EL

C 392/8

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Προσφεύγουσες: French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs
Καθών: Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice
Προδικαστικά ερωτήματα
1) Πρέπει να γίνει δεκτό ότι η υποχρέωση γενικής και χωρίς διάκριση διατηρήσεως, η οποία επιβάλλεται στους παρόχους βάσει των
διατάξεων του άρθρου 15, παράγραφος 1, της οδηγίας [2002/58/ΕΚ] της 12ης Ιουλίου 2002 (1) που την επιτρέπουν, συνιστά,
λαμβανομένων ιδίως υπόψη των εγγυήσεων και των ελέγχων που συνδέονται εν συνεχεία με τη συλλογή και τη χρήση των
δεδομένων αυτών συνδέσεως, επέμβαση η οποία δικαιολογείται από το δικαίωμα στην ασφάλεια, που κατοχυρώνεται από το
άρθρο 6 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας, για τις
οποίες είναι υπεύθυνα τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση;
2) Έχουν οι διατάξεις της οδηγίας [2000/31/ΕΚ] της 8ης Ιουνίου 2000 (2), ερμηνευόμενες με γνώμονα τα άρθρα 6, 7, 8 και 11,
καθώς και το άρθρο 52, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έννοια ότι
επιτρέπουν σε κράτος να θεσπίσει εθνική ρύθμιση επιβάλλουσα στα πρόσωπα των οποίων η δραστηριότητα συνίσταται στην
παροχή προσβάσεως σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας προς το κοινό και στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία
παρέχουν, ακόμη και δωρεάν, με σκοπό τη διάθεση στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, υπηρεσίες αποθηκεύσεως
σημάτων, κειμένου, εικόνων, ήχων ή μηνυμάτων οποιασδήποτε φύσεως που παρέχουν οι αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών, την
υποχρέωση να διατηρούν τα δεδομένα τα οποία καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση κάθε προσώπου που συνέβαλε στη
δημιουργία του περιεχομένου ή ενός εκ των περιεχομένων των παρόχων των υπηρεσιών, ούτως ώστε η δικαστική αρχή να
δύναται, κατά περίπτωση, να απαιτήσει τη γνωστοποίησή τους με σκοπό την εφαρμογή των κανόνων περί αστικής ή ποινικής
ευθύνης;
(1)
(2)

Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 201, σ. 37).
Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)
(ΕΕ L 178, σ. 1).

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Okresní soud v Českých Budějovicích (Τσεχική
Δημοκρατία) στις 7 Αυγούστου 2018 — RD κατά SC
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Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική
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Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Ενάγουσα: RD
Εναγόμενη: SC
Προδικαστικό ερώτημα
Πρέπει το άρθρο 3, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004 (1), για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες
αξιώσεις, να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αξίωση, επί της οποίας έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση μετά τη διεξαγωγή αποδείξεων,
δύναται να θεωρηθεί μη αμφισβητούμενη όταν ούτε ο εναγόμενος, ο οποίος αναγνώρισε την οφειλή του πριν από την άσκηση της
αγωγής, ούτε ο ειδικός επίτροπός του παρέστησαν στη δίκη και όταν ουδείς εξ αυτών προέβαλε αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της
δίκης;
(1)

ΕΕ 2004, L 143, σ. 15.

