RO

C 13/6

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

15.1.2011

Pârât: Land Hessen

Dispozitivul
1. Articolul 20 primul paragraf și articolul 138 alineatul (1) din
Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006
privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie
interpretate în sensul că desemnarea unei operațiuni drept livrare
sau achiziție intracomunitară nu poate depinde de respectarea
vreunui termen în care ar trebui să înceapă sau să se încheie
transportul bunului în cauză din statul membru de livrare către
statul membru de destinație. În cazul particular al achiziționării
unui mijloc de transport nou în sensul articolului 2 alineatul (1)
litera (b) punctul (ii) din această directivă, stabilirea caracterului
intracomunitar al operațiunii trebuie să se efectueze printr o
apreciere globală a tuturor circumstanțelor obiective, precum și a
intenției cumpărătorului, cu condiția ca aceasta să fie susținută de
elemente obiective ce permit identificarea statului membru în care
se preconizează utilizarea finală a bunului în cauză.

2. Aprecierea faptului dacă un mijloc de transport care face obiectul
unei achiziții intracomunitare este nou în sensul articolului 2
alineatul (2) litera (b) din Directiva 2006/112 trebuie să se
raporteze la momentul livrării bunului respectiv de către
vânzător cumpărătorului.

(1) JO C 90, 18.4.2009.

Hotărârea Curții (Marea cameră) din 9 noiembrie 2010
(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare
formulată de Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania)
— Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut
Eifert (C-93/09)/Land Hessen
(Cauzele conexate C-92/09 și C-93/09) (1)
(Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal — Publicarea informațiilor refe
ritoare la beneficiarii ajutoarelor agricole — Validitatea dispo
zițiilor de drept al Uniunii care prevăd această publicare și
stabilesc modalitățile acesteia — Carta drepturilor funda
mentale a Uniunii Europene — Articolele 7 și 8 —
Directiva 95/46/CE — Interpretarea articolelor 18 și 20)
(2011/C 13/09)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere
Verwaltungsgericht Wiesbaden

Părțile din acțiunea principală
Reclamanți: Volker und Markus Schecke GbR GbR (C-92/09),
Hartmut Eifert (C-93/09)

În prezența: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Obiectul
Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Verwaltun
gsgericht Wiesbaden — Validitatea articolului 42 punctul 8b și
a articolului 44a din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al
Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii
agricole comune (JO L 209, p. 1, Ediție specială, 14/vol. 1,
p. 193), a Regulamentului Regulamentul (CE) nr. 259/2008 al
Comisiei din 18 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce
privește publicarea informațiilor referitoare la beneficiarii
fondurilor provenite din Fondul European de Garantare
Agricolă (FEGA) și din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 76, p. 28) și a Directivei
2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15
martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în
legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice acce
sibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modi
ficare a Directivei 2002/58/CE (JO L 105, p. 54, Ediție specială,
13/vol. 53, p. 51) — Interpretarea articolului 7, a articolului 18
alineatul (2) a doua liniuță și a articolului 20 din Directiva
95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24
octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date (JO L 281, p. 31, Ediție specială,
13/vol. 17, p. 10) — Prelucrare a datelor cu caracter personal
ale beneficiarilor fondurilor agricole europene care constă în
publicarea acestor date pe o pagină de internet dotată cu un
instrument de căutare — Validitatea, în lumina dreptului la
protecția datelor cu caracter personal, a dispozițiilor de drept
comunitar care prevăd această publicare și care stabilesc moda
litățile acesteia — Condițiile în care o astfel de publicare poate fi
efectuată

Dispozitivul
1. Articolul 42 punctul 8b și articolul 44a din Regulamentul (CE)
nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind
finanțarea politicii agricole comune, astfel cum a fost modificat
prin Regulamentul (CE) nr. 1437/2007 al Consiliului din 26
noiembrie 2007, precum și Regulamentul (CE) nr. 259/2008 al
Comisiei din 18 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului nr. 1290/2005 în ceea ce privește publicarea
informațiilor referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) sunt nevalide
în măsura în care, în ceea ce privește persoanele fizice beneficiare
ale ajutoarelor din FEGA și din FEADR, aceste dispoziții impun
publicarea datelor cu caracter personal referitoare la fiecare bene
ficiar fără a face distincție în funcție de criterii relevante, precum
perioadele în care acestea au primit astfel de ajutare, frecvența sau
tipul și valoarea acestora.
2. Nevaliditatea dispozițiilor de drept al Uniunii menționate la
punctul 1 al acestui dispozitiv nu permite să se repună în
discuție efectele publicării listelor beneficiarilor ajutoarelor din
FEGA și din FEADR efectuate de autoritățile naționale, în
temeiul dispozițiilor menționate, în perioada anterioară datei
pronunțării prezentei hotărâri.

15.1.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

3. Articolul 18 alineatul (2) a doua liniuță din Directiva 95/46/CE
a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date trebuie
interpretat în sensul că nu supune funcționarul pentru protecția
datelor cu caracter personal unei obligații de a ține registrul
prevăzut de această dispoziție anterior efectuării unei prelucrări a
datelor cu caracter personal, precum cea care rezultă din articolul
42 punctul 8b și din articolul 44a din Regulamentul
nr. 1290/2005, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul
nr. 1437/2007, precum și din Regulamentul nr. 259/2008.
4. Articolul 20 din Directiva 95/46 trebuie interpretat în sensul că
nu impune statelor membre obligația de a supune controlului
prealabil prevăzut de această dispoziție publicarea informațiilor
ce rezultă din articolul 42 punctul 8b și din articolul 44a din
Regulamentul nr. 1290/2005, astfel cum a fost modificat prin
Regulamentul nr. 1437/2007, precum și din Regulamentul
nr. 259/2008.

(1) JO C 129, 06.6.2009
JO C 119, 16.5.2009.
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omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți și de abrogare
a Directivei 92/61/CEE a Consiliului (JO L 124, p. 1, Ediție
specială, 13/vol. 35, p. 245) — Excepție privind vehiculele
destinate utilizării în competiții, pe drumuri sau pe orice teren
— Reglementare națională care nu admite această excepție

Dispozitivul
Directiva 92/61/CEE a Consiliului din 30 iunie 1992 privind
omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți, precum și Directiva
2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18
martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei
roți și de abrogare a Directivei 92/61 trebuie interpretate în sensul
că, atunci când un vehicul sau o componentă ori o unitate tehnică care
are legătură cu acesta nu beneficiază de procedura de omologare pe
care o instituie, în special pentru motivul că acestea nu intră în
domeniul de aplicare al directivelor menționate, dispozițiile lor nu se
opun ca, pentru vehiculul, componenta sau unitatea tehnică respectivă,
un stat membru să instituie, în cadrul dreptului său național, un
mecanism similar de recunoaștere a controalelor efectuate de alte
state membre. În orice caz, o astfel de reglementare trebuie să
respecte dreptul Uniunii, în special articolele 34 TFUE și 36 TFUE.

(1) JO C 153, 4.7.2009.

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 18 noiembrie 2010
(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare
formulată de Rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde — Belgia) — Procedură penală împotriva
V.W. Lahousse, Lavichy BVBA
(Cauza C-142/09) (1)
(Directivele 92/61/CEE și 2002/24/CE — Omologarea de tip
a autovehiculelor cu două sau trei roți — Autovehicule
destinate utilizării în competiții, pe drumuri sau pe orice
teren — Dispoziție națională prin care se interzice fabricarea,
comercializarea și montarea de echipamente destinate creșterii
puterii motorului și/sau a vitezei motoretelor)
(2011/C 13/10)
Limba de procedură: olandeza

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 11 noiembrie 2010
(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare
formulată de Verwaltungsgericht Schwerin — Germania)
— André Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim
(Cauza C-152/09) (1)
[Politica agricolă comună — Sistem integrat de gestionare și
control privind anumite scheme de ajutor — Schemă de plată
unică — Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 — Calcularea
drepturilor la plată — Articolul 40 alineatul (5) — Agri
cultori care trebuie să respecte angajamente agroecologice în
cursul perioadei de referință — Articolul 59 alineatul (3) —
Aplicare regională a schemei de plată unică — Articolul 61
— Valori unitare diferite pentru hectarele de pășune
permanentă și pentru orice alt hectar eligibil pentru ajutor]

Instanța de trimitere

(2011/C 13/11)

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

Limba de procedură: germana
Părțile din acțiunea principală

Instanța de trimitere

V.W. Lahousse, Lavichy BVBA.

Verwaltungsgericht Schwerin

Obiectul

Părțile din acțiunea principală

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Rechtbank
van eerste aanleg te Dendermonde (Belgia) — Interpretarea arti
colului 1 alineatul (1), a articolului 12 și a articolului 15
alineatul (2) din Directiva 2002/24/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind

Reclamant: André Grootes

Pârâtă: Amt für Landwirtschaft Parchim

