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Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberverwaltungsgericht für das Land
Nordrhein-Westfalen (Duitsland) op 20 maart 2018 — Deutsche Post AG, Klaus Leymann / Land
Nordrhein-Westfalen
(Zaak C-203/18)
(2018/C 231/11)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partijen: Deutsche Post AG, Klaus Leymann
Verwerende partij: Land Nordrhein-Westfalen

Prejudiciële vragen
1) Moet de uitzonderingsbepaling in artikel 13, lid 1, onder d), van verordening (EG) nr. 561/2006 (1) van het Europees
Parlement en de Raad van 15 maart 2006, zoals gewijzigd bij artikel 45, punt 2, van verordening (EU) nr. 165/2014 (2)
van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014, aldus worden uitgelegd dat zij alleen betrekking heeft op
voertuigen of combinaties van voertuigen die uitsluitend worden ingezet voor postbezorging in het kader van de
universele dienst, of kan ook aan die bepaling zijn voldaan wanneer de voertuigen of combinaties van voertuigen
overwegend of voor een — op andere wijze bepaald — deel worden ingezet voor postbezorging in het kader van de
universele dienst?
2) Moet in het kader van de onder 1) genoemde uitzonderingsbepaling bij de beoordeling of voertuigen of combinaties van
voertuigen uitsluitend of eventueel overwegend of voor een — op andere wijze bepaald — deel worden ingezet voor
postbezorging in het kader van de universele dienst, worden afgegaan op het algemene gebruik van een voertuig of
combinatie van voertuigen of van het concrete gebruik van een voertuig of combinatie van voertuigen voor één
welbepaalde rit?

(1)
(2)

Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde
voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de
Raad en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (PB L 102, blz. 1).
Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het
wegvervoer, tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot
wijziging van verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften
van sociale aard voor het wegvervoer (PB L 60, blz. 1).

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Schienen-Control Kommission
(Oostenrijk) op 23 maart 2018 — WESTbahn Management GmbH / ÖBB-Infrastruktur AG
(Zaak C-210/18)
(2018/C 231/12)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Schienen-Control Kommission

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: WESTbahn Management GmbH
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Verwerende partij: ÖBB-Infrastruktur AG
Prejudiciële vragen
1) Dient punt 2, onder a), van bijlage II bij richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november
2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (1) (PB 2012 L 343, blz. 32) aldus te worden uitgelegd dat onder
de daar vermelde „passagiersstations, de gebouwen en andere voorzieningen daarvan” de infrastructuurelementen
„passagiersperrons” in de zin van het tweede gedachtestreepje van bijlage I bij die richtlijn vallen?
2) Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord:
Dient punt 1, onder c), van bijlage II bij voornoemde richtlijn aldus te worden uitgelegd dat het daar vermelde „gebruik
van de spoorweginfrastructuur” het gebruik van passagiersperrons in de zin van het tweede gedachtestreepje van bijlage I
bij die richtlijn omvat?
(1)

PB 2012, L 343, blz. 32.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op
28 maart 2018 — Budimex S.A.
(Zaak C-224/18)
(2018/C 231/13)
Procestaal: Pools
Verwijzende rechter
Naczelny Sąd Administracyjny
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Budimex S.A.
Verwerende partij: Minister Finansów
Prejudiciële vraag
Is er voor bij een transactie betrokken partijen die zijn overeengekomen dat het voor de betaling van de vergoeding voor
werkzaamheden op het gebied van bouw en bouw-montage van essentieel belang is dat de verrichting daarvan door de
aanbestedende dienst wordt aanvaard in een certificaat van oplevering, sprake van diensten die krachtens een dergelijke
transactie worden verricht in de zin artikel 63 van richtlijn 2006/112/EG (1) van de Raad van 28 november 2006
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1, zoals
gewijzigd) op het tijdstip waarop: — de werkzaamheden op het gebied van bouw en bouw-montage daadwerkelijk worden
verricht of — deze werkzaamheden door de aanbestedende dienst worden aanvaard in een certificaat van oplevering?
(1)

PB L 347, blz. 1.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op
28 maart 2018 — Grupa Lotos S.A.
(Zaak C-225/18)
(2018/C 231/14)
Procestaal: Pools
Verwijzende rechter
Naczelny Sąd Administracyjny

