C 26/24

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Maatschap T. van Oosterom en A. van OosteromBoelhouwer

Sagsøgt: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie

Præjudicielt spørgsmål
Skal artikel 32 i forordning (EF) nr. 796/2004 (1) fortolkes såle
des, at der altid skal ske en fysisk kontrol på stedet, før det på
grundlag af luftfotografier taget i forbindelse med bedømmelsen
af en anmeldelse kan vedtages, at den anmeldelse, som en land
bruger har indgivet, ikke er nøjagtig?

26.1.2013

3) Såfremt spørgsmål II besvares benægtende: udgør det pågæl
dende gebyr da »større udgifter« som omhandlet i direktivets
artikel 12, litra a)?
(1) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24.10.1995 om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
(EFT L 281, s. 31).

Anmodning om præjudiciel afgørelse
Contencioso-Administrativo no 1 de
den 2. november 2012 — Vueling
Instituto Galego de Consumo de la

indgivet af Juzgado
Ourense (Spanien)
Airlines S.A. mod
Xunta de Galicia

(Sag C-487/12)
(2013/C 26/46)

(1) Kommissionens forordning (EF) nr.796/2004 af 21.4.2004 om
gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse,
graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som
omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse
af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte
støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere
(EUT L 141, s. 18).

Processprog: spansk
Den forelæggende ret
Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense
Parter i hovedsagen
Sagsøger: Vueling Airlines S.A.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af
Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) den 31.
oktober 2012 — X, den anden part i sagen:
Heffingsambtenaar van de gemeente Z
(Sag C-486/12)
(2013/C 26/45)
Processprog: nederlandsk
Den forelæggende ret
Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Sagsøgt: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia
Præjudicielt spørgsmål
Skal artikel 22, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forord
ning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles
regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (1) fortolkes
således, at bestemmelsen er til hinder for en national bestem
melse [artikel 97 i lov nr. 48/1960 om luftfart], hvorved luft
fartsselskaber, som befordrer personer, forpligtes til i alle
tilfælde at anerkende passagerernes ret til at checke en kuffert
ind uden at blive pålagt ekstra gebyrer eller tillæg oven i den
købte billets grundpris?
(1) EUT L 293, s. 3.

Parter i hovedsagen
Sagsøger: X

Sagsøgt: Heffingsambtenaar van de gemeente Z

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil
d’État (Frankrig) den 5. november 2012 — Conseil
national de l’ordre des médecins mod Ministère des
affaires sociales et de la santé
(Sag C-492/12)

Præjudicielle spørgsmål
1) Er kravene i artikel 12, litra a), andet led, i direktivet (1) til
den dér omhandlede meddelelse af personoplysninger, der
behandles, opfyldt ved, at der gives aktindsigt (i henhold til
GBA-lovens artikel 79, stk. 2)?

(2013/C 26/47)
Processprog: fransk
Den forelæggende ret
Conseil d’État

2) Er direktivets artikel 12, litra a), til hinder for, at der
opkræves gebyr for meddelelse af personoplysninger, der
behandles, i form af en udskrift af GBA?

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Conseil national de l’ordre des médecins

