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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0082/2009 af D.O., nederlandsk statsborger, om det nederlandske 
retsvæsens blokering og censurering af internettet

1. Sammendrag

Andrageren har en internetvirksomhed og tilbyder på et af sine websteder en "kasinoportal". 
På denne portal findes der spilleregler, tips og nyheder foruden links til nogle onlinekasinoer. 
Han er af den offentlige anklagemyndighed i Nederlandene blevet opfordret til at lukke sit 
kasinowebsted, idet han overtræder loven om hasardspil ved at tilbyde mulighed for at spille i 
kasinoer, som ikke har nogen tilladelse i Nederlandene. Andrageren er af den opfattelse, at 
han ikke giver nogen mulighed, idet han ikke tilbyder nogen spil, men kun links til kasinoer. 
Andrageren undrer sig over, hvorvidt det nederlandske retsvæsen uden videre kan tvinge ham 
til at lukke webstedet, og over, hvordan en sådan forholdsregel forholder sig til den 
europæiske lovgivning om ytringsfrihed og fri bevægelighed af tjenesteydelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. maj 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"I henhold til oplysningerne i andragendet finder Kommissionen, at restriktioner og forbud 
som det, det nederlandske justitsministerium henviser til i sin skrivelse til andrageren, kan 
undersøges i henhold til EF-traktatens artikel 49 i den udstrækning, hvor andrageren tilbyder 
sine tjenester (dvs. reklame for spiltjenester) til godkendte spilleoperatører, der er etableret i
en anden medlemsstat.
Kommissionen har allerede med udgangspunkt i en række klager indledt en undersøgelse af 
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de pågældende restriktioner i Nederlandene og sendte en åbningsskrivelse til de nederlandske 
myndigheder den 4. april 20061. Denne undersøgelse er endnu ikke afsluttet. Kommissionen 
ønsker også at henlede Udvalget for Andragenders opmærksomhed på, at Hoge Raad der 
Nederlanden har sendt en anmodning om en præjudiciel afgørelse2 til EF-Domstolen i en sag 
vedrørende reklame for spillevirksomhed (registreret den 18. juni 2008).

Konklusion
Kommissionen vil fortsætte sin egen undersøgelse af de relevante nederlandske restriktioner 
på reklame for spillevirksomhed, der udbydes af godkendte operatører, der er hjemmehørende 
i EU."

                                               
1 Se IP/P/06/436. Kommissionen var ikke tilfreds med det nederlandske svar og sendte en begrundet 
udtalelse til den nederlandske regering den 28. februar 2008 (IP/08/330). 
2 Sag C-258/08, Ladbrokes Betting & Gaming Ltd and Ladbrokes International Ltd mod Stichting de 

Nationale Sporttotalisator.


