
Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-530/06)

(2007/C 42/33)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
E. Montaguti i N. Yerrell, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie
działalności instytucji pracowniczych programów emerytal-
nych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (1) lub w
każdym razie nie powiadamiając o ich przyjęciu Komisji
Republika Włoska uchybiła swoim zobowiązaniom,
ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy 2003/41/WE
upłynął w dniu 23 września 2005 r.

(1) Dz.U. L 235, str. 1.

Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-531/06)

(2007/C 42/34)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
E. Traversa, pełnomocnik oraz adwokaci G. Giacomini i
E. Boglione)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że

a) utrzymując w mocy przepisy, które zezwalają na prowa-
dzenie prywatnej apteki wyłączenie osobom fizycznym,
które są absolwentami farmacji oraz spółkom złożonym
wyłączenie ze wspólników farmaceutów,

b) utrzymując w mocy przepisy ustawodawcze uniemożli-
wiające przedsiębiorstwom, zajmującym się dystrybucją
produktów farmaceutycznych, udział w spółkach zarzą-
dzających aptekami komunalnymi

Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na
niej na mocy art. 43 i 56 WE;

— Obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zakaz nabywania udziałów w prywatnych aptekach przez osoby
fizyczne niebędące farmaceutami lub przedsiębiorstwa, które nie
są złożone wyłączenie z farmaceutów nie tylko utrudnia, ale
zupełnie uniemożliwia tym kategoriom osób wykonywanie
dwóch podstawowych swobód gwarantowanych traktatem,
jakimi są swoboda przepływu kapitału i swoboda przedsiębior-
czości.

Zakaz udziału przedsiębiorstw, które zajmują się dystrybucją
farmaceutyczną w spółkach, zarządzających aptekami komunal-
nymi i prywatnymi wynika z wielu przepisów obowiązujących
nadal we włoskim porządku prawnym oraz z dużym prawdopo-
dobieństwem może być stosowany przez sądy włoskie. Zakaz
ten stanowi ograniczenie zarówno swobodnego przepływu kapi-
tału jak i korzystania ze swobody przedsiębiorczości.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy)
w dniu 27 grudnia 2006 r. — Industria Lavorazione Carni

Ovine przeciwko Regione Lazio

(Sprawa C-534/06)

(2007/C 42/35)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Corte suprema di cassazione

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Industria Lavorazione Carni Ovine

Strona pozwana: Regione Lazio
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