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Partijen in het hoofdgeding

en aan

Verzoekende partij: Verlag Schawe GmbH

Richtlijn 2004/50/EG (2) van het Europees Parlement en de
Raad, van 29 april 2004, houdende wijziging van richtlijn
96/48/EG van de Raad betreffende de interoperabiliteit van
het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem en van
richtlijn 2001/16/EG van de Raad en van het Europees
Parlement betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem,

Verwerende partij: Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG
Prejudiciële vragen
1) Verzetten de artikelen 7, leden 1 en 5, en 9 van richtlijn
96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van
11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (1) zich tegen een regeling in een lidstaat volgens
welke een in het belang van de overheid ter algemene kennisneming gepubliceerde overheidsdatabank (in casu een systematische en volledige verzameling van alle bestekken uit een
deelstaat) geen bescherming van het recht sui generis in de
zin van de richtlijn geniet?
2) Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend is: geldt dit
tevens wanneer de (overheids)databank niet is samengesteld
door een overheidsinstantie, maar door een particuliere
onderneming, waaraan alle aanbestedende diensten van deze
deelstaat hun bestekken rechtstreeks voor publicatie ter
beschikking moeten stellen?

of althans deze de Commissie niet mede te delen, de krachtens deze richtlijnen op hem rustende verplichtingen niet is
nagekomen;
— het Koninkrijk der Nederlanden te verwijzen in de kosten.
Middelen en voornaamste argumenten
De termijn voor omzetting van de richtlijnen in nationaal recht
is op 30 april 2006 verstreken.

(1) PB L 164, blz. 44.
(2) PB L 164, blz. 114.

(1) PB L 77, blz. 20.

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de
Raad van State (België) op 27 april 2007 — VZW de
Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers en VZW
Andibel tegen de Belgische Staat
Beroep ingesteld op 25 april 2007 — Commissie van de
Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk der
Nederlanden
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Verwijzende rechter
Raad van State van België

Partijen
Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen
(vertegenwoordigers: W. Wils en P. Dejmek, gemachtigden)
Verwerende partij: Koninkrijk der Nederlanden

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekers: VZW de Nationale Raad van Dierkwekers en Liefhebbers en VZW Andibel
Verweerder: Belgische Staat

Conclusies
Prejudiciële vragen
— Vast te stellen dat Nederland, door niet de nodige wettelijke
en bestuursrechtelijke maatregelen te treffen om te voldoen
aan richtlijn 2004/49/EG (1) van het Europees Parlement en
de Raad, van 29 april 2004, betreffende de veiligheid op de
communautaire spoorwegen en tot wijziging van richtlijn
95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van richtlijn
2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van
spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten
voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake
veiligheidscertificering,

1) Moet artikel 30 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, op zichzelf
beschouwd of samengelezen met de Verordening (EG)
nr. 338/97 (1) van de Raad, van 9 december 1996, inzake de
bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten
door controle op het desbetreffend handelsverkeer, aldus
uitgelegd worden dat een invoer- en verhandelingsverbod
van dieren, ingesteld ter uitvoering van artikel 3 bis, § 1, van
de wet van 14 augustus 1986, betreffende de bescherming
en het welzijn der dieren, niet gerechtvaardigd is ten aanzien

