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Θέμα: Αναφορά 082/2009, του D.O., ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με περιορισμό και 
λογοκρισία του διαδικτύου από τις νομικές αρχές των Κάτω Χωρών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ιδιοκτήτης διαδικτυακής εταιρείας που προσφέρει «δικτυακή πύλη καζίνο» σε 
έναν από τους ιστοτόπους της με κανόνες, συμβουλές και ενημερωμένες πληροφορίες για τα 
τυχερά παιχνίδια, καθώς και συνδέσμους προς διάφορα καζίνο στο διαδίκτυο, επισημαίνει ότι 
δέχθηκε εντολή από τις νομικές αρχές των Κάτω Χωρών να διακόψει τη λειτουργία του 
ιστοτόπου του λόγω παραβίασης της νομοθεσίας περί τυχερών παιχνιδιών, καθώς παρέχει τη 
δυνατότητα να παίξει κανείς σε καζίνο που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας στις Κάτω 
Χώρες. Ο αναφέρων αμφισβητεί αυτή την εντολή, ισχυριζόμενος ότι δεν προσφέρει τη 
δυνατότητα σε κάποιον να παίξει, απλά προσφέρει συνδέσμους σε διάφορα καζίνο. 
Διερωτάται εάν τα δικαστήρια των Κάτω Χωρών διαθέτουν την εξουσία να τον αναγκάσουν 
να διακόψει τη λειτουργία του ιστοτόπου του και κατά πόσον αυτό συνάδει με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία περί ελευθερίας της έκφρασης και ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στην αναφορά, η Επιτροπή θεωρεί ότι περιορισμοί 
και απαγορεύσεις όπως στην περίπτωση την οποία αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης των 
Κάτω Χωρών στην επιστολή του προς τον αναφέροντα, δύνανται να διερευνηθούν βάσει του 
άρθρου 49 της Συνθήκης ΕΚ, στον βαθμό που ο αναφέρων παρέχει τις υπηρεσίες του (ήτοι 
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προώθηση υπηρεσιών στον τομέα των τυχερών παιγνίων) σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών οι 
οποίες διαθέτουν τη σχετική άδεια και έχουν έδρα σε άλλο κράτος μέλος.

Βάσει των καταγγελιών, η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει έρευνα για τους σχετικούς 
περιορισμούς των Κάτω Χωρών, και στις 4 Απριλίου 2006 εστάλη προειδοποιητική επιστολή 
στις αρχές των Κάτω Χωρών1. Η εν λόγω έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Επιτροπή θα ήθελε 
επίσης να επιστήσει την προσοχή της Επιτροπής Αναφορών στο γεγονός ότι το Ανώτατο 
Δικαστήριο των Κάτω Χωρών (Hoge Raad der Nederlanden) έχει υποβάλει αίτηση για 
προδικαστική απόφαση2 προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για υπόθεση η οποία αφορά την 
προώθηση υπηρεσιών στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών (υποβλήθηκε στις 18 Ιουνίου 
2008).

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή θα συνεχίσει την έρευνά της περί των σχετικών περιορισμών των Κάτω Χωρών 
όσον αφορά την προώθηση υπηρεσιών στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών οι οποίες 
παρέχονται από εταιρείες που διαθέτουν τη σχετική άδεια και έχουν έδρα σε άλλο κράτος 
μέλος.

                                               
1 Βλ. IP/P/06/436. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η απάντηση των Κάτω Χωρών δεν ήταν ικανοποιητική και 

απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην κυβέρνηση των Κάτω Χωρών στις 28 Φεβρουαρίου 2008 (IP/08/330).
2 Υπόθεση C-258/08, Ladbrokes Betting & Gaming Ltd και Ladbrokes International Ltd κατά Stichting de

Nationale Sporttotalisator


