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Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Alemanha) em 20 de março de 2018 — Deutsche Post AG, Klaus Leymann / Land
Nordrhein-Westfalen
(Processo C-203/18)
(2018/C 231/11)
Língua do processo: alemão
Órgão jurisdicional de reenvio
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Partes no processo principal
Recorrente: Deutsche Post AG, Klaus Leymann
Recorrido: Land Nordrhein-Westfalen

Questões prejudiciais
1) Deve a norma excecional do artigo 13.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento (CE) n.o 561/2006 (1) do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 15 de março de 2006, na redação que lhe foi dada pelo artigo 45.o, n.o 2, do Regulamento (UE)
n.o 165/2014 (2) do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de fevereiro de 2014, ser interpretada no sentido de que
abrange apenas os veículos ou conjuntos de veículos utilizados exclusivamente para a expedição de encomendas no
âmbito do serviço universal, ou pode essa norma aplicar-se também quando os veículos ou conjuntos de veículos são
utilizados predominantemente, ou numa certa proporção, para expedir encomendas no âmbito do serviço universal?
2) No contexto da norma excecional referida na questão 1, para determinar se os veículos ou conjuntos de veículos são
utilizados exclusivamente ou, sendo caso disso, predominantemente ou numa certa proporção para expedir encomendas
no âmbito do serviço universal, há que tomar por base a utilização de um veículo ou de um conjunto de veículos em
geral, ou a utilização concreta de um veículo ou de um conjunto de veículos num trajeto individual?

(1)
(2)

Regulamento (CE) n.o 561/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, relativo à harmonização de
determinadas disposições em matéria social no domínio dos transportes rodoviários, que altera os Regulamentos (CEE) n.o 3821/85
e (CEE) n.o 2135/98 do Conselho e revoga o Regulamento (CEE) n.o 3820/85 do Conselho (JO L 102, p. 1).
Regulamento (UE) n.o 165/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de fevereiro de 2014, relativo à utilização de tacógrafos
nos transportes rodoviários, que revoga o Regulamento (CEE) n.o 3821/85 do Conselho relativo à introdução de um aparelho de
controlo no domínio dos transportes rodoviários e que altera o Regulamento (CE) n.o 561/2006 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo à harmonização de determinadas disposições em matéria social no domínio dos transportes rodoviários (JO L 60,
p. 1).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pela Schienen-Control Kommission (Áustria) em
23 de março de 2018 — WESTbahn Management GmbH / ÖBB-Infrastruktur AG
(Processo C-210/18)
(2018/C 231/12)
Língua do processo: alemão
Órgão jurisdicional de reenvio
Schienen-Control Kommission

Partes no processo principal
Recorrente: WESTbahn Management GmbH
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Recorrida: ÖBB-Infrastruktur AG
Questões prejudiciais
1) Deve o anexo II, ponto 2, alínea a), da Diretiva 2012/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro
de 2012, que estabelece um espaço ferroviário europeu único (1), ser interpretado no sentido de que o elemento
normativo «estações de passageiros, seus edifícios e outras instalações» nele previsto abrange o elemento da
infraestrutura ferroviária «cais de passageiros» a que se refere o anexo I, segundo travessão, desta diretiva?
2) Em caso de resposta negativa à primeira questão:
Deve o anexo II, ponto 1, alínea c), da Diretiva 2012/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro,
que estabelece um espaço ferroviário europeu único, ser interpretado no sentido de que o elemento normativo
«utilização da infraestrutura ferroviária» nele previsto abrange a utilização dos cais de passageiros a que se refere o
anexo I, segundo travessão, desta diretiva?
(1)

JO 2012, L 343, p. 32.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Naczelny Sąd Administracyjny (Polónia) em
28 de março de 2018 — Budimex S.A.
(Processo C-224/18)
(2018/C 231/13)
Língua do processo: polaco
Órgão jurisdicional de reenvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Partes no processo principal
Recorrente: Budimex S.A.
Recorrido: Ministro das Finanças
Questão prejudicial
Deve considerar-se, no caso de as partes na operação terem acordado que para efeitos de pagamento de obras de construção
e/ou de montagem é necessário a entidade adjudicante expressar a aceitação da execução dessas obras no auto de receção
das mesmas, que a prestação de serviços a que se refere o artigo 63.o da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de
28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (1) ocorre no momento em
que as obras de construção e/ou montagem são efetivamente executadas ou no momento da aceitação da execução dessas
obras pela entidade adjudicante, expressa no auto de receção?
(1)

JO 2006, L 347, p. 1.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Naczelny Sąd Administracyjny (Polónia) em
28 de março de 2018 — Grupa Lotos S.A.
(Processo C-225/18)
(2018/C 231/14)
Língua do processo: polaco
Órgão jurisdicional de reenvio
Naczelny Sąd Administracyjny

