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Den Europæiske Unions Tidende

29.10.2018

Parter i hovedsagen
Sagsøger: French Data Network, La Quadrature du Net og Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs
Sagsøgt: Premier ministre, Garde des Sceaux og Ministre de la Justice

Præjudicielle spørgsmål
1) Skal den forpligtelse til generel og udifferentieret lagring, som pålægges udbyderne på grundlag af bestemmelserne i
artikel 15, stk. 1, i direktivet af 12. juli 2002 (1), navnlig henset til de garantier og den kontrol, som derefter er knyttet til
indsamlingen og anvendelsen af disse forbindelsesdata, anses for et indgreb, der er begrundet i retten til personlig
sikkerhed, som er sikret ved artikel 6 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og hensyn til den
nationale sikkerhed, som medlemsstaterne er eneansvarlige for i medfør af artikel 4 i traktaten om Den Europæiske
Union?
2) Skal bestemmelserne i direktivet af 8. juni 2000 (2) sammenholdt med artikel 6, 7, 8, 11 og artikel 52, stk. 1, i Den
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fortolkes således, at de tillader en stat at indføre en national
lovgivning, der pålægger personer, hvis virksomhed består i at tilbyde adgang til offentlige onlinekommunikationstjenester, og fysiske eller juridiske personer, der, selv vederlagsfrit, med henblik på tilrådighedsstillelse for offentligheden
via offentlige onlinekommunikationstjenester varetager oplagring af signaler, skrift, billeder, lyd eller meddelelser af
enhver art, der leveres af modtagere af disse tjenester, at lagre data, som vil kunne gøre det muligt at identificere enhver,
der har bidraget til at skabe indholdet eller en del af indholdet af de tjenester, som de leverer, for at den retslige
myndighed i påkommende tilfælde kan kræve videregivelse heraf med henblik på at sikre overholdelsen af reglerne om
civil- eller strafferetligt ansvar?

(1)
(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12.7.2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets
fred i den elektroniske kommunikationssektor (EFT L 201, s. 37)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8.6.2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig
elektronisk handel, i det indre marked (»Direktivet om elektronisk handel«) (EFT L 178, s. 1).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Okresní soud v Českých Budějovicích (Den
Tjekkiske Republik) den 7. august 2018 — RD mod SC
(Sag C-518/18)
(2018/C 392/12)
Processprog: tjekkisk
Den forelæggende ret
Okresní soud v Českých Budějovicích

Parter i hovedsagen
Sagsøger: RD
Sagsøgt: SC

Præjudicielt spørgsmål
Skal artikel 3, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 (1) om indførelse af et
europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav fortolkes således, at et krav, hvorom der efter bevisoptagelse er
truffet afgørelse, kan anses for ubestridt, hvis hverken sagsøgte, der anerkendte sin gæld, før sagen blev anlagt, eller værgen
har været til stede under retssagen, og de ikke har fremsat indsigelser under sagens behandling?
(1)

EUT L 143, s. 15.

