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Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 38 rozporządzenia nr 1260/1999 ( 1 ), nakładający 
na państwo członkowskie obowiązek informowania Komisji 
Europejskiej o postępie postępowań administracyjnych i 
sądowych oraz obowiązek współpracy z Komisją Europej
ską, należy interpretować w ten sposób, że zobowiązuje on 
państwo członkowskie do informowania Komisji Europej
skiej o wszelkich sporach sądowych dotyczących działań 
lub zaniechań organów wdrażających, pośredniczących, 
zarządzających lub wypłacających, związanych z oceną 
wniosku, wyborem, wydaniem decyzji o przyznaniu 
pomocy lub z wdrażaniem projektu? 

2) Czy art. 19 rozporządzenia nr 2792/1999 ( 2 ) należy inter
pretować w ten sposób, że zobowiązuje on państwo człon
kowskie do ustanowienia programów pomocowych i 
zapewnienia środków finansowych, w porozumieniu z 
Komisją Europejską, dla przypadków sporów sądowych 
dotyczących działań lub zaniechań organów wdrażających, 
pośredniczących, zarządzających lub wypłacających, związa
nych z oceną wniosku, wyborem, wydaniem decyzji o przy
znaniu pomocy lub z wdrażaniem projektu? 

3) Czy pkt 6 i 7 decyzji Komisji COM(2006)3424 ustanawia
jącej wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy (2000-2006) 
finansowanej z funduszy strukturalnych należy interpre
tować w ten sposób, że zobowiązują one państwo człon
kowskie do informowania Komisji Europejskiej o wszelkich 
sporach sądowych dotyczących działań lub zaniechań 
organów wdrażających, pośredniczących, zarządzających 
lub wypłacających, związanych z oceną wniosku, wyborem, 
wydaniem decyzji o przyznaniu pomocy lub z wdrażaniem 
projektu oraz do podjęcia decyzji, czy projekt powinien 
zostać w całości lub w części wyłączony z programu i 
(lub) zastąpiony innym projektem i tak dalej, czy też powi
nien on pozostać w programie, lub do podjęcia innej czyn
ności w celu zapewnienia właściwego wykonania decyzji o 
przyznaniu pomocy po zakończeniu postępowania sądo
wego? 

4) Czy fakt, że w sprawie rozpatrywanej przez sąd krajowy nie 
zostały przyjęte przepisy szczególne przewidujące zadania 
właściwych organów państwa w przypadku sporów sądo
wych dotyczących działań lub zaniechań organów wdraża
jących, pośredniczących, zarządzających lub wypłacających, 
związanych z oceną wniosku, wyborem, wydaniem decyzji 
o przyznaniu pomocy lub z wdrażaniem projektu, to 
znaczy fakt, że brak jest przepisu, który zobowiązywałby 
właściwe organy państwa do informowania Komisji Europej
skiej o toczących się postępowaniach sądowych i do 
podjęcia kroków, aby dla pomocy będącej przedmiotem 
sporu środki finansowe zostały zarezerwowane do chwili 
ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przyznania pomocy, 
jest zgodny z ciążącym na państwie członkowskim 
stosownie do art. 38 rozporządzenia nr 1260/1999 
obowiązkiem informowania Komisji Europejskiej o postępie 
postępowań administracyjnych i sądowych oraz współpracy 
z Komisją Europejską, z art. 19 rozporządzenia nr 
2792/1999 oraz wymogami pkt 6 i 7 decyzji Komisji 
COM(2006)3424 ustanawiającej wytyczne dotyczące 
zamknięcia pomocy (2000-2006) finansowanej z funduszy 
strukturalnych? 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 
1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy struktu
ralnych (Dz.U. 1999, L 161, s. 1). 

( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 
1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące 
pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa 
(Dz.U. 1999, L 337, s. 10).
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