
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Krzysztof Filipiak

Strona pozwana: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Pytania prejudycjalne

1) Czy unormowania wynikające z art. 43 ust.1 i 2 Traktatu
Ustanawiającego Wspólnotę Europejską należy interpretować
w ten sposób, iż sprzeciwiają się one polskim przepisom
krajowym przyjętym w art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze
zm.) ograniczającym prawo do obniżenia podstawy opodat-
kowania w podatku dochodowym wyłącznie o kwotę składki
na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne zapłaconą na
podstawie przepisów prawa krajowego oraz art. 27b ust. 1
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych ograniczającym prawo do obniżenia
podatku dochodowego o kwotę składki na obowiązkowe
ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej wyłącznie na
podstawie przepisów prawa krajowego w sytuacji, gdy
obywatel polski podlegający nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu w Polsce od dochodów opodatkowanych w
Polsce — odprowadza także składki na obowiązkowe ubez-
pieczenie społeczne i zdrowotne w innym państwie człon-
kowskim z tytułu prowadzonej tam działalności gospodar-
czej, a składki te nie zostały odliczone w tym innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej od dochodu i od
podatku?

2) Czy zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego unormo-
wania wynikające z art. 43 ust. 1 i 2 Traktatu Ustanawiają-
cego Wspólnotę Europejska należy interpretować w ten
sposób, iż wyprzedzają one przepisy krajowe przyjęte w
art. 91 ust. 2 i 3 i art. 190 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypos-
politej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) w
zakresie jakim na ich podstawie nastąpiło odroczenie wejścia
w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego?

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 17 lipca
2008 r. — Société Olympique lyonnais przeciwko Olivier

Bernard, Société Newcastle UFC

(Sprawa C-325/08)

(2008/C 247/15)

Język postępowania: francuski
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Strona skarżąca: Société Olympique lyonnais

Strona pozwana: Olivier Bernard, Société Newcastle UFC

Pytania prejudycjalne

1) Czy zasada swobody przepływu pracowników ustanowiona
w [art. 39 WE] stoi na przeszkodzie obowiązywaniu prze-
pisu prawa krajowego, zgodnie z którym zawodnik klasy
„junior starszy”, który po zakończeniu okresu szkoleniowego
podpisuje umowę w charakterze zawodowego piłkarza z
klubem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
może być zobowiązany do zapłacenia odszkodowania?

2) W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy konieczność
wspierania naboru i szkolenia młodych piłkarzy zawodo-
wych stanowi uzasadniony cel lub zalicza się do nadrzęd-
nych względów interesu ogólnego mogących uzasadnić takie
ograniczenie?

Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Litewskiej

(Sprawa C-350/08)

(2008/C 247/16)

Język postępowania: litewski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
A. Steiblytė i M. Šimerdová, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Litewska

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że poprzez utrzymanie w mocy pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu na jej terytorium produktu lecz-
niczego „Grasalva” Republika Litewska uchybiła zobowiąza-
niom ciążącym na niej na mocy art. 6 ust. 1 i pkt 4 części 2
załącznika I do dyrektywy 2001/83/WE (1), zmienionej
dyrektywą 2003/63/WE (2), art. 3 ust. 1 rozporządzenia
(EWG) nr 2309/93 (3) oraz art. 3 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 726/2004 (4);

— obciążenie Republiki Litewskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

(i) Na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy 2001/83/WE Repu-
blika Litewska zobowiązana jest ustalić, czy pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu wydane przed jej przystąpieniem
do Unii Europejskiej spełniają warunki ustanowione aktami
prawa wspólnotowego dotyczącymi produktów farmaceu-
tycznych, które obowiązywały w momencie przystąpienia i
zapewnić, by od dnia 1 maja 2004 r. tylko produkty lecz-
nicze korzystające z pozwoleń spełniających te warunki
były dopuszczone do obrotu.

(ii) Produkt leczniczy „Grasalva” nie został zawarty w
dodatku A do załącznika IX do aktu przystąpienia z 2003 r.
i dlatego też przepisy odnoszące się do okresu przejścio-
wego nie mogą w jego przypadku znaleźć zastosowania.
Zatem od dnia 1 maja 2004 r. ten produkt leczniczy może
być dopuszczony do obrotu jedynie, jeśli spełnia wszystkie
warunki dotyczące jakości, bezpieczeństwa i skuteczności
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