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Az alapeljárás felei
Felperes: Jaouad El Majdoub
Alperes: CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
Eleget tesz-e az úgynevezett „click wrapping” az elektronikus úton történő közlésre vonatkozó, a 44/2001 rendelet (1)
23. cikkének (2) bekezdésében előírt követelményeknek?
(1)

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000.
december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.)

A Rechtbank Noord Holland (Hollandia) által 2014. július 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal
iránti kérelem – Helm AG kontra Inspecteur van de Belangdienst/Douane, kantoor Totterdam
Rijnmond
(C-323/14. sz. ügy)
(2014/C 315/66)
Az eljárás nyelve: holland
A kérdést előterjesztő bíróság
Rechtbank Noord Holland

Az alapeljárás felei
Felperes: Helm AG
Alperes: Inspecteur van de Belangdienst/Douane, kantoor Totterdam Rijnmond

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
Semmis-e a 248/2011/EU rendelet (1) a Jushi Groupra vonatkozó részében abból az okból, hogy a Bizottság nem döntött az
alaprendelet 2. cikke (7) bekezdése c) pontjának második albekezdése szerint a vizsgálat megkezdésétől számított három
hónapon belül arról, hogy a szúrópróba alá vetett Jushi Group megfelel-e az alaprendelet (2) 2. cikke (7) bekezdése
c) pontjának első albekezdése szerinti feltételeknek?
(1)
(2)

A Kínai Népköztársaságból származó egyes, folytonos üvegszálból készült termékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2011. március 9-i (HL L 67., 1. o.)
Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009.
november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 51. o.)

A Hof van beroep te Brussel (Belgium) által 2014. július 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – SBS Belgium NV kontra Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers
CVBA (SABAM)
(C-325/14. sz. ügy)
(2014/C 315/67)
Az eljárás nyelve: holland
A kérdést előterjesztő bíróság
Hof van beroep te Brussel
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Az alapeljárás felei
Fellebbező: SBS Belgium NV
Ellenérdekű fél a fellebbezési eljárásban: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001.
május 22-i 2001/29 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 3. cikke értelmében vett nyilvánossághoz közvetítést végez-e
az a műsorsugárzó szervezet, amely a műsorait kizárólag a direktbetáplálás módszere útján – vagyis egy kétlépcsős
eljárásban, amelynek során a műsorhordozó jeleit kódolt formában műholdon, optikai kapcsolaton vagy más
szállítóeszközön keresztül (műholdas, kábeles vagy x-DSL-es) forgalmazókhoz közvetíti anélkül, hogy a jelek e közvetítés
során vagy alkalmával nyilvánosan hozzáférhetők lennének, és amelynek esetében a forgalmazók a jeleket ezt követően
előfizetőikhez közvetítik, hogy azok megnézhessék a műsorokat – sugározza?
(1)

HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.; helyesbítések: HL 2008. L 314., 16. o., HL 2014. L 10.,
32. o.

Az Amtsgericht Rüsselsheim (Németország) által 2014. július 14-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem – Elvira Mandl, Helmut Mandl kontra Condor Flugdienst GmbH
(C-337/14. sz. ügy)
(2014/C 315/68)
Az eljárás nyelve: német
A kérdést előterjesztő bíróság
Amtsgericht Rüsselsheim
Az alapeljárás felei
Felperesek: Elvira Mandl, Helmut Mandl
Alperes: Condor Flugdienst GmbH
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
Be kell-e mutatnia és bizonyítania kell-e a légifuvarozónak ahhoz, hogy a rendelet (1) 5. cikkének (3) bekezdése szerinti
kimentési lehetőséget igénybe vehesse, hogy minden ésszerű intézkedést megtett valamely rendkívüli körülmény
járattörlésben vagy jelentős járatkésésben megnyilvánuló, várható következményeinek elkerülése érdekében, vagy hogy nem
volt lehetősége ilyen ésszerű intézkedések megtételére?
(1)

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös
szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.)

2014. július 22-én benyújtott kereset – Lengyel Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai
Unió Tanácsa
(C-358/14. sz. ügy)
(2014/C 315/69)
Az eljárás nyelve: lengyel
Felek
Felperes: Lengyel Köztársaság (képviselő: B. Majczyna)
Alperesek: Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa

