
11.11.2019 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 383/15

Pozostali uczestnicy postępowania: Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd (przedstawiciele: P. Bentley QC), European Bicycle Manufacturers 
Association (przedstawiciele: J. Beck, Solicitor, L. Ruessmann, avocat)

Sentencja

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 10 października 2017 r., Kolachi Raj Industrial/Komisja (T-435/15, EU:T:2017:712) 
zostaje uchylony.

2) Skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona przez Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd zostaje oddalona.

3) Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd zostaje obciążona, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez Komisję Euro-
pejską oraz European Bicycle Manufacturers Association (EBMA), zarówno w postępowaniu w pierwszej instancji, jak i w 
postępowaniu odwoławczym.

(1) Dz.U. C 112 z 26.3.2018

Sprawa C- Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 5 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof - Austria) – Verein 

für Konsumenteninformation/Deutsche Bahn AG

(Sprawa C-28/18) (1)

(Odesłanie prejudycjalne – Wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do przelewów i poleceń zapłaty w euro –
 Rozporządzenie (UE) nr 260/2012 – Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) – Zapłata w drodze polecenia 

zapłaty – Artykuł 9 ust. 2 – Dostępność płatności – Warunek miejsca zamieszkania)

(2019/C 383/14)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Oberster Gerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca kasację: Verein für Konsumenteninformation

Druga strona postępowania: Deutsche Bahn AG

Sentencja

Artykuł 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego 
wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 924/2009 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on warunkowi umownemu takiemu jak warunek sporny w postę-
powaniu głównym, który wyklucza zapłatę w drodze polecenia zapłaty wyrażonego w Euro za pośrednictwem schematu poleceń 
zapłaty ustanowionego na szczeblu Unii Europejskiej (polecenia zapłaty SEPA), jeżeli płatnik nie ma miejsca zamieszkania w tym 
samym państwie członkowskim co państwo członkowskie, w którym odbiorca ma siedzibę swojej działalności.

(1) Dz.U. C 104 z 19.3.2018.
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