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Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

Šalys pagrindinėje byloje
Ieškovė: Verlag Schawe GmbH
Atsakovė: Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG

Prejudiciniai klausimai
1. Ar 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos (1)
7 straipsnio 1 ir 5 dalys ir 9 straipsnis draudžia valstybės
narės teisės nuostatą, pagal kurią oficialiais interesais visuotinai paskelbtos oficialios duomenų bazės — šiuo atveju
susisteminto ir išsamaus visų Vokietijos federalinės žemės
konkurso dokumentų rinkinio sui generis teisės nėra
saugomos minėtos direktyvos prasme?
2. Jei į 1 klausimą atsakoma neigiamai: ar taip yra ir tuo atveju,
jeigu oficialią duomenų bazę sukuria ne valstybės institucija,
bet jos vardu veikianti privati įmonė, kuriai visos federalinės
žemės institucijos, skelbiančios konkursus, turi tiesiogiai
pateikti konkurso dokumentus, kad jie būtų paskelbti?
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ir
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2004/50/EB (2), iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių
sistemos sąveikos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių
sistemos sąveikos,
įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba bet kuriuo
atveju nepateikusi jų Komisijai, Nyderlandų Karalystė
neįvykdė įsipareigojimų pagal šias direktyvas.
— Priteisti iš Nyderlandų Karalystės bylinėjimosi išlaidas.
Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Terminas perkelti direktyvas į nacionalinę teisę baigėsi 2006 m.
balandžio 30 dieną.

(1) OL L 164, p. 44.
(2) OL L 164, p. 114.

(1) OL L 77, p. 20.

2007 m. balandžio 27 d. Raad van State (Belgija) pateiktas
prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VZW de
Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers ir VZW
Andibel prieš Belgische Staat
2007 m. balandžio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Europos
Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų Karalystę
(Byla C-217/07)

(Byla C-219/07)
(2007/C 155/25)
Proceso kalba: olandų

(2007/C 155/24)
Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Raad van State van België

Šalys
Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama W. Wils ir
P. Dejmek
Atsakovė: Nyderlandų Karalystė

Šalys pagrindinėje byloje
Ieškovės: VZW de Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers ir VZW Andibel
Atsakovė: Belgische Staat

Prejudiciniai klausimai
Ieškovės reikalavimai
— Pripažinti, kad nepriėmusi 2004 m. balandžio 29 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/EB (1) dėl saugos
Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičiančią Tarybos
direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei
Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių
infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo

1. Ar 1957 m. kovo 25 d. Europos Bendrijos steigimo sutarties
30 straipsnis vienas arba kartu su 1996 m. gruodžio 9 d.
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 338/97 (1) dėl laukinės faunos ir
floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą turi būti
aiškinamas taip, kad įgyvendinant 1986 m. rugpjūčio 14 d.
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Gyvūnų
apsaugos ir gerovės įstatymas) 3a straipsnio 1 dalį nustatytas
draudimas įvežti gyvūnus ir jais prekiauti, taikomas žinduoliams, kurie įvežami iš kitos ES valstybės narės ir kuriems

