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Jediný důvod kasačního opravného prostředku
Nedodržení zásady proporcionality a z něj vyplývající nepřiměřené penalizování třetích osob, které měly prospěch
z rozhodnutí, jež se ukázalo jako protiprávní.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale ordinario di Udine (Itálie) dne 9. dubna
2018 – Fallimento Tecnoservice Int. Srl v. Poste Italiane SpA
(Věc C-245/18)
(2018/C 249/11)
Jednací jazyk: italština
Předkládající soud
Tribunale ordinario di Udine

Účastnice původního řízení
Žalobkyně: Tecnoservice Int. Srl v úpadku
Žalovaná: Poste Italiane SpA

Předběžné otázky
Mají se články 74 a 75 směrnice 2007/64/ES (1), ve znění platném ke dni 3. srpna 2015 a týkající se povinností a omezení
odpovědnosti poskytovatele platebních služeb, jak byly provedeny do italského práva články 24 a 25 legislativního nařízení
č. 1[1]/201[0], vykládat tak, že se vztahují pouze na poskytovatele platebních služeb subjektu, který zadá příkaz
k provedení platby, nebo tak, že se vztahují rovněž na poskytovatele platebních služeb příjemce platby?
(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se
mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (Úř. věst. 2007, L 319, s. 1).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne
12. dubna 2018 – Stadt Euskirchen v. Rhenus Veniro GmbH & Co. KG
(Věc C-253/18)
(2018/C 249/12)
Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení
Žalobce: Stadt Euskirchen
Žalovaný: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG
Další účastníci řízení: SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, RVK Regionalverkehr Köln GmbH
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Předběžná otázka
Vylučuje čl. 5 odst. 2 druhá věta písm. e) nařízení (ES) č. 1370/2007 (1) prostřednictvím povinnosti poskytovat sám
převážnou část veřejných služeb v přepravě cestujících, aby vnitřní provozovatel přenechal poskytnutí této převážné části
služeb společnosti, ve které vlastní 2,5 % obchodních podílů a zbývající podíly jsou nepřímo nebo přímo vlastněné jinými
příslušnými úřady?
(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po
železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 1).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Itálie) dne 11. dubna 2018 – State Street Bank International GmbH v. Banca d’Italia
(Věc C-255/18)
(2018/C 249/13)
Jednací jazyk: italština
Předkládající soud
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastnice původního řízení
Žalobkyně: State Street Bank International GmbH
Žalovaná: Banca d’Italia

Předběžné otázky
1) Zahrnují „změny postavení“, které podle článku 12 nařízení (EU) 2015/63 (1) nemají vliv na povinnost poskytnout
příspěvek, také fúzi sloučením jedné instituce, která dříve podléhala dohledu vnitrostátního orgánu příslušného k řešení
krize, do mateřské společnosti z jiného členského státu, k níž došlo během příspěvkového období, a uplatní se toto
pravidlo i v případě, že k fúzi a následnému zániku této instituce došlo v roce 2015, tedy v době, kdy vnitrostátní orgán
příslušný k řešení krize, ani vnitrostátní fond ještě nebyly členským státem formálně zřízeny a příspěvky ještě nebyly
vypočítány?
2) Musí být článek 12 nařízení EU 2015/63 ve spojení s článkem 14 tohoto nařízení a články 103 a 104 směrnice 2014/
59/EU (2) vykládán v tom smyslu, že i v případě fúze sloučením do mateřské společnosti [se sídlem] v jiném členském
státě, která se uskuteční v průběhu příspěvkového roku, je instituce povinna zaplatit celý příspěvek za daný rok a nikoli
příspěvek v poměru k měsícům, kdy tato instituce podléhala dohledu orgánu příslušného k řešení krize v prvním
členském státě, a to na základě analogie s tím, co je stanoveno v čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/63 pro instituci, „nad
níž se dohled začal provádět nově“?
3) Musí se podle směrnice 2014/59/EU, nařízení (EU) 2015/63 a zásad, kterými se řídí Systém nástrojů pro řešení
bankovních krizí, tato pravidla, která se týkají řádného příspěvku, a zejména čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/63,
rovněž použít, s ohledem na okamžik určení subjektů povinných k poskytnutí příspěvku a k podílu na příspěvku, také
na mimořádný příspěvek, a to s přihlédnutím k jeho povaze a k předpokladům stanoveným k jeho uložení?

(1)
(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 ze dne 21. října 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/59/EU, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí (Úř. věst. L 11, s. 44).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy
a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, s. 190).

