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4) A Decisão 2011/278/UE é inválida e viola o artigo 290.o TFUE e o artigo 10.o-A, n.o 5, da Diretiva 2003/87/CE na
medida em que o artigo 15.o, n.o 3, desta decisão altera as alíneas a) e b), segundo parágrafo, do artigo 10.o-A, n.o 5, da
Diretiva 2003/87/CE ao substituir a expressão «instalações não abrangidas pelo n.o 3» pela expressão «instalações que
não são produtoras de eletricidade»?
5) A Decisão 2013/448/UE é inválida e viola o artigo 23.o, n.o 3, da Diretiva 2003/87/CE na medida em que esta decisão
não foi adotada com base no procedimento de regulamentação com controlo previsto no artigo 5.o-A da Decisão 1999/
/468/CE do Conselho e no artigo 12.o do Regulamento 182/2011/UE?
6) O artigo 17.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia deve ser interpretado no sentido de que se opõe à
retenção de licenças a título gratuito devido ao cálculo ilegal de um fator de correção transetorial?
7) O artigo 10.o-A, n.o 5, da Diretiva 2003/87/CE, individualmente ou em conjugação com o artigo 15.o, n.o 3, da Decisão
2011/278/UE, deve ser interpretado no sentido de que impede a aplicação de uma disposição nacional que prevê a
aplicação do fator de correção transetorial uniforme calculado ilegalmente, conforme previsto no artigo 4.o da Decisão
2013/448/UE e no seu anexo II, à atribuição de licenças a título gratuito num Estado-Membro?
8) A Decisão 2013/448/UE é inválida e viola o artigo 10.o-A, n.o 5, da Diretiva 2003/87/CE, na medida em que só inclui
emissões de instalações que faziam parte do sistema comunitário desde 2008, com o resultado de que exclui as emissões
associadas a atividades que faziam parte do sistema comunitário a partir de 2008 (na versão alterada do anexo I da
Diretiva 2003/87/CE), se essas atividades tinham lugar em instalações que já faziam parte do sistema comunitário antes
de 2008?
9) A Decisão 2013/448/UE é inválida e viola o artigo 10.o-A, n.o 5, da Diretiva 2003/87/CE na medida em que só inclui
emissões de instalações que faziam parte do sistema comunitário desde 2013, com o resultado de que exclui as emissões
associadas a atividades que faziam parte do sistema comunitário a partir de 2013 (na versão alterada do anexo I da
Diretiva 2003/87/CE), se essas atividades tinham lugar em instalações que já faziam parte do sistema comunitário antes
de 2013?

(1)

(2)
(3)

Decisão da Comissão, de 5 de setembro de 2013, relativa às medidas nacionais de execução para a atribuição transitória a título
gratuito de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 3, da Diretiva 2003/87/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 240, p. 27)
Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à criação de um regime de comércio de licenças
de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho (JO L 275, p. 32).
Decisão da Comissão, de 27 de abril de 2011, sobre a determinação das regras transitórias da União relativas à atribuição
harmonizada de licenças de emissão a título gratuito nos termos do artigo 10.o-A da Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho (JO L 130, p. 1).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Finanzgericht Hamburg (Alemanha) em 8 de maio
de 2014 — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(Processo C-226/14)
(2014/C 303/08)
Língua do processo: alemão
Órgão jurisdicional de reenvio
Finanzgericht Hamburg.

Partes no processo principal
Recorrente: Eurogate Distribution GmbH.
Recorrido: Hauptzollamt Hamburg-Stadt.
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Questões prejudiciais
— Primeira questão: é contrária ao disposto na Sexta Diretiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de maio de 1977 (1),
relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios —
sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria coletável uniforme, a cobrança do IVA que incide sobre
a importação de bens reexportados como mercadorias não comunitárias, mas relativamente aos quais se constituiu uma
dívida aduaneira, por violação do artigo 204.o do Código Aduaneiro Comunitário (2) — no caso vertente, por
incumprimento atempado da obrigação de registar, na contabilidade de existências prevista para o efeito, a saída da
mercadoria do entreposto aduaneiro, o mais tardar até ao momento dessa saída?
Em caso de resposta negativa à primeira questão:
— Segunda questão: o disposto na Sexta Diretiva 77/388/CEE impõe, nestes casos, a cobrança de IVA relativamente às
mercadorias, ou os Estados-Membros têm, para o efeito, uma margem de decisão?
e
— Terceira questão: o detentor de um entreposto aduaneiro, que armazena no seu entreposto um bem oriundo de um
Estado terceiro, no contexto de uma prestação de serviços e sem que possa dispor desse bem, é devedor do IVA que
incide sobre as importações de bens, resultante do incumprimento das obrigações que lhe incumbem por força do
artigo 10.o, n.o 3, segundo parágrafo, da Sexta Diretiva 77/388/CEE, conjugado com o artigo 204.o, n.o 1, do Código
Aduaneiro Comunitário, mesmo nos casos em que esse bem não seja utilizado para os fins das suas próprias operações
tributáveis, na aceção do artigo 17.o, n.o 2, alínea a), da Sexta Diretiva 77/388/CEE?
(1)

(2)

Sexta Diretiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de maio de 1977, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros
respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios — sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria coletável
uniforme (JO L 145, p. 1; EE 09 F1 p. 54).
Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (JO
L 302, p. 1).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Finanzgericht Hamburg (Alemanha) em 12 de maio
de 2014 — DHL Hub Leipzig GmbH/Hauptzollamt Braunschweig
(Processo C-228/14)
(2014/C 303/09)
Língua do processo: alemão
Órgão jurisdicional de reenvio
Finanzgericht Hamburg
Partes no processo principal
Demandante: DHL Hub Leipzig GmbH
Demandado: Hauptzollamt Braunschweig
Questão prejudicial
— Deve o IVA que incide sobre a importação de bens reexportados como mercadorias não comunitárias sujeitas a
fiscalização aduaneira, mas relativamente aos quais se constituiu uma dívida aduaneira por violação do artigo 204.o do
Código Aduaneiro Comunitário (1) — no caso vertente, incumprimento, no prazo estabelecido, do regime de trânsito
comunitário externo, através da apresentação dos bens na estância aduaneira competente antes da respetiva colocação
em país terceiro –, ser considerado não legalmente devido, na aceção do artigo 236.o, n.o 1, do Código Aduaneiro
Comunitário, conjugado com o disposto na Diretiva 2006/112/CE (2), em todo o caso quando se considera devedor do
imposto aquele a quem incumbia a obrigação incumprida, sem poder dispor dos bens?
(1)
(2)

Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (JO
L 302, p. 1).
Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado
(JO L 347, p. 1).

