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Žalované: Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación
Intersindical Gallega

Prejudiciálne otázky
1. Má sa predpokladať, že pracovníci zamestnaní na základe článku 20 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación (zákon č. 14/2011 z 1. júna 2011 o vede, technológii a inovácii), spadajú do pôsobnosti
Rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, ktorá viedla k prijatiu smernice Rady
1999/70/ES z 28. júna 1999 (1)?
2. Mala by sa náhrada pri zániku pracovnej zmluvy považovať za pracovnoprávnu podmienku podľa doložky 4 rámcovej
dohody?
3. V prípade kladných odpovedí na dve predchádzajúce otázky: mal by sa zánik pracovnej zmluvy pracovníkov
zamestnaných na základe Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (zákon č. 14/2011
z 1. júna 2011 o vede, technológii a inovácii), považovať za porovnateľný so zánikom zmluvy na dobu neurčitú
z objektívnych dôvodov podľa článku 52 Estatuto de los Trabajadores (zákonník práce)?
4. V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku: existuje nejaký zákonný dôvod pre uvedené rozdiely?
(1)

Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP
(Ú. v. EÚ L 175, 1999, s. 43).

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação do Porto (Portugalsko)
30. apríla 2018 – Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação SA/Banco
Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA
(Vec C-295/18)
(2018/C 259/38)
Jazyk konania: portugalčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Tribunal da Relação do Porto

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Odvolateľka: Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação SA
Odporkyne: Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

Prejudiciálne otázky
1. Má sa článok 2 smernice 2007/64/ES (1) vykladať v tom zmysle, že výkon platobného príkazu vo forme inkasa vydaného
treťou osobou na účet, ktorého nie je majiteľkou a ktorého majiteľ neuzavrel s úverovou inštitúciou zmluvu o platobnej
službe pre jednorazový úkon ani rámcovú zmluvu o poskytovaní platobných služieb, patrí do pôsobnosti tejto
smernice?
2. V prípade kladnej odpovede na prvú otázku a za týchto okolností, možno uvedeného majiteľa účtu považovať za
„užívateľa platobných služieb“ v zmysle článku 58 uvedenej smernice?
(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa
menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v . EÚ L 319,
2007, s. 1).

