C 231/10

CS

Úřední věstník Evropské unie

2.7.2018

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberverwaltungsgericht für das Land NordrheinWestfalen (Německo) dne 20. března 2018 – Deutsche Post AG, Klaus Leymann v. Land NordrheinWestfalen
(Věc C-203/18)
(2018/C 231/11)
Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Účastníci původního řízení
Žalobci: Deutsche Post AG, Klaus Leymann
Žalovaná: Land Nordrhein-Westfalen

Předběžné otázky
1) Musí být výjimka upravená v čl. 13 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (1) ze dne
15. března 2006 ve znění článku 45 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 (2) ze dne
4. února 2014 vykládána v tom smyslu, že se vztahuje jen na vozidla nebo kombinace vozidel, jež jsou používány
výlučně za účelem doručování zásilek v rámci všeobecných služeb, nebo se může vztahovat i na případy, kdy jsou
příslušná vozidla nebo kombinace vozidel používány také převážně nebo v poměru stanoveném jiným způsobem za
účelem doručování zásilek v rámci všeobecných služeb?
2) Je nutno v rámci výjimky, která je uvedena v bodě 1, při posuzování, zda jsou vozidla nebo kombinace vozidel výlučně
nebo – případně – také používána převážně nebo v poměru stanoveném jiným způsobem za účelem doručování zásilek
v rámci všeobecných služeb, vycházet z obecného používání daného vozidla nebo dané kombinace vozidel, nebo
z konkrétního použití tohoto vozidla nebo této kombinace vozidel při konkrétní jízdě?

(1)
(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální
oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS)
č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, s. 1).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, s. 1).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Schienen-Control Kommission (Rakousko) dne
23. března 2018 – WESTbahn Management GmbH v. ÖBB-Infrastruktur AG
(Věc C-210/18)
(2018/C 231/12)
Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Schienen-Control Kommission

Účastnice původního řízení
Navrhovatelka: WESTbahn Management GmbH

2.7.2018
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Odpůrkyně: ÖBB-Infrastruktur AG

Předběžné otázky
1) Má se bod 2 písm. a) přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012
o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (1), Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32, vykládat v tom smyslu,
že výraz „osobní nádraží, jejich budovy a ostatní zařízení“, který je v tomto ustanovení uveden, zahrnuje položku
železniční infrastruktury „nástupiště pro cestující“ dle druhé odrážky přílohy I této směrnice?
2) V případě záporné odpovědi na první otázku:
Má se bod 1 písm. c) přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012
o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32, vykládat v tom smyslu, že
výraz „použití železniční infrastruktury“, který je v tomto ustanovení uveden, zahrnuje použití nástupišť pro cestující
podle druhé odrážky přílohy I této směrnice?
(1)

Úř. věst. 2012, L 343, s. 32.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelnym Sądem Administracyjnym (Polsko) dne
28. března 2018 – Budimex S. A.
(Věc C-224/18)
(2018/C 231/13)
Jednací jazyk: polština
Předkládající soud
Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení
Stěžovatelka: Budimex S. A.
Další účastník řízení: Minister Finansów

Předběžné otázky
Dochází v případě, kdy se strany plnění dohodly, že pro vyplacení odměny za stavební nebo montážní práce je nezbytné,
aby objednatel vyjádřil souhlas s provedením uvedených prací v protokole o jejich převzetí, k poskytnutí služby ve smyslu
článku 63 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), které
odpovídá takovému plnění, v okamžiku skutečného provedení stavebních a montážních prací, nebo v okamžiku, kdy
objednatel vyjádří s provedením uvedených prací souhlas v protokole o jejich převzetí?
(1)

Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelnym Sądem Administracyjnym (Polsko) dne
28. března 2018 – Grupa Lotos S.A.
(Věc C-225/18)
(2018/C 231/14)
Jednací jazyk: polština
Předkládající soud
Naczelny Sąd Administracyjny

