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2. Ska artikel 15 i Europeiska unionens stadga om de grund
läggande rättigheterna tolkas så, att den etableringsfrihet
som föreskrivs däri är tillämplig utan begränsning även på
farmaceutkåren, och att yrkets allmännyttiga aspekt inte
motiverar att olika bestämmelser tillämpas på dem som
driver apotek respektive parafarmaceutiska försäljningsstäl
len när det gäller försäljningen av de läkemedel som avses
i den första frågan?

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihe
terna, såsom denna genomförs i unionsrätten enligt artikel
52.3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna och artikel 6 [FEU]?

3. Ska artiklarna 102 och 106.1 FEUF tolkas så, att förbudet
mot dominerande ställning fullt ut ska tillämpas på farma
ceutkåren, i den mån en farmaceut som driver ett traditio
nellt apotek, och vars läkemedelsförsäljning stöds av ett
avtal med de nationella hälso- och sjukvårdsmyndigheterna,
erhåller fördelar av förbudet för dem som driver parafarma
ceutiska försäljningsställen att sälja läkemedel i kategori C,
utan att detta motiveras av giltiga skäl på grundval av far
maceutyrkets uppenbara särdrag, vilka är knutna till det
allmänna intresset av att skydda folkhälsan?

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di
Tivoli (Italien) den 7 november 2012 — Elisabetta Gentile
mot Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale
di Tivoli m.fl.
(Mål C-499/12)
(2013/C 26/51)
Rättegångsspråk: italienska
Hänskjutande domstol
Tribunale di Tivoli

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di
Tivoli (Italien) den 7 november 2012 — Antonella Pedone
mot Maria Adele Corrao

Parter i målet vid den nationella domstolen
Kärande: Elisabetta Gentile

(Mål C-498/12)
(2013/C 26/50)
Rättegångsspråk: italienska
Hänskjutande domstol
Tribunale di Tivoli

Parter i målet vid den nationella domstolen
Kärande: Antonella Pedone

Svarande: Maria Adele Corrao

Svarande: Ufficio Finanziario della Direzione — Ufficio Territo
riale di Tivoli, Fabrizio Penna, Gianfranco Di Nicola

Tolkningsfråga
Är artikel 130 i presidentdekret nr 115 av den 30 maj 2002
om rättshjälp — i den del det föreskrivs att arvoden till advo
kater, domarbiträden och sakkunniga som utsetts av parterna
ska sättas ned till hälften när rättshjälp utgår — förenlig med
artikel 47 tredje stycket i Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna, i vilken det föreskrivs att rättshjälp
ska ges till personer som inte har tillräckliga medel om denna
hjälp är nödvändig för att ge dem en effektiv möjlighet att få sin
sak prövad i domstol?

Tolkningsfrågor
1. Är artikel 130 i presidentdekret nr 115 av den 30 maj 2002
om rättshjälp — i den del det föreskrivs att arvoden till
advokater, domarbiträden och sakkunniga som utsetts av
parterna ska sättas ned till hälften när rättshjälp utgår —
förenlig med artikel 47 tredje stycket i Europeiska unionens
stadga om de grundläggande rättigheterna, i vilken det fö
reskrivs att rättshjälp ska ges till personer som inte har till
räckliga medel om denna hjälp är nödvändig för att ge dem
en effektiv möjlighet att få sin sak prövad i domstol?

Talan väckt den 6 november 2012 — Europeiska
kommissionen mot Republiken Polen
(Mål C-500/12)
(2013/C 26/52)
Rättegångsspråk: polska
Parter

2. Är artikel 130 i presidentdekret nr 115 av den 30 maj 2002
om rättshjälp — i den del det föreskrivs att arvoden till
advokater, domarbiträden och sakkunniga som utsetts av
parterna ska sättas ned till hälften när rättshjälp utgår —
förenlig med artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Hottiaux och H.
Støvlbæk)
Svarande: Republiken Polen

