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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Προσφυγή της 13ης Ιουνίου 2008 — Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών
(Υπόθεση C-255/08)
(2008/C 223/40)

30.8.2008

της οδηγίας αυτής σε όλα τα σχέδια του παραρτήματος ΙΙ της
ίδιας οδηγίας.

(1) ΕΕ L 175, σ. 40.
(2) ΕΕ L 73, σ. 5.
(3) ΕΕ L 156, σ. 17.

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: M. van Beek και J.-B. Laignelot)

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία
υπέβαλε το Hoge Raad der Nederlanden στις 18 Ιουνίου
2008 — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. και Ladbrokes
International
Ltd.
κατά
Stichting
de
Nationale
Sporttotalisator

Καθού: Βασίλειο των Κάτω Χωρών

(Υπόθεση C-258/08)
(2008/C 223/41)

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:
— να διαπιστώσει ότι το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, μη λαμβάνοντας τα αναγκαία νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί με το άρθρο 4, παράγραφοι 2 και 3, σε
συνδυασμό με τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας
85/337/ΕΟΚ (1) του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για
την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε με τις
οδηγίες 97/11/ΕΚ (2) και 2003/35/ΕΚ (3), παρέβη τις
υποχρεώσεις που έχει από την οδηγία αυτή·
— να καταδικάσει το Βασίλειο των Κάτω Χωρών στα δικαστικά
έξοδα.

Αιτούν δικαστήριο
Hoge Raad der Nederlanden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Αναιρεσείουσες: Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. και Ladbrokes
International Ltd.
Αναιρεσίβλητος: Stichting de Nationale Sporttotalisator

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Προδικαστικά ερωτήματα

1. Κατά το άρθρο 249, τρίτο εδάφιο, ΕΚ, η οδηγία δεσμεύει κάθε
κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται, όσον αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνει στις εθνικές αρχές την αρμοδιότητα να επιλέξουν τη μορφή και τα μέσα προς τούτο.

1) Μήπως η αποβλέπουσα στο καναλιζάρισμα της επιθυμίας για
τυχερά παιχνίδια περιοριστική εθνική πολιτική σχετικά με τα
τυχερά παιχνίδια, η οποία πραγματικά συμβάλλει στο να
επιτευχθούν οι σκοποί της σχετικής εθνικής ρυθμίσεως, δηλαδή
η χαλιναγώγηση της εξαρτήσεως από τον τζόγο και η καταπολέμηση της απάτης, καθόσον χάρη στη νομοθετικά ρυθμισμένη
προσφορά τυχερών παιχνιδιών ο τζόγος εξακολουθεί να έχει
(πολύ) μικρότερη έκταση απ' ό,τι θα είχε χωρίς το εθνικό
ρυθμιστικό σύστημα, πληροί τη διατυπωμένη στη νομολογία
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ειδικότερα
στην απόφαση της 6ης Νοεμβρίου 2003, C-243/01, Gambelli
(Συλλογή 2003, σ. I-13031), προϋπόθεση να περιορίζει με
συνεπή και συστηματικό τρόπο τις δραστηριότητες σχετικά με
στοιχήματα, ακόμη και αν επιτρέπεται στον/στους κάτοχο/
κατόχους άδειας να καθιστά/καθιστούν ελκυστική την από
μέρους του/τους προσφορά τυχερών παιχνιδιών εισάγοντας νέα
παιχνίδια, φέρνοντας με διαφήμιση την προσφορά αυτή στην
προσοχή του ευρέος κοινού και έτσι κρατώντας τούς (δυνητικούς) παίκτες μακριά από την παράνομη προσφορά τυχερών
παιχνιδιών (πρβ. την απόφαση του Δικαστηρίου της
6ης Μαρτίου 2007, C-338/04, C-359/04 και C-360/04,
Placanica, Συλλογή 2007, σ. Ι-1891, σκέψη 55 προς το
τέλος);

2. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν τα αναγκαία
μέτρα για να μεταφέρουν εμπροθέσμως τις οδηγίες στο εθνικό
δίκαιο και να ενημερώνουν αμέσως στην Επιτροπή για τα μέτρα
αυτά.
3. Στην παρούσα υπόθεση, το άρθρο 3, παράγραφος 1, της
οδηγίας 97/11/ΕΚ ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν σε
ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν με την
οδηγία αυτή το αργότερο στις 14 Μαρτίου 1999 και ότι πρέπει
να ενημερώσουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Ωστόσο, οι Κάτω
Χώρες δεν έχουν τηρήσει τα πιο πάνω.
4. Από τα προαναφερθέντα η Επιτροπή συνάγει ότι οι Κάτω Χώρες
μέχρι σήμερα δεν έχουν θεσπίσει τα μέτρα που είναι αναγκαία
για την ορθή μεταφορά του άρθρου 4, παράγραφοι 2 και 3, σε
συνδυασμό με τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 85/337,
όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 97/11 και 2003/35,
καθόσον δεν εφαρμόζουν όλα τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙΙ

