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Uradni list Evropske unije
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pravilen prenos člena 4(2) in (3) skupaj s prilogama II in III
Direktive 85/337, kot spremenjeni z direktivama 97/11 in
2003/35.

Tožba, vložena 13. junija 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Nizozemski
(Zadeva C-255/08)
(2008/C 223/40)

(1) UL L 175, str. 40.
(2) UL L 73, str. 5.
(3) UL L 156, str. 17.

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo
Hoge Raad der Nederlanden 18. junija 2008 – Ladbrokes
Betting & Gaming Ltd. in Ladbrokes International Ltd. proti
Stichting de Nationale Sporttotalisator
(Zadeva C-258/08)

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: M. van
Beek in J.-B. Laignelot, zastopnika)

(2008/C 223/41)
Tožena stranka: Nizozemska

Predlogi tožeče stranke:
— Ugotovi naj se, da Nizozemska, s tem da ni sprejela vseh
zakonov in drugih predpisov za uskladitev s členom 4(2) in
(3) skupaj s prilogama II in III Direktive Sveta
85/337/EGS (1) z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov
nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, kot spremenjeni z direktivama 97/11/ES (2) in 2003/35/ES (3), ni
izpolnila svojih obveznosti;
— Nizozemski naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
1. Direktiva je, skladno s členom 249, tretji odstavek, ES, za
vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča
glede cilja, ki ga je treba doseči, vendar prepušča nacionalnim
organom izbiro oblike in metod.
2. Zato so države članice zavezane, da sprejmejo ukrepe,
potrebne za prenos direktiv v nacionalno pravo v predpisanem roku, in da o tem takoj obvestijo Komisijo.
3. V obravnavani zadevi je v členu 3(1) Direktive 97/11/ES
določeno, da države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do
14. marca 1999, in da o tem takoj obvestijo Komisijo.
4. Na podlagi zgoraj navedenih preudarkov Komisija meni, da
je Nizozemska do danes, s tem da ni uporabljala vseh meril
iz Priloge III k direktivi za vse projekte iz Priloge II k
direktivi, opuščala sprejetje ukrepov, potrebnih za

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče
Hoge Raad der Nederlanden

Stranke v postopku v glavni stvari
Tožeči stranki: Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. in Ladbrokes
International Ltd.
Tožena stranka: Stichting de Nationale Sporttotalisator

Vprašanja za predhodno odločanje
1.

Ali restriktivna nacionalna politika iger na srečo, ki je
naravnana na nadzorovanje igralske strasti in dejansko
prispeva k temu, da se cilje, ki se jih zasleduje z zadevno
nacionalno ureditvijo, in sicer preprečevanje igralske odvisnosti in boj proti goljufijam, doseže s tem, da zaradi regulirane ponudbe iger na srečo obseg igralništva ostaja (mnogo)
bolj omejen, kot bi bil sicer v primeru, če nacionalnega
sistema regulacije ne bi bilo, izpolnjuje pogoj, opredeljen v
sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti, zlasti v sodbi
z dne 6. novembra 2003 v zadevi Gambelli in drugi
(C-243/01, Recueil, str. I-13031), da dejavnosti, ki se nanašajo na stave, omejuje koherentno in sistematično, četudi je
imetniku/-om dovoljenja dovoljeno, da ponudbo iger na
srečo naredi/-jo privlačno, s tem da uvede/-jo nove igre na
srečo, s ponudbo iger na srečo prek oglaševanja pritegne/-jo
pozornost širše javnosti in torej (potencialne) igralce
odvrača/-jo od nezakonite ponudbe iger na srečo (glej
sodbo Sodišča z dne 6. marca 2007 v zadevi Placanica in
drugi, združene zadeve C-338/04, C-359/04 in C-360/04,
Recueil, str. I-1891, točka 55, na koncu)?

