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Pierre Sammut, par loteriju monopolu Maltā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apšauba Maltas derību un loteriju uzņēmuma „Maltco” azartspēļu 
monopola likumību. Atsaucoties uz Vodafone lietu, kas noslēdzās ar Vodafone monopola 
izbeigšanu, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu, lai izmeklētu, 
vai situācija Maltā ir saderīga ar ES konkurences principiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 15. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā

Līgums par Eiropas Savienības darbību neaizliedz monopolu veidošanu. Saskaņā ar 
pretmonopola noteikumiem ir aizliegta dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana (LESD 
102. pants), taču nav aizliegts ieņemt šādu dominējošo stāvokli. Līdzīgi arī LESD 106. pantā 
ir skaidri noteikts, ka ekskluzīvu tiesību piešķiršana uzņēmumam pati par sevi nav nelikumīga 
rīcība.

Komisija konkrēti nenorāda uz to, ka uzņēmuma „Maltco Lotteries” monopolstāvoklis ir 
pretrunā LESD konkurences noteikumiem, taču Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzējam, 
ka arguments, ka konkurenti nepiedāvā pakalpojumus, kas atšķiras no monopoluzņēmuma 
piedāvātajiem, nebūtu uzskatāms par pārliecinošu pamatojumu rīcībai, kas ietilpst LESD 
101. un/vai 102. panta darbības jomā.



PE464.857v03-00 2/3 CM\880498LV.doc

LV

Skaidrības labad Komisija attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt 
pakalpojumus (LESD 49. un 56. pants) norāda, ka monopola esamība noteikti ir uzskatāma 
par abu minēto brīvību ierobežojumu. Taču Tiesa ir noteikusi, ka dalībvalstīm ir liela rīcības 
brīvība attiecībā uz tiesībām izvēlēties metodes, lai organizētu valsts piedāvājumu un kontroli 
azartspēļu pakalpojumu jomā1. Tomēr rīcības brīvība, kura dalībvalstīm piešķirta, lai 
ierobežotu azartspēļu piedāvājumu, tās neatbrīvo no pienākuma nodrošināt, lai to ieviestie 
ierobežojumi atbilstu Tiesas prakses nosacījumiem, jo īpaši attiecībā uz to samērīgumu2 vai 
atbilstību valsts sistēmai kopumā3.

Nobeigumā Komisija vēlas norādīt, ka 24. martā tā pieņēma Zaļo grāmatu par tiešsaistes 
azartspēļu pakalpojumiem, kuras nolūks ir apzināt visu ieinteresēto pušu uzskatus par 
konkrētām problēmām, ko rada gan likumīgo, gan „neatļauto” piedāvājumu attīstība 
tiešsaistes azartspēļu pakalpojumos, kuri adresēti patērētājiem, kas atrodas ES. Apspriešanas 
mērķis ir apkopot informāciju par apdraudējumu, ko šīs darbības rada sabiedrībai un 
sabiedriskajai kārtībai. Apspriešana palīdzēs konstatēt, vai pašreizējie noteikumi, ko ES 
līmenī piemēro tiešsaistes azartspēļu pakalpojumiem, spēj nodrošināt valstu sistēmu vispārēju 
līdzāspastāvēšanu, un noskaidrot, vai plašāka sadarbība ES līmenī varētu palīdzēt dalībvalstīm 
efektīvāk sasniegt savas azartspēļu politikas mērķus.

Secinājums

Komisijas rīcībā nav informācijas par uzņēmuma „Maltoco Lotteries” iespējamiem 
pārkāpumiem, un tā pašreiz neizskata ar to saistītas lietas.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Papildus 2011. gada maija atbildei Komisija vēlas informēt lūgumraksta iesniedzēju par 
turpmāko.

Attiecībā uz konkurences tiesību aktiem vispirms jāņem vērā, ka saskaņā ar Eiropas 
Savienības Tiesas praksi Eiropas konkurences tiesību akti būtībā ir neitrāli attiecībā uz 
monopolu izveidi un/vai uzturēšanu. Turklāt Tiesa ir atkārtoti uzsvērusi, ka „skaidra 
dominējošā stāvokļa izveide, piešķirot īpašas vai izņēmuma tiesības, LESD 106. panta 
izpratnē pati par sevi nav nesavienojama ar LESD 102. pantu” (cita starpā skatīt lietu C-
475/99, Ambulanz Glöckner, 2001, ECR I-8089, 39. punktu).

Saskaņā ar Eiropas konkurences tiesību aktiem ir aizliegti pret konkurenci vērsti līgumi starp 
uzņēmumiem (LESD 101. pants) un viena vai vairāku uzņēmumu veikta ļaunprātīga 
dominējošā stāvokļa izmantošana (LESD 102. pants). Proti, attiecībā uz šajā gadījumā 
skartajiem jautājumiem LESD 102. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzēts, ka ļaunprātīga 
dominējošā stāvokļa izmantošana var izpausties kā tieši vai netieši uzspiestas netaisnīgas 
iepirkuma vai pārdošanas cenas vai citi netaisnīgi tirdzniecības nosacījumi. Tomēr, lai varētu 
piemērot šos noteikumus, ir jābūt attiecīgai situācijai, piemēram, tādai, kad līgums vai 
                                               
1 Lieta C-46/08, Carmen Media Group, 59. punkts.
2 Lieta C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional un Bwin International, 59. punkts, un Carmen 

Media, 85. punkts.
3 Liga Portuguesa, 61. punkts.
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ļaunprātīga izmantošana negatīvi ietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm.

Attiecībā uz šo lietu un iespējamo „Maltco Lotteries” veikto stāvokļa ļaunprātīgu 
izmantošanu, pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju, Komisija ir provizoriski 
nolēmusi, ka nav konkrētu norāžu par „Maltco Lotteries” monopolstāvokļa neatbilstību 
iepriekš minētajiem konkurences noteikumiem. Nav tādu pierādījumu par līgumiem, kas 
vērsti pret konkurenci, uzņēmumu apvienību pieņemtiem lēmumiem vai darbībām, ne arī par 
rīcību, kas būtu uzskatāma par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu LESD 
102. panta izpratnē, kuri šobrīd pamatotu par ES konkurences tiesībām atbildīgo Komisijas 
dienestu aktīvu iejaukšanos.

Turklāt, kā jau lūgumraksta iesniedzējs noteikti zina, saskaņā ar noteikto Eiropas Savienības 
tiesu praksi Komisijai ir piešķirta rīcības brīvība sūdzību izskatīšanā saistībā ar ES 
konkurences tiesībām, un tai nav obligāti jāveic rūpīga izmeklēšana par katru saņemto 
sūdzību. Proti, Komisijai ir tiesības noteikt dažādas prioritātes pakāpes un ņemt vērā Eiropas 
Savienības intereses, lai noteiktu prioritātes pakāpi, kas piešķirama dažādām saņemtajām 
sūdzībām. Tādējādi Komisija var vairāk pievērsties īpaši nopietnām lietām. Varbūtība, ka ir 
noticis pārkāpums, un būtiska ietekme uz iekšējo tirgu kopumā ir daļa no aspektiem, ko 
Komisija var izvērtēt, lai noteiktu, vai būtu jāveic pamatīga lietas izmeklēšana.

No dažādiem avotiem iegūta informācija var veidot pamatu tam, ka Komisija vēlāk ierosina 
pilnīgu izmeklēšanu. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs var būt drošs, ka Komisija turpinās šo 
jomu uzraudzīt. Šajā saistībā Komisija īpašu uzmanību pievērsīs iespējamai „Maltco” 
koncesijas sašķelšanai divās vai vairāk daļās, ko apsver Maltas valdība. Mēs secinām, ka šādi 
varētu atsevišķi izdalīt azartspēles un derības. Būtu rūpīgi jāizvērtē apstākļi un nosacījumi, 
saskaņā ar kuriem šādu darbību veikšanu varētu atkal piešķirt dažādiem tirgus dalībniekiem.
Komisija varētu iejaukties tad, ja situācijā būtu skaidri saskatāms ES tiesību aktu (tostarp ES 
kompetences tiesību aktu) iespējams pārkāpums.

Secinājums

Komisijas rīcībā nav informācijas par uzņēmuma „Maltoco Lotteries” iespējamiem 
pārkāpumiem, un tā pašreiz neizskata ar to saistītas lietas.


