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Questão prejudicial
Estão incluídos no conceito de embalagem definido no artigo 3.o da Diretiva 94/62/CE, alterada pela Diretiva 2004/12/
/CE (1), os «mandris» (rolos, tubos, cilindros) em torno dos quais são enrolados produtos flexíveis, como papel, películas
plásticas, vendidos aos consumidores?
(1)

Diretiva 2004/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2004, que altera a Diretiva 94/62/CE relativa a
embalagens e resíduos de embalagens (JO L 47, p. 26).

Ação intentada em 26 de junho de 2015 — Comissão Europeia/República Francesa
(Processo C-314/15)
(2015/C 294/50)
Língua do processo: francês
Partes
Demandante: Comissão Europeia (representantes: O. Beynet e E. Manhaeve, agentes)
Demandada: República Francesa

Pedidos da demandante
A demandante conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:
— declarar que, ao não garantir o tratamento secundário ou processo equivalente das águas residuais urbanas de quinze
aglomerações com um equivalente de população situado entre 10 000 e 15 000, quanto a todas as descargas fora das
zonas sensíveis, ou um equivalente de população situado entre 2 000 e 10 000, quanto a todas as descargas em água
doce e estuários, a República Francesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 4.o, n.os 1 e 3,
da Diretiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1991, relativa ao tratamento de águas residuais urbanas (1).
— condenar República Francesa nas despesas.

Fundamentos e principais argumentos
Com a sua ação, a Comissão acusa a França de não ter implementado corretamente, em 15 aglomerações, a Diretiva
91/271/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1991, relativa ao tratamento de águas residuais urbanas.
Nos termos do artigo 4.o, n.os 1 e 3, da Diretiva 91/271/CEE, as aglomerações com um equivalente de população (e.p.)
situado entre 10 000 e 15 000, quanto a todas as descargas fora das zonas sensíveis, ou um equivalente de população
situado entre 2 000 e 10 000, quanto a todas as descargas em água doce e estuários, deviam ter sido equipadas com
sistemas coletores e as águas residuais sujeitas a um tratamento secundário ou processo equivalente, o mais tardar até
31 de dezembro de 2005.
(1)

JO L 135, p. 40.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pela Cour constitutionnelle (Luxemburgo) em 29 de junho
de 2015 — ArcelorMittal Rodange e Schifflange SA/Estado do Grão-Ducado do Luxemburgo
(Processo C-321/15)
(2015/C 294/51)
Língua do processo: francês
Órgão jurisdicional de reenvio
Cour constitutionnelle

C 294/40
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Partes no processo principal
Recorrente: ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA
Recorrido: Estado do Grão-Ducado do Luxemburgo

Questão prejudicial
O artigo 13.o, n.o 6, da Lei alterada de 23 de dezembro de 2004, relativa à criação de um regime de comércio de licenças de
emissão de gases com efeito de estufa, na medida em que permite que o Ministro competente exija a devolução, sem
indemnização total ou parcial, das licenças de emissão concedidas em conformidade com o artigo 12.o, n.os 2 e 4, da
mesma lei, mas que não foram utilizadas, é compatível com a Diretiva 2003/[87]/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à criação de um regime de comércio de licenças de emissão de gases com
efeito de estufa na Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho (1), e, em especial com a economia do regime
de comércio de licenças de emissão nela previsto, estendendo-se esta questão à questão da existência efetiva, ou
inclusivamente, em caso de resposta afirmativa, à questão da qualificação da devolução de licenças de emissão concedidas,
mas que não foram utilizadas, bem como à questão da eventual qualificação de bens de tais licenças de emissão?
(1)

JO L 275, p. 32.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Østre Landsret (Dinamarca) em 2 de julho de 2015 —
TDC A/S/Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet
(Processo C-327/15)
(2015/C 294/52)
Língua do processo: dinamarquês
Órgão jurisdicional de reenvio
Østre Landsret

Partes no processo principal
Demandante: TDC A/S
Demandados: Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

Questões prejudiciais
1) A Diretiva 2002/22/CE, de 7 de março de 2002, relativa ao serviço universal e aos direitos dos utilizadores em matéria
de redes e serviços de comunicações eletrónicas (a seguir «Diretiva Serviço Universal») (1), incluindo o respetivo
artigo 32.o, proíbe um Estado-Membro de estabelecer regras que não autorizam uma empresa a intentar uma ação
contra o Estado-Membro para recuperação em separado dos custos líquidos da prestação de serviços obrigatórios
adicionais não abrangidos pelo Capítulo II dessa Diretiva, quando os lucros da empresa que resultam de outros serviços
abrangidos pelas suas obrigações de serviço universal, nos termos do Capítulo II da referida Diretiva, são superiores aos
prejuízos associados à prestação dos serviços obrigatórios adicionais?
2) A «Diretiva Serviço Universal» proíbe um Estado-Membro de estabelecer regras que só autorizam as empresas a intentar
uma ação contra o Estado-Membro para recuperação dos custos líquidos da prestação de serviços obrigatórios
adicionais não abrangidos pelo Capítulo II desta Diretiva, quando os custos líquidos constituem um encargo excessivo
para as empresas?

