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Žalovaná: Land Hessen

Výrok
1) Článek 20 první pododstavec a čl. 138 odst. 1 směrnice Rady
2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému
daně z přidané hodnoty musí být vykládány v tom smyslu, že
kvalifikace plnění jako dodání nebo pořízení uvnitř Společenství
nemůže být závislá na dodržení jakékoliv lhůty, ve které by měla
být zahájena nebo ukončena přeprava dotčeného zboží z členského
státu dodání do členského státu určení. Ve zvláštním případě
pořízení nového dopravního prostředku ve smyslu čl. 2 odst. 1
písm. b) bodu ii) této směrnice musí být určení, zda se plnění
uskutečnilo uvnitř Společenství, provedeno celkovým posouzením
všech objektivních okolností, jakož i záměru pořizovatele, jestliže
je podpořen objektivními poznatky umožňujícími určit členský stát,
ve kterém je zamýšleno konečné používání dotyčného zboží.

2) Při posuzování, zda je dopravní prostředek, který je předmětem
pořízení uvnitř Společenství, nový ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm.
b) směrnice 2006/112, je rozhodující časový okamžik dodání
dotyčného zboží prodejcem pořizovateli.

(1) Úř. věst. C 90, 18.4.2009

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 9.
listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
Verwaltungsgericht Wiesbaden — Německo) — Volker und
Markus Schecke GbR GbR (C-92/09), Hartmut Eifert
(C-93/09) v. Land Hessen
(Spojené věci C-92/09 a C-93/09) (1)
(„Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob
ních údajů — Zveřejňování informací o příjemcích zeměděl
ských podpor — Platnost ustanovení práva Unie, která toto
zveřejňování vyžadují a stanoví pravidla jeho provedení —
Listina základních práv Evropské unie — Články 7 a 8 —
Směrnice 95/46/ES — Výklad článků 18 a 20“)
(2011/C 13/09)
Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Verwaltungsgericht Wiesbaden

Účastníci původního řízení
Žalobci: Volker und Markus Schecke GbR GbR (C-92/09),
Hartmut Eifert (C-93/09)

Za přítomnosti: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Předmět věci
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Verwaltungsgericht
Wiesbaden — Platnost čl. 42 odst. 1 bodu 8b a článku 44a
nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o
financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209,
11.8.2005, s. 1), nařízení Komise (ES) č. 259/2008 ze dne
18. března 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k naří
zení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o zveřejňování infor
mací o příjemcích finančních prostředků z Evropského zeměděl
ského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 76, s. 28) a
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES o ucho
vávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s
poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komu
nikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice
2002/58/ES (Úř. věst. L 105, s. 54) — Výklad článku 7, čl. 18
odst. 2 druhé odrážky a článku 20 směrnice Evropského parla
mentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s.
31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355) — Zpracování osobních údajů
příjemců finančních prostředků z evropských zemědělských
fondů, které spočívá ve zveřejnění těchto údajů na internetové
stránce vybavené nástrojem na vyhledávání — Platnost ustano
vení práva Společenství, která toto zveřejňování vyžadují a
stanoví pravidla jeho provedení, z hlediska práva na ochranu
osobních údajů — Podmínky, za kterých je možné takové
zveřejnění provést.

Výrok
1) Článek 42 bod 8b a článek 44a nařízení Rady (ES)
č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné
zemědělské politiky, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1437/2007 ze
dne 26. listopadu 2007, jakož i nařízení Komise (ES)
č. 259/2008 ze dne 18. března 2008, kterým se stanoví prová
děcí pravidla k nařízení č. 1290/2005, pokud jde o zveřejňování
informací o příjemcích finančních prostředků z Evropského země
dělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), jsou neplatné v rozsahu, v
němž pokud jde o fyzické osoby, které jsou příjemci podpor z
EZZF a EZFRV, tato ustanovení vyžadují zveřejňování osobních
údajů o všech příjemcích, aniž činí rozdíl podle takových relevant
ních kritérií, jako je doba, po kterou takové podpory dostávali,
frekvence podpor nebo jejich typ a výše.

2) Neplatnost ustanovení práva Unie uvedených v bodě 1 tohoto
výroku neumožňuje zpochybnit účinky zveřejňování seznamů
příjemců podpor z EZZF a EZFRV prováděného vnitrostátními
orgány na základě uvedených ustanovení během doby přede dnem
vyhlášení tohoto rozsudku.
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3) Článek 18 odst. 2 druhá odrážka směrnice Evropského parlamentu
a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů musí být vykládána v tom smyslu, že
neukládá osobě pověřené ochranou osobních údajů povinnost vést
seznam podle tohoto ustanovení před započetím takového zpraco
vání osobních údajů, jako je zpracování vyplývající z čl. 42 bodu
8b a článku 44a nařízení č. 1290/2005, ve znění nařízení
č. 1437/2007, jakož i z nařízení č. 259/2008.

4) Článek 20 směrnice 95/46 musí být vykládán v tom smyslu, že
neukládá členským státům povinnost podrobit předběžným
kontrolám podle tohoto ustanovení zveřejňování informací vyplý
vající z čl. 42 bodu 8b a článku 44a nařízení č. 1290/2005, ve
znění nařízení č. 1437/2007, jakož i z nařízení č. 259/2008.

(1) Úř. věst. C 129, 6.6.2009
Úř. věst. C 119, 16.5.2009

C 13/7

schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových
vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/ES (Úř. věst. L
124, s. 1) — Výjimka pro vozidla, která jsou určená k použí
vání v soutěžích na pozemních komunikacích (závody) nebo v
terénu — Vnitrostátní právní úprava vylučující tuto výjimku

Výrok
Směrnice Rady 92/61/EHS ze dne 30. června 1992 o schvalování
typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, jakož i směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002
o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel,
kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS, mají být vykládány v
tom smyslu, že pokud se na vozidlo nebo s ním související konstrukční
část nebo samostatný technický celek nevztahuje postup schvalování
zavedený směrnicemi, zejména z důvodu, že nespadají do působnosti
uvedených směrnic, jejich ustanovení nebrání tomu, aby členský stát
pro uvedené vozidlo, konstrukční část nebo samostatný technický celek
zavedl v rámci svého vnitrostátního práva obdobný postup uznávání
ověření provedených jinými členskými státy. V každém případě taková
právní úprava musí dodržovat právo Unie, konkrétně články 34 SFEU
a 36 SFEU.

(1) Úř. věst. C 153, 4.7.2009.

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18.
listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde — Belgie) —
trestní řízení proti V.W. Lahoussemu, Lavichy BVBA
(Věc C-142/09) (1)
(„Směrnice 92/61/EHS a 2002/24/ES — Schvalování typu
dvoukolových nebo tříkolových motorových vozidel — Vozidla
určená k soutěžím na pozemních komunikacích nebo v terénu
— Vnitrostátní právní úprava zakazující výrobu, uvádění na
trh a montáž zařízení určených ke zvýšení výkonu motoru
nebo rychlosti mopedů“)
(2011/C 13/10)
Jednací jazyk: nizozemština
Předkládající soud

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11.
listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
Verwaltungsgericht Schwerin — Německo) — André
Grootes v. Amt Für Landwirtschaft Parchim
(Věc C-152/09) (1)
(„Společná zemědělská politika — Integrovaný administrativní
a kontrolní systém pro některé režimy podpor — Režim
jednotné platby — Nařízení (ES) č. 1782/2003 — Výpočet
platebních nároků — Článek 40 odst. 5 — Zemědělci, kteří
během referenčního období podléhali agroenvironmentálním
závazkům — Článek 59 odst. 3 — Regionální provádění
režimu jednotné platby — Článek 61 — Různé jednotkové
hodnoty pro hektary stálých pastvin a pro jakýkoli jiný
hektar, na který lze poskytnout podporu“)

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

(2011/C 13/11)
Jednací jazyk: němčina

Účastníci původního trestního řízení

Předkládající soud

V.W. Lahousse, Lavichy BVBA

Verwaltungsgericht Schwerin

Předmět věci
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Rechtbank van
eerste aanleg te Dendermonde (Belgie) — Výklad čl. 1 odst. 1,
článku 12 a čl. 15 odst. 2 směrnice 2002/24/ES Evropského
parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o

Účastníci původního řízení
Žalobce: André Grootes

Žalovaný: Amt Für Landwirtschaft Parchim

