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Motiv unic
Hotărârea atacată nu respectă principiul proporționalității și, prin urmare, penalizează în mod excesiv terții beneficiari
printr-o decizie care s-a dovedit a fi neregulamentară.

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale ordinario di Udine (Italia) la 9 aprilie 2018 –
Fallimento Tecnoservice Int. Srl/Poste Italiane SpA
(Cauza C-245/18)
(2018/C 249/11)
Limba de procedură: italiana
Instanța de trimitere
Tribunale ordinario di Udine

Părțile din procedura principală
Reclamantă: Fallimento Tecnoservice Int. Srl
Pârâtă: Poste Italiane SpA

Întrebarea preliminară
Articolele 74 și 75 din Directiva 2007/64/CE (1), în versiunea în vigoare la 3 august 2015 și în ceea ce privește obligațiile și
limitele răspunderii prestatorului de servicii de plată, astfel cum au fost transpuse în ordinea juridică italiană prin articolele
24 și 25 din Decretul legislativ nr. 1[1]/201[0], trebuie interpretate în sensul că se aplică numai prestatorului de servicii de
plată al părții care ordonă executarea unui astfel de serviciu sau în sensul că se aplică și prestatorului de servicii de plată al
beneficiarului?
(1)

Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței
interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 97/5/CE
(JO L 319, p. 1).

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 12 aprilie
2018 – Stadt Euskirchen/Rhenus Veniro GmbH & Co. KG
(Cauza C-253/18)
(2018/C 249/12)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere
Oberlandesgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală
Pârâtă și apelantă: Stadt Euskirchen
Reclamantă și intimată: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG
Alte părți în procedură: SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, RVK Regionalverkehr Köln GmbH
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Întrebarea preliminară
Prin impunerea în sarcina operatorului intern a obligației de prestare proprie a majorității serviciilor publice de transport de
călători, articolul 5 alineatul (2) a doua teză litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 (1) exclude posibilitatea ca
operatorul intern să presteze majoritatea acestor servicii prin intermediul unei societăți la care deține 2,5 % din părțile
sociale, în condițiile în care restul părților sociale sunt deținute direct sau indirect de alte autorități competente?
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de
transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului (JO 2007, L
315, p.1)

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la
11 aprilie 2018 – State Street Bank International GmbH/Banca d’Italia
(Cauza C-255/18)
(2018/C 249/13)
Limba de procedură: italiana
Instanța de trimitere
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Părțile din procedura principală
Reclamantă: State Street Bank International GmbH
Pârâtă: Banca d’Italia

Întrebările preliminare
1) Printre „modificările statutului” care, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) 2015/63 (1), nu au efecte
asupra obligației de plată a contribuției trebuie inclusă și fuziunea prin absorbție a unei instituții, care a făcut anterior
obiectul supravegherii de către o autoritate națională de rezoluție, cu societatea mamă situată în alt stat membru, care s-a
produs în perioada de contribuție, iar această regulă se aplică și în cazul în care fuziunea și desființarea în consecință a
instituției s-au produs în anul 2015, într-un moment în care nici autoritatea națională de rezoluție, nici fondul național
nu fuseseră încă instituite în mod oficial de statul membru, iar contribuțiile încă nu fuseseră calculate?
2) Articolul 12 din Regulamentul (UE) 2015/63, coroborat cu articolul 14 din același regulament și cu articolele 103 și
104 din Directiva 2014/59/UE (2), trebuie interpretat în sensul că, inclusiv în cazul unei fuziuni prin absorbție cu o
societate-mamă din alt stat membru în cursul anului de contribuție, o instituție este obligată să plătească integral
contribuția pentru acel an, iar nu proporțional cu lunile în care instituția în cauză a făcut obiectul supravegherii de către
autoritatea de rezoluție din primul stat membru, prin analogie cu dispozițiile privind o instituție „nou-supravegheată”
cuprinse la alineatul (1) al aceluiași articol 12 din Regulamentul (UE) 2015/63?
3) Potrivit Directivei 2014/59/UE și Regulamentului (UE) 2015/63, precum și principiilor care guvernează sistemul
instrumentelor de rezoluție a instituțiilor bancare, aceleași norme prevăzute pentru contribuția ordinară, în special
articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul 2015/63, se aplică, în ceea ce privește momentul identificării entităților
obligate să contribuie și cuantumul contribuției, și contribuției extraordinare, ținând seama de natura acesteia și de
condițiile prevăzute pentru impunerea sa?
(1)
(2)

Regulamentul delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului
European și a Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției (JO L 11, p. 44).
Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și
rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/
24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European
și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului
(JO L 173, p. 190).

