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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 

A Szerződésnek és az európai közösségi jognak a bírói jogvé-
delem hatékonyságára és teljességére, valamint az egyenlő 
bánásmódra és a szabad mozgásra vonatkozó általános elveivel 
ellentétes-e az 1986. december 22-i 917. sz. köztársasági elnöki 
rendelet –a jövedelemadóról szóló egységes szöveg – 15. cikke 
e) pontjának és a Ministero delle Finanze 2000. május 12-i 95. 
sz. körlevele 1.5.1. pontjának alkalmazása, illetve a közösségi 
jogszabályokkal ellentétes-e a hivatkozott rendelkezésben emlí-
tett költségek elismerésének ezekből következő korlátozása? 

A Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
(Olaszország) által 2009. február 11-én benyújtott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lucio Rubano 

kontra Regione Campania, Comune di Cusano Mutri 

(C-60/09. sz. ügy) 

(2009/C 90/23) 

Az eljárás nyelve: olasz 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Lucio Rubano 

Alperes: Regione Campania, Comune di Cusano Mutri 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1) Összeegyeztethető-e az Európai Unió létrehozásáról szóló 
szerződés 152. és 153. cikkével az, hogy a négyezer lako-

súnál kisebb települések egyetlen gyógyszertárral rendel-
keznek? 

2) Összeegyeztethető-e az Európai Unió létrehozásáról szóló 
szerződés 152. és 153. cikkével az, hogy a négyezer lako-
súnál nagyobb települések esetében második gyógyszertár 
létrehozása ahhoz a feltételhez van kötve, hogy a népesség 
száma legalább ötven százalékkal haladja meg az egy gyógy-
szertár tekintetében meghatározott értéket, az új gyógy-
szertár a meglévőtől legalább háromezer méterre helyez-
kedjék el, és a gyógyszerészeti ellátás iránt olyan, a topog-
ráfiai vagy megközelíthetőségi feltételekből következő 
különleges igények álljanak fenn, amelyeket az egészségügyi 
hatóságoknak (helyi közegészségügyi intézmények) vagy a 
területileg illetékes helyi szakmai kamaráknak, illetve a 
gyógyszerészeti ellátás nyújtásának szervezésért és felügyele-
téért felelős közigazgatási szervnek kell értékelnie? 

A High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench 
Division (Administrative Court) (Egyesült Királyság) által 
2009. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem – Association of the British Pharmaceutical 
Industry kontra Medicines and Healthcare Products 

Regulatory Agency 

(C-62/09. sz. ügy) 

(2009/C 90/24) 
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High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Divi-
sion (Administrative Court) (Egyesült Királyság) 
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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

Ellentétes-e a 2001/83/EK irányelv ( 1 ) 94. cikkének (1) bekezdé-
sével az, ha valamely országos egészségügyi szolgálat részét 
képező közintézmény a gyógyszerekkel kapcsolatos kiadásainak 
csökkentése érdekében olyan szabályozást alkalmaz, amely 
pénzügyi ösztönzőt kínál fel az orvosi rendelők számára 
(amelyek pedig a gyógyszert felíró orvosnak nyújthatnak pénz-
beli juttatást) az ösztönző rendszer által támogatott, konkrétan 
megnevezett gyógyszer rendeléséért, vagyis: 

a) másik, vény ellenében kapható gyógyszerkészítmény rende-
léséért az orvos által a betegnek korábban felírt gyógyszer 
helyett; vagy
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