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— kelle hoiused ei kuulunud krediidiasutuse maksete peatamise ja tema pangatehingute tegevusloa kehtetuks
tunnistamise vahelisel perioodil lepingute ja seadussätete alusel väljamaksmisele ja asjaomane hoiustaja ei andnud
teada, et ta taotleb tagasimaksmist,
— kes nõustusid klausliga, mis näeb ette hoiuste tagatud suuruses väljamaksmise vastavalt liikmesriigi õiguses
sätestatud menetlusele ka konkreetselt pärast hoiuseid haldava krediidiasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ja
see tingimus on täidetud, kui
— nimetatud hoiustamislepingu klauslil on liikmesriigi õiguse kohaselt lepingupoolte suhtes seadusjõud?
Kas selle direktiivi sätetest või muudest liidu õigusnormidest tuleneb, et liikmesriigi kohus ei või sellist hoiustamiselepingu
klauslit arvesse võtta ega kontrollida hoiustaja kaebust intresside maksmiseks tähtaja jooksul välja maksmata hoiuste eest
selle lepinguga tagatud suuruses vastavalt lepinguvälise vastutuse tingimustele kahju eest, mis on tekkinud liidu õiguse
rikkumise tõttu, ja direktiivi 94/19 artikli 7 lõike 6 alusel?
(1)
(2)
(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus
(Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT
2010, L 331, lk 12).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiiv 94/19/EÜ hoiuste tagamise skeemide kohta (EÜT 1994, L 135, lk 5;
ELT eriväljaanne 06/02, lk 252).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 2001. aasta direktiiv 2001/24/EÜ krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise kohta (EÜT
2001, L 125, lk 15; ELT eriväljaanne 06/04, lk 15).
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Menetluses osaleb: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Eelotsuse küsimus
Kas Euroopa Komisjoni 28. jaanuari 2009. aasta otsust 2009/402/EÜ Prantsusmaa puu- ja köögiviljasektori
situatsiooniplaanide kohta (C 29/05 (ex NN 57/05)) (1) tuleb tõlgendada nii, et sellega on hõlmatud riikliku sektoritevahelise
puuvilja-, köögivilja- ja aiandusameti (Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture,
ONIFLHOR) poolt tööstusotstarbeliste bigarookirsside majanduskomiteele (Comité économique […] du bigarreau
d’industrie, CEBI) makstud ja selle komitee liikmetest tootjarühmade kaudu tööstusotstarbeliste bigarookirsside kasvatajatele
määratud abi, kuigi otsuse punktis 15 nimetatud kaheksa põllumajandustootjate majanduskomitee hulgas CEBI ei figureeri
ja kõnealust abi rahastati, erinevalt selle otsuse punktides 24–28 kirjeldatud rahastamismehhanismist, üksnes ONIFLHORi
toetusest ja mitte lisaks tootjate vabatahtlikest maksetest ehk niinimetatud ettevõtete osamaksetest?
(1)

ELT 2009, L 127, lk 11.

