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Verwerende partij: ÖBB-Infrastruktur AG
Prejudiciële vragen
1) Dient punt 2, onder a), van bijlage II bij richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november
2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (1) (PB 2012 L 343, blz. 32) aldus te worden uitgelegd dat onder
de daar vermelde „passagiersstations, de gebouwen en andere voorzieningen daarvan” de infrastructuurelementen
„passagiersperrons” in de zin van het tweede gedachtestreepje van bijlage I bij die richtlijn vallen?
2) Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord:
Dient punt 1, onder c), van bijlage II bij voornoemde richtlijn aldus te worden uitgelegd dat het daar vermelde „gebruik
van de spoorweginfrastructuur” het gebruik van passagiersperrons in de zin van het tweede gedachtestreepje van bijlage I
bij die richtlijn omvat?
(1)

PB 2012, L 343, blz. 32.
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Prejudiciële vraag
Is er voor bij een transactie betrokken partijen die zijn overeengekomen dat het voor de betaling van de vergoeding voor
werkzaamheden op het gebied van bouw en bouw-montage van essentieel belang is dat de verrichting daarvan door de
aanbestedende dienst wordt aanvaard in een certificaat van oplevering, sprake van diensten die krachtens een dergelijke
transactie worden verricht in de zin artikel 63 van richtlijn 2006/112/EG (1) van de Raad van 28 november 2006
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1, zoals
gewijzigd) op het tijdstip waarop: — de werkzaamheden op het gebied van bouw en bouw-montage daadwerkelijk worden
verricht of — deze werkzaamheden door de aanbestedende dienst worden aanvaard in een certificaat van oplevering?
(1)

PB L 347, blz. 1.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op
28 maart 2018 — Grupa Lotos S.A.
(Zaak C-225/18)
(2018/C 231/14)
Procestaal: Pools
Verwijzende rechter
Naczelny Sąd Administracyjny

