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Sexto fundamento:
A República da Croácia violou e continua a violar a Diretiva 2014/89/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
23 de julho de 2014, que estabelece um quadro para o ordenamento do espaço marítimo, que se aplica às «águas marinhas»
dos Estados-Membros, definidas em conformidade com as disposições aplicáveis da Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar de 1982 («CNUDM») (artigo 2.o, n.o 4, da diretiva). A República da Croácia não cumpre a decisão arbitral
que estabeleceu as referidas delimitações das fronteiras e — pelo contrário — inclui águas eslovenas na sua própria
planificação do espaço marítimo e, por conseguinte, não permite uma harmonização com os mapas da República da
Eslovénia, violando assim a referida diretiva, e designadamente os artigos 8.o e 11.o da mesma.

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Consiglio di Stato (Itália) em 16 de julho de 2018 —
AV, BU / Comune di Bernareggio
(Processo C-465/18)
(2018/C 399/28)
Língua do processo: italiano
Órgão jurisdicional de reenvio
Consiglio di Stato

Partes no processo principal
Recorrentes: AV, BU
Recorrido: Comune di Bernareggio

Questão prejudicial
Os princípios da liberdade de estabelecimento, da não discriminação, da igualdade de tratamento, da proteção da
concorrência e da livre circulação dos trabalhadores, previstos nos artigos 45.o, 49.o a 56.o e 106.o TFUE, bem como nos
artigos 15.o e 16.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e o critério de proporcionalidade e razoabilidade
neles contido, opõem-se a uma regulamentação nacional, como a que resulta do artigo 12.o, n.o 2, da Lei n.o 362/1991,
que, no caso de transferência da propriedade da farmácia municipal, atribui o direito de preferência aos trabalhadores da
própria farmácia?

Recurso interposto em 18 de julho de 2018 pela República Federal da Alemanha do acórdão
proferido pelo Tribunal Geral (Quinta Secção) em 8 de maio de 2018 no processo T-283/15, Esso
Raffinage/Agência Europeia dos Produtos Químicos
(Processo C-471/18 P)
(2018/C 399/29)
Língua do processo: inglês
Partes
Recorrente: República Federal da Alemanha (representantes: P. Klappich e C. Schmidt, advogados)
Outras partes no processo: Esso Raffinage, Agência Europeia dos Produtos Químicos, República Francesa, Reino dos Países
Baixos

Pedidos da recorrente
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:
— Anular o Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia, de 8 de maio de 2018, no processo T-283/15;

