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A Comissão entende que tais direitos de veto constituem restrições aos movimentos de capitais e à liberdade de estabelecimento. Tais medidas constituem um entrave ao investimento
directo na PT, um entrave ao investimento de carteira e um
entrave ao exercício da liberdade de estabelecimento.
Os referidos direitos especiais do Estado constituem medidas
estatais já que as acções privilegiadas não procedem de uma
aplicação normal do direito das sociedades.
As referidas golden shares não se relacionam com objectivos legítimos de interesse geral e, nomeadamente, com aqueles que o
Estado português invoca, designadamente, a segurança e ordem
públicas, a manutenção das redes de cabo e de cobre e a manutenção dos negócios grossista e retalhista na PT, a concessão de
serviço público, o modelo de regulação do mercado das telecomunicações e a eventual perturbação no mercado de capitais.
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artigo 5.o, n.o 7 e no artigo 6.o, n.o 3, da Sexta Directiva IVA
— deve pagar IVA sobre as suas entregas internas relacionadas com a construção, por conta própria, de edifícios que
tenciona depois vender, tenha direito apenas a uma dedução
parcial do IVA relativo às despesas comuns da actividade de
construção, atendendo a que a subsequente venda dos
imóveis, de acordo com a legislação do Estado-Membro em
matéria de IVA, está isenta nos termos do artigo 28.o, n.o 3,
alínea b), da Sexta Directiva IVA, em conjugação com o
n.o 16 do anexo F?

(1) Sexta Directiva 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 colectável uniforme
(JO 1977, L 145, p. 1; EE 09 F1 p. 54).

Em qualquer caso, o Estado português não respeita o princípio
da proporcionalidade já que as medidas em causa não são
adequadas para garantir a realização dos objectivos prosseguidos
e ultrapassam o que é necessário para atingir tais objectivos.
Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Dioikitiko
Efeteio Thessalonikis (Grécia) em 28 de Abril de 2008 —
Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio
Thessalonikis ACHEPA
Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Østre
Landsret (Dinamarca) em 28 de Abril de 2008 — NCC
Construction Danmark A/S/Skatteministeriet

(Processo C-180/08)

(Processo C-174/08)

Língua do processo: grego

(2008/C 171/38)

(2008/C 171/37)
Língua do processo: dinamarquês

Órgão jurisdicional de reenvio
Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grécia)

Órgão jurisdicional de reenvio
Østre Landsret
Partes no processo principal
Demandante: NCC Construction Danmark A/S

Partes no processo principal
Recorrente: Maria Kastrinaki
Recorrido: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis
ACHEPA

Demandado: Skatteministeriet
Questões prejudiciais
Questões prejudiciais
1) O conceito de «operações acessórias imobiliárias», constante do
artigo 19.o, n.o 2, segundo período, da Sexta Directiva IVA (1)
deve ser interpretado no sentido de que abrange as actividades de uma empresa de construção civil sujeita a IVA, relacionadas com a venda de imóveis, construídos por essa
empresa de construção civil, por sua própria conta, para
serem vendidos, como actividade integralmente sujeita a
IVA?
2) Para responder à primeira questão, é relevante saber em que
medida a actividade de vendas, considerada separadamente,
implica a utilização de bens ou serviços sujeitos a IVA?
3) É compatível com o princípio da neutralidade do IVA que
uma empresa de construção que, nos termos do direito
vigente do Estado-Membro em causa — que assenta no

1) «Quando um cidadão de um Estado-Membro, invocando um
diploma abrangido, enquanto tal, pelo âmbito de aplicação
da Directiva 89/48/CEE, tiver sido contratado por uma
pessoa colectiva de direito público e exercer uma profissão
regulamentada no Estado-Membro de acolhimento ao abrigo
de um contrato de trabalho de direito privado por tempo
indeterminado, progredindo na carreira, do ponto de vista
do grau e da remuneração, em conformidade com o referido
diploma, podem as autoridades competentes posteriormente,
ao abrigo dos artigos 1.o, 2.o, 3.o e 4.o da directiva em causa,
interpretados à luz dos artigos 149.o e 150.o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia, recusar a esse cidadão o
exercício dos seus direitos profissionais, devido à impossibilidade de reconhecer a equivalência académica do diploma
invocado para efeitos da sua colocação numa categoria e
num nível remuneratório correspondentes ao mesmo
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diploma, apenas com fundamento no facto de o referido
diploma ter sido emitido pela autoridade do Estado-Membro
de proveniência mas na sequência de estudos em parte realizados, ao abrigo de um acordo de franchising, no
Estado-Membro de acolhimento, num estabelecimento
que, apesar de exercer livremente a sua actividade no
Estado-Membro de acolhimento, não é reconhecido nesse
Estado como estabelecimento de ensino, por força de uma
disposição geral da sua legislação?»
2) «Podem as autoridades competentes, ao abrigo das disposições da Directiva 89/48/CEE, tal como foi transposta para o
ordenamento jurídico helénico pelo Decreto interministerial
n.o A4/4112/247/1992, interpretadas à luz dos artigos 39.o,
n.o 1, 40.o, primeiro parágrafo, 43.o, 47.o, n.o 1, 49.o e 55.o
do Tratado que institui a Comunidade Europeia, negar ao
cidadão de um Estado-Membro que trabalhe para uma
pessoa colectiva de direito público, ao abrigo de um contrato
de trabalho de direito privado por tempo indeterminado, e
ao qual tenha sido concedida uma autorização para o exercício da profissão nos termos da Directiva 89/48/CEE, tal
como foi transposta para o ordenamento jurídico helénico
pelo Decreto interministerial n.o A4/4112/247/1992, o exercício dos direitos profissionais decorrentes da autorização
que lhe foi concedida para o exercício da profissão pelo facto
de a equivalência académica do seu diploma não ter igualmente sido reconhecida?»
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Estado-Membro, titular de um diploma abrangido pelo âmbito
de aplicação da Directiva 89/48/CEE, que trabalhe para uma
pessoa colectiva de direito público ao abrigo de um contrato de
trabalho de direito privado por tempo indeterminado e ao qual,
por um lado, as autoridades competentes do Estado-Membro de
proveniência tenham concedido a autorização para usar o título
profissional e, por outro, as autoridades competentes do
Estado-Membro de acolhimento tenham concedido a autorização para o exercício da profissão, nos termos do disposto na
Directiva 89/48/CEE, tal como foi transposta para o ordenamento jurídico helénico pelo Decreto interministerial n.o A4/
/4112/247/1992, a progressão na carreira, do ponto de vista do
grau e da remuneração, decorrente da titularização como trabalhador dependente num lugar do quadro da administração
pública para o qual são exigidas habilitações de nível universitário, no escalão remuneratório correspondente, com o fundamento de não ser igualmente possível reconhecer a equivalência
académica do diploma universitário do Estado-Membro de
proveniência, pelo facto de uma parte dos estudos desse cidadão
ter sido realizada, ao abrigo de um acordo de franchising, num
estabelecimento de ensino privado do Estado-Membro de acolhimento que não é reconhecido, nesse Estado, como estabelecimento de ensino?»

Acção intentada em 7 de Maio de 2008 — Comissão das
Comunidades Europeias/Reino dos Países Baixos
Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Dioikitiko
Efeteio Thessalonikis (Grécia) em 28 de Abril de 2008 —
Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio
Thessalonikis ACHEPA

(Processo C-190/08)

(Processo C-186/08)

Língua do processo: neerlandês

(2008/C 171/40)

(2008/C 171/39)
Língua do processo: grego

Partes

Órgão jurisdicional de reenvio

Demandante: Comissão das Comunidades Europeias (representantes: M. Condou-Durande e R. Troosters, agentes)

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grécia)

Demandado: Reino dos Países Baixos

Partes no processo principal

Pedidos da demandante

Recorrente: Maria Kastrinaki
Recorrido: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis
ACHEPA

Questão prejudicial
«Podem as autoridades competentes, ao abrigo das disposições
da Directiva 89/48/CEE, tal como foi transposta para o ordenamento jurídico helénico pelo Decreto interministerial n. o A4/
/4112/247/1992, interpretadas à luz dos artigos 39.o, n.o 1, 40.o,
primeiro parágrafo, 43.o, 47.o, n.o 1, 49.o e 55.o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia, recusar ao cidadão de um

— Declarar que, ao não adoptar as medidas legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à Directiva 2004/83/CE (1) do Conselho, de
29 de Abril de 2004, que estabelece normas mínimas relativas às condições a preencher por nacionais de países
terceiros ou apátridas para poderem beneficiar do estatuto
de refugiado ou de pessoa que, por outros motivos, necessite
de protecção internacional, bem como relativas ao respectivo estatuto, e relativas ao conteúdo da protecção concedida
ou, de qualquer modo, ao não comunicar as referidas
medidas à Comissão, o Reino dos Países Baixos não cumpriu
as obrigações que lhe incumbem por força dessa directiva;
— condenar o Reino dos Países Baixos nas despesas.

