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Partes no processo principal
Recorrente: Carlos Escribano Vindel
Recorrido: Ministerio de Justicia

Questões prejudiciais
1) Deve o princípio geral do direito da União de proibição da discriminação ser interpretado no sentido de [que] não se
opõe a uma disposição nacional, como a constante do artigo 31.o, n.o 1, da Lei n.o 39/2010, de 22 de dezembro, que
aprova o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2011, que fixou percentagens de redução diferentes que se veio a
verificar serem mais gravosas para a parte dos membros da carreira judicial cuja remuneração era mais reduzida,
obrigando-os a suportar um sacrifício mais significativo para efeitos da sustentabilidade da despesa pública? (princípio
da não discriminação)
2) Deve o princípio geral do direito da União de preservação da independência judicial através de uma remuneração justa,
estável e adequada às funções desempenhadas pelos membros da carreira judicial ser interpretado no sentido de que se
opõe a uma disposição nacional, como a constante do artigo 31.o, n.o 1, da Lei n.o 39/2010, de 22 de dezembro, que
aprova o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2011, que não toma em consideração a natureza das funções
desempenhadas, a antiguidade profissional, a relevância das funções e que impõe exclusivamente um sacrifício mais
oneroso para a sustentabilidade da despesa pública aos membros da referida carreira que menos auferem? (princípio da
independência judicial)

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Amtsgericht Norderstedt (Alemanha) em
29 de janeiro de 2018 — Christian Fülla/Toolport GmbH
(Processo C-52/18)
(2018/C 152/09)
Língua do processo: alemão
Órgão jurisdicional de reenvio
Amtsgericht Norderstedt

Partes no processo principal
Demandante: Christian Fülla
Demandada: Toolport GmbH

Questões prejudiciais
1. Deve o artigo 3.o, n.o 3, terceiro parágrafo, da Diretiva 1999/44/CE (1) ser interpretado no sentido de que é sempre e
apenas no lugar em que o bem de consumo adquirido à distância se encontra que o consumidor o deve colocar à
disposição do profissional para que este o possa reparar ou substituir?
2. Em caso de resposta negativa à questão anterior:
Deve o artigo 3.o, n.o 3, terceiro parágrafo, da Diretiva 1999/44/CE ser interpretado no sentido de que é sempre no lugar
da sede do profissional que o consumidor deve colocar o bem de consumo adquirido à distância à disposição deste para
que o possa reparar ou substituir?
3. Em caso de resposta negativa à questão anterior:
Quais os critérios que se podem deduzir do artigo 3.o, n.o 3, terceiro parágrafo, da Diretiva 1999/44/CE quanto ao modo
de determinação do lugar no qual o consumidor deve colocar à disposição do profissional o bem de consumo adquirido
à distância para que o possa reparar ou substituir?
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4. No caso de o lugar no qual o consumidor deve colocar à disposição do profissional o bem de consumo adquirido à
distância para verificação e correção do cumprimento se situar — sempre ou no caso concreto — na sede do
profissional:
É compatível com o artigo 3.o, n.o 3, primeiro parágrafo, conjugado com o artigo 3.o, n.o 4, da Diretiva 1999/44/CE, que
um consumidor tenha de adiantar as despesas do transporte do bem de consumo para esse lugar e para o respetivo
reenvio ou resulta da obrigação de «reparação sem encargos» que o vendedor tem a obrigação de fazer um
adiantamento?
5. No caso de o lugar no qual o consumidor deve colocar à disposição do profissional o bem de consumo adquirido à
distância para verificação e correção do cumprimento se situar — sempre ou no caso concreto — na sede do
profissional, e de a obrigação do consumidor de adiantar as despesas ser compatível com o artigo 3.o, n.o 3, primeiro
parágrafo, conjugado com o artigo 3.o, n.o 4, da Diretiva 1999/44/CE:
Deve o artigo 3.o, n.o 3, terceiro parágrafo, conjugado com o artigo 3.o, n.o 5, segundo travessão, da Diretiva 1999/44/
/CE ser interpretado no sentido de que um consumidor que se limitou a indicar o defeito ao profissional sem propor o
transporte do bem de consumo para o estabelecimento do profissional não pode exigir a resolução do contrato?
6. No caso de o lugar no qual o consumidor deve colocar à disposição do profissional o bem de consumo adquirido à
distância para verificação e correção do cumprimento se situar — sempre ou no caso concreto — na sede do
profissional, mas de a obrigação do consumidor de adiantar as despesas não ser compatível com o artigo 3.o, n.o 3,
primeiro parágrafo, conjugado com o artigo 3.o, n.o 4, da Diretiva 1999/44/CE:
Deve o artigo 3.o, n.o 3, terceiro parágrafo, conjugado com o artigo 3.o, n.o 5, segundo travessão, da Diretiva 1999/44/
/CE ser interpretado no sentido de que um consumidor que se limitou a indicar o defeito ao profissional sem propor o
transporte do bem de consumo para o estabelecimento do profissional não pode exigir a resolução do contrato?
(1)

Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio de 1999, relativa a certos aspetos da venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas (JO 1999, L 171, p. 12).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pela Audiencia Nacional (Espanha) em 29 de janeiro
de 2018 — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE
(Processo C-55/18)
(2018/C 152/10)
Língua do processo: espanhol
Órgão jurisdicional de reenvio
Audiencia Nacional

Partes no processo principal
Demandante: Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)
Demandada: Deutsche Bank SAE
Partes interessadas: Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT), Confederación General
del Trabajo (CGT), Confederación Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA), Confederación Intersindical Galega (CIG)

Questões prejudiciais
1) Deve considerar-se que o Reino de Espanha adotou, nos artigos 34.o e 35.o do Estatuto dos Trabalhadores, tal como têm
sido interpretados pela jurisprudência, as medidas necessárias para assegurar a efetividade das limitações da duração do
tempo de trabalho e dos períodos de descanso semanal e diário previstas nos artigos 3.o, 5.o e 6.o da Diretiva 2003/88/
/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de novembro de 2003 (1), para os trabalhadores a tempo inteiro que
não se tenham comprometido de forma expressa, individual ou coletiva a realizar horas extraordinárias e que não se
encontrem na situação de trabalhadores móveis, da marinha mercante ou ferroviários?

