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Odpůrkyně: ÖBB-Infrastruktur AG

Předběžné otázky
1) Má se bod 2 písm. a) přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012
o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (1), Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32, vykládat v tom smyslu,
že výraz „osobní nádraží, jejich budovy a ostatní zařízení“, který je v tomto ustanovení uveden, zahrnuje položku
železniční infrastruktury „nástupiště pro cestující“ dle druhé odrážky přílohy I této směrnice?
2) V případě záporné odpovědi na první otázku:
Má se bod 1 písm. c) přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012
o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32, vykládat v tom smyslu, že
výraz „použití železniční infrastruktury“, který je v tomto ustanovení uveden, zahrnuje použití nástupišť pro cestující
podle druhé odrážky přílohy I této směrnice?
(1)

Úř. věst. 2012, L 343, s. 32.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelnym Sądem Administracyjnym (Polsko) dne
28. března 2018 – Budimex S. A.
(Věc C-224/18)
(2018/C 231/13)
Jednací jazyk: polština
Předkládající soud
Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení
Stěžovatelka: Budimex S. A.
Další účastník řízení: Minister Finansów

Předběžné otázky
Dochází v případě, kdy se strany plnění dohodly, že pro vyplacení odměny za stavební nebo montážní práce je nezbytné,
aby objednatel vyjádřil souhlas s provedením uvedených prací v protokole o jejich převzetí, k poskytnutí služby ve smyslu
článku 63 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), které
odpovídá takovému plnění, v okamžiku skutečného provedení stavebních a montážních prací, nebo v okamžiku, kdy
objednatel vyjádří s provedením uvedených prací souhlas v protokole o jejich převzetí?
(1)

Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelnym Sądem Administracyjnym (Polsko) dne
28. března 2018 – Grupa Lotos S.A.
(Věc C-225/18)
(2018/C 231/14)
Jednací jazyk: polština
Předkládající soud
Naczelny Sąd Administracyjny

