
Tárgy

Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés – Bundesge-
richtshof – Az adatbázisok jogi védelméről szóló, 1996.
március 11-i 96/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL L 77., 1996.3.27., 20. o.; magyar nyelvű különkiadás
13. fejezet, 15. kötet, 459. o.) 7. cikke (2) bekezdésének értelme-
zése – Védelemben részesülő adatbázisból másik adatbázisba
adatonként, egyenként alaposan mérlegelve, másolás nélkül
történő átvitel – Ennek az adatátviteli folyamatnak a 96/9/EK
irányelv szerinti „kimásolásnak” minősítése.

Rendelkező rész

A védelem alatt álló adatbázis elemeinek valamely másik adatbázisba
való, azt követő átvétele, hogy az előbbi adatbázist képernyőn megte-
kintették, majd az abban foglalt elemeket egyenként értékelték, „kimá-
solásnak” minősülhet az adatbázisok jogi védelméről szóló, 1996.
március 11-i 96/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikke
értelmében, amennyiben – és ennek vizsgálata a kérdést előterjesztő
bíróság feladata – e művelet a védelem alatt álló adatbázis tartalmának
minőségi vagy mennyiségi szempontból véve jelentős része átvitelének,
illetve nem jelentős részei olyan átviteleinek felel meg, amelyek ismételt
és rendszeres jellegüknél fogva e tartalom jelentős részének újraképzé-
séhez vezethettek.

(1) HL C 211., 2007.9.8.

A Bíróság (hetedik tanács) 2008. szeptember 25-i ítélete –

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz
Köztársaság

(C-368/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2000/59/EK irányelv – A
hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok foga-
dására alkalmas kikötői létesítmények – Az összes kikötőre
vonatkozó hulladékgazdálkodási terv kidolgozásának és végre-

hajtásának hiánya)

(2008/C 301/18)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
K. Simonsson és E. Montaguti meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: I. M. Braguglia meghatal-
mazott, G. Fiengo és F. Arena ügyvédek)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A hajókon keletkező hulladék és
a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítmé-
nyekről szóló, 2000. november 27-i 2000/59/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek (HL L 332., 81. o.; magyar nyelvű
különkiadás 7. fejezet, 5. kötet, 358. o.) való megfeleléshez
szükséges rendelkezések előírt határidőn belül történő elfoga-
dásának elmulasztása

Rendelkező rész

1) Az Olasz Köztársaság – mivel az összes olasz kikötő tekintetében
nem dolgozta ki és fogadta el a hulladékgazdálkodási terveket –

nem teljesítette a hajókon keletkező hulladék és a rakománymarad-
ványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló, 2000.
november 27-i 2000/59/EK európai parlamenti és a tanácsi
irányelv 5. cikke (1) bekezdéséből, illetve 16. cikke (1) bekezdéséből
eredő kötelezettségeit;

2) a Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 223., 2007.9.22.

A Bíróság (első tanács) 2008. október 2-i ítélete (a Supreme
Court – Írország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –

Nicole Hassett, Cheryl Doherty kontra South Eastern
Health Board, North Western Health Board

(C-372/07. sz. ügy) (1)

(Joghatóság – 44/2001/EK rendelet – A 22. cikk 2. pont –

Társasági szerv határozatainak érvényességét érintő jogviták
– A székhely szerinti állam bíróságainak kizárólagos jogható-

sága – Orvosi szakmai érdekvédelmi szervezet)

(2008/C 301/19)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court

Az alapeljárás felei

Felperesek: Nicole Hassett, Cheryl Doherty

Alperesek: South Eastern Health Board, North Western Health
Board

Részvételével: Raymond Howard, a Medical Defence Union Ltd, az
MDU Services Ltd, Brian Davidson, a Medical Defence Union
Ltd, az MDU Services Ltd

2008.11.22.C 301/10 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


