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Questão prejudicial
Numa situação em que um passageiro chega ao destino final com um atraso igual ou superior a três horas, devido a um
atraso ou um cancelamento apenas do voo de ligação, tendo o voo inicial chegado à hora, e em que os dois voos foram
operados por transportadoras aéreas distintas e as reservas foram confirmadas por um operador turístico, que configurou o
trajeto para o seu cliente, a distância total do voo também é utilizada como base para o cálculo do direito a indemnização,
com fundamento no artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 261/2004 (1)?
(1)

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).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Finanzgericht Baden-Württemberg (Alemanha) em
4 de setembro de 2018 — TDK-Lambda Germany GmbH/Hauptzollamt Lörrach
(Processo C-559/18)
(2018/C 436/31)
Língua do processo: alemão
Órgão jurisdicional de reenvio
Finanzgericht Baden-Württemberg

Partes no processo principal
Demandante: TDK-Lambda Germany GmbH
Demandado: Hauptzollamt Lörrach

Questão prejudicial
Deve a Nomenclatura Combinada, que figura no Anexo I do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho, de 23 de julho
de 1987, relativo à nomenclatura pautal e estatística e à pauta aduaneira comum (1), na sua versão resultante do
Regulamento […] (UE) n.o 1218/2012 [do Parlamento Europeu e do Conselho], de 12 de dezembro de 2012, e que altera o
Anexo I do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho relativo à nomenclatura pautal e estatística e à pauta aduaneira
comum (2) […], ser interpretada no sentido de que conversores estáticos como os que estão em causa só devem ser
classificados na subposição 8504 4030 quando são utilizados principalmente em aparelhos de telecomunicações, máquinas
automáticas para processamento de dados e suas unidades, ou é suficiente, para cumprir o requisito «[d]o tipo utilizado»,
que os conversores estáticos possam ser utilizados, de acordo com as suas características objetivas, além de outros domínios
de aplicação, igualmente em aparelhos de telecomunicações, máquinas automáticas para processamento de dados e suas
unidades?
(1)
(2)

JO 1987, L 265, p. 1.
JO 2012, L 351, p. 36.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Hungria) em 7 de setembro de 2018 — LH/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
(Processo C-564/18)
(2018/C 436/32)
Língua do processo: húngaro
Órgão jurisdicional de reenvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
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Partes no processo principal
Recorrente: LH
Recorrido: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
Questões prejudiciais
1) Podem as disposições relativas à inadmissibilidade dos pedidos que figuram no artigo 33.o da Diretiva 2013/32/UE (1)
[…] relativa a procedimentos comuns de concessão e retirada do estatuto de proteção internacional (reformulação) (a
seguir «diretiva “procedimentos”»), ser interpretadas no sentido de que não obstam à regulamentação de um Estado-Membro nos termos da qual, no âmbito do procedimento de asilo, um pedido é inadmissível quando o requerente tiver
chegado ao referido Estado-Membro, a Hungria, através de um país onde não está exposto a perseguições ou riscos de
ofensas graves, ou onde é garantido um nível de proteção adequado?
2) Podem o artigo 47.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e o artigo 31.o da diretiva
«procedimentos» — tendo também em conta as disposições dos artigos 6.o e 13.o da Convenção Europeia dos Direitos
do Homem — ser interpretados no sentido de que não se opõem a uma regulamentação de um Estado-Membro que
prevê um prazo imperativo de 8 dias para o processo contencioso administrativo relativamente a pedidos considerados
inadmissíveis nos procedimentos de asilo?
(1)

Diretiva 2013/32/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa a procedimentos comuns de
concessão e retirada do estatuto de proteção internacional (JO 2013, L 180, p. 60).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pela Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia
(Itália) em 6 de setembro de 2018 — Société Générale S.A. / Agenzia delle Entrate — Direzione
Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso
(Processo C-565/18)
(2018/C 436/33)
Língua do processo: italiano
Órgão jurisdicional de reenvio
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia
Partes no processo principal
Recorrente: Société Générale S.A.
Recorrida: Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso
Questão prejudicial
Os artigos 18.o, 56.o e 63.o TFUE obstam a uma legislação nacional que aplica às transações financeiras, independentemente
do Estado de residência dos operadores financeiros e do intermediário, um imposto que onera as contrapartes na transação,
o qual é de montante fixo — que aumenta por escalões consoante o valor das transações — e variável em função da
tipologia do instrumento negociado e do valor do contrato, e que é devido pelo facto de as operações sujeitas a imposto
terem por objeto a negociação de um instrumento derivado baseado num título emitido por uma sociedade residente no
Estado que instituiu o referido imposto?

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Consiglio di Stato (Itália) em 11 de setembro
de 2018 — Caseificio Cirigliana Srl e o./Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e o.
(Processo C-569/18)
(2018/C 436/34)
Língua do processo: italiano
Órgão jurisdicional de reenvio
Consiglio di Stato

