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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

C 155/13

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

και προς

Αναιρεσείουσα: Verlag Schawe GmbH

την οδηγία 2004/50/ΕΚ (2) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη
διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη
διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος,

Αναιρεσίβλητη: Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG
Προδικαστικά ερωτήματα
1. Αντιβαίνει στα άρθρα 7, παράγραφοι 1 και 5, 9 της οδηγίας
96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των
βάσεων δεδομένων (1) ρύθμιση κράτους μέλους βάσει της οποίας
μία επίσημη βάση δεδομένων (εν προκειμένω: η συστηματική και
πλήρης συλλογή όλων των δεδομένων για προκηρύξεις από ένα
ομόσπονδο κράτος), η οποία δημοσιεύεται προς εξυπηρέτηση
του υπηρεσιακού συμφέροντος προκειμένου να ενημερωθεί το
κοινό, δεν απολαύει προστασίας ως δικαίωμα ειδικής φύσεως
κατά την έννοια της οδηγίας;
2. Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: Ισχύει
τούτο και στην περίπτωση κατά την οποία η (επίσημη) βάση
δεδομένων δεν έχει κατασκευαστεί από κρατική αρχή, αλλά από
ιδιωτική επιχείρηση κατόπιν εντολής της, όλες δε οι αναθέτουσες
αρχές αυτού του ομόσπονδου κράτους υποχρεούνται να θέτουν
πάραυτα στη διάθεση αυτής της επιχειρήσεως τα δεδομένα που
αφορούν τις προκηρύξεις τους;

ή τουλάχιστον μη ανακοινώνοντας τα μέτρα αυτά στην
Επιτροπή, παρέβη τις υποχρεώσεις που έχει από τις οδηγίες
αυτές·
— να καταδικάσει το Βασίλειο των Κάτω Χωρών στα δικαστικά
έξοδα.
Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα
Η προθεσμία για τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο έληξε
στις 30 Απριλίου 2006.

(1) ΕΕ L 164, σ. 44.
(2) ΕΕ L 164, σ. 114.

(1) ΕΕ L 77, σ. 20.

Προσφυγή της 25ης Απριλίου 2007 — Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως την οποία
υπέβαλε το Raad van State van (Βέλγιο) στις 27 Απριλίου
2007 — VZW de Nationale Raad van Dierenkwekers en
Liefhebbers en VZW Andibel κατά Βελγικού Δημοσίου
(Υπόθεση C-219/07)

(Υπόθεση C-217/07)

(2007/C 155/25)

(2007/C 155/24)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική
Αιτούν δικαστήριο
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: W. Wils και P. Dejmek)
Καθού: Βασίλειο των Κάτω Χωρών
Αιτήματα

Raad van State van België
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Προσφεύγουσες: VZW de Nationale Raad van Dierkwekers en
Liefhebbers en VZW Andibel
Καθού: Βελγικό Δημόσιο

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:
— να διαπιστώσει ότι οι Κάτω Χώρες, μη λαμβάνοντας τα αναγκαία
νομοθετικά, και κανονιστικά μέτρα για τη συμμόρφωση προς
την οδηγία 2004/49/ΕΚ (1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια
των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία
95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ του Συμβουλίου
σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής
υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας,

Προδικαστικά ερωτήματα
1) Έχει το άρθρο 30 της Συνθήκης της 25ης Μαρτίου 1957 περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθεαυτό θεωρούμενο ή
σε συνδυασμό με τον κανονισμό (ΕΚ) 338/97 (1) του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών
άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους,
την έννοια ότι απαγόρευση εισαγωγών και εμπορίας ζώων, θεσπισθείσα κατ' εφαρμογή του άρθρου 3bis, § 1, του νόμου της
14ης Αυγούστου 1986, περί προστασίας και ευζωίας των ζώων,

