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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 082/2009, внесена от D.O., с нидерландско гражданство, относно 
ограниченията и цензурирането на интернет от нидерландските органи на 
съдебната власт

1. Резюме на петицията

Вносителят, собственик на онлайн фирма, която предлага „казино портал” на един от 
своите уебсайтове, в който са описани правила на игри, съвети и актуализирана 
информация, както и връзки към няколко онлайн казина, посочва, че нидерландските 
органи на съдебната власт са го задължили да затвори сайта с връзки към казина, на 
основание на това, че нарушава законодателството относно хазартните игри, като 
предоставя възможност за игра в казина, които не са лицензирани в Нидерландия. 
Вносителят възразява срещу това, като твърди, че не предлага хазартни игри, а просто 
връзки към казина. Той би желал да разбере дали нидерландските съдилища имат 
правомощията да го принудят да закрие сайта си и дали това е в съответствие с 
европейското законодателство относно свободата на изразяване и свободното 
предоставяне на услуги.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Въз основа на информация, предоставена в петицията, Комисията счита, че 
ограниченията и забраните, посочени в писмото на нидерландското министерство на 
правосъдието до вносителя, могат да се разследват съгласно член 49 от Договора за ЕО, 
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доколкото вносителят предлага услугите си (т.е. рекламиране на хазартни услуги) на 
лицензирани хазартни оператори, регистрирани в друга държава-членка.

Комисията вече е започнала, на основание на подадени оплаквания, разследване на 
въпросните ограничения, налагани от нидерландските органи, като на 4 април 2006 г. 
им е било изпратено официално уведомително писмо1. Това разследване все още не е 
приключило. Комисията би желала също така да обърне вниманието на комисията по 
петиции върху факта, че Hoge Raad der Nederlanden е изпратил преюдициално 
запитване2 до Съда на Европейските общности по дело, свързано с рекламирането на 
хазартни услуги (внесено на 18 юни 2008 г.).

Заключение
Комисията ще продължи своето разследване по съответните ограничения в 
Нидерландия върху рекламирането на хазартни услуги, които се предлагат от 
лицензирани оператори, регистрирани в ЕС.

                                               
1 Вж. IP/P/06/436. Комисията не беше задоволена от отговора на нидерландските органи и на 28 

февруари 2008 г. изпрати мотивирано становище до Нидерландското правителство (IP/08/330).
2 Дело C-258/08, Ladbrokes Betting & Gaming Ltd and Ladbrokes International Ltd v Stichting de Nationale

Sporttotalisator.


