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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ginčija azartinių lošimų monopolio, kurį turi lažybų ir loterijos veiklą 
vykdanti įmonė „Maltco“, teisėtumą. Remdamasis Vodafone atveju, kurį išnagrinėjus 
nustatytas Vodafone monopolis, peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą išnagrinėti šį 
atvejį ir ištirti, ar Maltoje susiklosčiusi padėtis suderinama su ES konkurencijos principais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. gruodžio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo neužkertamas kelias monopoliams. Remiantis 
antimonopolinėmis taisyklėmis, nors piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi yra 
uždraustas (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnis), vien dėl to nedraudžiama 
turėti tokią monopolinę padėtį. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 106 straipsnyje taip 
pat aiškiai nustatyta, kad išskirtinių teisių suteikimas vienai įmonei pats savaime nėra 
neteisėtas.

Komisija neturi konkrečių duomenų, kad loterijos veiklą vykdantis monopolis „Maltco“ 
pažeistų Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytas konkurencijos taisykles, tačiau 
Komisija sutinka su peticijos pateikėju, jog argumentas, kad konkurentai neturėtų teikti jokių 
kitų paslaugų, išskyrus tokias, kokias teikia monopolis, negali būti pagrįstas elgesio, kuris 
patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir (arba) 102 straipsnio taikymo sritį, 
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pateisinimas.

Komisija papildomai nurodo, kad, atsižvelgiant į įsisteigimo laisvę ir laisvę teikti paslaugas 
(Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 ir 56 straipsniai), monopolio buvimas aiškiai 
apriboja ir įsisteigimo laisvę, ir laisvę teikti paslaugas. Vis dėlto Teisingumo Teismas 
nusprendė, kad valstybės narės turi didelę veiksmų laisvę pasirinkti metodus nacionaliniam 
azartinių lošimų paslaugų teikimui ir kontrolei organizuoti1. Tačiau veiksmų laisvė, kurią 
valstybės narės turi ribodamos azartinius lošimus, neatleidžia jų nuo atsakomybės užtikrinti, 
kad priemonės, kurių jos imasi, atitiktų Teisingumo Teismo praktikoje nustatytas sąlygas, 
visų pirma, dėl proporcingumo2 arba nacionalinės sistemos kaip visumos nuoseklumo3. 

Galiausiai Komisija norėtų pažymėti, kad kovo 24 d. ji priėmė Žaliąją knygą dėl internetinių 
lošimų paslaugų, kurios tikslas – ištirti visų suinteresuotųjų šalių nuomones tam tikrais 
klausimais, susijusiais ne tik su teisėtais, bet ir su „neteisėtais“ internetinių lošimų paslaugų, 
nukreiptų į ES vartotojus, pasiūlymais. Konsultacijomis siekiama surinkti informaciją apie su 
šia veikla susijusios socialinės ir viešosios tvarkos rizikos buvimą ir mastą. Tai padės 
nustatyti, ar dabartinės taisyklės, taikomos internetinių azartinių lošimų paslaugoms ES 
lygmeniu, yra tinkamos bendram nacionalinių sistemų derėjimui užtikrinti ir ar glaudesnis 
bendradarbiavimas ES lygmeniu galėtų padėti valstybėms narėms veiksmingiau siekti savo 
lošimų politikos tikslų.

Išvada

Komisija neturi jokios informacijos apie tariamą lažybų ir loterijos veiklą vykdančios įmonės 
„Maltco“ neteisėtumą ir apie su šiuo klausimu susijusių bylų nagrinėjimą.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Papildydama 2011 m. gegužės mėn. pranešimą, Komisija peticijos pateikėjui norėtų pranešti 
toliau pateikiamą informaciją.

Dėl konkurencijos teisės pirmiausia pažymėtina, kad, remiantis Europos Teisingumo Teismo 
praktika, Europos konkurencijos teisė iš esmės yra neutrali monopolijų kūrimo ir (arba) jų 
išlaikymo atžvilgiu. Iš tiesų Teismas ne kartą nustatė, kad „vien tai, kad suteikiant specialias 
arba išimtines teises [Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 106] straipsnio prasme buvo 
sukurta dominuojanti padėtis, nėra nesuderinama su [Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
102] straipsniu“ (be kita ko, žr. 2001 m. sprendimo Ambulanz Glöckner, C-475/99, Rink. p. I-
8089, 39 punktą).

Pagal Europos konkurencijos teisę įmonių antikonkurenciniai susitarimai (Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnis) ir vienos ar keleto įmonių piktnaudžiavimas 
dominuojančia padėtimi (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnis) yra 
draudžiami. Visų pirma konkrečiau kalbant apie šioje peticijoje iškeltus klausimus, Sutarties 
                                               
1 Byla C–46/08 Carmen Media Group 59 punktas.
2 Byla C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional ir Bwin International, 59 punktas ir Carmen Media, 

85 punktas).
3 Liga Portuguesa, 61 punktas.
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dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta, kad nesąžiningų 
pirkimo ar pardavimo kainų arba kokių nors kitų nesąžiningų prekybos sąlygų tiesioginis ar 
netiesioginis nustatymas gali būti laikomas piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi. Tačiau, 
siekiant taikyti šias taisykles, reikia, kad būtų atitinkamos tam tikros sąlygos, pvz., kad 
susitarimas ar piktnaudžiavimas darytų poveikį valstybių narių prekybai.

Kalbant apie esamą atvejį ir galimą lažybų ir loterijos veiklą vykdančios įmonės „Maltco“ 
piktnaudžiavimą, Komisija, remdamasi informacija, kurią peticijos pateikėjas pateikė šioje 
peticijoje, padarė preliminarią išvadą, kad nėra konkrečių duomenų, jog lažybų ir loterijos 
veiklą vykdantis monopolis „Maltco“ pažeistų minėtas konkurencijos nuostatas. Iš tiesų nėra 
duomenų apie antikonkurencinį susitarimą, įmonių asociacijų sprendimą ar praktiką, nei apie 
elgesį, kurie pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnį galėtų būti laikomi 
piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, dėl kurio šiuo metu būtų pateisinami aktyvesni 
Komisijos tarnybų, atsakingų už ES konkurencijos teisės klausimus, veiksmai.

Be to, kaip peticijos pateikėjui tikrai žinoma, remdamasi nusistovėjusia Europos Sąjungos 
teismų praktika, Komisija turi veiksmų laisvę nagrinėdama su ES konkurencijos teise 
susijusius skundus, ir nereikalaujama, kad ji išsamiai ištirtų kiekvieną gautą skundą. Visų 
pirma Komisija turi teisę teikti skirtingus prioritetus ir remtis Europos Sąjungos interesu, kad 
nustatytų įvairių jai pateiktų skundų prioriteto svarbą. Taip Komisijai suteikiama galimybė 
ypač daug dėmesio skirti svarbiems žalą darantiems atvejams. Apskritai tikimybė nustatyti 
pažeidimą ir svarba vidaus rinkai yra vieni iš veiksnių, kuriuos Komisija gali svarstyti, 
siekdama priimti sprendimą dėl atvejų, kuriuos reikia nuodugniai ištirti.

Remiantis iš įvairių šaltinių gauta informacija, galima sudaryti modelį, kuriuo vadovaudamasi 
Komisija vėliau gali pradėti visapusišką tyrimą. Todėl peticijos pateikėjas gali būti tikras, kad 
Komisija ir toliau stebės šį sektorių. Šiuo atžvilgiu Komisija ypač daug dėmesio skirs 
galimam „Maltco“ įmonės padalijimui į dvi ar daugiau dalių, apie kurį, atrodo, svarsto Maltos 
vyriausybė. Suprantame, kad pagal šiuos planus konkrečiai galima atskirti azartinių lošimų 
žaidimus nuo lažybų. Aplinkybės ir priemonės, pagal kurias ši veikla būtų perskiriama 
kitiems rinkos dalyviams, būtų aidžiai nagrinėjamos. Tada Komisija gali imtis veiksmų, jeigu 
iš aplinkybių bus aiškiau matoma, kad ES teisė, įskaitant ES konkurencijos teisę, gali būti 
pažeista.

Išvada

Komisija neturi jokios informacijos apie tariamą lažybų ir loterijos veiklą vykdančios įmonės 
„Maltco“ neteisėtumą ir apie su šiuo klausimu susijusių bylų nagrinėjimą.“


