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2003/35, jelikož nebyla uplatněna všechna kritéria podle
přílohy III směrnice na veškeré záměry podle přílohy II směrnice.

Žaloba podaná dne 13. června 2008 – Komise Evropských
společenství v. Nizozemské království
(Věc C-255/08)
(2008/C 223/40)

(1) Úř. věst. L 175, s. 40; Zvl. vyd. 15/01, s. 248.
(2) Úř. věst. L 73, s. 5; Zvl. vyd. 15/03, s. 151.
(3) Úř. věst. L 156, s. 17; Zvl. vyd. 15/07, s. 466.

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge
Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 18. června 2008 –
Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. a Ladbrokes International
Ltd. v. Stichting de Nationale Sporttotalisator

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: M. van
Beek a J.-B. Laignelot)

(Věc C-258/08)

Žalované: Nizozemské království

(2008/C 223/41)
Jednací jazyk: nizozemština

Návrhová žádání žalobkyně
— určit, že Nizozemské království tím, že nevydalo právní
a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s čl. 4
odst. 2 a 3 ve spojení s přílohami II a III směrnice Rady
85/337/EHS (1) ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů
některých veřejných a soukromých záměrů na životní
prostředí, ve znění směrnice 97/11/ES (2) a směrnice
2003/35/ES (3), nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají
z této směrnice;
— uložit Nizozemskému království náhradu nákladů řízení.

Předkládající soud
Hoge Raad der Nederlanden

Účastnice původního řízení
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Ladbrokes
Betting & Gaming Ltd. a Ladbrokes International Ltd.
Odpůrkyně v řízení o kasačním opravném prostředku: Stichting de
Nationale Sporttotalisator

Žalobní důvody a hlavní argumenty
1. Podle čl. 249 odst. 3 ES je směrnice pro každý členský stát,
kterému je určena, závazná, pokud jde o výsledek, jehož má
být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.
2. Členské státy proto musí přijmout opatření nezbytná
k provedení směrnic ve vnitrostátním právu ve lhůtě stanovené v těchto směrnicích a neprodleně o těchto opatřeních
uvědomit Komisi.
3. V projednávaném případě čl. 3 odst. 1 směrnice 97/11/ES
stanoví, že členské státy přijmou předpisy nezbytné
k dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 14. března
1999 a neprodleně o tom uvědomí Komisi. Nizozemsko
však tuto povinnost nesplnilo.
4. Na základě výše uvedeného je třeba dospět k závěru, že
Nizozemsko dosud nepřijalo opatření nezbytná k řádnému
provedení čl. 4 odst. 2 a 3 ve spojení s přílohou II
a přílohou III směrnice 85/337, ve znění směrnice 97/11
a směrnice

Předběžné otázky
1.

Splňuje vnitrostátní restriktivní politika v oblasti hazardních
her zaměřená na usměrňování hráčské vášně, která skutečně
přispívá k tomu, že cíle sledované touto vnitrostátní právní
úpravou, totiž krocení hráčské závislosti a předcházení
podvodům, jsou dosaženy tím, že díky regulované nabídce
hazardních her zůstává rozsah hraní (mnohem) omezenějším, než jak by tomu bylo bez tohoto vnitrostátního
regulačního systému, podmínku uvedenou v judikatuře
Soudního dvora Evropských společenství, zejména
v rozsudku ze dne 6. listopadu 2003, Gambelli (C-243/01,
Recueil, s. I-13031), že sázkové činnosti jsou koherentním
a systematickým způsobem omezeny, i když je držiteli/držitelům povolení dovoleno jeho/jejich nabídku hazardních
her zatraktivnit prostřednictvím zavedení nových hazardních her a přitáhnout pozornost široké veřejnosti prostřednictvím reklamy pro svoji nabídku hazardních her a izolovat
tak (potenciální) hráče od ilegální nabídky hazardních her
(viz rozsudek Soudního dvora ze dne 6. března 2007,
Placanica a další, C-338/04, C-359/04 a C-360/04, Sb.
rozh. s. I-1891, bod 55 poslední část)?

