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Uradni list Evropske unije

2. Ali je treba člen 15 Listine Evropske unije o temeljnih
pravicah razlagati tako, da načelo, ki je v njem določeno,
velja brez omejitev tudi za poklic farmacevta, ne da bi
pomembnost tega poklica za javnost upravičevala različne
ureditve glede prodaje zdravil iz prvega vprašanja za lastnike
lekarn in lastnike trgovin s parafarmacevtskimi izdelki?

3. Ali je treba člena 102 in 106 Pogodbe o delovanju Evropske
unije razlagati tako, da prepoved zlorabe prevladujočega
položaja brez omejitev velja za poklic farmacevta, kadar
ima farmacevt, ki je lastnik tradicionalne lekarne in prodaja
zdravila v skladu s sporazumom, sklenjenim s Servizio sani
tario nazionale, korist od prepovedi za lastnike trgovin s
parafarmacevtskimi izdelki, da prodajajo zdravila iz skupine
C, ne da bi bilo to upravičeno z nespornimi posebnostmi
farmacevtskega poklica, ki so povezane z javnim interesom
varovanja zdravja državljanov?

26.1.2013

skladu z določbami člena 6 Evropske konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot jo je pravo
Skupnosti prevzelo v skladu s členom 52(3) Listine
Evropske unije o temeljnih pravicah in členom 6 [PDEU]?

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo
Tribunale di Tivoli (Italija) 7. novembra 2012 – Elisabetta
Gentile proti Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio
Territoriale di Tivoli in drugim
(Zadeva C-499/12)
(2013/C 26/51)
Jezik postopka: italijanščina
Predložitveno sodišče
Tribunale di Tivoli

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo
Tribunale di Tivoli (Italija) 7. novembra 2012 – Antonella
Pedone proti Marii Adele Corrao

Stranke v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Elisabetta Gentile

(Zadeva C-498/12)
(2013/C 26/50)
Jezik postopka: italijanščina

Tožene stranke: Ufficio Finanziario della Direzione - Ufficio Terri
toriale di Tivoli, Fabrizio Penna, Gianfranco Di Nicola

Predložitveno sodišče
Tribunale di Tivoli

Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča strank: Antonella Pedone

Tožena stranka: Maria Adele Corrao

Vprašanje za predhodno odločanje
Ali je člen 130 del DPR z dne 30. maja 2002 št. 115 v zvezi z
državno pravno pomočjo v italijanski ureditvi, v delu, ki določa,
da se nagrada odvetnikom, svetovalcem sodišča in sodnim izve
dencem zmanjša za polovico, v skladu z določbami člena 47,
tretji odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki
določa, da se osebam, ki nimajo zadostnih sredstev, odobri
pravna pomoč, kolikor je ta potrebna za učinkovito zagotovitev
dostopa do sodnega varstva?

Vprašanji za predhodno odločanje
1. Ali je člen 130 del DPR z dne 30. maja 2002 št. 115 v
zvezi z državno pravno pomočjo v italijanski ureditvi, v
delu, ki določa, da se nagrada odvetnikom, svetovalcem
sodišča in sodnim izvedencem zmanjša za polovico, v
skladu z določbami člena 47, tretji odstavek, Listine
Evropske unije o temeljnih pravicah, ki določa, da se
osebam, ki nimajo zadostnih sredstev, odobri pravna
pomoč, kolikor je ta potrebna za učinkovito zagotovitev
dostopa do sodnega varstva?

2. Ali je člen 130 del DPR z dne 30. maja 2002 št. 115 v
zvezi z državno pravno pomočjo v italijanski ureditvi, v
delu, ki določa, da se nagrada odvetnikom, svetovalcem
sodišča in sodnim izvedencem zmanjša za polovico, v

Tožba, vložena 6. novembra 2012 – Evropska komisija
proti Republiki Poljski
(Zadeva C-500/12)
(2013/C 26/52)
Jezik postopka: poljščina
Stranki
Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Hottiaux in H.
Støvlbæk)

Tožena stranka: Republika Poljska

