
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Augstākās tiesas Senāts (Republika 
Łotewska) w dniu 1 września 2011 r. — Gunārs Pusts 

przeciwko Lauku atbalsta dienests 

(Sprawa C-454/11) 

(2011/C 331/19) 

Język postępowania: łotewski 

Sąd krajowy 

Augstākās tiesas Senāts. 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Gunārs Pusts. 

Strona pozwana: Lauku atbalsta dienests. 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy przepisy Unii Europejskiej regulujące zwrot pomocy 
należy interpretować w ten sposób, iż pozwalają one 
uznać wypłatę pomocy za nienależną w przypadkach, w 
których, pomimo iż korzystający z pomocy wykonywał 
zobowiązania, to jednak naruszył procedurę ustanowioną 
dla wniosku o wypłatę? 

2) Czy zgodne z prawem Unii Europejskiej regulującym zwrot 
pomocy jest uregulowanie, z którego wynika, że 
zobowiązania nabyte przez korzystającego z pomocy 
zostają zawieszone, jeżeli owo zawieszenie jest skutkiem 
wyłącznie tego, iż nie złożono wniosku, bez udzielenia 
korzystającemu z pomocy możliwości wypowiedzenia się 
w tym zakresie? 

3) Czy zgodne z prawem Unii Europejskiej regulującym zwrot 
pomocy jest uregulowanie, zgodnie z którym w przypadku, 
gdy nie można dokonać kontroli in situ (ponieważ upłynął 
już rok), z czego wynika, że zobowiązania nabyte przez 
korzystającego z pomocy zostają zawieszone, korzystający 
z pomocy powinien zwrócić całą kwotę pomocy już przy
znanej w umówionym okresie, nawet wówczas gdy środki 
te zostały już przyznane i wypłacone na kilka lat? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Landgericht Bremen (Niemcy) w dniu 2 
września 2011 r. — Gothaer Allgemeine Versicherung 
AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer 
Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, 
Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG 

przeciwko Samskip GmbH 

(Sprawa C-456/11) 

(2011/C 331/20) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Landgericht Bremen 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strony skarżące: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO 
Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherun
gsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versi
cherungs-AG, Krones AG 

Strona pozwana: Samskip GmbH 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 32 i 33 rozporządzenia nr 44/2001 ( 1 ) należy inter
pretować w ten sposób, że pojęcie „orzeczenie” zasadniczo 
obejmuje także takie orzeczenia, które ograniczają się do 
stwierdzenia nieistnienia procesowych przesłanek dopusz
czalności (tzw. wyroki w sprawie dopuszczalności)? 

2) Czy art. 32 i 33 rozporządzenia nr 44/2001 należy inter
pretować w ten sposób, że pojęcie „orzeczenie” obejmuje 
także wyrok ostatniej instancji, w którym uznano brak 
międzynarodowej jurysdykcji z uwagi na klauzulę jurysdyk
cyjną? 

3) Czy w kontekście orzecznictwa Trybunału w przedmiocie 
zasady rozszerzenia skutków (wyrok Trybunału z dnia 4 
lutego 1988 r. w sprawie C-145/86) art. 32 i 33 
rozporządzenia nr 44/2001 należy interpretować w ten 
sposób, że każde państwo członkowskie jest zobowiązane 
do uznania orzeczeń sądu innego państwa członkowskiego 
w przedmiocie skuteczności klauzuli jurysdykcyjnej między 
stronami, jeżeli na podstawie prawa krajowego pierwszego 
sądu stwierdzenie skuteczności klauzuli jurysdykcyjnej staje 
się prawomocne, nawet wtedy, gdy orzeczenie w tej kwestii 
stanowi część odrzucającego skargę wyroku w sprawie 
dopuszczalności? 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. 
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dz.U. L 12, s. 1. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal Dâmbovița — Secția civilă 
(Rumunia) w dniu 5 września 2011 r. — Victor Cozman 

przeciwko Teatrul Municipal Târgoviște 

(Sprawa C-462/11) 

(2011/C 331/21) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd krajowy 

Tribunalul Dâmbovița 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Victor Cozman 

Strona pozwana: Teatrul Municipal Târgoviște
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