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3) Zo vraag 2) ontkennend moet worden beantwoord: Is de
heffing van onderhavige leges bovenmatig als bedoeld in
artikel 12, aanhef, onderdeel a, aanhef, van de richtlijn?
(1) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24
oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281, blz. 31).

Prejudiciële vraag
Moet artikel 32 van verordening (EG) nr. 796/2004 (1) aldus
worden uitgelegd dat steeds een fysieke veldinspectie zal moeten
plaatsvinden, alvorens op basis van in verband met de beoor
deling van een aangifte gemaakte luchtfoto's besloten kan wor
den dat de door een landbouwer ingediende aangifte onjuist is?

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de
Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense
(Spanje) op 2 november 2012 — Vueling Airlines
S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia
(Zaak C-487/12)
(2013/C 26/46)

(1) Verordening van de Commissie van 21 april 2004 houdende uit
voeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het
geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij ver
ordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van ge
meenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse
steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbe
leid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbou
wers (PB L 141, blz. 18).
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Verwijzende rechter
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Verzoekende partij: Vueling Airlines S.A.
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Andere partij: Heffingsambtenaar van de gemeente Z
Prejudiciële vragen
1) Wordt voldaan aan de in artikel 12, aanhef, onderdeel a,
aanhef, tweede gedachtestreepje, van de richtlijn (1) bedoelde
verstrekking van de gegevens, die zijn verwerkt, door het
verlenen van inzage (op de voet van artikel 79, lid 2, van de
Wet GBA [Wet gemeentelijke basisadministratie persoons
gegevens])?
2) Staat artikel 12, aanhef, onderdeel a, aanhef, van de richtlijn
in de weg aan de heffing van leges ter zake van de ver
strekking van persoonsgegevens, die zijn verwerkt, door
middel van een afschrift uit de GBA?

Verwerende partij: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de
Galicia
Prejudiciële vraag
Dient artikel 22, lid 1, van verordening (EG) nr. 1008/2008 van
het Europees Parlement en de Raad (1) van 24 september 2008
inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van lucht
diensten in de Gemeenschap aldus te worden uitgelegd dat het
in de weg staat aan een nationale bepaling (artikel 97 van de
Ley 48/1960 de Navegación Aérea) die luchtvaartmaatschap
pijen voor passagiersvervoer verplicht om passagiers in ieder
geval het recht toe te kennen om een koffer in te checken
zonder extra kosten of toeslag bovenop de basisprijs van het
geboekte ticket?
(1) PB L 293, blz. 3.
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