
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 49. és 50. cikkét
akként kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes a lóverseny-
fogadások lóversenypályákon kívül történő lebonyolítását
egyetlen nonprofit gazdasági szereplő javára kizárólagos
jelleggel biztosító olyan nemzeti szabályozás, amely, jóllehet
alkalmasnak tűnik arra, hogy a kevésbé korlátozó jellegű
intézkedésekhez képest hatékonyabb módon biztosítsa a
bűnözés elleni küzdelemre, ezáltal pedig a közrend védel-
mére irányuló célkitűzés megvalósítását, a meg nem engedett
játékhálózatok kiépülésével kapcsolatos kockázat semlegesí-
tése és a fogadóknak a jogszerű ajánlatok felé ösztönzése
érdekében viszont a gazdasági szereplő olyan dinamikus
üzletpolitikájával jár együtt, amely következésképpen nem éri
el teljes mértékben a játékalkalmak mérséklésére irányuló
célkitűzést?

2) Annak megítélése érdekében, hogy az Európai Közösséget
létrehozó szerződés 49. és 50. cikkével ellentétes-e a Francia-
országban hatályos szabályozáshoz hasonló olyan nemzeti
szabályozás, amely a lóversenyfogadások lóversenypályákon
kívül történő lebonyolítását egyetlen nonprofit gazdasági
szereplő javára kizárólagos jelleggel biztosítja, a szolgáltatás-
nyújtás szabadságának megsértését csak az on-line lóverseny-
fogadási ajánlatokra vonatkozó korlátozások szempontjából
kell vizsgálni, vagy pedig a lóversenyfogadási ágazatot a maga
egészében figyelembe kell venni, tekintet nélkül arra, hogy a
fogadásokat milyen formában ajánlják, illetve azok milyen
formában hozzáférhetők a fogadók számára?
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság – mivel
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljen a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes
irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében
történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i
2006/100/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis erről
nem tájékoztatta a Bizottságot – nem teljesítette az ezen
irányelvből eredő kötelezettségeit;

– kötelezze a Spanyol Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2006/100/EK irányelv belső jogba való átültetésére előírt
határidő 2007. január 1-jén lejárt.

(1) HL L 363., 141. o.

A Tribunale Ordinario di Milano (Olaszország) által 2008.
május 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – Rita Mariano kontra Istituto nazionale per
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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az EK-Szerződés 12. és 13. cikkeivel ellentétes-e az 1124/1965
D.P.R. 85. cikkének alkalmazása, amennyiben e cikk úgy rendel-
kezik, hogy a baleset miatt bekövetkezett halál esetében az
INAIL 50 %-os mértékű járadéka csak a házastársat illeti, a
kiskorú gyermeket pedig csak a 20 %-os járadék?
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