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Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 26.
dubna 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Spojené
království) — The Commissioners for Her Majesty's
Revenue & Customs v. Able UK Ltd
(Věc C-225/11) (1)
(„DPH — Směrnice 2006/112/ES — Osvobození od daně —
Článek 151 odst. 1 písm. c) — Plnění spočívající v demontáži
zastaralých lodí amerického námořnictva uskutečněné na
území členského státu“)

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 3.
května 2012 — Legris Industries SA v. Evropská komise
(Věc C-289/11 P) (1)
(„Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž —
Kartelové dohody — Odvětví tvarovek z mědi a měděných
slitin — Rozhodnutí Komise konstatující porušení článku 81
ES — Pokuty — Mateřské a dceřiné společnosti —
Přičitatelnost protiprávního jednání“)
(2012/C 174/18)
Jednací jazyk: francouzština

(2012/C 174/17)
Jednací jazyk: angličtina

C 174/13

Účastnice řízení

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Legris Indu
stries SA (zástupkyně: A. Wachsmann a S. Thibault-Liger, avoca
tes)

Účastníci původního řízení

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupce: C. Giolito,
zmocněnec)

Žalobce: The Commissioners for Her Majesty's Revenue &
Customs

Předmět

Předkládající soud

Žalovaná: Able UK Ltd
Předmět věci
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Upper Tribunal
(Tax and Chancery Chamber) (Spojené království) — Výklad
čl. 151 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne
28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané
hodnoty (Úř. věst. L 347, s. 1) — Osvobození některých plnění
postavených na roveň vývozům od daně — Plnění spočívající v
demontáži zastaralých lodí amerického námořnictva uskuteč
něné na území členského státu
Výrok
Článek 151 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28.
listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty je třeba
vykládat v tom smyslu, že takové poskytnutí služeb, jako je poskytnutí
služeb dotčené v původním řízení, v členském státě, který je stranou
Severoatlantické smlouvy, jež spočívá v demontáži zastaralých lodí
námořnictva jiného státu, který je stranou této smlouvy, je osvobozeno
od daně z přidané hodnoty podle tohoto ustanovení pouze tehdy, když:

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu
(osmého senátu) ze dne 24. března 2011 — Legris Industries v.
Komise (T-376/06), kterým Tribunál zamítl návrh na částečné
zrušení rozhodnutí Komise C(2006) 4180 final ze dne 20. září
2006 v řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP
(věc COMP/F-1/38.121) — Tvarovky) — Odvětví tvarovek z
mědi a měděných slitin — Porušení práva na přístup k nezá
vislému a nestrannému soudu — Přičitatelnost protiprávního
jednání — Porušení zásad rovného zacházení, osobní odpověd
nosti a individuální povahy sankcí — Zkreslení důkazů
Výrok
1) Kasační opravný prostředek se zamítá.
2) Společnosti Legris Industries SA se ukládá náhrada nákladů řízení.
(1) Úř. věst. C 252, 27.8.2011.

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 3.
května 2012 — Comap SA v. Komise
(Věc C-290/11 P) (1)

— je toto plnění poskytnuto složce ozbrojených sil tohoto jiného státu,
která se podílí na společném obranném úsilí, nebo civilním zaměst
nancům, kteří tyto síly doprovázejí, a když
— je totéž plnění poskytnuto uvedené složce ozbrojených sil, která se
zdržuje nebo je rozmístěna na území dotyčného členského státu,
nebo civilním zaměstnancům, kteří tyto síly doprovázejí.

(„Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž —
Kartelové dohody — Odvětví měděných spojovacích tvarovek
a spojovacích tvarovek ze slitin mědi — Rozhodnutí konsta
tující porušení článku 81 ES — Pokuty — Doba trvání
protiprávního jednání — Pojem „trvalost“ “)
(2012/C 174/19)
Jednací jazyk: francouzština

(1) Úř. věst. C 211, 16.7.2011.

Účastnice řízení
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Comap SA
(zástupci: A. Wachsmann a S. de Guigné, advokáti)
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Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupce: C. Giolito,
zmocněnec)
Předmět věci
Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu
(osmého senátu) ze dne 24. března 2011, Comap v. Komise
(T-377/06), kterým Tribunál zamítl žalobu na částečnou neplat
nost rozhodnutí Komise C(2006) 4180 final ze dne 20. září
2006 v řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP
(Věc COMP/F-1/38.121 — Spojovací tvarovky) — Odvětví
spojovacích tvarovek z mědi a slitiny mědi — Porušení práva
na nezávislý a nestranný soud — Porušení zásady striktního
výkladu trestního práva — Pojem „veřejné distancování“ —
Zkreslení důkazů — Nedostatek odůvodnění
Výrok
1) Kasační opravný prostředek se zamítá.

16.6.2012

Výrok
Články 21 a 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech
(vízový kodex) musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání vnitros
tátním právním předpisům upravujícím trestní postih za napomáhání k
nedovolenému přistěhovalectví v případech, kdy převedené osoby, které
jsou státními příslušníky třetích států, jsou držiteli víz, jež získaly
podvodným způsobem tím, že příslušné orgány členského státu, jenž
je udělil, uvedly v omyl ohledně skutečného účelu cesty, aniž byla tato
víza předtím prohlášena za neplatná.

(1) Úř. věst. C 126, 28.4.2012.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná
Bundesgerichtshof (Německo) dne 6. března 2012 —
Josef Probst v. mr.nexnet GmbH
(Věc C-119/12)

2) Společnosti Comap SA se ukládá náhrada nákladů řízení.

(2012/C 174/21)
(1) Úř. věst. C 252, 27.8.2011.

Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 10.
dubna 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
Bundesgerichtshof — Německo) — trestní řízení proti
Minh Khoa Vo
(Věc C-83/12 PPU) (1)

Bundesgerichtshof
Účastníci původního řízení
Navrhovatel v řízení o opravném prostředku „Revision“: Josef Probst

(„Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Nařízení (ES) č.
810/2009 — Vízový kodex Společenství — Články 21 a 34
— Vnitrostátní právní předpisy — Neoprávněný vstup stát
ních příslušníků třetích zemí na území členského státu — Víza
získaná podvodným způsobem — Trestní postih převaděče“)

Odpůrkyně v řízení o opravném prostředku „Revision“: mr.nexnet
GmbH

(2012/C 174/20)

Umožňuje čl. 6 odst. 2 a 5 směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2002/58/ES (1) při postoupení pohledávky za úhradou
telekomunikačních služeb přenos provozních údajů poskytova
telem služby na postupníka, jestliže postoupení provedené za
účelem inkasa zpětně zaúčtovaných pohledávek vychází, kromě
obecné povinnosti utajení sdělovaných zpráv a ochrany údajů
podle příslušných platných právních předpisů, z těchto smluv
ních podmínek:

Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Bundesgerichtshof

Předběžné otázky

Účastník původního trestního řízení
Minh Khoa Vo
Předmět věci
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Bundesgerichtshof
— Výklad článku 21 a článku 34 nařízení Evropského parla
mentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o
kodexu Společenství o vízech (Úř. věst. L 243 s. 1) — Vnitros
tátní právní úprava stanovící trestní postih pro převaděče, který
protiprávně převede cizince do tuzemska — Použitelnost sankcí,
jedná-li se o cizince, který získal vízum u příslušného orgánu
jiného členského státu podvodným způsobem, avšak toto vízum
ještě nebylo zrušeno na základě postupu uvedeného v nařízení

Poskytovatel služby a postupník se zavazují zpracovávat a
užívat chráněné údaje pouze v rámci své spolupráce a výlučně
za účelem, který vedl k uzavření smlouvy, a příslušným
uvedeným způsobem;
jakmile již znalost chráněných údajů není k naplnění tohoto
účelu nezbytná, musí být veškeré chráněné údaje, jež jsou v
této souvislosti k dispozici, nenávratně vymazány nebo vráceny;
smluvní strany jsou oprávněny kontrolovat dodržování ochrany
údajů a bezpečnosti údajů u příslušné druhé smluvní strany ve
smyslu této dohody;

