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2) Moet artikel 15 van het Handvest van de grondrechten van
de Europese Unie aldus worden uitgelegd dat het daarin
neergelegde beginsel zonder beperkingen mede van toepas
sing is op het beroep van apotheker en het openbaar belang
van dit beroep geen rechtvaardiging vormt voor uiteen
lopende regelingen voor apothekers die een apotheek drij
ven en apothekers die een parafarmaceutisch verkooppunt
drijven met het oog op de verkoop van de hierboven onder
1 bedoelde geneesmiddelen?
3) Moeten de artikelen 102 en 106 [VWEU] en aldus worden
uitgelegd dat het verbod van misbruik van machtspositie
zonder beperkingen van toepassing is op het beroep van
apotheker, nu een apotheker die een traditionele apotheek
drijft en geneesmiddelen verkoopt op grond van een over
eenkomst met de SSN profiteert van het verbod om genees
middelen klasse C te verkopen voor apothekers die een
parafarmaceutisch verkooppunt drijven, zonder dat dit ge
rechtvaardigd wordt door de onmiskenbare bijzondere ken
merken van het apothekersberoep in verband met het open
baar belang dat gemoeid is met de bescherming van de
volksgezondheid?
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— voor zover hierbij wordt bepaald dat de aan de advocaat,
aan de persoon die de rechter bijstaat en aan de deskundige
van de partij verschuldigde bedragen worden gehalveerd —
verenigbaar met artikel 6 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens, zoals opgenomen
in de communautaire rechtsorde in de zin van artikel 52, lid
3, van het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie en van artikel 6 [VWEU]?

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het
Tribunale di Tivoli (Italië) op 7 november 2012 —
Elisabetta Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione
Ufficio Territoriale di Tivoli e.a.
(Zaak C-499/12)
(2013/C 26/51)
Procestaal: Italiaans
Verwijzende rechter
Tribunale di Tivoli

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het
Tribunale di Tivoli (Italië) op 7 november 2012 —
Antonella Pedone/Maria Adele Corrao
(Zaak C-498/12)
(2013/C 26/50)
Procestaal: Italiaans
Verwijzende rechter
Tribunale di Tivoli

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Antonella Pedone
Verwerende partij: Maria Adele Corrao

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Elisabetta Gentile
Verwerende partijen: Ufficio Finanziario della Direzione — Ufficio
Territoriale di Tivoli, Fabrizio Penna, Gianfranco Di Nicola
Prejudiciële vraag
Is artikel 130 van DPR nr. 115 van 30 mei 2002 inzake de
verrekening van de rechtsbijstand in de Italiaanse rechtsorde —
voor zover hierbij wordt bepaald dat de aan de advocaat, aan de
persoon die de rechter bijstaat en aan de deskundige van de
partij verschuldigde bedragen worden gehalveerd — verenigbaar
met artikel 47, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van
de Europese Unie dat bepaalt dat rechtsbijstand wordt verleend
aan degenen die niet over toereikende financiële middelen be
schikken, voor zover die bijstand noodzakelijk is om de daad
werkelijke toegang tot de rechter te waarborgen?

Prejudiciële vragen
1) Is artikel 130 van DPR nr. 115 van 30 mei 2002 inzake de
verrekening van de rechtsbijstand in de Italiaanse rechtsorde
— voor zover hierbij wordt bepaald dat de aan de advocaat,
aan de persoon die de rechter bijstaat en aan de deskundige
van de partij verschuldigde bedragen worden gehalveerd —
verenigbaar met artikel 47, lid 3, van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie dat bepaalt dat rechts
bijstand wordt verleend aan degenen die niet over toerei
kende financiële middelen beschikken, voor zover die bij
stand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de
rechter te waarborgen?
2) Is artikel 130 van DPR nr. 115 van 30 mei 2002 inzake de
verrekening van de rechtsbijstand in de Italiaanse rechtsorde

Beroep ingesteld op 6 november 2012 — Europese
Commissie/Republiek Polen
(Zaak C-500/12)
(2013/C 26/52)
Procestaal: Pools
Partijen
Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J.
Hottiaux en H. Støvlbæk, gemachtigden)
Verwerende partij: Republiek Polen

