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Præjudicielt spørgsmål
Lægges den samlede flyvestrækning også til grund ved beregningen af retten til kompensation i henhold til artikel 7 i
forordning (EF) nr. 261/2004 (1), når en passager som følge af en forsinkelse/aflysning af en tilsluttet flyforbindelse først
ankommer til det endelige bestemmelsessted med en forsinkelse på tre timer eller mere, men hvor den første flyvning
foregik efter tidsplanen, de to flyvninger blev udført af forskellige luftfartsselskaber, og reservationsbekræftelsen blev
foretaget af en rejsearrangør, der havde sammensat flyvningerne for sin kunde?
(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til
luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91
(EUT 2004, L 46, s. 1).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Baden-Württemberg (Tyskland) den
4. september 2018 — TDK-Lambda Germany GmbH mod Hauptzollamt Lörrach
(Sag C-559/18)
(2018/C 436/31)
Processprog: tysk
Den forelæggende ret
Finanzgericht Baden-Württemberg

Parter i hovedsagen
Sagsøger: TDK-Lambda Germany GmbH
Sagsøgt: Hauptzollamt Lörrach

Præjudicielt spørgsmål
Skal den kombinerede nomenklatur i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og
statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (1) som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU)
nr. 1218/2012 af 12. december 2012 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og
statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (2) fortolkes således, at statiske omformere som de omhandlede kun skal
tariferes i underposition 8504 4030, når de hovedsagelig anvendes sammen med telekommunikationsapparater,
automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil, eller er det med henblik på opfyldelsen af kriteriet »af den art der
anvendes« tilstrækkeligt, at de statiske omformere ud fra deres objektive beskaffenhed foruden andre anvendelsesområder
ligeledes kan anvendes sammen med telekommunikationsapparater, automatiske databehandlingsmaskiner og enheder
dertil?
(1)
(2)

EUT L 625, s. 1.
EUT L 351, s. 36.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Ungarn) den 7. september 2018 — LH mod Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
(Sag C-564/18)
(2018/C 436/32)
Processprog: ungarsk
Den forelæggende ret
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

