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Преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Испания), постъпило на 11 април
2018 г. — Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A./Asendia Spain, S.L.U.
(Дело C-259/18)
(2018/C 221/12)
Език на производството: испански
Запитваща юрисдикция
Juzgado de lo Mercantil de Madrid

Страни в главното производство
Жалбоподател: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
Ответник: Asendia Spain, S.L.U.

Преюдициални въпроси
1) Допускат ли член 7, параграф 1 и член 8 от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември
1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за
подобряването на качеството на услугата (1) (Директива за пощенските услуги) в нейната редакция след изменението ѝ с
Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. (2), национална правна уредба,
съгласно която гаранцията, предоставена на пощенския оператор, на когото е възложено да предоставя универсалната
пощенска услуга, предполага, че само на него е разрешено да разпространява средства за заплащане на таксата за
пощенски услуги, различни от пощенските марки?
2) При утвърдителен отговор на предходния въпрос, съответства ли на правната уредба на Европейския съюз в областта на
пощенските услуги изискването частните пощенски оператори да разполагат с реални и достъпни за потребителите
обекти, за могат да разпространяват и търгуват със средства за заплащане на таксата за пощенски услуги, различни от
пощенските марки?

(1)
(2)

ОВ L 15, 1998 г., стр. 14; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 3, стр. 12.
Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година за изменение на Директива 97/67/ЕО с
оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността (ОВ L 52, 2008 г., стр. 3).

Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 20 април 2018 г. —
Verein für Konsumenteninformation/TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für
Publikumsfonds mbH & Co KG
(Дело C-272/18)
(2018/C 221/13)
Език на производството: немски
Запитваща юрисдикция
Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство
Жалбоподател: Verein für Konsumenteninformation
Ответник: TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG

