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Al șaselea motiv:
Republica Croaţia a încălcat şi continuă să încalce Directiva 2014/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din
23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim, care se aplică „apelor marine” ale statelor
membre, astfel cum sunt definite în conformitate cu dispoziţiile relevante ale Convenției Organizaţiei Națiunilor Unite
privind dreptul mării din 1982 („UNCLOS”) [articolul 2 alineatul (4) din directivă]. Republica Croaţia respinge hotărârea
arbitrală care a stabilit o astfel de delimitare şi – dimpotrivă – include ape slovene în propria amenajare a spaţiului maritim
şi, în consecinţă, nu permite o armonizare cu harta geografică a Republicii Slovenia, încălcând astfel directiva menţionată,
în special articolele 8 şi 11 din aceasta.

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 16 iulie 2018 – AV, BU/
Comune di Bernareggio
(Cauza C-465/18)
(2018/C 399/28)
Limba de procedură: italiana
Instanța de trimitere
Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală
Apelanți: AV, BU
Intimată: Comune di Bernareggio

Întrebarea preliminară
Principiile libertății de stabilire, nediscriminării, egalității de tratament, protecției concurenței și liberei circulații a
lucrătorilor prevăzute la articolele 45, 49 56 și 106 TFUE, precum și la articolele 15 și 16 din Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene și principiile proporționalității și caracterului rezonabil cuprinse în acestea se opun unei
reglementări naționale precum cea de la articolul 12 alineatul 2 din Legea 362/1991, care, în cazul transferului deținerii
unei farmacii municipale, acordă un drept de preemțiune salariaților farmaciei respective?

Recurs introdus la 18 iulie 2018 de Republica Federală Germania împotriva Hotărârii Tribunalului
(Camera a cincea) din 8 mai 2018 în cauza T-283/15, Esso Raffinage/Agenția Europeană pentru
Produse Chimice
(Cauza C-471/18 P)
(2018/C 399/29)
Limba de procedură: engleza
Părțile
Recurentă: Republica Federală Germania (reprezentanți: P. Klappich și C. Schmidt, avocați)
Celelalte părți din procedură: Esso Raffinage, Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Republica Franceză, Regatul Țărilor
de Jos

Concluziile recurentei
— Anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 8 mai 2018 în cauza T-283/15;

