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Az Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Németország) által
2018. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Deutsche Post AG, Klaus
Leymann kontra Land Nordrhein-Westfalen
(C-203/18. sz. ügy)
(2018/C 231/11)
Az eljárás nyelve: német
A kérdést előterjesztő bíróság
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Németország

Az alapeljárás felei
Felperesek: Deutsche Post AG, Klaus Leymann
Alperes: Land Nordrhein-Westfalen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1) Úgy kell-e értelmezni a 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 13. cikke
(1) bekezdése d) pontjának a 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 45. cikkének
2. pontjával megállapított, kivételt engedő rendelkezését, hogy az csak olyan járművekre vagy járművek kombinációjára
vonatkozik, amelyeket kizárólag az egyetemes szolgáltatás keretébe tartozó szállításra használnak, vagy e jogszabályi
tényállás abban az esetben is megvalósulhat, ha a járműveket vagy járművek kombinációját egyaránt, illetőleg nagyrészt
vagy más módon meghatározott arányban az egyetemes szolgáltatás keretébe tartozó szállításra is használják?
2) Az 1) pontban említett kivételt engedő rendelkezés keretében annak értékelésére nézve, hogy a járműveket vagy
járművek kombinációját kizárólag vagy – adott esetben – egyaránt, illetőleg nagyrészt vagy más módon meghatározott
arányban az egyetemes szolgáltatás keretébe tartozó szállításra is használják-e, valamely jármű vagy járművek
kombinációja általános használatát kell alapul venni, vagy valamely jármű vagy járművek kombinációja konkrét
használatát egy egyedi út során?

(1)
(2)

A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet
módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 102., 1. o.; helyesbítés: HL 2016. L 195., 83. o.).
A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/
EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról
szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL L 60., 1. o.).

A Schienen-Control Kommission (Ausztria) által 2018. március 23-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem – WESTbahn Management GmbH kontra ÖBB-Infrastruktur AG
(C-210/18. sz. ügy)
(2018/C 231/12)
Az eljárás nyelve: német
A kérdést előterjesztő bíróság
Schienen-Control Kommission

Az alapeljárás felei
Felperes: WESTbahn Management GmbH
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Alperes: ÖBB-Infrastruktur AG
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
1) Úgy kell-e értelmezni az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv (1) II. melléklete 2. pontjának a) alpontját, hogy az abban szereplő „személypályaudvarok,
épületeik és egyéb infrastruktúra” tényállás alá tartoznak az ezen irányelv I. mellékletének második francia bekezdése
szerinti „utasperonok” vasúti infrastruktúra elemek?
2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:
Úgy kell-e értelmezni az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete 1. pontjának c) alpontját, hogy az abban szereplő „vasúti infrastruktúra
használata” tényállás magában foglalja az ezen irányelv I. mellékletének második francia bekezdése szerinti utasperonok
használatát?
(1)

HL 2012 L 343., 32. o.

A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2018. március 28-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem – Budimex S.A.
(C-224/18. sz. ügy)
(2018/C 231/13)
Az eljárás nyelve: lengyel
A kérdést előterjesztő bíróság
Naczelny Sąd Administracyjny
Az alapeljárás felei
Felperes: Budimex S.A.
Az eljárásban részt vesz: Minister Finansów
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
Abban az esetben, amelyben az ügyletben részt vevő felek megállapodtak, hogy az építési vagy építési-összeszerelési
munkáért járó ellenérték kifizetéséhez a megrendelőnek az e munkák átvételére vonatkozó jegyzőkönyvében nyilatkoznia
kell e munkák elvégzésének elfogadásáról, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/
EK tanácsi irányelv (1) 63. cikke szerinti szolgáltatásnyújtásra az ilyen jellegű ügyleteknél az építési vagy építési-öszszeszerelési munkák tényleges elvégzésének időpontjában, vagy e munkák elvégzésének a megrendelő által az átvételi
jegyzőkönyvben rögzített elfogadásának időpontjában kerül-e sor?
(1)

HL L 347., 1. o.

A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2018. március 28-án benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem – Grupa Lotos S.A.
(C-225/18. sz. ügy)
(2018/C 231/14)
Az eljárás nyelve: lengyel
A kérdést előterjesztő bíróság
Naczelny Sąd Administracyjny

