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Pytania prejudycjalne

1) Od którego dnia oblicza się czteroletni okres przedawnienia przewidziany w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy 
rozporządzenia nr 2988/95 (1) w wypadku naruszeń jednorazowych (nieciągłych lub niepowtarzających się)?

2) Czy w wypadku naruszenia nieciągłego lub niepowtarzającego się zastosowanie ma uregulowanie zgodnie z którym 
„w przypadku programów wieloletnich okres przedawnienia w każdym przypadku biegnie do momentu ostatecznego 
zakończenia programu”?

3) Czy zastosowanie ma również zasada przewidziana w art. 3 zgodnie z którą „upływ terminu przedawnienia następuje 
najpóźniej w dniu, w którym mija okres odpowiadający podwójnemu terminowi okresu przedawnienia, jeśli do tego 
czasu właściwy organ władzy nie wymierzył kary” w wypadku programu wieloletniego czyli że również wskazany 
w tym przepisie okres ulega przedłużeniu do dnia zakończenia wieloletniego programu?

4) Czy wyrażenie „w przypadku programów wieloletnich okres przedawnienia w każdym przypadku biegnie do momentu 
ostatecznego zakończenia programu” oznacza że:

a) do przedawnienia nigdy nie dochodzi przed ostatecznym zakończeniem wieloletniego programu?

b) bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu przez czas trwania programu czyli do jego ostatecznego zakończenia 
po czym jego bieg rozpoczyna się od owego momentu?

c) termin przedawnienia nadal biegnie i w konsekwencji, mimo że chodzi o wieloletni program przedawnianie może 
nastąpić przed ostatecznym zakończeniem programu jeśli w międzyczasie upłynął dany termin?

(1) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich (Dz.U. 1995, L 312, s. 1.
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