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O segundo fundamento de recurso é relativo a um erro de direito que consiste em considerar que a dedução da apreciação
do capital pode ser calculada com uma percentagem diferente da que está prevista no Estatuto e ser efetuada apenas com
base no capital suscetível de ser transferido. Ora, a dedução da apreciação do capital deve ser efetuada em conformidade
com o Estatuto, o qual impõe o respeito do equilíbrio atuarial e prevê, para ta, que seja aplicada uma percentagem de 3,1 %.
Além disso, ao referir-se ao montante «suscetível de ser transferido», embora o artigo 11, n.o 2, do Anexo VIII do Estatuto
mencione que a transformação dos montantes que representam os direitos a pensão do interessado em anuidades de serviço
deve ser feita com base na transferência efetiva, o Tribunal Geral violou esta disposição bem como o Acórdão do Tribunal
Geral proferido em sede de recurso em 13 de outubro de 2015 no processo Comissão/Verile e Gjergij (T-104/14 P).
O terceiro fundamento de recurso é relativo a um erro de direito, por ter sido dada primazia às disposições gerais de
execução adotadas pela Comissão para aplicação do Estatuto sobre o próprio Estatuto, o qual é hierarquicamente superior
àquelas, e a uma violação do dever de fundamentação. Na primeira parte do terceiro fundamento, a Comissão alega que o
Tribunal Geral conferiu às disposições gerais de execução uma interpretação contrária à redação da disposição estatutária
que estas disposições gerais de execução devem executar e não respeitou o princípio com o qual o Estatuto, conforme
interpretado no Acórdão do Tribunal de Justiça Radek Časta, não permite transformar em anuidades de serviço montantes
que não representem materialmente direitos a pensão. Na segunda parte do terceiro fundamento, a Comissão alega que o
Tribunal Geral violou o dever de fundamentação quando adotou a posição, com base em fundamentos contraditórios,
segundo a qual a caixa nacional tinha demonstrado a apreciação do capital entre a data da apresentação do pedido e a data
da transferência efetiva.
O quarto fundamento é relativo a um erro manifesto de apreciação e a uma violação do dever de fundamentação cometidos
pelo Tribunal Geral quando identificou um enriquecimento sem causa que não existe. Em primeiro lugar, o Tribunal Geral
considera que existiria enriquecimento sem causa se só uma parte do capital transferido fosse convertida em anuidades,
sendo que essa transferência é apreciada à data da apresentação do pedido de transferência e segue, posteriormente, o
regime do fundo «nocional» baseado num sistema de capitalização. Na segunda parte do quarto fundamento, a Comissão
invoca a violação do dever de fundamentação: o Tribunal Geral conclui pela existência de um enriquecimento sem causa
sem explicar o mérito desta conclusão à luz do argumento, da Comissão, segundo o qual o montante que excedia a
aplicação da percentagem de 3,1 % tinha sido reembolsado ao funcionário em causa.
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Questões prejudiciais
1) Deve a definição de serviço de comunicações eletrónicas, prevista no artigo 2.o, alínea c) da Diretiva 2002/21/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de março de 2002, relativa a um quadro regulamentar comum para as redes e
serviços de comunicações eletrónicas (1) (diretiva-quadro), conforme alterada, ser interpretada no sentido de que um
serviço de telefonia vocal através de protocolo Internet (IP), oferecido mediante um programa informático que termina
numa rede telefónica pública comutada, para um número de telefone fixo ou móvel de um plano nacional de numeração
(no formato E.164) deve ser qualificado de serviço de comunicações eletrónicas, apesar de o serviço de acesso à Internet
graças ao qual o utilizador acede ao referido serviço de voz através de protocolo Internet já constituir, em si mesmo, um
serviço de comunicações eletrónicas, embora o fornecedor do programa informático ofereça esse serviço contra
remuneração e celebre acordos com prestadores de serviços de telecomunicações, devidamente autorizados a transmitir
e terminar chamadas na rede telefónica pública comutada, que permitem a terminação de chamadas para um número
fixo ou móvel de um plano nacional de numeração?

PT

C 161/40

Jornal Oficial da União Europeia

7.5.2018

2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, a resposta mantém-se inalterada se se tiver em conta o facto de que a
funcionalidade do programa informático que permite a chamada de voz é uma simples funcionalidade desse programa,
que pode ser utilizado sem ela?
3) Em caso de resposta afirmativa às duas primeiras questões, a resposta à primeira questão mantém-se inalterada se se
tiver em conta o facto de que o prestador do serviço estipula nas suas condições gerais que não assume responsabilidade
perante o cliente final pelo envio de sinais?
4) Em caso de resposta afirmativa às três primeiras questões, a resposta à primeira questão mantém-se inalterada se se tiver
em conta o facto de que o serviço prestado se insere igualmente na definição de «serviço da sociedade da informação»?

(1)

Diretiva 2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de março de 2002, relativa a um quadro regulamentar comum
para as redes e serviços de comunicações eletrónicas (diretiva-quadro) (JO L 108, p. 33).
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Questões prejudiciais
— Devem as disposições dos artigos 103.o e 311.o da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006 (1),
bem como do ponto 7 da parte A do seu Anexo IX, ser interpretadas no sentido de que impõem apenas que, para
poderem beneficiar da taxa reduzida de imposto sobre o valor acrescentado, as fotografias sejam tiradas pelo seu autor,
processadas por ele ou sob o seu controlo, assinadas e numeradas até ao limite de trinta exemplares, independentemente
do respetivo formato ou suporte?
— Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, é, no entanto, permitido aos Estados-Membros excluir do benefício
da taxa reduzida de imposto sobre o valor acrescentado as fotografias que, além disso, não têm caráter artístico?
— Em caso de resposta negativa à primeira questão, que outros requisitos devem as fotografias preencher para poderem
beneficiar da taxa reduzida de imposto sobre o valor acrescentado? Devem, nomeadamente, apresentar caráter artístico?
— Devem estes requisitos ser uniformemente interpretados na União Europeia ou remetem para o direito de cada um dos
Estados-Membros, nomeadamente em matéria de propriedade intelectual?

(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).

