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Sestais pamats:
Horvātijas Republika ir pārkāpusi un joprojām pārkāpj Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/89/ES (2014. gada
23. jūlijs), ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas satvaru un kas ir piemērojama dalībvalstu “jūras ūdeņiem”, kas ir noteikti
saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada Jūras tiesību konvencijā (“UNCLOS”)
(direktīvas 2. panta 4. punkts). Horvātijas Republika noraida šķīrējtiesas lēmumu, kurā ir paredzēta šāda robežu noteikšana,
un – tieši pretēji – Slovēnijas ūdeņus iekļauj savas jūras telpiskās plānošanas jomā, un tādējādi neļauj veikt saskaņošanu ar
Slovēnijas Republikas ģeogrāfiskajām kartēm, pārkāpjot minēto direktīvu un it īpaši tās 8. un 11. pantu.

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 16. jūlijā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) –
AV, BU/Comune di Bernareggio
(Lieta C-465/18)
(2018/C 399/28)
Tiesvedības valoda – itāļu
Iesniedzējtiesa
Consiglio di Stato

Pamatlietas puses
Prasītāji: AV, BU
Atbildētāja: Comune di Bernareggio

Prejudiciālais jautājums
Vai brīvības veikt uzņēmējdarbību, nediskriminācijas, vienlīdzīgas attieksmes, konkurences aizsardzības un darba ņēmēju
brīvas pārvietošanās principiem, kas minēti LESD 45., 49.-56. un 106. pantā, kā arī ES Pamattiesību hartas 15. un
16. pantā, un tajos ietvertajiem samērīguma un saprātīguma principiem ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, kāds
noteikts Likuma 362/1991 12. panta 2. punktā, kurā pašvaldības aptiekas īpašnieka maiņas gadījumā pirmpirkuma tiesības
ir piešķirtas pašas aptiekas algotiem darbiniekiem?

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 18. jūlijā Vācijas Federatīvā Republika iesniedza par Vispārējās
tiesas (piektā palāta) 2018. gada 8. maija spriedumu lietā T-283/15 Esso Raffinage/Eiropas Ķimikāliju
aģentūra
(Lieta C-471/18 P)
(2018/C 399/29)
Tiesvedības valoda – angļu
Lietas dalībnieki
Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvji: P. Klappich un C. Schmidt, advokāti)
Pārējie lietas dalībnieki: Esso Raffinage, Eiropas Ķimikāliju aģentūra, Francijas Republika, Nīderlandes Karaliste

Prasījumi
Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:
— atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2018. gada 8. maija spriedumu lietā T-283/15;

