
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Commissione tributaria provinciale di 
Roma (Włochy) w dniu 9 lutego 2009 r. – Emiliano 

Zanotti przeciwko Agenzia delle Entrate 

(Sprawa C-56/09) 

(2009/C 90/22) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Commissione tributaria provinciale di Roma 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Emiliano Zanotti 

Strona pozwana: Agenzia delle Entrate 

Pytania prejudycjalne 

Czy ogólne zasady traktatu i wspólne prawo europejskie doty-
czące skuteczności i zakresu ochrony prawnej oraz równości 
traktowania i swobody przepływu, stoją na przeszkodzie stoso-
waniu art. 15 lit. e) dekretu Prezydenta Republiki nr 917 z dnia 
22 grudnia 1986 r. w sprawie tekstu jednolitego o podatkach 
dochodowych oraz pkt 1.5.1 okólnika nr 96 ministerstwa 
finansów z dnia 12 maja 2000 r., oraz czy wynikające z nich 
ograniczenie w zakresie uznawania opłat wskazanych w tych 
przepisach jest sprzeczne z przepisami wspólnotowymi. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale della 
Campania (Włochy) w dniu 11 lutego 2009 r. – Lucio 
Rubano przeciwko Regione Campania, Comune di 

Cusano Mutri 

(Sprawa C-60/09) 

(2009/C 90/23) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Lucio Rubano 

Strona pozwana: Regione Campania, Comune di Cusano Mutri 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy istnienie tylko jednej apteki w gminach, w których 
populacja nie przekracza 4 000 mieszkańców jest zgodne 
z art. 152 i 153 traktatu [WE]? 

2) Czy uzależnienie utworzenia drugiej apteki w gminach, w 
których populacja przekracza 4 000 mieszkańców, od speł-
nienia warunków takich jak przekroczenie liczby miesz-
kańców o co najmniej 50 %, zachowanie odległości co 
najmniej 3 000 metrów od istniejących aptek i występo-
wanie szczególnych potrzeb w zakresie opieki farmaceu-
tycznej w związku z warunkami topograficznymi i strukturą 
sieci dróg, podlegających ocenie organów służby zdrowia 
(lokalnych jednostek ds. służby zdrowia) lub lokalnych izb 
zawodowych bądź też organów administracji właściwych w 
zakresie organizacji i kontroli usług opieki farmaceutycznej, 
jest zgodne z art. 152 i art. 153 traktatu [WE]? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez High Court of Justice (England & Wales), 
Queen's Bench Division (Administrative Court) 
(Zjednoczone Królestwo) w dniu 13 lutego 2009 r. – 
Association of the British Pharmaceutical Industry 
przeciwko Medicines and Healthcare Products Regulatory 

Agency 

(Sprawa C-62/09) 

(2009/C 90/24) 

Język postępowania: angielski 

Sąd krajowy 

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Divi-
sion (Administrative Court) 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Association of the British Pharmaceutical Indu-
stry 

Strona pozwana: Medicines and Healthcare Products Regulatory 
Agency 

Pytania prejudycjalne 

Czy art. 94 ust. 1 dyrektywy 2001/83/WE ( 1 ) stoi na przeszko-
dzie, żeby w celu ograniczenia swoich wydatków na produkty 
lecznicze instytucja publiczna należąca do krajowego systemu 
opieki zdrowotnej wprowadziła system, który oferuje zachęty 
finansowe gabinetom lekarskim (które z kolei mogą dostarczać 
korzyści finansowe przepisującym produkty lecznicze leka-
rzom), żeby przepisywali oni objęty systemem motywacyjnym 
konkretny produkt leczniczy, który stanowi: 

a) inny niż wcześniej przepisany pacjentowi przez lekarza 
produkt leczniczy; lub
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