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2) Em caso de resposta afirmativa à questão 1, pode um passageiro pedir o reembolso do preço do bilhete à transportadora
aérea se for plausível que a organizadora da viagem, caso lhe seja imputada a responsabilidade, não tem condições
económicas para reembolsar efetivamente o valor do bilhete nem tomou quaisquer medidas para assegurar eventuais
reembolsos?

(1)
(2)

Regulamento (CE) n.o 261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2004, que estabelece regras comuns
para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou
atraso considerável dos voos e que revoga o Regulamento (CEE) n.o 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
Diretiva 90/314/CEE do Conselho, de 13 de junho de 1990, relativa às viagens organizadas, férias organizadas e circuitos
organizados (JO 1990, L 158, p. 59).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Arbeidsrechtbank Gent (Bélgica) em 7 de março
de 2018 — Ronny Rohart/Federale Pensioendienst
(Processo C-179/18)
(2018/C 182/13)
Língua do processo: neerlandês
Órgão jurisdicional de reenvio
Arbeidsrechtbank Gent

Partes no processo principal
Recorrente: Ronny Rohart
Recorrido: Federale Pensioendienst

Questão prejudicial
Deve o princípio da cooperação leal, consagrado no artigo 4.o, n.o 3, do TUE, em conjugação com o Estatuto dos
Funcionários da União Europeia, estabelecido no Regulamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 (1) do Conselho, de
29 de fevereiro de 1968, ser interpretado no sentido de que se opõe a uma legislação de um Estado-Membro que não
permite que o serviço militar cumprido pela pessoa em questão num Estado-Membro seja tomado em conta para o cálculo
da sua pensão de reforma com base nas prestações que efetuou nesse mesmo Estado-Membro, uma vez que essa pessoa,
tanto à data em que cumpriu o seu serviço militar como depois disso, era funcionária da União Europeia e, por conseguinte,
não preenche os requisitos para a equiparação prevista na legislação desse Estado-Membro?
(1)

Regulamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 do Conselho, de 29 de fevereiro de 1968, que fixa o Estatuto dos Funcionários das
Comunidades Europeias assim como o Regime aplicável aos outros agentes destas Comunidades, e institui medidas especiais
temporariamente aplicáveis aos funcionários da Comissão (JO 1968, L 56, p. 1; EE 01 F1 p. 129).
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Agrenergy Srl/Ministero dello Sviluppo Economico
(Processo C-180/18)
(2018/C 182/14)
Língua do processo: italiano
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Partes no processo principal
Recorrente: Agrenergy Srl
Recorrido: Ministero dello Sviluppo Economico

Questão prejudicial
Deve o artigo 3.o, n.o 3, alínea a), da Diretiva 2009/28/CE (1) ser interpretado — designadamente à luz do princípio geral de
proteção da confiança legítima e de todo o sistema de regulação previsto na diretiva em matéria de incentivos à produção de
energia a partir de fontes renováveis — no sentido de que exclui a compatibilidade com o direito da União da legislação
nacional que permite ao Governo italiano estabelecer, por meio de decretos de execução sucessivos, a redução ou mesmo a
supressão das tarifas de incentivo à produção de energia anteriormente estabelecidas?
(1)

Diretiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009, relativa à promoção da utilização de energia
proveniente de fontes renováveis que altera e subsequentemente revoga as Diretivas 2001/77/CE e 2003/30/CE (JO L 140, p. 16).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Tribunal Central Administrativo Sul (Portugal) em
12 de março de 2018 — Fazenda Pública / Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva
Moreira Patrício Teixeira
(Processo C-184/18)
(2018/C 182/15)
Língua do processo: português
Órgão jurisdicional de reenvio
Tribunal Central Administrativo Sul

Partes no processo principal
Recorrente: Fazenda Pública
Recorridos: Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira

Questão prejudicial
As disposições conjugadas dos artigos 12.o, 56.o, 57.o e 58.o do Tratado da Comunidade Europeia [atuais 18.o, 63.o, 64.o e
65.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia] devem ser interpretadas no sentido de que se opõem a uma
legislação nacional, como a que está em causa no litígio no processo principal (no 2 do artigo 43o do Código do IRS,
aprovado pelo Decreto-Lei no 442-A/88, de 30 de novembro, na redação que lhe foi dada pela Lei no 109-B/2001, de 27 de
dezembro), que sujeita as mais-valias resultantes da alienação de um imóvel situado num Estado-Membro (Portugal),
quando essa alienação é efetuada por um nacional desse Estado-Membro, residente em país terceiro (Angola), a uma carga
fiscal superior à que incidiria, em relação a este mesmo tipo de operação, sobre as mais-valias realizadas por um residente
do Estado onde está situado esse bem imóvel?
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de 2018 — Oro Efectivo S.L./Diputación Foral de Bizkaia
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Órgão jurisdicional de reenvio
Tribunal Supremo

