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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2) vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 15. pants ir inter
pretējams tādējādi, ka tajā ietvertais princips bez jebkādiem
ierobežojumiem ir piemērojams arī attiecībā uz farmaceita
profesiju, un ka šai profesijai piemītošais vispārējo interešu
aspekts nepamato dažādu sistēmu pastāvēšanu attiecībā uz
aptieku īpašniekiem un “para–aptieku” īpašniekiem saistībā
ar 1) punktā minēto zāļu tirdzniecību?

3) vai LESD 102. pants un 106. panta 1. punkts ir interpretē
jami tādējādi, ka dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmanto
šanas aizliegums bez jebkādiem ierobežojumiem ir piemēro
jams arī attiecībā uz farmaceita profesiju, ciktāl farmaceits,
kurš ir tradicionālās aptiekas īpašnieks un tirgo zāles atbil
stoši līgumam, kas noslēgts ar Valsts veselības dienestu, gūst
priekšrocību no “para-aptieku” īpašniekiem noteiktā aizlie
guma tirgot C kategorijas zāles, un to nepamato nenolie
dzamās farmaceita profesijas īpašās raksturiezīmes, kas izriet
no vispārējās pilsoņu veselības aizsardzības intereses?

26.1.2013.

2) Vai 2002. gada 30. maija Prezidenta dekrēta Nr. 115 par
valsts juridiskās palīdzības atlīdzināšanu Itālijas tiesībās 130.
pants — ciktāl tajā ir noteikts, ka naudas summas, kuras ir
maksājamas aizstāvības pārstāvim, tiesu sistēmai piederošai
personai un tiesas ieceltam ekspertam, ir samazināmas uz
pusi, — ir saderīgs ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību
aizsardzības konvencijas 6. pantu, kurš Kopienu tiesībās ir
transponēts ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 52.
panta 3. punktu un [LESD] 6. pantu?

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 7.
novembrī iesniedza Tribunale di Tivoli (Itālija) —
Elisabetta Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio
Territoriale di Tivoli u.c.
(Lieta C-499/12)
(2013/C 26/51)
Tiesvedības valoda — itāļu
Iesniedzējtiesa
Tribunale di Tivoli

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 7.
novembrī iesniedza Tribunale di Tivoli (Itālija) —
Antonella Pedone/Maria Adele Corrao
(Lieta C-498/12)
(2013/C 26/50)

Lietas dalībnieki pamata procesā
Prasītāja: Elisabetta Gentile
Atbildētāji: Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di
Tivoli u.c.

Tiesvedības valoda — itāļu
Iesniedzējtiesa
Tribunale di Tivoli

Lietas dalībnieki pamata procesā
Prasītāja: Antonella Pedone

Prejudiciālais jautājums
Vai 2002. gada 30. maija Prezidenta dekrēta Nr. 115 par valsts
juridiskās palīdzības atlīdzināšanu Itālijas tiesībās 130. pants —
ciktāl tajā ir noteikts, ka naudas summas, kuras ir maksājamas
aizstāvības pārstāvim, tiesu sistēmai piederošai personai un
tiesas ieceltam ekspertam, ir samazināmas uz pusi, — ir saderīgs
ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta trešo daļu,
kurā paredzēts, ka juridiskā palīdzība tiek sniegta tiem, kam nav
pietiekamu līdzekļu, ciktāl šī palīdzība ir nepieciešama, lai
nodrošinātu efektīvu tiesiskuma īstenošanu?

Atbildētāja: Maria Adele Corrao
Prasība, kas celta 2012. gada 6. novembrī — Eiropas
Komisija/Polijas Republika
(Lieta C-500/12)

Prejudiciālie jautājumi
1) Vai 2002. gada 30. maija Prezidenta dekrēta Nr. 115 par
valsts juridiskās palīdzības atlīdzināšanu Itālijas tiesībās 130.
pants — ciktāl tajā ir noteikts, ka naudas summas, kuras ir
maksājamas aizstāvības pārstāvim, tiesu sistēmai piederošai
personai un tiesas ieceltam ekspertam, ir samazināmas uz
pusi, — ir saderīgs ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas
47. panta trešo daļu, kurā paredzēts, ka juridiskā palīdzība
tiek sniegta tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu, ciktāl šī
palīdzība ir nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu tiesis
kuma īstenošanu?

(2013/C 26/52)
Tiesvedības valoda — poļu
Lietas dalībnieki
Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Hottiaux un H.
Støvlbæk)
Atbildētāja: Polijas Republika

