
Acção intentada em 13 de Junho de 2008 — Comissão das
Comunidades Europeias/Reino dos Países Baixos

(Processo C-255/08)

(2008/C 223/40)

Língua do processo: neerlandês

Partes

Demandante: Comissão das Comunidades Europeias (represen-
tantes: M. van Beek e J.-B. Laignelot, agentes)

Demandado: Reino dos Países Baixos

Pedidos da demandante

— Declarar que, não tendo adoptado as disposições legislativas,
regulamentares e administrativas necessárias para dar
cumprimento ao artigo 4.o, n.os 2 e 3, lido em conjugação
com os anexos II e III da Directiva 85/337/CEE (1) do
Conselho, de 27 de Junho de 1985, relativa à avaliação dos
efeitos de determinados projectos públicos e privados no
ambiente, como alterada pelas Directivas 97/11/CE (2)
e 2003/3 (3), o Reino dos Países Baixos não cumpriu as obri-
gações que lhe incumbem por força da referida directiva;

— condenar o Reino dos Países Baixos nas despesas.

Fundamentos e principais argumentos

1. Nos termos do artigo 249.o, terceiro parágrafo, CE, a direc-
tiva vincula o Estado-Membro destinatário quanto ao resul-
tado a alcançar, deixando, no entanto, às instâncias nacionais
a competência quanto à forma e aos meios.

2. Todavia, os Estados-Membros devem adoptar as medidas
necessárias para transpor as directivas para o direito nacional
dentro do prazo previsto e informar imediatamente a
Comissão desse facto.

3. No caso vertente, o artigo 3.o n.o 1, da Directiva 97/11/CE
estipula que os Estados-Membros porão em vigor, o mais
tardar em 14 de Março de 1999, as disposições legislativas,
regulamentares e administrativas necessárias para dar
cumprimento à presente directiva e que do facto informarão
imediatamente a Comissão.

4. Com base nas considerações que precedem, a Comissão
conclui que os Países Baixos negligenciaram, até à data, a
adopção das medidas necessárias para transpor correcta-
mente o artigo 4.o, n.os 2 e 3, conjugado com os anexos II
e III da Directiva 85/337/CEE, como alterada pelas Directivas
97/11/CE e 2003/3, ao não aplicar todos os critérios que

figuram no anexo III da directiva a todos os projectos do
anexo II da directiva.

(1) JO L 175, p. 40; EE 15 F6 p. 9.
(2) JO L 73, p. 5.
(3) JO L 156, p. 17.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Hoge
Raad der Nederlanden em 18 de Junho de 2008 —
Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. e Ladbrokes International

Ltd./Stichting de Nationale Sporttotalisator

(Processo C-258/08)

(2008/C 223/41)

Língua do processo: neerlandês

Órgão jurisdicional de reenvio

Hoge Raad der Nederlanden

Partes no processo principal

Recorrentes: Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. e Ladbrokes Inter-
national Ltd.

Recorrida: Stichting de Nationale Sporttotalisator

Questões prejudiciais

1. Uma política nacional restritiva em matéria de jogos de
fortuna e azar, orientada para a canalização da propensão
para o jogo, que contribui efectivamente para que sejam
alcançados os objectivos prosseguidos com a regulamen-
tação nacional em questão, a saber a contenção do vício do
jogo e o combate à fraude, porque, graças à oferta regula-
mentada de jogos de fortuna e azar, o jogo fica circunscrito
a um âmbito (muito) mais reduzido do que aquele que teria
se não houvesse essa regulamentação, satisfaz a condição,
formulada na jurisprudência do Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias, em especial no acórdão de
6 de Novembro de 2003, Gambelli (C-243/01, Colect.
2003, p. I-13031), de limitar as actividades de apostas de
uma maneira coerente e sistemática, mesmo que seja permi-
tido ao(s) titular(es) de licença tornar a oferta de jogos
atractiva, mediante a introdução de novos jogos de fortuna
e azar e a apresentação da sua oferta de jogos a um público
vasto por meio de publicidade, afastando, deste modo, os
(potenciais) jogadores da oferta ilegal de jogos de fortuna e
azar (v. acórdão do Tribunal de Justiça de 6 de Março de
2007, Placanica, C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Colect.
2007, p. I-1891, n.o 55, parte final)?
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