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Jornal Oficial da União Europeia

Fundamentais da União Europeia, de 7 de Dezembro de
2000, por outro, opõem-se a que disposições legais nacio
nais, no caso em apreço o artigo 26.o, n.o 4, da Lei belga de
6 de Janeiro de 1989 sur la Cour d’arbitrage (actualmente
designada Cour constitutionnelle), conforme alterada pela
Lei de 12 de Julho de 2009, consideradas isoladamente ou
conjugadas com as do artigo 9.o, n.o 2, da referida loi
spéciale de 6 de Janeiro de 1989, imponham aos juízes
nacionais que submetam a uma instância superior de direito
nacional (no caso em apreço, a referida Cour constitution
nelle) qualquer questão prejudicial relativa à interpretação
das disposições do direito da União Europeia, que é directa
e prioritariamente aplicável na ordem jurídica interna,
quando essas disposições são igualmente reproduzidas na
Constituição nacional e quando os referidos juízes presu
mem que estas disposições são violadas no âmbito dos
litígios que lhes são submetidos, tudo isto tendo como con
sequência que os referidos juízes são privados da possibili
dade de aplicar imediatamente o direito da União Europeia,
pelo menos na hipótese de a referida instância superior já
ter decidido sobre uma questão idêntica?
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Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Dublin
Metropolitan District Court (Irlanda) em 10 de Janeiro de
2011 — Danise McDonagh/Ryanair Ltd
(Processo C-12/11)
(2011/C 80/27)
Língua do processo: inglês
Órgão jurisdicional de reenvio
Dublin Metropolitan District Court
Partes no processo principal
Recorrente: Danise McDonagh
Recorrida: Ryanair Ltd
Questões prejudiciais

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Tribunale di
Palermo (Itália) em 5 de Janeiro de 2011 — Processo penal
instaurado a Fabio Caronna
(Processo C-7/11)

1. Circunstâncias como o encerramento do espaço aéreo euro
peu devido à erupção do vulcão Eyjafjallajökull na Islândia,
que causou uma interrupção generalizada e prolongada do
tráfego aéreo, ultrapassam o quadro do conceito de «circuns
tâncias extraordinárias» na acepção do Regulamento
n.o 261/2004 (1)?

(2011/C 80/26)
Língua do processo: italiano
Órgão jurisdicional de reenvio
Tribunale di Palermo
Partes no processo principal
Recorrido: Fabio Caronna.
Questões prejudiciais
1. O n.o 2 do artigo [77.o da Directiva 2001/83/CE do Parla
mento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro de 2001,
que estabelece um código comunitário relativo aos medica
mentos para uso humano] deve ser interpretado no sentido
de que também os farmacêuticos devem obter autorização
para a distribuição por grosso de medicamentos, ou antes
no sentido de que a intenção do legislador comunitário era,
de qualquer modo, a de dispensar os farmacêuticos de re
querer essa autorização, como parece resultar da leitura do
trigésimo sexto considerando?
2. Mais genericamente, pergunta-se ao Tribunal qual é a inter
pretação correcta da regulamentação da autorização para a
distribuição de medicamentos, prevista nos artigos 76.o a
84.o da Directiva, designadamente no que se refere aos
requisitos estabelecidos para que o farmacêutico (entendido
como pessoa singular e não como sociedade), nessa quali
dade já autorizado a vender medicamentos a retalho pelo
ordenamento nacional, possa efectuar também a distribuição
dos medicamentos.

2. Se a resposta à primeira questão for afirmativa, o dever de
prestar assistência nos termos dos artigos 5.o e 9.o está
excluído em tais circunstâncias?
3. Se a resposta à segunda questão for negativa, são os artigos
5.o e 9.o inválidos na medida em que são contrários aos
princípios da proporcionalidade e da não discriminação, ao
princípio do «justo equilíbrio de interesses» consagrado na
Convenção de Montreal e aos artigos 16.o e 17.o da Carta
dos Direitos Fundamentais da União Europeia?
4. Deve a obrigação imposta pelos artigos 5.o e 9.o ser inter
pretada no sentido de que comporta uma limitação implí
cita, como um limite temporal e/ou monetário, à assistência
a prestar no caso de o cancelamento resultar de «circuns
tâncias extraordinárias»?
5. Se a resposta à quarta questão for negativa, são os artigos
5.o e 9.o inválidos na medida em que são contrários aos
princípios da proporcionalidade e da não discriminação, ao
princípio do «justo equilíbrio de interesses» consagrado na
Convenção de Montreal e aos artigos 16.o e 17.o da Carta
dos Direitos Fundamentais da União Europeia?

(1) Regulamento (CE) n.o 261/2004 do Parlamento Europeu e do Con
selho, de 11 de Fevereiro de 2004, que estabelece regras comuns
para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes
aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso
considerável dos voos e que revoga o Regulamento (CEE)
n.o 295/91. JO L 46, p. 1.

