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Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op
13 april 2017 — Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte/ING-DiBa Direktbank Austria
Niederlassung der ING-DiBa AG
(Zaak C-191/17)
(2017/C 239/29)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Oberster Gerichtshof

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte
Verwerende partij: ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

Prejudiciële vraag
Dient artikel 4, punt 14, van richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten in de interne markt (richtlijn
betalingsdiensten) (1) aldus te worden uitgelegd dat ook een onlinespaarrekening waarop respectievelijk waarvan de
betrokken klant — dadelijk en zonder specifieke medewerking van de bank — via telebanking geld kan storten en opnemen
vanaf een op zijn naam aangehouden tussenrekening, te weten een in Oostenrijk geopende rekening-courant, een
„betaalrekening” in de zin van die bepaling is en bijgevolg binnen de werkingssfeer van die richtlijn valt?
(1)

Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne
markt tot wijziging van de richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van richtlijn 97/5/EG
(PB 2007, L 319, blz. 1).

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Den Haag, zittingsplaats
Amsterdam (Nederland) op 25 april 2017 — X tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Zaak C-213/17)
(2017/C 239/30)
Procestaal: Nederlands
Verwijzende rechter
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Partijen in het hoofdgeding
Verzoeker: X
Verweerder: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prejudiciële vragen
1) Moet artikel 23, derde lid, van de Dublinverordening (1) in die zin worden gelezen dat Italië verantwoordelijk is
geworden voor de behandeling van het op 23 oktober 2014 door eiser in dat land ingediende verzoek om internationale
bescherming, ondanks het feit dat Nederland de primair verantwoordelijke lidstaat was op grond van de in dit land
eerder ingediende verzoeken om internationale bescherming in de zin van artikel 2, aanhef en onder d, van de
Dublinverordening, waarvan de laatste op dat moment in Nederland nog in behandeling was, omdat de Afdeling
[bestuursrechtspraak van de Raad van State] nog geen uitspraak had gedaan op het door eiser ingestelde hoger beroep
tegen de […] uitspraak [AWB 14/13866] van de rechtbank [Den Haag, zittingsplaats Middelburg] van 7 juli 2014?

