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— ktorých vklady sa počas obdobia od zastavenia platieb úverovej inštitúcie až do odňatia jej povolenia na výkon
bankovej činnosti nestali vymáhateľnými podľa zmlúv a zákonných ustanovení a dotknutý vkladateľ neuplatnil svoju
požiadavku na vrátenie vkladu,
— ktorí súhlasili so zmluvným ustanovením o vyplatení vkladov v chránenej výške v súlade s postupom upraveným
právom členského štátu, konkrétne aj v prípade odňatia povolenia úverovej inštitúcie spravujúcej vklady a táto
podmienka je splnená, ako aj
— uvedené ustanovenie zmluvy o vklade má podľa práva členského štátu medzi zmluvnými stranami silu zákona?
Vyplýva z ustanovení tejto smernice alebo z iných ustanovení práva Únie, že vnútroštátny súd nesmie prihliadať na takéto
ustanovenie zmluvy o vklade a nesmie posudzovať žalobu vkladateľa o zaplatenie úrokov z dôvodu oneskoreného
vyplatenia vkladov v chránenej výške podľa tejto zmluvy z hľadiska podmienok mimozmluvnej zodpovednosti za škodu
vyplývajúcu z porušenia práva Únie a na základe článku 7 ods. 6 smernice 94/19?“
(1)
(2)
(3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu
(Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/
78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 2010, s. 12).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. ES L 135, 1994, s. 5; Mim.
vyd. 06/002, s. 252).
Smernica 2001/24/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (Ú. v. ES
L 125, 2001, s. 15; Mim. vyd. 06/004, s. 15).

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d'État (Francúzsko) 30. júla 2018 –
COPEBI SCA/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
(Vec C-505/18)
(2018/C 364/06)
Jazyk konania: francúzština
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Conseil d'État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Navrhovateľ: COPEBI SCA
Odporca: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
Ďalší účastník konania: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Prejudiciálna otázka
Má sa rozhodnutie Komisie 2009/402/ES z 28. januára 2009 o „plánoch kampane“ v odvetví ovocia a zeleniny, ktoré
zaviedlo Francúzsko [C-29/05 (ex NN 57/05)] (1), vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na pomoc, ktorú office national
interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (Štátny medziodvetvový úrad pre ovocie, zeleninu
a záhradníctvo) (ONIFLHOR) vyplatil comité économique agricole du bigarreau d’industrie (Hospodársky výbor pre
spracovanie čerešní srdcoviek) (CEBI), a ktorá bola následne pridelená pestovateľom čerešní srdcoviek pre priemysel
prostredníctvom zoskupení pestovateľov, ktorí sú členmi tohto výboru, hoci CEBI nefiguruje medzi ôsmimi
poľnohospodárskymi hospodárskymi výbormi uvedenými v bode 15 rozhodnutia a predmetná pomoc, na rozdiel od
mechanizmu financovania opísaného v bodoch 24 až 28 tohto rozhodnutia, nie je financovaná z dobrovoľných príspevkov
pestovateľov, tzv. odvetvových podielov, ale výlučne len z dotácií ONIFLHOR?
(1)

Ú. v. EÚ L 127, 2009, s. 11.

