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Vprašanje za predhodno odločanje
Ali je s členoma 8(1) in 6(1) v povezavi z uvodnima izjavama 33 in 34 Direktive 2016/343 (1) ter členom 47(2) Listine
združljiv nacionalni zakon, v skladu s katerim pravica obtoženca do udeležbe v postopku šteje za zagotovljeno in velja, da
je tožilstvo pravilno izpolnilo svojo obveznost dokazati krivdo obtoženca, če so v sodni fazi kazenskega postopka
uporabljene izpovedbe prič iz predkazenskega postopka, ko teh prič iz objektivnih razlogov ni mogoče zaslišati v sodni fazi
postopka, pri čemer je te priče zaslišal le organ kazenskega pregona brez sodelovanja obrambe, vendar pred sodnikom;
organ kazenskega pregona pa bi že v predkazenskem postopku lahko omogočil sodelovanje obrambe pri tem zaslišanju,
vendar tega ni storil?
(1)

Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in
krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (UL 2016, L 65, str. 1).

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija)
4. junija 2021 – Kazenski postopek zoper HYA in druge
(Zadeva C-349/21)
(2021/C 338/15)
Jezik postopka: bolgarščina
Predložitveno sodišče
Spetsializiran nakazatelen sad

Obtoženci v postopku v glavni stvari
HYA in drugi

Vprašanji za predhodno odločanje
Ali je praksa nacionalnih sodišč v kazenskih postopkih, v skladu s katero sodišče dovoli nadzor, snemanje in shranjevanje
telefonskih pogovorov osumljencev z vnaprej pripravljenim splošnim vzorcem besedila, v katerem je brez vsakršne
individualizacije zgolj navedeno, da so bile zakonske določbe spoštovane, združljiva s členom 15(1) v povezavi s
členom 5(1) in uvodno izjavo 11 Direktive 2002/58 (1)?
Če je odgovor nikalen: ali je v nasprotju s pravom Unije, če se nacionalno pravo razlaga tako, da se informacije, pridobljene
na podlagi takega dovoljenja, uporabijo za dokazovanje obtožbe?
(1)

Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na
področju elektronskih komunikacij (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 514).

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija)
4. junija 2021 – Kazenski postopek
(Zadeva C-350/21)
(2021/C 338/16)
Jezik postopka: bolgarščina
Predložitveno sodišče
Spetsializiran nakazatelen sad

Predlagateljica
Spetsializirana prokuratura
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Vprašanji za predhodno odločanje
Ali je nacionalni zakon (člen 251b(1) Zakon za elektronnite saobshtenia (zakon o elektronskih komunikacijah)), ki za boj
proti hujšim kaznivim dejanjem določa splošno in neselektivno hrambo vseh podatkov o prometu (podatkov o prometu in
podatkov o lokaciji uporabnikov elektronskih komunikacijskih sredstev) za obdobje šestih mesecev, skladen s členom 15(1)
v povezavi s členom 5(1) in uvodno izjavo 11 Direktive 2002/58/ES (1), v kolikor so v nacionalnem zakonu predvidena
določena jamstva?
Ali je nacionalni zakon (člen 159a Nakazatelno-protsesualen kodeks (zakonik o kazenskem postopku)), ki dostopa do
podatkov o prometu ne omejuje na to, kar je nujno potrebno, in za osebe, za katere imajo organi kazenskega pregona
dostop do podatkov o prometu, ne določa pravice, da so o tem obveščene, če to ne ovira kazenskega postopka, oziroma ne
določa pravnega sredstva zoper neupravičen dostop, v skladu s členom 15(1) v povezavi s členom 5(1) in uvodno izjavo 11
Direktive 2002/58/ES?
(1)

Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na
področju elektronskih komunikacij (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 514).

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Justice de paix du canton de Forest (Belgija)
4. junija 2021 – ZG/Beobank SA
(Zadeva C-351/21)
(2021/C 338/17)
Jezik postopka: francoščina
Predložitveno sodišče
Justice de paix du canton de Forest

Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: ZG
Tožena stranka: Beobank SA

Vprašanji za predhodno odločanje
1. Ali v skladu s členom 38(1)(a) Direktive 2007/64/ES (1) za ponudnika storitev pri zagotavljanju „informacij v zvezi
s prejemnikom plačila“ velja obveznost prizadevanja ali obveznost rezultata?
2. Ali „informacije v zvezi s prejemnikom plačila“ iz navedene določbe zajemajo podatke, na podlagi katerih je mogoče
identificirati fizično ali pravno osebo, ki je prejela plačilo?
(1)

Direktiva 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in
o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES (UL 2007, L 319,
str. 1).

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Belgija) 9. junija 2021 –
Tilman SA/Unilever Supply Chain Company AG
(Zadeva C-358/21)
(2021/C 338/18)
Jezik postopka: francoščina
Predložitveno sodišče
Cour de cassation

