C 346/32

CS

Úřední věstník Evropské unie

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal
Supremo (Španělsko) dne 28. září 2010 — Federación de
Comercio Electrónico a Marketing Directo (FECEMD) v.
Administración del Estado
(Věc C-469/10)
(2010/C 346/52)
Jednací jazyk: španělština
Předkládající soud
Tribunal Supremo
Účastníci původního řízení
Žalobce: Federación de Comercio Electrónico a Marketing
Directo (FECEMD)
Žalovaný: Administración del Estado
Předběžné otázky
1) Je třeba čl. 7 písm. f) směrnice Evropského parlamentu a
Rady 95/46/ES (1) ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzic
kých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů vykládat v tom smyslu, že
brání vnitrostátní právní úpravě, která při neexistenci
souhlasu dotčeného subjektu k umožnění zpracování jeho
osobních údajů, které je nezbytné pro uskutečnění oprávně
ných zájmů správce rejstříku nebo třetí osoby, které jsou
údaje sdělovány, vyžaduje — krom toho, aby nedošlo k
porušení základních práv a svobod subjektu —, aby byly
údaje zachyceny ve zdrojích dostupných veřejnosti?
2) Jsou ohledně zmíněného čl. 7 písm. f) splněny podmínky,
které klade judikatura Soudního dvora Evropské unie k
tomu, aby mu byl přiznán přímý účinek?
(1) Úř. věst. L 281, s. 31.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Pest
Megyei Bíróság (Maďarská republika) dne 29. září 2010
— Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság v. Invitel
Távközlési Zrt.
(Věc C-472/10)
(2010/C 346/53)
Jednací jazyk: maďarština

18.12.2010

Předběžné otázky
1) Může být čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5.
dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících
klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách (1) vykládán v
tom smyslu, že zneužívající smluvní klauzule není závazná
pro žádného spotřebitele v případě, že zákonem určená a k
tomu legitimovaná entita jménem spotřebitelů prostřednic
tvím žaloby ve veřejném zájmu (popularis actio) navrhuje,
aby byla prohlášena za neplatnou tato zneužívající klauzule,
která je součástí spotřebitelské smlouvy?
Je-li podána žaloba ve veřejném zájmu v souvislosti s
případy, v nichž je vydán rozsudek ve prospěch spotřebitelů,
kteří nejsou účastníky řízení, nebo v nichž je zakázáno
používat zneužívající obecnou smluvní podmínku, může
být čl. 6 odst. 1 směrnice 93/13 vykládán v tom smyslu,
že tato zneužívající klauzule, která je součástí spotřebitel
ských smluv, není závazná pro všechny dotčené spotřebitele
ani v budoucnosti, takže soud musí vyvodit odpovídající
právní důsledky i bez návrhu?
2) Může být čl. 3 odst. 1 směrnice 93/13 ve spojení s bodem 1
písm. j) a bodem 2 písm. d) přílohy použitelné podle čl. 3
odst. 3 téže směrnice vykládán v tom smyslu, že v případě,
že prodávající zboží nebo poskytovatel služeb stanoví
jednostrannou změnu podmínek smlouvy, aniž by výslovně
popsal způsob změny ceny nebo ve smlouvě upřesnil pádné
důvody, je tato smluvní klauzule zneužívající ipso iure?

(1) Úř. věst. L 95, s. 29.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal
Supremo (Španělsko) dne 7. října 2010 — Asociación para
la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de
Importadores y Distribuidores de Acero para la
Construcción (ASIDAC) v. Administración del Estado,
Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales, Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios
Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos,
Asociación de Investigación de las Industrias de la
Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la
Construcción,
Asociación
Nacional
Española
de
Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP),
Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de
Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros
Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad
(ACERTEQ)
(Věc C-484/10)
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