
zezwolenie,” i że „[…] odbiór użytkownika i rozpoczęcie 
usługi następują wyłącznie na terenie gminy, która wydała 
licencję lub zezwolenie, i są wykonywane w kierunku jakie
gokolwiek punktu docelowego, uprzednio zaakceptowanego 
przez kierowcę w wypadku punktu docelowego położonego 
poza terenem gminy. […]”? 

( 1 ) Dz.U. L 251, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. 1998, L 4, s. 10 
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Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale Administrativo Regionale del Lazio 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl, 
Gianpaolo Vivani 

Strona pozwana: Comune di Grottaferrata 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 49 TFUE, art. 3 traktatu UE, art. 3, 4, 5 i 6 traktatu 
UE, art. 101 i 102 TFUE oraz rozporządzenie EWG nr 
2454/1992 ( 1 ) i rozporządzenie WE nr 12/1998 ( 2 ) stoją 
na przeszkodzie stosowaniu art. 3 ust. 3 i art. 11 ustawy 
nr 21 z 1992 r. w zakresie, w jakim stanowią, odpowiednio, 
że „3. Siedziba przewoźnika i garaż muszą znajdować się 
wyłącznie na terenie gminy, która wydała zezwolenie,” i że 
„[…] Zamówienia przewozu w ramach usługi najmu z 
kierowcą składa się w garażach. Rozpoczęcie i zakończenie 
każdej pojedynczej usługi najmu z kierowcą muszą nastąpić 
w garażu znajdującym się w gminie, która wydała zezwole
nie, z uwzględnieniem powrotu do tego garażu, natomiast 
odbiór i dostarczenie użytkownika do punktu docelowego 
mogą nastąpić również na terenie innych gmin. […]”? 

2) Czy art. 49 TFUE, art. 3 traktatu UE, art. 3, 4, 5 i 6 traktatu 
UE, art. 101 i 102 TFUE oraz rozporządzenie EWG nr 
2454/1992 i rozporządzenie WE nr 12/1998 stoją na prze
szkodzie stosowaniu art. 5 i 10 ustawy regionalnej Lazio nr 
58 z dnia 26 października 1993 r. w zakresie, w jakim 
stanowią, odpowiednio, że „[…] Odbiór użytkownika lub 
rozpoczęcie usługi następują na terenie gminy, która wydała 
zezwolenie,” i że „[…] odbiór użytkownika i rozpoczęcie 
usługi następują wyłącznie na terenie gminy, która wydała 
licencję lub zezwolenie, i są wykonywane w kierunku jakie
gokolwiek punktu docelowego, uprzednio zaakceptowanego 
przez kierowcę w wypadku punktu docelowego położonego 
poza terenem gminy. […]”? 

( 1 ) Dz.U. L 251, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. 1998, L 4, s. 10

PL 9.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 165/15


	Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Administrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 2 kwietnia 2012 r. — Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl i Gianpaolo Vivani przeciwko Comune di Grottaferrata  (Sprawa C-163/12)

