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Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Spanje)
op 11 april 2018 — Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. / Asendia Spain, S.L.U.
(Zaak C-259/18)
(2018/C 221/12)
Procestaal: Spaans
Verwijzende rechter
Juzgado de lo Mercantil de Madrid

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
Verwerende partij: Asendia Spain, S.L.U.

Prejudiciële vragen
1) Verzetten artikel 7, lid 1, en artikel 8 van richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december
1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de
Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (postrichtlijn) (1), zoals gewijzigd bij richtlijn 2008/6/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 (2), zich tegen een nationale regeling volgens welke de
waarborg die wordt verleend aan de postexploitant die als aanbieder van de universele postdienst is aangewezen ook
inhoudt dat die exploitant als enige gemachtigd is om andere frankeermiddelen dan postzegels te distribueren?
2) Indien het antwoord op de eerste vraag bevestigend luidt, is het dan verenigbaar met de postregelgeving van de Europese
Unie dat van particuliere postexploitanten wordt geëist dat zij over fysieke verkooppunten ten behoeve van het publiek
beschikken om andere frankeermiddelen dan postzegels te kunnen distribueren en verkopen?

(1)
(2)

PB 1998, L 15, blz. 14.
Richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot wijziging van richtlijn 97/67/EG wat betreft de
volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap (PB 2008, L 52, blz. 3).

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op
20 april 2018 — Verein für Konsumenteninformation / TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft
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