C 223/26

Den Europæiske Unions Tidende
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direktiv 97/11 og direktiv 2003/35, da det ikke har anvendt
alle kriterier i direktivets bilag III på alle projekter i direktivets bilag II.

Sag anlagt den 13. juni 2008 — Kommissionen for De
Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene
(Sag C-255/08)
(2008/C 223/40)

(1) EFT L 175, s. 40.
(2) EFT L 73, s. 5.
(3) EUT L 156, s. 17.

Processprog: nederlandsk

Parter
Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved M.
van Beek og J.-B. Laignelot, som befuldmægtigede)

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af
Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 18. juni
2008 — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. og
Ladbrokes International Ltd. mod Stichting de Nationale
Sporttotalisator
(Sag C-258/08)

Sagsøgt: Kongeriget Nederlandene
(2008/C 223/41)
Processprog: nederlandsk
Sagsøgerens påstande
— Det fastslås, at Kongeriget Nederlandene har tilsidesat sine
forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 2 og 3, sammenholdt
med bilag II og III i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni
1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters
indvirkning på miljøet (1), som ændret ved direktiv
97/11/EF (2) og direktiv 2003/35/EF (3), idet det ikke har
vedtaget de love og administrative bestemmelser, som er
nødvendige for at efterkomme dette direktiv.
— Kongeriget Nederlandene tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Den forelæggende ret
Hoge Raad der Nederlanden

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. og Ladbrokes International Ltd.
Sagsøgt: Stichting de Nationale Sporttotalisator

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
1. Ifølge artikel 249, stk. 3, EF er et direktiv med hensyn til
tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det
rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder at
bestemme form og midler for gennemførelsen.
2. Medlemsstaterne skal derfor træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre direktiver i national ret inden for
den heri fastsatte frist og straks give Kommissionen underretning herom.
3. I den foreliggende sag bestemmer artikel 3, stk. 1, i direktiv
97/11/EF, at medlemsstaterne sætter de nødvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme direktivet senest den
14. marts 1999, og at de straks underretter Kommissionen
herom. Nederlandene har imidlertid ikke efterkommet denne
bestemmelse.
4. Ifølge Kommissionen har Nederlandene derfor endnu ikke
truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en
korrekt gennemførelse af artikel 4, stk. 2 og 3, sammenholdt
med bilag II og III, i direktiv 85/337/EF, som ændret ved

Præjudicielle spørgsmål
»1)

Opfylder en national hasardspilspolitik — som sigter på
kanalisering af spillelidenskab, og som faktisk bidrager til,
at de formål, der forfølges med den pågældende nationale
lovgivning, dvs. kontrol af ludomani og forebyggelse af
svig, nås, idet det regulerede udbud af hasardspil forbliver
af et (meget) mere begrænset omfang på grund af denne
politik, end det ville have været uden dette nationale reguleringssystem — også den betingelse, der er formuleret i
De Europæiske Fællesskabers Domstols praksis, særligt i
dom af 6. november 2003, sag C-243/01, Gambelli
(Sml. I, s. 13031), om, at restriktionerne på en sammenhængende og systematisk måde skal medvirke til at
begrænse væddemålsvirksomhed, såfremt bevillingshaveren/-ne tillades at gøre sit/deres hasardspiludbud attraktivt ved at introducere nye hasardspil og henlede den brede
offentligheds opmærksomhed på sit/deres hasardspiludbud
ved reklamering, således at (potentielle) spillere holdes fra
det ulovlige udbud af hasardspil (jf. EF-Domstolens dom af
6.3.2007, forenede sager C-338/04, C-359/04 og C-360/
04, Placanica, Sml. I, s. 1891, præmis 55 in fine)?

