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Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Španija)
11. aprila 2018 – Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A./Asendia Spain, S.L.U.
(Zadeva C-259/18)
(2018/C 221/12)
Jezik postopka: španščina
Predložitveno sodišče
Juzgado de lo Mercantil de Madrid

Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
Tožena stranka: Asendia Spain, S.L.U.

Vprašanji za predhodno odločanje
1. Ali člena […] (ni prevedeno) 7(1) in 8 Direktive 97/67/ES (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997
o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve (Poštna
direktiva) v različici, kakor izhaja iz Direktive 2008/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 (2),
nasprotujeta nacionalni zakonodaji, v skladu s katero lahko samo izvajalec poštnih storitev, pooblaščen za izvajanje
univerzalne poštne storitve, na podlagi jamstva, ki mu je bilo podeljeno, distribuira druga frankirna sredstva, ki niso
znamke?
2. Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, ali je združljivo s poštno zakonodajo Evropske unije, da se od zasebnih
izvajalcev poštnih storitev zahteva, da imajo na voljo dejanske objekte, ki so dostopni javnosti, da lahko distribuirajo in
tržijo frankirna sredstva, ki niso znamke?

(1)
(2)

UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 3, str. 71.
Direktiva 2008/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o spremembi Direktive 97/67/ES glede popolnega
oblikovanja notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti /UL 2008, L 52, str. 3).

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 20. aprila
2018 – Verein für Konsumenteninformation/TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für
Publikumsfonds mbH & Co KG
(Zadeva C-272/18)
(2018/C 221/13)
Jezik postopka: nemščina
Predložitveno sodišče
Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Verein für Konsumenteninformation
Tožena stranka: TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG

