
Pedido de decisão prejudicial apresentado pela Corte
Costituzionale (Itália) em 21 de Abril de 2008 —

Presidente del Consiglio dei Ministri/Regione autonoma
della Sardegna

(Processo C-169/08)

(2008/C 171/35)

Língua do processo: italiano

Órgão jurisdicional de reenvio

Corte Costituzionale

Partes no processo principal

Recorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Recorrida: Regione autonoma della Sardegna

Questões prejudiciais

1) O artigo 49.o do Tratado deve ser interpretado no sentido de
que se opõe à aplicação de uma norma como a prevista no
artigo 4.o da Lei n.o 4 da Região da Sardenha, de 11 de
Março de 2006 (Disposições várias em matéria de provisões,
requalificação da despesa, políticas sociais e de desenvolvi-
mento), na redacção do artigo 3.o, n.o 3, da Lei n.o 2 da
Região da Sardenha, de 29 de Maio de 2007 (Disposições
para o orçamento anual e plurianual da região — Lei Finan-
ceira 2007), segundo a qual o imposto regional sobre as
escalas turísticas das aeronaves onera apenas as empresas que
têm domicílio fiscal fora do território da Região da Sardenha
que exploram aeronaves utilizadas para o transporte de
pessoas no exercício de actividades genericamente conside-
radas do âmbito dos voos privados das empresas?

2) O referido artigo 4.o da Lei n.o 4 da Região da Sardenha, de
2006, na redacção do artigo 3.o, n.o 3, da Lei n.o 2 da Região
da Sardenha, de 2007, ao prever que o imposto regional
sobre as escalas turísticas das aeronaves onera apenas as
empresas que têm domicílio fiscal fora do território da
Região da Sardenha que exploram aeronaves utilizadas para
o transporte de pessoas no exercício de actividades generica-
mente consideradas do âmbito dos voos privados das
empresas, constitui — na acepção do artigo 87.o do Tratado
— um auxílio de Estado às empresas que exercem a mesma
actividade mas que têm domicílio fiscal no território da
Região da Sardenha?

3) O artigo 49.o do Tratado deve ser interpretado no sentido de
que obsta à aplicação de uma norma como a prevista no
artigo 4.o da Lei n.o 4 da Região da Sardenha, de 2006, na
redacção do artigo 3.o, n.o 3, da Lei n.o 2 da Região da
Sardenha, de 2007, segundo a qual o imposto regional sobre
as escalas turísticas das embarcações de recreio onera apenas
as empresas que têm domicílio fiscal fora do território da
Região da Sardenha que exploram embarcações de recreio
cuja actividade empresarial consiste em colocar essas embar-
cações à disposição de terceiros?

4) O referido artigo 4.o da Lei n.o 4 da Região da Sardenha, de
2006, na redacção do artigo 3.o, n.o 3, da Lei n.o 2 da Região
da Sardenha, de 2007, ao prever que o imposto regional

sobre as escalas turísticas das embarcações de recreio onera
apenas as empresas que têm domicílio fiscal fora do terri-
tório da Região da Sardenha que exploram embarcações de
recreio cuja actividade empresarial consiste em colocar essas
embarcações à disposição de terceiros, constitui — na
acepção do artigo 87.o do Tratado — um auxílio de Estado
às empresas que exercem a mesma actividade mas que têm
domicílio fiscal no território da Região da Sardenha?

Acção intentada em 25 de Abril de 2008 — Comissão das
Comunidades Europeias/República Portuguesa

(Processo C-171/08)

(2008/C 171/36)

Língua do processo: português

Partes

Demandante: Comissão das Comunidades Europeias (represen-
tantes: E. Montaguti, P. Guerra e Andrade e M. Telles Romão,
agentes)

Demandada: República Portuguesa

Pedidos

— Declarar que a República Portuguesa, mantendo direitos
especiais do Estado e de outros entes públicos na Portugal
Telecom S.A., atribuídos em conexão com acções privile-
giadas (golden shares) do Estado na Portugal Telecom S. A.,
não dá cumprimento aos deveres que lhe incumbem por
força dos artigos 56.o e 43.o CE.

— Condenar a República Portuguesa nas despesas.

Fundamentos e principais argumentos

O Estado português é titular de 500 acções privilegiadas (golden
shares) na Portugal Telecom S.A. (PT). As referidas acções
conferem ao Estado direito de veto relativamente às deliberações
de eleição da mesa da Assembleia Geral, de eleição do Presidente
da Comissão de Auditoria e do Revisor Oficial de Contas, de
aplicação dos resultados de exercício, de alteração dos estatutos,
de aumento do capital, de limitação e supressão dos direitos de
preferência, de emissão de obrigações e de outros valores imobi-
liários, de fixação dos objectivos gerais e princípios fundamen-
tais das políticas da sociedade, de definição dos princípios gerais
de política de participação em sociedades, de autorização para a
alteração da sede e de autorização de aquisição de acções repre-
sentativas de mais de 10 % do capital social por parte de accio-
nistas que exerçam, directa ou indirectamente, actividade
concorrente com a das sociedades em relação de domínio com
a PT. E o direito de veto relativamente a um terço do número
total de administradores, aí se incluindo necessariamente o
presidente do Conselho de Administração.
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