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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddubita mil-legalità tal-monopolju fil-qasam tal-logħob għall-flus li tgawdi 
minnu l-kumpanija Maltija tal-imħatri u l-lotteriji, Maltco. B’referenza għall-każ tal-
Vodafone, li wassal sabiex jispiċċa l-monopolju tal-Vodafone, il-petizzjonant jistieden lill-
Parlament Ewropew biex jieħu l-kwestjoni f’idejh bl-għan li jinvestiga jekk is-sitwazzjoni 
f’Malta hijiex kompatibbli mal-prinċipji tal-kompetizzjoni tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Diċembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202 (6) tar-Regolament).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li fis-6 ta’ Mejju 2011.

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fih innifsu ma jipprojbixxix il-monopolji. 
Skont ir-regoli dwar l-antitrust, għalkemm l-abbużi ta’ pożizzjonijiet dominanti huma 
pprojbiti (Artikolu 102 tat-TFUE), is-sempliċi fatt li wieħed ikollu monopolju mhuwiex 
ipprojbit. B’mod simili, l-Artikolu 106 tat-TFUE jiċċara wkoll li l-fatt li drittijiet esklussivi 
jingħataw lil kumpanija waħda mhuwiex illegali fih innifsu.

Il-Kummissjoni m’għandha ebda indikazzjoni konkreta li l-monopolju tal-Maltco Lotteries 
jikser ir-regoli tal-kompetizzjoni li jinsabu stipolati fit-TFUE, iżda l-Kummissjoni taqbel mal-
argument tal-petizzjonant li l-fatt li kompetituri mhumiex se jintroduċu servizzi differenti 
minn dawk offerti mill-monopolista ma jistax jitqies bħala ġustifikazzjoni valida għal imġiba 
li taqa’ fl-ambitu tal-Artikoli 101 u/jew 102 tat-TFUE. 
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Għall-finijiet ta’ kompletezza, il-Kummissjoni tinnota, fir-rigward tal-libertà tal-istabbiliment 
u tal-libertà li jiġu provduti servizzi (Artikoli 49 u 56 tat-TFUE), li l-eżistenza ta’ monopolju 
tikkostitwixxi restrizzjoni ċara kemm tad-dritt tal-istabbiliment kif ukoll tal-libertà li jiġu 
provduti servizzi. Madankollu, il-Qorti sostniet li l-Istati Membri għandhom marġini ta’ 
diskrezzjoni wiesgħa fir-rigward tal-għażla ta’ metodi għall-organizzazzjoni tal-provvista 
nazzjonali u għall-kontroll tas-servizzi tal-logħob tal-azzard1. Madankollu, il-marġini ta’ 
diskrezzjoni li l-Istati Membri għandhom fir-rigward tar-restrizzjoni tal-logħob tal-azzard ma 
teżentahomx milli jiżguraw li l-miżuri li jimponu jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipolati fil-
każistika tal-Qorti, partikolarment fir-rigward tal-proporzjonalità2 tagħhom jew il-konsistenza 
tas-sistema nazzjonali fit-totalità tagħha3. 

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tixtieq tindika li fl-24 ta’ Marzu li għadda hija adottat Green 
Paper rigward is-servizzi tal-logħob tal-azzard onlajn, li l-għan tagħha kien li tiġbor flimkien 
fehmiet mill-partijiet interessati kollha dwar il-kwistjonijiet speċifiċi li jirriżultaw mill-
iżvilupp kemm ta’ offerti legali kif ukoll ta’ dawk “mhux awtorizzati” ta’ servizzi tal-logħob 
tal-azzard onlajn intiżi għall-konsumaturi li jinsabu fl-UE. Il-konsultazzjoni għandha l-għan li 
tiġbor informazzjoni dwar l-eżistenza u l-grad tar-riskji għas-soċjetà u għall-ordni pubblika 
assoċjati ma’ din l-attività. Din se tgħin sabiex jiġi identifikat jekk ir-regoli attwali applikabbli 
għas-servizzi tal-logħob tal-azzard onlajn fil-livell tal-UE humiex adegwati sabiex tiġi żgurata 
l-koeżistenza ġenerali tas-sistemi nazzjonali u biex tara jekk koperazzjoni akbar fil-livell tal-
UE tistax tgħin lill-Istati Membri biex dawn jiksbu b’mod aktar effettiv l-għanijiet tal-politika 
tagħhom dwar il-logħob tal-azzard. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni m’għandha ebda informazzjoni dwar l-allegata illegalità tal-Maltco Lotteries 
u m’għandha ebda każijiet pendenti f’dan ir-rigward.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011.

Barra mill-komunikazzjoni ta’ Mejju 2011, il-Kummissjoni tixtieq tinforma lill-petizzjonant 
dwar dan li ġej.

Fir-rigward tal-liġi dwar il-kompetizzjoni, l-ewwel nett għandu jiġi osservat li, skont il-
każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, il-liġi Ewropea dwar il-kompetizzjoni fil-prinċipju 
hija newtrali fir-rigward tal-ħolqien u/jew taż-żamma tal-monopolji. Il-Qorti, fil-fatt, 
iddikjarat ripetutament li “is-sempliċi fatt li tinħoloq pożizzjoni dominanti permezz tal-għoti 
ta’ drittijiet speċjali jew esklużivi skont it-tifsira tal-Artikolu [106 tat-TFUE] mhuwiex, fih 
innifsu, inkompatibbli mal-Artikolu [102 tat-TFUE]” (ara, fost l-oħrajn, il-Kawża C-475/99, 
Ambulanz Glöckner, [2001] Ġabra I-8089, paragrafu 39). 

Skont il-liġi Ewropea dwar il-kompetizzjoni, huma pprojbiti l-ftehimiet antikompetittivi bejn 
                                               
1 Kawża C-46/08 Carmen Media Group paragrafu 59.
2 Kawża C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional and Bwin International, paragrafu 59 u Carmen 

Media, paragrafu 85)
3 Liga Portuguesa, paragrafu 61.
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l-impriżi (l-Artikolu 101 tat-TFUE) u l-abbużi minn impriża waħda jew iktar minn pożizzjoni 
dominanti (l-Artikolu 102 tat-TFUE). B’mod partikolari, speċifikament fir-rigward tal-
kwistjonijiet imqajma fil-kawża attwali, l-Artikolu 102(2)a tat-TFUE jistipola li l-
impożizzjoni diretta jew indiretta ta’ prezzijiet inġusti tal-akkwist jew tal-bejgħ, jew 
kundizzjonijiet oħra inġusti ta’ kummerċ tista’ tikkostitwixxi abbuż minn pożizzjoni 
dominanti. Madankollu, sabiex japplikaw dawn ir-regoli, jeħtieġ li jiġu ssodisfati ċerti 
kundizzjonijiet, pereżempju, li l-ftehim jew l-abbuż jaffettwa lill-kummerċ bejn l-Istati 
Membri.

Fir-rigward tal-kawża attwali u tal-abbużi potenzjali possibbli mill-Maltco Lotteries, abbażi 
tal-informazzjoni li pprovda l-petizzjonant fil-petizzjoni tiegħu, il-Kummissjoni kkonkludiet 
provviżjorjament li m’hemm l-ebda indikazzjoni konkreta li l-monopolju tal-Maltco Lotteries 
qed jikser id-dispożizzjonijiet tal-kompetizzjoni li ssemmew hawn fuq. Fil-fatt, m’hemm l-
ebda indikazzjoni ta’ xi ftehim, deċiżjoni minn assoċjazzjoni ta’ impriżi jew prattika 
antikompetittiva, u lanqas ta’ xi mġiba li tista’ twassal għal abbuż minn pożizzjoni dominanti 
skont l-Artikolu 102 tat-TFUE, li bħalissa tiġġustifika intervent aktar attiv mis-servizzi tal-
Kummissjoni responsabbli għal-liġi Ewropea dwar il-kompetizzjoni. 

Barra minn hekk, kif ċertament jaf il-petizzjonant, skont il-każistika stabbilita tal-Qrati tal-
Unjoni Ewropea, hija fid-diskrezzjoni tal-Kummissjoni li tittratta l-ilmenti dwar il-liġi tal-UE 
dwar il-kompetizzjoni u din mhijiex meħtieġa twettaq investigazzjoni fil-fond dwar kull 
ilment li tirċievi. B’mod partikolari, il-Kummissjoni hija intitolata tagħti livelli differenti ta’ 
prijorità u tirreferi għall-interess tal-Unjoni Ewropea sabiex tiddetermina l-livell ta’ prijorità li
għandu jiġi applikat għad-diversi lmenti li jitressqu quddiemha. Dan jippermetti li l-
Kummissjoni tiffoka speċjalment fuq il-kawżi importanti li jistgħu jkunu ta’ ħsara. Il-
probabilità li jinstab ksur u l-importanza għas-suq intern inġenerali huma fost l-elementi li l-
Kummissjoni tista’ tqis biex tieħu deċiżjoni dwar il-kawżi li jistħoqqilhom investigazzjoni fil-
fond.

L-informazzjoni minn diversi sorsi tista’ tfassal mudell li jista’ jwassal lill-Kummissjoni biex 
tniedi investigazzjoni kompluta iktar ’il quddiem. Għalhekk, il-petizzjonant jista’ jibqa’ ċert li 
l-Kummissjoni se tkompli tissorvelja dan is-settur. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni se tagħti 
attenzjoni partikolari għall-possibilità li l-konċessjoni tal-Maltco tinqasam f’żewġ partijiet jew 
aktar, fatt li l-gvern Malti jidher li qed jirrifletti dwaru. Nifhmu li tali pjanijiet jistgħu, b’mod 
partikolari, ipoġġu fuq in-naħa l-waħda l-logħob tal-azzard u fuq in-naħa l-oħra l-logħob tal-
imħatri. Iċ-ċirkostanzi u l-modalitajiet, li skonthom tali attivitajiet ikunu attribwiti mill-ġdid 
lill-atturi tas-suq differenti, għandhom jitqiesu bir-reqqa. Il-Kummissjoni tista’ mbagħad 
tintervieni jekk iċ-ċirkostanzi juru b’mod aktar ċar li jista’ jkun hemm ksur tal-liġi tal-UE, 
inkluża l-liġi tal-UE dwar il-kompetizzjoni.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni m’għandha ebda informazzjoni dwar l-allegata illegalità tal-Maltco Lotteries 
u m’għandha ebda każijiet pendenti f’dan ir-rigward. 


