
Pytania prejudycjalne 

Czy zasada, zgodnie z którą sytuacja pojedynczej jednostki 
publicznej wchodzącej w skład spółki funkcjonalnej nie ma 
znaczenia znajduje zastosowanie również wtedy gdy jedna z 
gmin należących do grupy posiada tylko jedną akcję w spółce 
funkcjonalnej a porozumienia o charakterze spółek zawarte 
między jednostkami publicznymi nie przewidują możliwości 
żadnej skutecznej kontroli spółki przez gminę należącą do 
grupy z takim skutkiem, że udział w spółce można jedynie 
uważać za konstrukcję formalną mającą przysłaniać zawartą w 
rzeczywistości umowę o świadczenie usług? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 18 
kwietnia 2011 r. — Econord Spa przeciwko Comune di 

Solbiate i Comune di Varese 

(Sprawa C-183/11) 

(2011/C 211/20) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Consiglio di Stato 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Econord Spa 

Strona pozwana: Comune di Solbiate, Comune di Varese 

Przy udziale: Aspem Spa 

Pytanie prejudycjalne 

Czy zasada, zgodnie z którą sytuacja pojedynczej jednostki 
publicznej wchodzącej w skład spółki funkcjonalnej nie ma 
znaczenia znajduje zastosowanie również wtedy gdy jedna z 
gmin należących do grupy posiada tylko jedną akcję w spółce 
funkcjonalnej a porozumienia o charakterze spółek zawarte 
między jednostkami publicznymi nie przewidują możliwości 
żadnej skutecznej kontroli spółki przez gminę należącą do 
grupy z takim skutkiem, że udział w spółce można jedynie 
uważać za konstrukcję formalną mającą przysłaniać zawartą w 
rzeczywistości umowę o świadczenie usług? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale di Treviso (Włochy) w dniu 20 
kwietnia 2011 r. — postępowanie karne przeciwko Elenie 

Vermishevie 

(Sprawa C-187/11) 

(2011/C 211/21) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale di Treviso 

Strona w postępowaniu przed sądem krajowym 

Elena Vermisheva 

Pytania prejudycjalne 

Czy, w świetle zasad lojalnej współpracy oraz skuteczności 
dyrektyw, artykuły 15 i 16 dyrektywy 2008/115/WE ( 1 ) stoją 
na przeszkodzie temu, by obywatel państwa trzeciego, którego 
pobyt w państwie członkowskim jest bezprawny, mógł zostać 
ukarany karą pozbawienia wolności do lat czterech za niezasto
sowanie się do pierwszego nakazu Questore oraz karą pozba
wienia wolności do lat pięciu za niezastosowanie się do kolej
nych nakazów (przy równoczesnym obowiązku dokonania 
przez policję sądową zatrzymania na gorącym uczynku), w 
związku z samym brakiem współpracy z jego strony w ramach 
postępowania w sprawie wydalenia, a w szczególności w 
związku z samym niezastosowaniem się do nakazu wydalenia 
wydanego przez organ administracyjny? 

( 1 ) Dz.U. L 348, s. 98. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien 
(Austria) w dniu 20 kwietnia 2011 r. — Peter 

Hehenberger przeciwko Republik Österreich 

(Sprawa C-188/11) 

(2011/C 211/22) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Peter Hehenberger 

Strona pozwana: Republik Österreich 

Pytania prejudycjalne 

Czy rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 ( 1 ) w związku z 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 817/2004 ( 2 ) sprzeciwia się 
obowiązywaniu przepisów ustanowionych przez podmiot 
udzielający wsparcia, zgodnie z którymi w przypadku uniemoż
liwienia przeprowadzenia kontroli na miejscu (obliczenia 
powierzchni) całość wsparcia wypłaconego już w okresie 
ważności zobowiązań w kontekście środków agrośrodowisko
wych winna być przez beneficjenta pomocy zwrócona, także 
gdy takie wsparcie było przyznawane i wypłacane w okresie 
kilku lat? 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 dnia 17 maja 1999 r. w 
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U. L 160, 
s. 80) 

( 2 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2004 dnia 29 kwietnia 2004 
r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
(EFOGR) (Dz.U. L 231, s. 24)
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