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Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de
18 de Julho de 2007 (pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Østre Landsret — Dinamarca) — Olicom
A/S/Skatteministeriet

(Processo C-460/05) (1)

(Processo C-142/06) (1)

(Directiva 2005/36/CE — Reconhecimento das qualificações
profissionais — Enfermeiros responsáveis por cuidados gerais
— Parteiros — Disposições especiais aplicáveis aos títulos de
formação polacos — Validade — Dever de fundamentação —
Introdução através do Acto de adesão)

(«Pauta aduaneira comum — Posições pautais — Classificação na nomenclatura combinada — Máquinas automáticas
de processamento de dados — Placas de rede com a função
“modem” — Conceito de “função própria”»)

(2007/C 211/09)

(2007/C 211/10)

Língua do processo: polaco

Língua do processo: dinamarquês

Partes
Recorrente: República da Polónia (representantes: J. Pietras,
M. Szpunar et M. Brzezińska, agentes)

Órgão jurisdicional de reenvio
Østre Landsret

Recorridos: Parlamento Europeu (representantes: U. Rösslein e
A. Padowska, agentes) e Conselho da União Europeia (representantes: M.C. Giorgi Fort, R. Szostak e F. Florindo Gijón, agentes)

Partes no processo principal

Interveniente em apoio dos recorridos: Comissão das Comunidades
Europeias (representantes: H. Støvlbæk e A. Stobiecka-Kuik,
agentes)

Recorrido: Skatteministeriet

Recorrente: Olicom A/S

Objecto
Objecto
Anulação dos artigos 33.o, n.o 2, e 43.o, n.o 3, da Directiva
2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
7 de Setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais (JO L 255, p. 22) — Regime especial de
reconhecimento dos direitos adquiridos dos enfermeiros responsáveis por cuidados gerais e dos parteiros que detenham um
título polacos

Parte decisória

Pedido de decisão prejudicial — Østre Landsret — Interpretação
do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho, de 23 de Julho
de 1987, relativo à nomenclatura pautal e estatística e à pauta
aduaneira comum (JO L 256, p. 1), com a redacção dada pelo
Regulamento n.o 3009/95 da Comissão, de 22 de Dezembro de
1995 (JO L 319, p. 1) — Posições 8471 (máquinas automáticas
de tratamento de dados) e 8517 (aparelhos de comunicação) —
Placas de rede com dupla função, acesso à rede local e acesso à
rede internet — Função própria

Parte decisória

3) A Comissão das Comunidades Europeias suportará as suas próprias
despesas.

Posteriormente a 1 de Janeiro de 1996, as placas combinadas destinadas a serem incorporadas nos computadores portáteis, devem ser
classificadas, como máquinas de processamento de dados, na posição
8471 da nomenclatura combinada da pauta aduaneira comum, que
consta do Anexo I do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho,
de 23 de Julho de 1987, relativo à nomenclatura pautal e estatística e
à pauta aduaneira comum, na versão modificada pelo Regulamento
(CE) n.o 3009/95 da Comissão, de 22 de Dezembro de 1995.

(1) JO C 60, de 11.3.2006.

(1) JO C 143, de 17.6.2006.

1) É negado provimento ao recurso.
2) A República da Polónia é condenada nas despesas.

