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Beroep ingesteld op 26 april 2018 — Europese Commissie / Portugese Republiek
(Zaak C-290/18)
(2018/C 249/20)
Procestaal: Portugees
Partijen
Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: P. Costa de Oliveira en C. Hermes, gemachtigden)

Verwerende partij: Portugese Republiek

Conclusies
— vaststellen dat de Portugese Republiek de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 4, lid 4,
van richtlijn 92/43/EEG (1) inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, door te
verzuimen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes jaar, 7 gebieden van communautair belang voor de Atlantische
biogeografische regio die zijn erkend bij beschikking 2004/813/EG (2) van de Commissie van 7 december 2004, alsook
54 gebieden van communautair belang voor de mediterrane biogeografische regio die zijn erkend bij beschikking 2006/
613/EG (3) van de Commissie van 19 juli 2006, aan te wijzen als speciale beschermingszones;

— vaststellen dat de Portugese Republiek de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 6, lid 1,
van richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, door te
verzuimen de nodige instandhoudingsmaatregelen te nemen die beantwoorden aan de ecologische vereisten van de
typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II die voorkomen in de 7 gebieden van communautair
belang voor de Atlantische biogeografische regio die zijn erkend bij beschikking 2004/813/EG van de Commissie van
7 december 2004, en in de 54 gebieden van communautair belang voor de mediterrane biogeografische regio die zijn
erkend bij beschikking 2006/613/EG van de Commissie van 19 juli 2006;

— de Portugese Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten
Overeenkomstig artikel 4, lid 4, van richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde
flora en fauna had de Portugese Republiek uiterlijk binnen zes jaar te rekenen vanaf de vaststelling van de hierna genoemde
beschikkingen, moeten overgaan tot aanwijzing van 7 gebieden van communautair belang voor de Atlantische
biogeografische regio die zijn erkend bij beschikking 2004/813/EG van de Commissie van 7 december 2004, en van 54
gebieden van communautair belang voor de mediterrane biogeografische regio die zijn erkend bij beschikking 2006/613/
EG van de Commissie van 19 juli 2006. Deze termijn is verstreken op 7 december 2010 respectievelijk 19 juli 2012. De
Portugese Republiek heeft echter verzuimd de gebieden van communautair belang aan te wijzen als speciale
beschermingszones.

Krachtens artikel 6, lid 1, van richtlijn 92/43/EEG moeten de lidstaten voor de speciale beschermingszones de nodige
instandhoudingsmaatregelen treffen die zo nodig passende specifieke of van ruimtelijke-ordeningsplannen deel uitmakende
beheersplannen en passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen behelzen die
beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II die in
die gebieden voorkomen.
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De Commissie stelt zich op het standpunt dat de door de Portugese Republiek getroffen maatregelen, met name het
sectorplan voor het Natura 2000-netwerk, alsmede de andere maatregelen waarnaar de Portugese autoriteiten verwijzen,
niet beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II,
en bijgevolg niet kunnen worden beschouwd als „nodige instandhoudingsmaatregelen” in de zin van artikel 6, lid 1, van de
richtlijn.
(1)
(2)
(3)

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna
(PB 1992, L 206, blz. 7).
Beschikking 2004/813/EG van de Commissie van 7 december 2004 tot vaststelling, op grond van richtlijn 92/43/EEG van de Raad,
van de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio(PB 2004, L 387, blz 1).
Beschikking 2006/613/EG van de Commissie van 19 juli 2006 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van
de lijst van gebieden van communautair belang voor de mediterrane biogeografische regio (PB 2006, L 259, blz. 1).

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court (Ierland) op 9 mei 2018 — Data
Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems
(Zaak C-311/18)
(2018/C 249/21)
Procestaal: Engels
Verwijzende rechter
High Court

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Data Protection Commissioner
Verwerende partijen: Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems

Prejudiciële vragen
1) Is het Unierecht (met inbegrip van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; hierna: „Handvest”),
onverminderd de bepalingen van artikel 4, lid 2, VEU met betrekking tot de nationale veiligheid en de bepalingen van
artikel 3, lid 2, eerste streepje, van richtlijn 95/46/EG (1) (hierna: „richtlijn”) met betrekking tot de openbare veiligheid,
defensie en de veiligheid van de Staat, van toepassing op de doorgifte van persoonsgegevens in omstandigheden waarin
persoonsgegevens door een particuliere onderneming vanuit een lidstaat van de Europese Unie voor commerciële
doeleinden aan een particuliere onderneming in een derde land worden doorgegeven overeenkomstig besluit 2010/87/
EU (2), zoals gewijzigd bij uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2297 (3) van de Commissie (hierna: „MCB-besluit”), en die
persoonsgegevens in het derde land mogelijk door de autoriteiten van dat land verder worden verwerkt ten behoeve
van de nationale veiligheid, maar ook ten behoeve van de rechtshandhaving en het voeren van het buitenlandbeleid van
het derde land?
2) (1) Wat is in het kader van de richtlijn de relevante vergelijkingsmaatstaf bij de vaststelling of er sprake is van
schending van de rechten van een natuurlijke persoon als gevolg van de doorgifte van gegevens op grond van het
MCB-besluit vanuit de Unie naar een derde land waar deze gegevens mogelijk verder worden verwerkt ten behoeve
van de nationale veiligheid:
a) het Handvest, het VEU, het VWEU, de richtlijn, het EVRM (of andere bepalingen van het Unierecht); of
b) het nationale recht van een of meer lidstaten?
(2) Indien b) de relevante vergelijkingsbasis is, moeten dan ook de praktijken in het kader van de nationale veiligheid in
een of meer lidstaten in de vergelijkingsmaatstaf worden opgenomen?

