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Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobca: Jaouad El Majdoub
Žalovaná: CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

Prejudiciálna otázka
Spĺňa takzvaný „click wrapping“ požiadavky komunikácie elektronickou cestou v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia č. 44/
2001 (1)?
(1)

Nariadenie Rady č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných
veciach, Ú. v. ES L 12, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42.

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Noord-Holland (Holandsko) 7. júla
2014 – Helm AG/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond
(Vec C-323/14)
(2014/C 315/66)
Jazyk konania: holandčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Rechtbank Noord-Holland

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: Helm AG
Žalovaný: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

Prejudiciálna otázka
Je nariadenie Rady (EÚ) č. 248/2011 (1) neplatné v rozsahu, v akom sa týka Jushi Group, pretože Komisia nerozhodla podľa
článku 2 ods. 7 písm. c) druhého pododseku základného nariadenia (2) v lehote troch mesiacov od začiatku zisťovania
o tom, či Jushi Group, ktorá bola zaradená do vzorky, spĺňa požiadavky podľa článku 2 ods. 7 písm. c) prvého pododseku
základného nariadenia?
(1)

(2)

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 248/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou
platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých výrobkov z nekonečného skleneného vlákna s pôvodom v Čínskej ľudovej
republiky (Ú. v. EÚ L 67, s. 1).
Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009, o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi
Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, s. 51).

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel (Belgicko) 7. júla
2014 – SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)
(Vec C-325/14)
(2014/C 315/67)
Jazyk konania: holandčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Hof van beroep te Brussel
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Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Odvolateľka: SBS Belgium NV
Odporkyňa: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)
Prejudiciálna otázka
Uskutočňuje vysielacia organizácia, ktorá vysiela svoje relácie výlučne prostredníctvom techniky známej ako priame alebo
bezprostredné zapájanie – t. j. dvojfázového procesu, pri ktorom sa signály prenášajúce jej programy vysielajú pre
distribútorov v kódovanej forme prostredníctvom satelitu, pripojenia prostredníctvom optických vláken alebo inými
prenosovými prostriedkami (satelit, kábel alebo pripojenie xDSL), pričom signály počas prenosu alebo v súvislosti s ním nie
sú prístupné verejnosti, a pri ktorom distribútori poskytujú signály výlučne svojim predplatiteľom, aby si mohli pozrieť
relácie, verejný prenos v zmysle článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES (1) z 22. mája 2001
o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti?
(1)

Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230.

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim (Nemecko) 14. júla
2014 – Elvira Mandl, Helmut Mandl/Condor Flugdienst GmbH
(Vec C-337/14)
(2014/C 315/68)
Jazyk konania: nemčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Amtsgericht Rüsselsheim
Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobcovia: Elvira Mandl, Helmut Mandl
Žalovaná: Condor Flugdienst GmbH
Prejudiciálna otázka
Musí prevádzkujúci letecký dopravca na to, aby si mohol uplatniť možnosť byť oslobodený od povinnosti stanovenej
v článku 5 ods. 3 nariadenia [č. 261/2004] (1), doložiť a preukázať, že prijal všetky primerané opatrenia na zabránenie
očakávaným následkom mimoriadnych okolností v podobe zrušenia alebo veľkého meškania letu alebo že nemal
k dispozícii žiadne takéto primerané opatrenie?
(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému
náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje
nariadenie (EHS) č. 295/91, Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.

Žaloba podaná 22. júla 2014 – Poľská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie
(Vec C-358/14)
(2014/C 315/69)
Jazyk konania: poľština
Účastníci konania
Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca)
Žalovaní: Európsky parlament, Rada Európskej únie

