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c) Supreme Courts avgörande har lagts fram vid Europeiska kommissionen som översänt avgörandet till samtliga
medlemsstater tillsammans med en sammanfattning av Supreme Courts domskäl?

(1)
(2)

KN.
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1167 av den 26 juni 2017 om klassificering av vissa varor i Kombinerade
nomenklaturen (EUT L 170, 2017, s. 50) (genomförandeförorningen).

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den
5 november 2018 – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
(Mål C-678/18)
(2019/C 25/32)
Rättegångsspråk: nederländska
Hänskjutande domstol
Hoge Raad der Nederlanden

Part i det nationella målet
Klagande: Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Tolkningsfrågan
Ska artikel 90.1 i förordning nr 6/2002 tolkas så, att den förpliktar medlemsstaterna att tillerkänna alla däri nämnda
domstolar behörighet att besluta om interimistiska åtgärder eller skyddsåtgärder, eller står det medlemsstaterna – helt eller
delvis – fritt att uteslutande anförtro uppdraget att besluta om sådana åtgärder åt de domstolar som i enlighet med
artikel 80.1 i förordning nr 6/6002 har utsetts till domstolar (i första och andra instans) för gemenskapsformgivningar?

Begäran om förhandsavgörande framställd av Okresním soudem v Ostravě (Republiken Tjeckien) den
5 november 2018 – OPR-Finance s.r.o. mot GK
(Mål C-679/18)
(2019/C 25/33)
Rättegångsspråk: tjeckiska
Hänskjutande domstol
Okresní soud v Ostravě

Parter i det nationella målet
Sökande: OPR-Finance s.r.o.
Svarande: GK
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Tolkningsfrågor
1) Utgör artikel 8, jämförd med artikel 23, i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om
konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (1) hinder för en nationell lagstiftning, enligt
vilken sanktionen vid underlåtenhet att uppfylla kreditgivarens skyldighet att, innan kreditavtalet ingås, göra en
bedömning av konsumentens kreditvärdighet ska vara att kreditavtalet är ogiltigt förenat med en skyldighet för
konsumenten att återbetala kapitalbeloppet till kreditgivaren vid en tidpunkt som är lämplig i förhållande till
konsumentens ekonomiska förmåga, när denna sanktion (kreditavtalets ogiltighet) emellertid endast är tillämplig för det
fall konsumenten gör den gällande (det vill säga invänder att avtalet är ogiltigt) inom en treårsperiod?

2) Innebär artikel 8, jämförd med artikel 23, i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008
om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG en skyldighet för en nationell domstol att
ex officio tillämpa den sanktion som fastställs i den nationella lagstiftningen vid underlåtenhet att uppfylla kreditgivarens
skyldighet att göra en bedömning av konsumentens kreditvärdighet (det vill säga även för det fall konsumenten faktiskt
inte gör gällande sanktionen)?

(1)

EUT L 133, 2008, s. 66.

Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) den
7 november 2018 – SY mot Associated Newspapers Ltd
(Mål C-687/18)
(2019/C 25/34)
Rättegångsspråk: engelska
Hänskjutande domstol
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parter i det nationella målet
Klagande: SY

Motpart: Associated Newspapers Ltd

Tolkningsfråga
Är sådana bestämmelser i nationell rätt som section 32.4 och 32.5 i Data Protection Act 1998 (DPA) (dataskyddslag
1998) – i vilka det föreskrivs att om en registeransvarig i ett förfarande påstår att personuppgifter som förfarandet mot
denna registeransvarige rör behandlas i) uteslutande för journalistiska, konstnärliga eller litterära ändamål och ii) i syfte att
publicera journalistiskt, litterärt eller konstnärligt material som inte tidigare har publicerats av den registeransvarige, ska
domstolen vilandeförklara förfarandet till den del det avser opublicerade personuppgifter till dess att a) Information
Commissioner har bestämt att villkoren i) eller ii) inte är uppfyllda, b) den registeransvariges påstående återkallas eller c)
personuppgifterna publiceras – förenliga med artiklarna 9, 22 och 23 i direktiv 95/46/EG och artiklarna 7, 8 och 47 i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna?

