
— publicado e facultado ao público, incluindo os utilizadores, 
para apresentação de observações, os projetos de planos de 
gestão de bacia hidrográfica; e 

— transmitido à Comissão Europeia cópias desses planos; 

não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força, respeti
vamente, do artigo 13. o , n. o 6, da Diretiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000, 
que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da 
política da água, em conjugação com os n. os 1 e 2 deste artigo, 
do artigo 14. o , n. o 1, alínea c), desta diretiva e do artigo 15. o , 
n. o 1, da referida diretiva. 

2. A República Portuguesa é condenada nas despesas. 

( 1 ) JO C 211, de 16.07.2011. 

Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 
21 de junho de 2012 (pedido de decisão prejudicial de 
Corte suprema di cassazione — Itália) — Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/ 

Elsacom NV 

(Processo C-294/11) ( 1 ) 

(Oitava Diretiva IVA — Modalidades de reembolso do IVA 
aos sujeitos passivos não estabelecidos no território do país — 
Prazo para a apresentação do pedido de reembolso — Prazo de 

caducidade) 

(2012/C 250/13) 

Língua do processo: italiano 

Órgão jurisdicional de reenvio 

Corte suprema di cassazione 

Partes no processo principal 

Recorrentes: Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia 
delle Entrate 

Recorrida: Elsacom NV 

Objeto 

Pedido de decisão prejudicial — Corte suprema di cassazione — 
Interpretação do artigo 7. o , n. o 1, primeiro parágrafo da Oitava 
Diretiva 79/1072/CEE do Conselho, de 6 de dezembro de 1979, 
relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios — Re
gras sobre o reembolso do imposto sobre o valor acrescentado 
aos sujeitos passivos não estabelecidos no território do país (JO 
L 331, p. 1; EE 09 F1 p. 116) — Prazo de seis meses para a 
apresentação do pedido de reembolso contado do termo do ano 
civil em que o imposto se tornou exigível — Natureza jurídica 
do prazo previsto na diretiva. 

Dispositivo 

O prazo de seis meses previsto no artigo 7. o , n. o 1, primeiro pará
grafo, último período, da Oitava Diretiva 79/1072/CEE do Conselho, 

de 6 de dezembro de 1979, relativa à harmonização das legislações 
dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de 
negócios — Regras sobre o reembolso do imposto sobre o valor 
acrescentado aos sujeitos passivos não estabelecidos no território do 
país, para a apresentação de um pedido de reembolso do imposto 
sobre o valor acrescentado, é um prazo de caducidade. 

( 1 ) JO C 252 de 27.8.2011 

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Rechtbank 
Amsterdam (Países Baixos) em 14 de maio de 2012 — 
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, TUI Airlines 
Nederland BV, handelend onder de naam van ArkeFly/ 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

(Processo C-227/12) 

(2012/C 250/14) 

Língua do processo: neerlandês 

Órgão jurisdicional de reenvio 

Rechtbank Amsterdam 

Partes no processo principal 

Recorrentes: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, TUI Airli
nes Nederland BV, handelend onder de naam van ArkeFly. 

Recorrido: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. 

Questões prejudiciais 

1. Os artigos 7. o e 16. o do regulamento ( 1 ), em conjugação 
com o princípio da cooperação leal com a União, devem 
ser interpretados no sentido de que estes artigos (conjugados 
com o direito nacional) atribuem a um órgão da adminis
tração como o recorrido a competência para ou a obrigação 
de impor uma conduta às transportadoras aéreas, devido ao 
não pagamento aos passageiros de um indemnização por 
atraso de voos, apesar de esses passageiros terem, para o 
efeito, à sua própria disposição, a ação judicial prevista no 
artigo 33. o da Convenção de Montreal ( 2 )? 

2. Em caso de resposta afirmativa à questão anterior, a possi
bilidade de impor uma conduta também abrange a imposi
ção por via administrativa de uma conduta, sob pena de 
aplicação de uma sanção pecuniária compulsória, como su
cede no caso em apreço? 

3. É relevante para a resposta a esta questão o facto de: 

a) as transportadoras aéreas terem ou não informado os 
passageiros destes direitos? 

b) no caso de alegado cumprimento insuficiente do artigo 
14. o do regulamento, ser aplicada às transportadoras aé
reas, previamente à imposição de uma conduta sob pena 
de sanção pecuniária compulsória, uma sanção por in
cumprimento desse artigo?
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