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2) Såfremt spørgsmålet besvares bekræftende, er princippet om afgiftsneutralitet og artikel 90 i direktiv 2006/112/EF da til
hinder for en national lovgivning, som den i artikel 78, stk. 11, i Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (lov om
merværdiafgift) omhandlede, som fortolkes således, at den er til hinder for afgiftsregulering i tilfælde af manglende
betaling, hvis erhververen af varen eller tjenesteydelsen — den afgiftspligtige person — ikke underrettes om ophævelsen
af afgiften inden for fristen for at fradrage afgiften i henhold til nævnte lovs artikel 98, stk. 2?
(1)

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio de Stato (Italien) den 30. november
2017 — Ministero della Salute mod Hannes Preindl
(Sag C-675/17)
(2018/C 052/33)
Processprog: italiensk
Den forelæggende ret
Consiglio de Stato
Parter i hovedsagen
Sagsøger: Ministero della Salute
Sagsøgt: Hannes Preindl
Præjudicielle spørgsmål
1) Indebærer direktivets [2005/36/EF] (1) artikel 21, 22 og 24, at en medlemsstat, hvor der består en pligt til at følge en
uddannelse på fuld tid, og hvor der som følge heraf gælder et forbud mod, at personer kan være optaget på to
videregående uddannelser samtidigt, automatisk skal anerkende uddannelsesbeviser, som i oprindelsesmedlemsstaten
derimod er opnået samtidigt eller i løbet af perioder, som delvist overlapper hinanden?
2) Såfremt spørgsmålet besvares bekræftende, kan direktivets artikel 22, litra a), og artikel 21 da fortolkes således, at
myndigheden i den medlemsstat, hvor der ansøges om anerkendelse, alligevel har lov til at efterprøve betingelsen om, at
denne uddannelse med hensyn til den samlede varighed, niveauet og kvaliteten svarer til heltidsuddannelsen?
(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.9.2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255,
s. 22).

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) den
6. december 2017 — Cofemel — Sociedade de Vestuário S.A. mod G-Star Raw CV
(Sag C-683/17)
(2018/C 052/34)
Processprog: portugisisk
Den forelæggende ret
Supremo Tribunal de Justiça
Parter i hovedsagen
Sagsøger: Cofemel — Sociedade de Vestuário S.A.
Sagsøgt: G-Star Raw CV
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Præjudicielle spørgsmål
1) Er Den Europæiske Unions Domstols fortolkning af artikel 2, [litra] a), i direktiv 2001/29/EF (1) til hinder for en national
retsforskrift — i det foreliggende tilfælde bestemmelsen i artikel 2, stk. 1, [nr.] i), i Código de Direitos de Autor e Direitos
Conexos (CDADC) — hvorefter der ydes ophavsretlig beskyttelse til de brugskunstværker, industrielle mønstre eller
designværker, som ud over deres funktionsmæssige formål frembringer en særegen og karakteristisk visuel effekt set ud
fra en æstetisk synsvinkel, idet deres originalitet udgør det grundlæggende kriterium for ydelsen af beskyttelse på det
ophavsretlige område?
2) Er Den Europæiske Unions Domstols fortolkning af artikel 2, [litra] a), i direktiv 2001/29/EF til hinder for en national
retsforskrift — i det foreliggende tilfælde bestemmelsen i artikel 2, stk. 1, [nr.] i), i CDADC — hvorefter der ydes
ophavsretlig beskyttelse til brugskunstværker, industrielle mønstre eller designværker, såfremt de, på baggrund af en
særlig krævende bedømmelse med hensyn til deres kunstneriske træk, og under hensyntagen til den dominerende
opfattelse i de kulturelle og institutionelle kredse, kan kvalificeres som »kunstnerisk frembringelse« eller »kunstværk«?
(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22.5.2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede
rettigheder i informationssamfundet (EFT 2001, L 167, s. 10).

