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GERECHTELIJKE PROCEDURES

HOF VAN JUSTITIE
Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 17
december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte — Italië) — Maurizio Polisseni/Azienda
Sanitária Locale N. 14 V.C.O. Omegna, António Giuliano
(Zaak C-217/09) (1)
(Artikel 104, lid 3, eerste alinea van het Reglement voor de
procesvoering — Artikel 49 VWEU — Vrijheid van vestiging
— Volksgezondheid — Apotheken — Nabijheid — Voorzie
ning van bevolking met geneesmiddelen — Bedrijfsvergun
ning — Territoriale verspreiding van apotheken — Invoering
van beperkingen die op criterium van bevolkingsdichtheid
berusten — Minimumafstand tussen apotheken)
(2011/C 120/02)

— per apothekenzone slechts één apotheek kan worden gevestigd,
in beginsel per schijf van 4 000 of 5 000 inwoners, en
— iedere apotheek een minimumafstand — in de regel 200
meter — ten opzichte van reeds bestaande apotheken in
acht moet nemen.
2) Artikel 49 VWWEU staat echter in de weg aan een dergelijke
wettelijke regeling voorzover de basisregels van 4 000 of 5 000
inwoners en 200 meter beletten dat in iedere geografische zone
met bijzondere demografische kenmerken een voldoende aantal
apotheken wordt gevestigd om een passende apothekendienst te
verzekeren, hetgeen de nationale rechter dient te beoordelen.

(1) PB C 205 van 29.08.2009.

Procestaal: Italiaans
Verwijzende rechter
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Maurizio Polisseni
Verwerende partij: Azienda Sanitária Locale N. 14 V.C.O.
Omegna, António Giuliano
Voorwerp
Verzoek om een prejudiciële beslissing — Tribunale Ammini
strativo Regionale del Piemonte — Uitlegging van de artikelen
43 EG, 152 EG en 153 EG — Opening van nieuwe apotheken
— Nationale wettelijke regeling die toestemming voor de ver
plaatsing van een apotheek afhankelijk stelt van de eerbiediging
van een minimumafstand tussen twee apotheken

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 15
december 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door de Commissione tributaria provinciale di
Taranto — Italië) — Soc Agricola Esposito srl/Agenzia
delle Entrate — Ufficio di Taranto 2
(Zaak C-492/09) (1)
(Artikelen 92, lid 1, 103, lid 1, en 104, lid 3, tweede alinea,
van het Reglement voor de procesvoering — Elektronischecommunicatienetwerken en -diensten — Richtlijnen
2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/77/EG — Belasting
voor overheidsconcessies — Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid
— Vragen waarop antwoord geen ruimte voor redelijke
twijfel laat)
(2011/C 120/03)
Procestaal: Italiaans
Verwijzende rechter

Dictum

Commissione tributaria provinciale di Taranto

1) Artikel 49 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het in be
ginsel niet in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling
zoals die aan de orde in het hoofdgeding, die aan de vestiging van
apotheken beperkingen oplegt door te bepalen dat:

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Soc Agricola Esposito srl
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Verwerende partij: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2

C 120/3

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoor
digers: M. Patakia en E. White, gemachtigden)

Voorwerp
Verzoek om een prejudiciële beslissing — Commissione tribu
taria provinciale di Taranto — Uitlegging van artikel 9, lid 1,
van richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelge
vingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -dien
sten (PB L 108, blz. 33) en van de artikelen 12 en 13 van
richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektro
nische-communicatienetwerken en -diensten (PB L 108, blz.
21) — Heffing van een belasting voor overheidsconcessies bij
de sluiting van een telefoonabonnementscontract — Geen hef
fing van de belasting bij gebruik van voorafbetaalde telefoon
kaarten — Toelaatbaarheid
Dictum
1) Het deel van de vierde vraag betreffende richtlijn 2002/77/EG
van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mede
dinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken
en -diensten, alsook de zesde vraag, zijn niet-ontvankelijk.
2) Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) en
richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevings
kader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten
(Kaderrichtlijn), staan niet in de weg aan een belasting zoals de
belasting voor overheidsconcessies.

(1) PB C 24 van 30.1.2010.

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 12 januari
2011 — Heinz Helmuth Eriksen (C-205/10 P), Bent
Hansen (C-217/10 P), Brigit Lind (C-222/10 P)/Europese
Commissie

Voorwerp
Hogere voorziening tegen de beschikking van het Gerecht
(Vierde kamer) van 24 maart 2010, Erikson/Commissie
(T-516/08), waarbij het Gerecht een beroep tot vergoeding
van de schade die rekwirant stelt te hebben geleden door het
feit dat de Commissie in strijd met de resolutie van het Euro
pees Parlement van 20 april 2007 over de gevolgen van het
nucleaire ongeval te Thule (Groenland) voor de volksgezondheid
[petitie 720/2002, 2006/2012 (INI)] niet de nodige maatregelen
heeft getroffen om Denemarken te dwingen uitvoering te geven
aan richtlijn 96/29 tot vaststelling van de basisnormen voor de
bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers
tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren (PB L 159,
blz. 1) en deze bepalingen toe te passen op de werkers die
betrokken waren bij dit ongeval, kennelijk rechtens ongegrond
heeft verklaard

Dictum
1) De hogere voorzieningen worden afgewezen.
2) Eriksen, Hansen en Lind worden verwezen in de kosten.

(1) PB C 195 van 17.7.2010.

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 18 januari
2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend
door Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Griekenland) —
Souzana Berkizi-Nikolakaki/Anotato Symvoulio epilogis
prosopikou
(A.S.E.P.),
Aristoteleio
Panepistimio
Thessalonikis
(Zaak C-272/10) (1)

(2011/C 120/04)

(Artikel 104, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering
— Sociale politiek — Artikel 155, lid 2, VWEU — Richtlijn
1999/70/EG — Clausule 8 van raamovereenkomst inzake
arbeid van bepaalde tijd — Arbeidsovereenkomsten voor be
paalde tijd in overheidssector — Opeenvolgende overeenkom
sten — Misbruik — Sancties — Omzetting in arbeidsover
eenkomst voor onbepaalde tijd — Procedureregels — Dwin
gende termijn — Gelijkwaardigheid- en doeltreffendheids
beginsel — Verlaging van algemeen niveau van bescherming
van werknemers)

Procestaal: Engels

(2011/C 120/05)

(Gevoegde zaken C-205/10 P, C-217/10 P en C-222/10 P) (1)
(Hogere voorziening — Beroep tot schadevergoeding —
Gevolgen van nucleair ongeval te Thule (Groenland, Dene
marken) voor volksgezondheid — Richtlijn 96/29/Euratom
— Verzuim van Commissie om maatregelen tegen lidstaat
te nemen)

Procestaal: Grieks

Partijen
Rekwiranten: Heinz Helmuth Eriksen (C-205/10 P), Bent Hansen
(C-217/10 P), Brigit Lind (C-222/10 P) (vertegenwoordiger: I.
Anderson, advocaat)

Verwijzende rechter
Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

