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Felperes: Reisebüro Bühler GmbH

Alperes: Dom.info e.K., Sebastian Dieterle

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1. A 874/2004/EK rendelet (1) alapján a .eu domain nevekkel
kapcsolatos viták eldöntésére a Cseh Köztársaság Gazdasági
Kamarája és a Cseh Köztársaság Mezőgazdasági Kamarája
mellett létrehozott választottbíróság (Cseh Választottbíróság)
jogosult-e az EK 234. cikk második bekezdése szerinti
előzetes döntéshozatal iránti eljárás kezdeményezésére?

2. Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén:

A 874/2004/EK rendelet 22. cikkének (5) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján hozhatók-e olyan alternatív vita-
rendezési szabályok (ADR-szabályzat), amelyek alapján
többek között a bepanaszolt fél nem csupán a panasz elutasí-
tását, hanem annak megállapítását is kérheti, hogy a panaszt
rosszhiszeműen és az eljárással visszaélve terjesztették elő
(ADR-szabályzat B12(h) szakasza)?

3. A második kérdésre adott nemleges válasz esetén:

Jogosult-e a választottbíróság döntőbizottsága a közösségi
jog, illetve a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból
eredő általános közösségi jogi elvek alapján e megállapítási
kérelemről határozni?

(1) HL L 162., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 34. kötet,
825. o.

A Conseil d'Etat (Franciaország) által 2007. március 5-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Société
Arcelor atlantique et loraine, Société Sollac méditerranée,
Société Arcelor packaging international, Société Ugine &
ALZ France, Société Industeel Loire, Société Creusot metal,
Société Imphy Alloys, Société Arcelor kontra Premier
Ministre, Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, Ministre de l'écologie et du développement

durable
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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Érvényes-e a 2003. október 13-i [2003/87/EK] irányelv (1),
tekintettel az egyenlőség elvére és arra, hogy az irányelv az üveg-
házhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rend-
szerét a kohászati létesítményekre anélkül rendeli alkalmazni,
hogy azt az alumínium- és műanyagipar létesítményeire is alkal-
mazná?

(1) Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen
belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 275.,
32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.).
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