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Vprašanji za predhodno odločanje
1. Ali je treba člen 7(1) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih [nepoštenih] pogojih v potrošniških
pogodbah (1) in sodno prakso, ki jo razlaga, razlagati tako, da navedeni člen Direktive nasprotuje nacionalnemu
predpisu, kot je končna določba 23, [točka 2], zakona 1/2000 z dne 7. januarja o civilnem postopku, ki določa, da vlogi
za evropski plačilni nalog ni treba priložiti nobene dokumentacije, ki se ne dopusti niti, če bi bila predložena?
2. Ali je treba člen 7(2)(e) Uredbe št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 (2) razlagati
tako, da navedena določba ne preprečuje, da se lahko od upnika zahteva, da predloži dokumentacijo, na katero opira
svoj zahtevek iz naslova potrošniškega posojila, ki sta ga sklenila prodajalec ali ponudnik in potrošnik, če sodišče meni,
da je preučitev dokumenta nujna za ugotavljanje morebitnega obstoja nepoštenih pogojev v pogodbi, ki sta jo podpisali
stranki, in s tem izpolniti določbe Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih [nepoštenih] pogojih
v potrošniških pogodbah in sodno prakso, ki jo razlaga?

(1)
(2)

UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288.
Uredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog
(UL 2006, L 399. str. 1).

Pritožba, ki jo je HK vložila 12. julija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 3. maja
2018 v zadevi T-574/16, HK/Komisija
(Zadeva C-460/18 P)
(2018/C 381/05)
Jezik postopka: francoščina
Stranke
Pritožnica: HK (zastopnika: A. Champetier, S. Rodrigues, avocats)
Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Svet Evropske unije

Predlogi
— Pritožba naj se razglasi za dopustno in utemeljeno;
— razveljavi naj se sodba Splošnega sodišča z dne 3. maja 2018 (zadeva T-574/16);
— zadeva naj se obravnava, tako da se ugodi zahtevkom pritožnice, podanim na prvi stopnji, vključno s tem, da se toženi
stranki naloži plačilo stroškov; ali, v nasprotnem primeru,
— zadeva naj se vrne Splošnemu sodišču v odločanje, pri čemer se o stroški pritožbe torej odloči v skladu s členom 184
Poslovnika Sodišča.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve
V utemeljitev svoje pritožbe pritožnica navaja dva pritožbena razloga. Prvi pritožbeni razlog je kršitev člena 17, prvi
odstavek, Priloge VIII h Kadrovskim predpisom in dvoumna, nedosledna in protislovna obrazložitev. Drugi pritožbeni
razlog je kršitev načela prepovedi diskriminacije in nezadostnost obrazložitve.

