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Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Itália) em 4 de junho de 2018 — Shell Italia E & P SpA/Ministero dello Sviluppo Economico e o.
(Processo C-365/18)
(2018/C 294/33)
Língua do processo: italiano
Órgão jurisdicional de reenvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Partes no processo principal
Recorrente: Shell Italia E & P SpA
Recorridos: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per
l’Energia, Reti e Ambiente

Questão prejudicial
Deve considerar-se que o disposto no artigo 6.o, n.o 1, da Diretiva 94/22/CEE (1), e o sexto considerando desta se opõem a
uma legislação nacional, como a contida no artigo 19.o, n.o 5-bis, do Decreto Legislativo n.o 625 de 1996, que, em virtude
da interpretação dada pelo Consiglio di Stato [Conselho de Estado], no Acórdão n.o 290/2018, permite impor, no quadro
do pagamento dos royalties, o parâmetro QE, baseado nas preços do petróleo e de outros combustíveis, em vez do índice
Pfor, indexado ao preço do gás no mercado de curto prazo?
(1)

Diretiva 94/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 1994, relativa às condições de concessão e de utilização
das autorizações de prospeção, pesquisa e produção de hidrocarbonetos (JO L 164, p. 3).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Juzgado de lo Social de Madrid (Espanha) em
5 de junho de 2018 — José Manuel Ortiz Mesonero / UTE Luz Madrid Centro (constituída pelas
sociedades comerciais SICE S.A., Urbalux S.A. ImesAPI S.A. Extralux S.A. e Citelum Ibérica S.A.)
(Processo C-366/18)
(2018/C 294/34)
Língua do processo: espanhol
Órgão jurisdicional de reenvio
Juzgado de lo Social de Madrid

Partes no processo principal
Recorrente: José Manuel Ortiz Mesonero
Recorrida: UTE Luz Madrid Centro (constituída pelas sociedades comerciais SICE S.A., Urbalux S.A. ImesAPI S.A. Extralux
S.A. e Citelum Ibérica S.A.)
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Questão prejudicial
Devem os artigos 8.o, 10.o e 157.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o artigo 3.o do Tratado da União
Europeia, os artigos 23.o e 33.o, n.o 2, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e os artigos 1.o e 14.o, n.o 1,
da Diretiva 2006/54 (1), todos eles lidos em conjugação com a Diretiva 2010/18 (2) que aplica o Acordo-Quadro revisto
sobre licença parental, ser interpretados no sentido de que se opõem a uma disposição nacional como o artigo 37.o, n.o 6,
do Estatuto dos Trabalhadores, que sujeita o exercício do direito do trabalhador de conciliar a sua vida familiar com a sua
vida profissional para prestar cuidados diretos a menores ou familiares a seu cargo, à condição de o trabalhador, em
qualquer caso, dever para isso reduzir o seu tempo ordinário de trabalho, com a consequente redução proporcional do
salário?
(1)
(2)

Diretiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 2006, relativa à aplicação do princípio da igualdade de
oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional
(JO 2006, L 204, p. 23).
Diretiva 2010/18/UE do Conselho, de 8 de março de 2010, que aplica o Acordo Quadro revisto sobre licença parental celebrado
entre a BUSINESSEUROPE, a UEAPME, o CEEP e a CES e que revoga a Diretiva 96/34/CE (JO 2010, L 68, p. 13).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Tribunal Supremo (Espanha) em 4 de junho
de 2018 — María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges
Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega
Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz y Luis Salas
Fernández (enquanto herdeiro de Lucía Sánchez de la Peña) / Administración del Estado
(Processo C-367/18)
(2018/C 294/35)
Língua do processo: espanhol
Órgão jurisdicional de reenvio
Tribunal Supremo

Partes no processo principal
Demandantes: María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel
García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados
Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz y Luis Salas Fernández (enquanto herdeiro de Lucía Sánchez de la Peña)
Demandada: Administración del Estado

Questões prejudiciais
1) Deve o artigo 4.o do Acordo-Quadro relativo a contratos de trabalho a termo, que figura em anexo à Diretiva 1999/
/70 (1), ser interpretado no sentido de que se opõe à legislação nacional espanhola que, no artigo 12.3 do Texto
refundido del Estatuto del Empleado Público [Texto consolidado do Estatuto do Funcionário Público] (Real Decreto
Legislativo [5]/2015, de 30 de octubre) [Decreto Legislativo Real 5/2015, de 30 de outubro], prevê que a cessação de
funções sem justificação («cese libre») não dá direito a indemnização e, pelo contrário, no artigo 49.1.c) do Texto
refundido del Estatuto de los Trabajadores [Texto consolidado do Estatuto dos Trabalhadores] (Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre) [Decreto Legislativo Real 2/2015, de 23 de outubro], prevê o pagamento de uma
indemnização quando se verifica a extinção de um contrato de trabalho por determinadas razões taxativamente previstas
na lei?
2) Em caso de resposta negativa à primeira questão, enquadra-se no âmbito do artigo 5.o do acordo-quadro uma medida
como a prevista pelo legislador espanhol, que consiste em estabelecer uma compensação de 12 dias de salário por ano
de serviço, que o trabalhador receberá por cessação do contrato a termo mesmo quando o período de trabalho
contratado se tenha limitado a um único contrato?

