
Sprostowanie do decyzji Rady 2004/407/WE, Euratom z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej art. 51 i 54 
Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 132 z dnia 29 kwietnia 2004 r.) 

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 01, tom 05, s. 85) 

Strona 86, art. 1 pkt 2, nowy art. 54 akapit trzeci Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości 

zamiast: „Jeżeli w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie Pierwszej Instancji są zawisłe sprawy mające ten sam przed
miot, dotyczące tej samej kwestii wykładni lub dotyczące ważności tego samego aktu, Sąd Pierwszej 
Instancji po wysłuchaniu stron może zawiesić toczące się przed nim postępowanie do czasu wydania 
wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości lub w przypadku skarg na podstawie artykułu 230 Traktatu WE 
lub artykułu 146 Traktatu EWEA Sąd Pierwszej Instancji może odmówić właściwości, tak aby Trybunał 
Sprawiedliwości mógł rozstrzygnąć takie skargi. Na takich samych warunkach, Trybunał Sprawiedliwości 
może również zadecydować o zawieszeniu toczącego się przed nim postępowania; w takim przypadku 
kontynuowane jest postępowanie przed Sądem Pierwszej Instancji.” 

powinno być: „Jeżeli w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie Pierwszej Instancji są zawisłe sprawy mające ten sam przed
miot, dotyczące tej samej kwestii wykładni lub dotyczące ważności tego samego aktu, Sąd Pierwszej 
Instancji po wysłuchaniu stron może zawiesić toczące się przed nim postępowanie do czasu wydania 
wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości lub w przypadku skarg na podstawie artykułu 230 Traktatu WE 
lub artykułu 146 Traktatu EWEA Sąd Pierwszej Instancji może stwierdzić brak swojej właściwości, tak aby 
Trybunał Sprawiedliwości mógł rozstrzygnąć takie skargi. Na takich samych warunkach Trybunał Spra
wiedliwości może również zadecydować o zawieszeniu toczącego się przed nim postępowania; w takim 
przypadku kontynuowane jest postępowanie przed Sądem Pierwszej Instancji.” 

Strona 86, art. 1 pkt 3, nowy akapit w art. 54 Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości 

zamiast: „Jeżeli Państwo Członkowskie i instytucja Wspólnot podważają ten sam akt, Sąd Pierwszej Instancji 
odmawia właściwości w celu umożliwienia Trybunałowi Sprawiedliwości wydania orzeczenia w sprawie 
tych skarg.” 

powinno być: „Jeżeli Państwo Członkowskie i instytucja Wspólnot podważają ten sam akt, Sąd Pierwszej Instancji 
stwierdza brak swojej właściwości w celu umożliwienia Trybunałowi Sprawiedliwości wydania orzeczenia 
w sprawie tych skarg.” 

Sprostowanie do decyzji Rady 2003/527/WE, Euratom z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniającej art. 23 Protokołu 
w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 188 z dnia 26 lipca 2003 r.) 

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 01, tom 04, s. 428) 

Strona 429, art. 1, nowy akapit w art. 23 Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości 

zamiast: „W przypadku gdy porozumienie dotyczące określonej dziedziny, zawarte przez Radę i jedno lub więcej 
państw trzecich przewiduje, że państwa te są uprawnione do przedkładania memoriałów lub uwag na 
piśmie, w przypadku gdy sąd Państwa Członkowskiego kieruje do Trybunału Sprawiedliwości pytanie 
prejudycjalne dotyczące dziedziny stosowania porozumienia, o decyzji sądu krajowego zawierającej to 
pytanie prejudycjalne powiadamia się również zainteresowane państwa trzecie, które terminie dwóch 
miesięcy od takiego powiadomienia mogą przedłożyć Trybunałowi memoriały lub uwagi na piśmie.” 

powinno być: „W przypadku gdy porozumienie dotyczące określonej dziedziny, zawarte przez Radę i jedno lub więcej 
państw trzecich przewiduje, że państwa te są uprawnione do przedkładania pism procesowych lub uwag na 
piśmie, w przypadku gdy sąd Państwa Członkowskiego kieruje do Trybunału Sprawiedliwości pytanie 
prejudycjalne dotyczące dziedziny stosowania porozumienia, o decyzji sądu krajowego zawierającej to 
pytanie prejudycjalne powiadamia się również zainteresowane państwa trzecie, które w terminie dwóch 
miesięcy od takiego powiadomienia mogą przedłożyć Trybunałowi pisma procesowe lub uwagi na piśmie.”
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