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Motivele și principalele argumente
1) Primul motiv, întemeiat pe o eroare de drept şi pe o eroare vădită de apreciere privind aprecierea generală a prezumţiei
referitoare la excepţia privind protecţia obiectivelor de anchetă ale UE:
— Eroare de drept a Comisiei la aplicarea prezumţiei generale referitoare la aplicarea excepţiilor de la dreptul de acces la
documente preexistente specifice şi identificate;
— Eroare de drept a Comisiei referitoare la protecţia obiectivelor de anchetă ale UE în raport cu cererile de acces la
documente preexistente specifice şi identificate;
— Eroare de drept şi eroare vădită de apreciere ale Comisiei la aprecierea suprapunerii interesului public de a asigura
dreptul la o cale de atac efectivă (articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale) şi
— Eroare de drept a Comisiei la aplicarea dreptului fundamental de acces la documente (articolul 42 din Carta
drepturilor fundamentale)
2) Al doilea motiv: omisiunea de a motiva respingerea cererii de acces la faţa locului la documente în versiunea
neconfidenţială.

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 30 noiembrie 2017 –
Planet49 GmbH/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände –
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
(Cauza C-673/17)
(2018/C 112/13)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere
Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală
Reclamantă: Planet49 GmbH
Pârâtă: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Întrebările preliminare
1. a) Se consideră că există un consimțământ valabil, în sensul articolului 5 alineatul (3) și al articolului 2 litera (f) din
Directiva 2002/58/CE (1), coroborate cu articolul 2 litera (h) din Directiva 95/46/CE (2), atunci când stocarea de
informații sau dobândirea accesului la informații deja stocate în echipamentul terminal al utilizatorului este permisă
pe baza unei casete de selectare predefinite, pe care utilizatorul trebuie să o debifeze în cazul în care refuză să își dea
consimțământul vizat?
b) În cazul aplicării articolului 5 alineatul (3) și a articolului 2 litera (f) din Directiva 2002/58/CE, coroborate cu articolul
2 litera (h) din Directiva 95/46/CE, prezintă relevanță aspectul dacă informațiile stocate sau accesate constituie date cu
caracter personal?
c) În condițiile menționate la întrebarea preliminară 1a), există un consimțământ valabil în sensul articolului 6 alineatul
(1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 (3)?
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2. În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2002/58/CE, ce date trebuie să comunice furnizorul de servicii
utilizatorului, astfel încât acestea să constituie informații clare și complete în sensul acestei dispoziții? Este obligatoriu ca
aceste date să se refere și la durata de funcționare a cookie-urilor și la aspectul dacă terții pot să dobândească acces la
acestea?
(1)
(2)
(3)

Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea
confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, p. 37,
Ediţie specială, 13/vol. 36, p. 63).
Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi 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, Ediţie specială, 13/vol. 17, p. 10).
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, p. 1).

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 6 decembrie 2017 –
slewo // schlafen leben wohnen GmbH/Sascha Ledowski
(Cauza C-681/17)
(2018/C 112/14)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere
Bundesgerichtshof
Părțile din procedura principală
Recurentă: slewo // schlafen leben wohnen GmbH
Intimat: Sascha Ledowski
Întrebările preliminare
În temeiul articolului 267 TFUE, sunt adresate următoarele întrebări preliminare în vederea interpretării articolului 16 litera
(e), precum și, dacă este cazul, a articolului 6 alineatul (1) litera (k) din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și
a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a
Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1):
1. Articolul 16 litera (e) din Directiva privind drepturile consumatorilor trebuie interpretat în sensul că printre bunurile
menționate la acest articol, care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă, se
numără și acele bunuri (de exemplu, saltele) care, atunci când sunt folosite în mod corespunzător, pot să intre în contact
nemijlocit cu corpul uman, însă pot fi din nou comercializate după ce comerciantul a luat măsurile (de curățare)
corespunzătoare?
2. În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:
a) Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ambalajul unui bun pentru a se putea considera că bunul este
sigilat în sensul articolului 16 litera (e) din Directiva privind drepturile consumatorilor?
și
b) Informația pe care comerciantul trebuie să o comunice, potrivit articolului 6 alineatul (1) litera (k) din Directiva
privind drepturile consumatorilor, înainte de producerea efectelor obligatorii ale contractului trebuie să indice că, în
legătură cu obiectul concret al vânzării și cu faptul că acesta este sigilat, consumatorul pierde dreptul de retragere în
cazul desigilării?
(1)

JO 2011, L 304, p. 64.

