
Pytanie prejudycjalne 

Czy wykładni art. 2 i art. 5 pkt 3) rozporządzenia Rady (WE) nr 
44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i 
uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w spra
wach cywilnych i handlowych ( 1 ) należy dokonywać w ten 
sposób, że przyznają one sądowi państwa członkowskiego 
jurysdykcję do orzekania w przedmiocie powództwa wniesio
nego w związku z naruszeniem dóbr osobistych, do którego 
miałoby dojść w wyniku umieszczenia informacji lub zdjęć w 
sieci, w witrynie internetowej utworzonej w innym państwie 
członkowskim przez spółkę z siedzibą w tym drugim państwie 
lub też w innym państwie członkowskim, różnym w każdym 
razie od tego pierwszego: 

— wyłącznie pod warunkiem, że ta witryna internetowa może 
być przeglądana w tym pierwszym państwie, 

— czy też, wyłącznie, jeżeli między zdarzeniem wywołującym 
szkodę a terytorium tego pierwszego państwa istnieje dosta
teczny, istotny lub znaczący związek, i czy, w tym drugim 
przypadku związek ten może wynikać z: 

— liczby połączeń ze sporną stroną wykonanych z tego 
pierwszego państwa członkowskiego, wyrażonej w 
wartościach bezwzględnych albo proporcjonalnie do 
ogólnej liczby połączeń z rzeczoną stroną, 

— miejsca zamieszkania czy też przynależności państwowej 
osoby, która podnosi naruszenie jej dóbr osobistych, lub 
ogólnie, zainteresowanych osób, 

— języka, w jakim jest rozpowszechniana sporna infor
macja lub wszelkich innych elementów mogących wska
zywać na chęć podmiotu, który utworzył witrynę skie
rowania się w szczególności do odbiorców w tym pierw
szym państwie, 

— miejsca, gdzie zaszły opisywane zdarzenia lub gdzie 
zostały wykonane zdjęcia zamieszczone ewentualnie w 
Internecie, 

— innych kryteriów? 

( 1 ) Dz.U. L 12, s. 1 

Postanowienie prezesa drugiej izby Trybunału z dnia 19 
marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu 

Belgii 

(Sprawa C-307/08) ( 1 ) 

(2010/C 148/34) 

Język postępowania: francuski 

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 272 z 25.10.2008. 

Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 12 
marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Landgericht Tübingen — 
Niemcy) — FGK Gesellschaft für Antriebsmechanik mbH 
przeciwko Notar Gerhard Schwenkel, przy udziale: 

Präsidentin des Landgericht Tübingen 

(Sprawa C-450/08) ( 1 ) 

(2010/C 148/35) 

Język postępowania: niemiecki 

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 69 z 21.3.2009. 

Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 5 
marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal — 
Zjednoczone Królestwo) — The Motor Insurers’ Bureau 
przeciwko Helphire (UK) Limited, Angel Assistance 

Limited 

(Sprawa C-26/09) ( 1 ) 

(2010/C 148/36) 

Język postępowania: angielski 

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 282 z 21.11.2009
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