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Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberverwaltungsgericht für das Land NordrheinWestfalen (Tyskland) den 20. marts 2018 — Deutsche Post AG og Klaus Leymann mod Land
Nordrhein-Westfalen
(Sag C-203/18)
(2018/C 231/11)
Processprog: tysk
Den forelæggende ret
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parter i hovedsagen
Sagsøgere: Deutsche Post AG og Klaus Leymann
Sagsøgt: Land Nordrhein-Westfalen

Præjudicielle spørgsmål
1) Skal undtagelsesbestemmelsen i artikel 13, stk. 1, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/
2006 (1) af 15. marts 2006 som ændret ved artikel 45, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/
2014 (2) af 4. februar 2014 fortolkes således, at den kun omfatter køretøjer eller en kombination af køretøjer, der
udelukkende anvendes til at omdele forsendelser som led i befordringspligten, eller kan den også finde anvendelse, når
køretøjer eller en kombination af køretøjer også, hovedsageligt eller for en på anden vis fastsat andels vedkommende
anvendes til at omdele forsendelser som led i befordringspligten?
2) Skal der med henblik på en vurdering af, om køretøjer eller en kombination af køretøjer udelukkende eller — i givet
fald — også, hovedsageligt eller for en på anden vis fastsat andels vedkommende anvendes til at omdele forsendelser som
led i befordringspligten, inden for rammerne af den i punkt 1 nævnte undtagelsesbestemmelse tages udgangspunkt i den
almindelige anvendelse af et køretøj eller en kombination af køretøjer eller i den konkrete anvendelse af et køretøj eller
en kombination af køretøjer på en enkelt tur?

(1)
(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15.3.2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for
vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF)
nr. 3820/85 (EUT L 102, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4.2.2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af
Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (EUT L 60, s. 1).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Schienen-Control Kommission (Østrig) den
23. marts 2018 — WESTbahn Management GmbH mod ÖBB-Infrastruktur AG
(Sag C-210/18)
(2018/C 231/12)
Processprog: tysk
Den forelæggende ret
Schienen-Control Kommission

Parter i hovedsagen
Appellant: WESTbahn Management GmbH
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Appelindstævnt: ÖBB-Infrastruktur AG

Præjudicielle spørgsmål
1. Skal punkt 2, litra a), i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om
oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (1) fortolkes således, at jernbaneinfrastrukturelementerne »personperroner« i henhold til andet led i bilag I til dette direktiv skal subsumeres under det i nævnte bestemmelse nævnte kriterium
»passagerstationer og dertil hørende bygninger og andre faciliteter«?
2. Dersom første spørgsmål besvares benægtende, spørges:
Skal punkt 1, litra c), i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om
oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde fortolkes således, at det deri nævnte kriterium »brug af
jernbaneinfrastrukturen« omfatter benyttelse af personperroner i henhold til andet led i bilag I til dette direktiv?
(1)

EUT 2012, L 343, s. 32.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den
28. marts 2018 — Budimex S.A.
(Sag C-224/18)
(2018/C 231/13)
Processprog: polsk
Den forelæggende ret
Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i hovedsagen
Kassationsappellant: Budimex S.A.
Procesdeltager Minister Finansów

Præjudicielt spørgsmål
I et tilfælde, hvor parterne i en transaktion har aftalt, at betalingen af vederlaget for byggearbejder eller bygge- og
monteringsarbejder er betinget af, at ordregiveren godkender disse arbejders udførelse i afleveringsprotokollen, finder
leveringen af ydelsen som omhandlet i artikel 63 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles
merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1, med senere ændringer) på grundlag af en sådan transaktion da sted på
tidspunktet for den faktiske levering af byggearbejderne eller bygge- og monteringsarbejderne eller på tidspunktet for
ordregiverens godkendelse af udførelsen af disse arbejder, der er anført i afleveringsprotokollen?

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den
28. marts 2018 — Grupa Lotos S.A.
(Sag C-225/18)
(2018/C 231/14)
Processprog: polsk
Den forelæggende ret
Naczelny Sąd Administracyjny

