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a) Tem um significado específico em termos tecnológicos, aplicável unicamente a redes de cabo tradicionais exploradas
por prestadores de serviços convencionais de televisão por cabo?
b) Na negativa, tem um significado neutro em termos tecnológicos, que abrange serviços funcionalmente semelhantes
transmitidos através da Internet?
c) Em qualquer caso, inclui a transmissão de energia de micro-ondas entre pontos terrestres fixos?
3) É a frase supracitada aplicável (1) a disposições que obrigam as redes de cabo a retransmitir certas emissões ou (2) a
disposições que permitem a retransmissão de emissões por cabo (a) sempre que as retransmissões sejam simultâneas e se
limitem às zonas em que se destinam a ser recebidas e/ou (b) sempre que estejam em causa retransmissões de emissões
em canais sujeitos a determinadas obrigações de serviço público?
4) No caso de o alcance do termo «cabo» no artigo 9.o ser definido pelo direito nacional, está a disposição de direito
nacional em causa sujeita aos princípios, consagrados no direito da União, da proporcionalidade e de um justo
equilíbrio entre os direitos dos titulares de direitos de autor, os direitos dos operadores das redes de cabo e o interesse
público?
5) É o artigo 9.o unicamente aplicável às disposições de direito nacional em vigor à data em que a [Diretiva 2001/29/CE]
foi adotada, à data em que esta entrou em vigor ou à última data prevista para a sua transposição, ou é igualmente
aplicável às disposições de direito nacionais relativas ao acesso ao cabo de serviços de radiodifusão adotadas
posteriormente?

(1)

JO L 167, p. 10.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pela Cour du travail de Bruxelles (Bélgica) em 10 de junho
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Partes no processo principal
Recorrentes: Office national de l'emploi (ONEm), M
Recorridos: M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

Questões prejudiciais
1) Deve o artigo 67.o, n.o 3, do Regulamento de segurança social n.o 1408/71 (1), ser interpretado no sentido de que se
opõe a que um Estado-Membro recuse a totalização dos períodos de emprego necessário[s] para beneficiar de uma
prestação de desemprego destinada a completar os rendimentos de um emprego a tempo parcial, quando, antes de
ocupar esse emprego, o interessado não tiver cumprido nenhum período de seguro ou de emprego nesse Estado-Membro?
2) Em caso de resposta negativa à primeira questão, é o artigo 67.o, n.o 3, do Regulamento de segurança social n.o 1408/71
compatível, em especial, com:
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— o artigo 48.o TFUE, na medida em que o requisito ao qual este artigo 67.o, n.o 3, sujeita a totalização dos períodos de
emprego é suscetível de restringir a livre circulação dos trabalhadores e o seu acesso a certos empregos a tempo
parcial,
— o artigo 45.o TFUE, que «implica a abolição de toda e qualquer discriminação em razão da nacionalidade, entre os
trabalhadores dos Estados-Membros, no que diz respeito ao emprego, à remuneração e demais condições de
trabalho» e prevê o direito dos trabalhadores de «responder a ofertas de emprego efetivamente feitas» (incluindo
empregos a tempo parcial) noutro Estado-Membro, de «deslocar-se livremente, para o efeito, no território dos
Estados-Membros» e de aí residir «a fim de nele exercer uma atividade laboral, em conformidade com as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas que regem o emprego dos trabalhadores nacionais»,
— o artigo 15.o, n.o 2, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que precisa que «todos os cidadãos da
União têm a liberdade de procurar emprego, de trabalhar (…) em qualquer Estado-Membro»?

(1)

Regulamento (CEE) n.o 1408/71 do Conselho, de 14 de junho de 1971, relativo à aplicação dos regimes de segurança social aos
trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não assalariados e aos membros da sua família que se deslocam no interior da
Comunidade, na versão alterada e atualizada pelo Regulamento (CE) n.o 118/97 do Conselho, de 2 de dezembro de 1996 (JO 1997,
L 28, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1606/98 do Conselho, de 29 de junho de 1998 (JO L 209, p. 1, a seguir
«Regulamento de segurança social n.o 1408/71»).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Conseil d’État (Bélgica) em 15 de junho de 2015 —
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Questão prejudicial
Os artigos 2.o, alínea a), e 3.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2001/42/CE (1), relativa à avaliação dos efeitos de determinados
planos e programas no ambiente, implicam que deve ser qualificada de «plano ou programa», na aceção destas disposições,
uma portaria regulamentar que estabelece várias disposições relativas à instalação de turbinas eólicas, incluindo medidas de
segurança, de controlo, de recuperação e de garantia, bem como normas relativas ao ruído definidas em função das zonas
de planeamento, e que regulam a emissão de licenças administrativas que conferem ao promotor o direito de implantar e de
explorar instalações sujeitas legalmente à avaliação dos efeitos no ambiente, por força do direito interno?
(1)

Diretiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho de 2001, relativa à avaliação dos efeitos de
determinados planos e programas no ambiente (JO L 197, p. 30).

