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Den Europæiske Unions Tidende

retlige bestemmelser — i den foreliggende sag bestemmel
serne i artikel 26, stk. 4, i den belgiske lov af 6. januar 1989
om Cour d’arbitrage (nu benævnt Cour constitutionnelle),
som ændret ved lov af 12. juli 2009, i sig selv eller
sammenholdt med artikel 9, stk. 2, i denne særlov af 6.
januar 1989 — som pålægger de nationale retter at fore
lægge ethvert præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolk
ningen af de relevante bestemmelser i Den Europæiske
Unions ret, som er direkte anvendelige i den nationale rets
orden, og som har forrang i denne, for en højere national
ret (i den foreliggende sag den ovennævnte Cour constitu
tionnelle), når disse bestemmelser ligeledes er gentaget i den
nationale forfatning, og når de nævnte retter antager, at
disse bestemmelser er blevet overtrådt i de sager, der er
bragt for dem, med det resultat, at disse retter må se sig
frataget muligheden for at anvende EU-retten direkte, i hvert
fald i tilfælde af at den nævnte højere ret allerede har truffet
afgørelse vedrørende det samme spørgsmål?

12.3.2011

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Dublin
Metropolitan District Court (Ireland) den 10. januar 2011
— Denise McDonagh mod Ryanair Ltd
(Sag C-12/11)
(2011/C 80/27)
Processprog: engelsk
Den forelæggende ret
Dublin Metropolitan District Court
Parter i hovedsagen
Sagsøger: Denise McDonagh
Sagsøgt: Ryanair Ltd

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale
di Palermo (Italien) den 5. januar 2011 — straffesag mod
Fabio Caronna
(Sag C-7/11)
(2011/C 80/26)
Processprog: italiensk
Den forelæggende ret
Tribunale di Palermo
Part i straffesagen
Sagsøgt: Fabio Caronna
Præjudicielle spørgsmål
1) Skal artikel 77, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001, om oprettelse
af en fællesskabskodeks for humanmedicinske læge
midler (1), fortolkes således, at også apotekere skal være i
besiddelse af en tilladelse til engrossalg af lægemidler, eller
var det fællesskabslovgivers hensigt at fritage apotekere fra
kravet om en sådan tilladelse, hvilket synes at fremgå af en
læsning af 36. betragtning til direktivet?
2) Hvad er den korrekte fortolkning, der skal anlægges af
bestemmelserne om tilladelse til distribution af lægemidler
som fastsat i direktivets artikel 76-84, med særlig henvis
ning til de krav, der stilles for, at en apoteker (forstået som
en fysisk person og ikke et selskab), som allerede i sin
egenskab af apoteker i medfør af de nationale bestemmelser
har tilladelse til at foretage detailsalg, også kan distribuere
lægemidler?

(1) EFT 2001 L 311, s. 67.

Præjudicielle spørgsmål
1) Går omstændigheder såsom lukningerne af det europæiske
luftrum på grund af udbrud af vulkanen Eyjafjallajökull på
Island, hvilket forårsagede udbredte og fortsatte forstyrrelser
i flytrafikken, ud over »usædvanlige omstændigheder« efter
betydningen i forordning nr. 261/2004 (1)
2) Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, spørges: Bort
falder forpligtelsen til at sørge for forplejning i henhold til
artikel 5 og 9 under sådanne omstændigheder?
3) Såfremt spørgsmål 2 besvares benægtende, spørges: Er
artikel 5 og 9 ugyldige, for så vidt de er i strid med propor
tionalitetsprincippet og ikke-diskriminationsprincippet samt
princippet om en »rimelig ligevægt af de forskellige inter
esser«, der er indeholdt i Montrealkonventionen og artikel
16 og 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæg
gende rettigheder?
4) Skal forpligtelsen i artikel 5 og 9 fortolkes således, at den
indeholder en implicit begrænsning, såsom en tidsmæssig
og/eller økonomisk begrænsning af forpligtelsen til at
sørge for forplejning i tilfælde, hvor aflysning er en følge
af »usædvanlige omstændigheder«?
5) Såfremt spørgsmål 4 besvares benægtende, spørges: Er
artikel 5 og 9 ugyldige, for så vidt de er i strid med propor
tionalitetsprincippet og ikke-diskriminationsprincippet samt
princippet om en »rimelig ligevægt af de forskellige inter
esser«, der er indeholdt i Montrealkonventionen og artikel
16 og 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæg
gende rettigheder?

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af
11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand
til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller
lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF)
nr. 295/91 — Erklæring fra Kommissionen (EUT L 46, s. 1)

