
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a 
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. 
december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 2. cikkét és 5. 
cikkének (3) bekezdését úgy kell-e értelmezni, mint amelyek 
kizárólag akkor adnak valamely tagállam bíróságának jogható
ságot a személyiségi jogok esetleges megsértése — amely jogsér
tésre információknak és/vagy fényképeknek egy másik tagál
lamban, illetve harmadik, mindenesetre az elsőtől eltérő tagál
lamban székhellyel rendelkező társaság által ebben a másik 
tagállambeli internetes oldalon való elhelyezésével került sor 
— tárgyában benyújtott kereset elbírálására: 

— ha ez az internetes oldal az első tagállamból hozzáférhető, 

— vagy kizárólag akkor, ha a káresemény és az első tagállam 
területe között elégséges, lényeges vagy jelentős kapcsolat áll 
fenn, továbbá ebben a második esetben, amennyiben ez a 
kapcsolat a következőkből ered: 

— a jogvita tárgyát képező oldal első tagállamból történő 
látogatásának abszolút értékben vett vagy az említett 
oldal teljes látogatottságához viszonyított száma, 

— a személyiségi jogainak megsértését állító személy vagy 
általánosabban az érintett személyek lakóhelye illetve 
állampolgársága, 

— az a nyelv, amelyen a jogvita tárgyát képező informáci
ókat terjesztik vagy valamely olyan más körülmény, 
amely alkalmas az oldal szerkesztője azon szándékának 
bizonyítására, hogy célközönsége kifejezetten az első 
állam lakossága, 

— az a hely, ahol a hivatkozott események bekövetkeztek 
és/vagy a ténylegesen online közzétett fényképek 
készültek, 

— egyéb szempontok? 

( 1 ) HL L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 
42. o. 

A Bíróság második tanácsa elnökének 2010. március 19-i 
végzése — Európai Bizottság kontra Belga Királyság 

(C-307/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(2010/C 148/34) 

Az eljárás nyelve: francia 

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 272., 2008.10.25. 

A Bíróság első tanácsa elnökének 2010. március 12-i 
végzése (a Landgericht Tübingen (Németország) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — FGK Gesellschaft für 
Antriebsmechanik mbH kontra Notar Gerhard Schwenkel, 

a Präsidentin des Landgericht Tübingen részvételével 

(C-450/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(2010/C 148/35) 

Az eljárás nyelve: német 

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 69., 2009.3.21. 

A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2010. március 5-i 
végzése (a Court of Appeal (Egyesült Királyság) előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — The Motor Insurers’ 
Bureau kontra Helphire (UK) Limited, Angel Assistance 

Limited 

(C-26/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(2010/C 148/36) 

Az eljárás nyelve: angol 

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 282., 2009.11.21.
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