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Az arányosság elvének megsértése, és így harmadik személyeket – a jogellenesnek minősített határozat kedvezményezettjeit – túlzott mértékben sújtó jogkövetkezmény alkalmazása.

A Tribunale ordinario di Udine (Olaszország) által 2018. április 9-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem – Fallimento Tecnoservice Int. Srl kontra Poste Italiane SpA
(C-245/18. sz. ügy)
(2018/C 249/11)
Az eljárás nyelve: olasz
A kérdést előterjesztő bíróság
Tribunale ordinario di Udine

Az alapeljárás felei
Felperes: Fallimento Tecnoservice Int. Srl
Alperes: Poste Italiane SpA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
Úgy kell-e értelmezni a 2007/64/EK irányelv (1) 2015. augusztus 3-án hatályos szövegének – az olasz jogrendbe a
pénzforgalmi szolgáltató kötelezettségeiről és felelősségének korlátozásáról szóló [11/2010]. sz. törvényerejű rendelet 24.
és 25. cikkével átültetett – 74. és 75. cikkét, hogy azok kizárólag a pénzforgalmi szolgáltatás teljesítésére megbízást adó
személy pénzforgalmi szolgáltatójára vonatkoznak, vagy azok a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójára is
vonatkoznak?
(1)

A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a
97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL 2007. L 319., 1. o.)

Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2018. április 12-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem – Stadt Euskirchen kontra Rhenus Veniro GmbH & Co. KG
(C-253/18. sz. ügy)
(2018/C 249/12)
Az eljárás nyelve: német
A kérdést előterjesztő bíróság
Oberlandesgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei
Fellebbező: Stadt Euskirchen
Ellenérdekű fél: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG
Az eljárásban részt vesz: SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, RVK Regionalverkehr Köln GmbH
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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
Kizárja-e az 1370/2007/EK rendelet (1) 5. cikke (2) bekezdése második mondatának e) pontja a személyszállítási
közszolgáltatás túlnyomó része belső szolgáltató általi nyújtásának kötelezettségével azt, hogy a belső szolgáltató a
szolgáltatások túlnyomó részét olyan társaság révén nyújtsa, amelyben a társasági részesedés 2,5 %-val rendelkezik, és a
többi társasági részesedéssel közvetlenül vagy közvetve más illetékes hatóságok rendelkeznek?
(1)

A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2007. L 315., 1. o.)

A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2018. április 11-én benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem – State Street Bank International GmbH kontra Banca d’Italia
(C-255/18. sz. ügy)
(2018/C 249/13)
Az eljárás nyelve: olasz
A kérdést előterjesztő bíróság
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Az alapeljárás felei
Felperes: State Street Bank International GmbH
Alperes: Banca d’Italia

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1) A hozzájárulási kötelezettséget az (EU) 2015/63 rendelet (1) 12. cikke alapján nem befolyásoló „státusváltozásnak” kell-e
tekinteni egy korábban valamely szanálásért felelős hatóság felügyelete alatt álló intézménynek egy másik tagállamhoz
tartozó anyavállalatával való, beolvadással történő egyesülését is, amelyre a hozzájárulási időszakban került sor, és ez a
szabály alkalmazandó-e akkor is, ha az egyesülés és az intézmény ebből eredő megszűnése 2015-ben történt, amikor a
tagállamban sem a szanálásért felelős nemzeti hatóság, sem pedig a nemzeti alap nem jött még létre formálisan, és a
hozzájárulásokat még nem számították ki?
2) Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2015/63 rendelet ugyanezen 12. cikkét e rendelet 14. cikkével, valamint a 2014/59/EU
irányelv (2) 103. és 104. cikkével együttesen, hogy az intézménytől, még akkor is, ha az a hozzájárulási évben egy másik
tagállamhoz tartozó anyavállalatával beolvadással egyesült, erre az évre a teljes hozzájárulás megfizetése követelhető,
nem pedig az azon hónapok számával arányos hozzájárulás, amikor az intézmény az első tagállam szanálásért felelős
hatóságának felügyelete alá tartozott, analógia útján alkalmazva az (EU) 2015/63 rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében
az „újonnan felügyelet alá került” intézménnyel kapcsolatban megállapított szabályokat?
3) A 2014/59/EU irányelv, az (EU) 2015/63 rendelet, valamint a bankválságok esetén alkalmazandó szanálási eszközök
rendszerét szabályozó elvek értelmében a rendes hozzájárulás tekintetében hozott szabályokat és különösen a 2015/63
rendelet 12. cikkének (2) bekezdését – a hozzájárulás fizetésére kötelezett személyek meghatározásának időpontja és a
hozzájárulás mértéke tekintetében – a rendkívüli hozzájárulásra is alkalmazni kell-e, figyelembe véve annak jellegét és a
megállapításához előírt feltételeket?

(1)
(2)

A 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulás
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 21-i 2015/63/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
(HL 2015. L 11., 44. o.).
A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi
irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
szóló, 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 173., 190. o.).

