
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio (Włochy) w dniu 2 kwietnia 2010 r. — Danilo 

Spina przeciwko Ministero dell’Interno 

(Sprawa C-176/10) 

(2010/C 161/50) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Danilo Spina 

Strona pozwana: Ministero dell’Interno 

Pytania prejudycjalne 

Czy z art. 43 i 49 traktatu WE zgodne są przepisy krajowe 
(wprowadzone w dekrecie Bersaniego, dekrecie ustawodawczym 
nr 223 z dnia 4 lipca 2006 r. zastąpionym ustawą nr 248 z 
dnia 4 sierpnia 2006 r.) należące do „systemu krajowego, który 
przewiduje między innymi: 

a) istnienie ogólnej tendencji ochrony posiadaczy koncesji 
wydanych we wcześniejszym okresie i w wyniku przetargu, 
który sprzecznie z prawem wykluczył część podmiotów; 

b) obecność przepisów, które faktycznie gwarantują utrzy
manie nabytych pozycji rynkowych (jak na przykład 
obowiązujący nowych koncesjonariuszy zakaz zakładania 
ich punktów w odległości mniejszej niż określono od 
punktów już istniejących); 

c) określenie sytuacji, w których dochodzi do utraty koncesji w 
przypadku, kiedy koncesjonariusz prowadzi, pośrednio lub 
bezpośrednio, działalność transgraniczną związaną z grami, 
porównywalną do tej, która jest przedmiotem koncesji”? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Curtea de Apel Târgu-Mureș (Rumunia) w 
dniu 17 marca 2010 r. — Ministerul Economiei și 
Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș, 
Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș przeciwko 

SC Darmi SRL 

(Sprawa C-178/10) 

(2010/C 161/51) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd krajowy 

Curtea de Apel Târgu-Mureș 

Strony 

Strona skarżąca: Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția 
Generală a Finanțelor Publice Mureș, Administrația Finanțelor 
Publice Târgu-Mureș 

Strona pozwana: SC Darmi SRL. 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy odpowiednie przepisy prawa krajowego przyjęte w 
Rumunii (dekret nadzwyczajny nr 50/2008), ustanawiające 
podatek od zanieczyszczeń w okresie od dnia 1 lipca 2008 
r. do dnia 15 grudnia 2008 r. są zgodne z zasadami unii 
celnej i zakazem podwójnego opodatkowania ustanowio
nymi w art. 23 WE, 25 WE i 90 WE, czy też, te przepisy 
traktatu zezwalają na wprowadzenie podatku od zanieczysz
czeń w celu określonym przez ustawodawcę rumuńskiego w 
preambule dekretu nadzwyczajnego nr 50/2008, który to 
cel przewidziany został również w art. 174 WE i następ
nych, jakim jest zagwarantowanie ochrony środowiska natu
ralnego poprzez realizację programów i projektów mających 
zapewnić poprawę jakości powietrza atmosferycznego i 
osiągnięcie dopuszczalnych wartości przewidzianych w 
przepisach wspólnotowych w tej dziedzinie. Innymi słowy, 
w szczególności, czy ustanowienie podatku od zanieczysz
czeń w państwie członkowskim UE przy pierwszej rejestracji 
pojazdu nowego lub używanego, przywiezionego z innego 
państwa członkowskiego, pozwala przyjąć, że art. 174 WE i 
następne uzasadniają odstąpienie od stosowania od art. 23 
WE, 25 WE i 90 WE. 

2) Czy można przyjąć, że jeśli taki pojazd był objęty w 
państwie członkowskim podobnym podatkiem, czyli podat
kiem od zanieczyszczeń (o tym samym zakresie i tym 
samym celu, jakim jest ochrona środowiska naturalnego 
zgodnie z zasadami i celami określonymi w art. 174 WE i 
następnych), przy pierwszej rejestracji w innym państwie 
członkowskim możliwe jest ustanowienie takiego podatku 
od zanieczyszczeń mającego takie same cele przewidziane w 
art. 174 WE i następnych, także jeśli poprzednio był on 
objęty podatkiem od zanieczyszczeń w innym państwie 
członkowskim. 

3) Wreszcie w odwrotnej sytuacji, jeżeli natomiast taki pojazd 
nie jest objęty w innym państwie członkowskim podatkiem 
od zanieczyszczeń (gdyż taki podatek nie istnieje lub z 
innych powodów), lecz w razie późniejszej rejestracji w 
innym państwie członkowskim, na przykład w Rumunii, 
gdzie taki podatek obowiązuje, przy pierwszej rejestracji 
jest on objęty podatkiem od zanieczyszczeń w tym 
państwie, czy można przyjąć, że naruszone są zasady unii 
celnej i pośredniej ochrony krajowej przewidziane w art. 23 
WE, 25 WE i 90 WE.
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