
Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 49 i 50 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską należy interpretować w ten sposób, że stoją one na
przeszkodzie krajowym regulacjom przewidującym system
polegający na zastrzeżeniu wyłączności w zakresie zakładów
na wyścigi konne poza torami wyścigów konnych na rzecz
jednego podmiotu gospodarczego nienastawionego na zysk,
którym to regulacjom, choć zdają się one być odpowiednie
do osiągnięcia celu walki z przestępczością, a zatem do
ochrony porządku publicznego w sposób bardziej skuteczny,
niżby to mogło mieć miejsce przy pomocy mniej restrykcyj-
nych środków, towarzyszy, w celu zneutralizowania ryzyka
pojawienia się ośrodków gry działających bez zezwolenia
oraz skłonienia graczy do korzystania z legalnej oferty, dyna-
miczna polityka handlowa tego podmiotu, która w związku
z tym nie realizuje w pełni celu ograniczania sposobności do
gry?

2) Czy w celu dokonania oceny, czy krajowe regulacje, takie jak
regulacje obowiązujące we Francji, przewidujące system pole-
gający na zastrzeżeniu wyłączności w zakresie zakładów na
wyścigi konne poza torami wyścigów konnych na rzecz
jednego podmiotu gospodarczego nienastawionego na zysk,
naruszają art. 49 i 50 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską, naruszenie swobody świadczenia usług oceniać
należy jedynie z punktu widzenia ograniczeń narzucanych w
zakresie oferty zakładów na wyścigi konne on-line, czy też
należy brać pod uwagę cały sektor zakładów na wyścigi
konne, bez względu na formę, w jakiej są one oferowane i
udostępniane graczom?
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— Stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych koniecznych w celu
zastosowania się do dyrektywy Rady 2006/100/WE (1) z
dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującej niektóre dyrek-
tywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku
z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii, lub w każdym razie
nie powiadamiając o ich ustanowieniu Komisji, Królestwo
Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na niej na
mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2006/100/WE upłynął w dniu
1 stycznia 2007 r.

(1) Dz.U. L 363, str. 141.
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Pytania prejudycjalne

Czy art. 12 i 13 traktatu WE stoją na przeszkodzie stosowaniu
art. 85 dekretu Prezydenta Republiki, który stanowi, że w przy-
padku śmierci w następstwie wypadku, renta INAIL, wysokości
50 %, jest należna wyłącznie małżonkowi, a małoletniemu
dziecku przysługuje renta jedynie w wysokości 20 %?
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