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Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Ενάγουσα: QE
Εναγόμενη: Sun Express Deutschland GmbH
Με διάταξη του Δικαστηρίου της 22ας Αυγούστου 2018 η υπόθεση διαγράφηκε από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου.

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Cour constitutionnelle (Βέλγιο) στις
2 Αυγούστου 2018 — Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL,
UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY, XX κατά Conseil
des ministres
(Υπόθεση C-520/18)
(2018/C 408/52)
Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική
Αιτούν δικαστήριο
Cour constitutionnelle

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Αιτούντες: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten
ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY, XX
Καθού: Conseil des ministres
Έτερος διάδικος: Child Focus

Προδικαστικά ερωτήματα
1) Έχει το άρθρο 15, παράγραφος 1, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (1), σε συνδυασμό με το δικαίωμα στην ασφάλεια, που
κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το δικαίωμα στην
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κατοχυρώνεται στα άρθρα 7, 8 και 52, παράγραφος 1, του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική κανονιστική ρύθμιση, όπως η επίμαχη, η
οποία προβλέπει γενική υποχρέωση των φορέων εκμεταλλεύσεως δικτύου και των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών προς διατήρηση των κατά την έννοια της οδηγίας 2002/58/ΕΚ δεδομένων κινήσεως και θέσεως που παράγονται ή
υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών αυτών, η οποία δεν επιδιώκει μόνο τον εντοπισμό, τη
διερεύνηση και τη δίωξη αξιόποινων πράξεων, αλλά και τη διαφύλαξη της ασφάλειας του κράτους, της εδαφικής ακεραιότητας
και της δημόσιας ασφάλειας, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη πράξεων που δεν εμπίπτουν στη βαριά εγκληματικότητα
ή στην πρόληψη της απαγορευμένης χρήσεως των συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή την επίτευξη άλλου σκοπού που
ορίζεται στο άρθρο 23, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (2), και η οποία υπόκειται επιπλέον σε συγκεκριμένες
εγγυήσεις που διευκρινίζονται στο πλαίσιο της ίδιας κανονιστικής ρυθμίσεως όσον αφορά τη διατήρηση των δεδομένων και την
πρόσβαση σε αυτά;
2) Έχει το άρθρο 15, παράγραφος 1, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 4, 7, 8, 11 και 52, παράγραφος 1, του
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική κανονιστική ρύθμιση, όπως η
επίμαχη, η οποία προβλέπει γενική υποχρέωση των φορέων εκμεταλλεύσεως δικτύου και των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών προς διατήρηση των δεδομένων κινήσεως και θέσεως κατά την έννοια της οδηγίας 2002/58/ΕΚ τα οποία
παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών αυτών, στην περίπτωση που η εθνική αυτή
ρύθμιση έχει σκοπό την εκπλήρωση των θετικών υποχρεώσεων της αρχής δυνάμει των άρθρων 4 και 8 του Χάρτη οι οποίες
συνίστανται στη θέσπιση νομικού πλαισίου το οποίο να διασφαλίζει την αποτελεσματική ποινική διερεύνηση και καταστολή της
σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και να καθιστά πράγματι δυνατό τον προσδιορισμό του αυτουργού της αξιόποινης
πράξεως, ακόμη και όταν αυτός χρησιμοποιεί μέσα ηλεκτρονικών επικοινωνιών;
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3) Εάν, βάσει των απαντήσεων στο πρώτο ή στο δεύτερο προδικαστικό ερώτημα, το Cour constitutionnelle (Συνταγματικό
Δικαστήριο) οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι ο επίμαχος νόμος παραβιάζει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις στις οποίες έγινε αναφορά στα ερωτήματα αυτά, δύναται να αποφασίσει την προσωρινή διατήρηση
των αποτελεσμάτων του νόμου της 29ης Μαΐου 2016, περί συλλογής και διατηρήσεως των δεδομένων στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου να αποτραπεί η ανασφάλεια δικαίου και να καταστεί δυνατή η χρήση, για τους
σκοπούς του νόμου, των δεδομένων που θα έχουν ήδη συλλεγεί και διατηρηθεί;

(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 (οδηγία για την
προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201, σ. 37).
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119, σ. 1).

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Audiencia Nacional (Ισπανία) στις 8 Αυγούστου
2018 — Engie Cartagena S.L. κατά Ministerio para la Transición Ecológica (πρώην Ministerio de
Industria, Energía y Turismo)
(Υπόθεση C-523/18)
(2018/C 408/53)
Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική
Αιτούν δικαστήριο
Audiencia Nacional

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Προσφεύγουσα: Engie Cartagena S.L.

Καθού: Ministerio para la Transición Ecológica (πρώην Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

Προδικαστικά ερωτήματα
1) Συνιστά υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2003/
54/ΕΚ (1) και στο άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72/ΕΚ (2) η νομοθετική πρόβλεψη που περιέχεται στην ακόλουθη
τρίτη συμπληρωματική διάταξη της Real Decreto-Ley [πράξεως νομοθετικού περιεχομένου] 14/2010;

Χρηματοδότηση σχεδίων εξοικονόμησης και ενεργειακής αποδοτικότητας για τα έτη 2011, 2012 και 2013:

1. Τα ποσά που βαρύνουν το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και τα οποία προορίζονται για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου
Δράσεως 2008-2012, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2005, με την
οποία εξειδικεύονται τα μέτρα του εγγράφου που τιτλοφορείται «Στρατηγική εξοικονόμησης και ενεργειακής
αποδοτικότητας στην Ισπανία 2004-2012», το οποίο εγκρίθηκε με την από 28 Νοεμβρίου 2003 απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, τα οποία [ποσά] έχουν καθοριστεί για τα έτη 2011 και 2012 σε 270 εκατομμύρια ευρώ και
250 εκατομμύρια ευρώ αντιστοίχως, καλύπτονται με εισφορά την οποία καταβάλλει η κάθε παραγωγός επιχείρηση βάσει
των ποσοστών του ακόλουθου πίνακα:

