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Основания и основни доводи
Нарушение на принципа на пропорционалност и вследствие на това налагане на прекомерна санкция на трети лица,
извлекли благоприятни последици от решение, оказало се незаконосъобразно.

Преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Udine (Италия), постъпило на 9 април 2018 г. —
Fallimento Tecnoservice Int. Srl/Poste Italiane SpA
(Дело C-245/18)
(2018/C 249/11)
Език на производството: италиански
Запитваща юрисдикция
Tribunale ordinario di Udine

Страни в главното производство
Ищец: Fallimento Tecnoservice Int. Srl
Ответник: Poste Italiane SpA

Преюдициален въпрос
Трябва ли членове 74 и 75 от Директива 2007/64/ЕО (1) в редакцията в сила към 3 август 2015 г., които уреждат
задълженията и ограниченията на отговорността на доставчика на платежни услуги и са транспонирани в италианския
правен ред с членове 24 и 25 от Законодателен декрет № 10/2011, да се тълкуват в смисъл, че се прилагат само по
отношение на доставчика на платежни услуги на наредителя, който иска да му се предостави такава услуга, или в смисъл, че
се прилагат и по отношение на доставчика на платежни услуги на получателя?
(1)

Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно платежните услуги във вътрешния
пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО (ОВ L 319,
стр. 1).

Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 12 април
2018 г. — Stadt Euskirchen/Rhenus Veniro GmbH & Co. KG
(Дело C-253/18)
(2018/C 249/12)
Език на производството: немски
Запитваща юрисдикция
Oberlandesgericht Düsseldorf

Страни в главното производство
Жалбоподател: Град Ойскирхен
Ответник: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG
Други участници в производството: SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, RVK Regionalverkehr Köln GmbH
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Преюдициален въпрос
С изискването да се извършва самостоятелно по-голямата част от обществената услуга за пътнически превоз изключва ли
член 5, параграф 2, второ изречение, буква д) от Регламент № 1370/2007 (1) възможността вътрешният оператор да
предоставя тази по-голяма част от услугите чрез дружество, в което притежава 2,5 % от дяловете, а останалите дружествени
дялове се притежават пряко или непряко от други компетентни органи?
(1)

Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за
пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на
Съвета (ОВ L 315, стр. 1.).

Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило
на 11 април 2018 г. — State Street Bank International GmbH/Banca d’Italia
(Дело C-255/18)
(2018/C 249/13)
Език на производството: италиански
Запитваща юрисдикция
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Страни в главното производство
Жалбоподател: State Street Bank International GmbH
Ответник: Banca d’Italia

Преюдициални въпроси
1) Трябва ли в „промените в статуса“, които съгласно член 12 от Регламент (ЕС) № 2015/63 (1) не оказват влияние върху
задължението за плащане на вноските, да се включи и сливането чрез вливане на институция, която преди това е била под
надзора на Национален орган за преструктуриране, в дружество майка от друга държава членка, извършено през периода
на вноските, и прилага ли се това правило и в случай че сливането и последвалото прекратяване на институцията са
извършени през 2015 г., в момент, когато Националният орган за преструктуриране и Националният фонд все още не са
били официално учредени от държавата членка и вноските все още не са били изчислени?
2) Трябва ли посоченият член 12 от Регламент (ЕС) № 2015/63 във връзка с член 14 от същия регламент и с членове 103 и
104 от Директива 2014/59/ЕС (2) да се тълкуват в смисъл, че дори в случай на сливане чрез вливане в дружество майка на
друга държава членка през годината на плащане на вноските, институцията е длъжна да заплати вноската за тази година в
пълен размер, а не пропорционално на месеците, през които посчената институция е под надзора на органа по
преструктуриране на първата държава членка, при прилагането по аналогия установеното в член 12, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 2015/63 за институция, която „отскоро е под надзор“?
3) Като се имат предвид характерът и предпоставките, предвидени за налагането на извънредната вноска, прилагат ли се и за
нея — съгласно Директива 2014/59/ЕС и Регламент (ЕС) № 2015/63, както и принципите, уреждащи Системата на
инструментите за преструктуриране на банки — правилата, установени за редовната вноска — по-специално член 12,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2015/63 — що се отнася до момента на определяне на субектите, длъжни да заплащат
вноските, и на размера на извънредната вноска?
(1)
(2)

Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 на Комисията от 21 октомври 2014 г. за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането (ОВ L 11,
2015 г., стр. 44).
Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на рамка за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и
директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на
регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 2014 г., стр. 190).

