
Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 17 września 
2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság — 
Republika Węgierska) — Pannon GSM Távközlési Rt. 

przeciwko Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa 

(Sprawa C-143/09) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Przystą
pienie do Unii Europejskiej — Dyrektywa 2002/22/WE — 

Stosowanie w czasie — Właściwość Trybunału) 

(2010/C 51/25) 

Język postępowania: węgierski 

Sąd krajowy 

Fővárosi Bíróság. 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Pannon GSM Távközlési Rt. 

Strona pozwana: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Fővárosi Bíróság — Wykładnia Aktu dotyczącego warunków 
przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki 
Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Repub
liki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczy
pospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej 
oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii 
Europejskiej (Dz.U. L 236, s. 33), art. 10, 87 ust. 1 i art. 249 
WE, a także dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i 
związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw 
użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz.U. 
L 108, s. 51) — Podział kosztu netto obowiązku świadczenia 
usługi powszechnej pomiędzy dostawców sieci i usług łączności 
elektronicznej — Uregulowanie krajowe dotyczące mechanizmu 
podziału kosztów przewidujące stosowanie zasad sprzecznych z 
dyrektywą w zakresie finansowania usług powszechnych świad
czonych w roku poprzedzającym przystąpienie danego państwa 
członkowskiego do Unii Europejskiej. 

Sentencja 

1) Artykuł 13 ust. 2 dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi 
powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektro
nicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej), a 
także załącznik IV do rzeczonej dyrektywy nie mają zastosowania 
do okoliczności faktycznych postępowania takiego, jak postępo
wanie przed sądem krajowym, które dotyczy wkładu w dziedzinie 
łączności elektronicznej, wymaganego przez organy Republiki 
Węgierskiej za rok 2003. 

( 1 ) Dz.U. C 153 z 4.7.2009. 

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 9 listopada 
2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio — Włochy) — IFB Stroder Srl 

przeciwko Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 

(Sprawa C-198/09) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Dyrektywa 
89/105/EWG — Przejrzystość środków regulujących ustalanie 
cen produktów leczniczych przeznaczonych do użytku przez 
człowieka — Artykuł 4 — Zamrożenie cen — Obniżka cen) 

(2010/C 51/26) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: IFB Stroder Srl 

Strona pozwana: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Wykładnia 
art. 4 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 89/105/EWG z dnia 
21 grudnia 1988 r. dotyczącej przejrzystości środków regulują
cych ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do 
użytku przez człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych (Dz.U. L 40, s. 8) — 
Produkty lecznicze objęte zamrożeniem cen — Tryb działania 
w razie ewentualnego obniżenia cen 

Sentencja 

1) Wykładni art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 89/105/EWG z dnia 
21 grudnia 1988 r. dotyczącej przejrzystości środków regulujących 
ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez 
człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego systemu ubezpie
czeń zdrowotnych należy dokonywać w ten sposób, że pod warun
kiem przestrzegania wymogów wskazanych w tym przepisie, 
właściwe władze państwa członkowskiego mogą ustanowić środki 
o charakterze generalnym, polegające na obniżeniu cen wszystkich 
produktów leczniczych lub pewnych ich kategorii, nawet jeśli usta
nowienie tych środków nie jest poprzedzone zamrożeniem tych cen. 

2) Wykładni art. 4 ust. 1 dyrektywy 89/105 należy dokonywać w 
ten sposób, że pod warunkiem przestrzegania wymogów wskaza
nych w tym przepisie, ustanowienie środków polegających na obni 
żeniu cen wszystkich produktów leczniczych lub pewnych ich kate
gorii jest możliwe kilka razy w roku, również w ciągu kilku lat.
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