
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września
2008 r. — Dyckerhoff Polska przeciwko Komisji

(Sprawa T-196/07) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa
2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień
do emisji dla Polski na lata 2008-2012 — Decyzja Komisji o
niewnoszeniu sprzeciwu z zastrzeżeniem spełnienia określo-
nych warunków — Kompetencje państw członkowskich w
zakresie przydzielania uprawnień do emisji poszczegól-
nym zakładom — Brak bezpośredniego oddziaływania —

Niedopuszczalność)

(2008/C 301/62)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Dyckerhoff Polska sp. z o.o. (Sitkówka-Nowiny,
Polska) (przedstawiciele: P. K. Rosiak, radca prawny i F. Puel,
adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
U. Wölker i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2007)
1295 wersja ostateczna z dnia 26 marca 2007 r. dotyczącej
krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplar-
nianych na lata 2008–2012 notyfikowanego przez Rzeczpospo-
litą Polską zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we
Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE
(Dz.U. L 275, s. 32).

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje oddalona jako niedopuszczalna.

2) Dyckerhoff Polska sp. z o.o. pokrywa własne koszty oraz koszty
poniesione przez Komisję.

(1) Dz.U. C 170 z 21.7.2007 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września
2008 r. — Grupa Ożarów przeciwko Komisji

(Sprawa T-197/07) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa
2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień
do emisji dla Polski na lata 2008-2012 — Decyzja Komisji o
niewnoszeniu sprzeciwu z zastrzeżeniem spełnienia określo-
nych warunków — Kompetencje państw członkowskich w
zakresie przydzielania uprawnień do emisji poszczegól-
nym zakładom — Brak bezpośredniego oddziaływania —

Niedopuszczalność)

(2008/C 301/63)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Grupa Ożarów S.A. (Karsy, Polska) (przedstawi-
ciele: P. K. Rosiak, radca prawny i F. Puel, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
U. Wölker i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2007)
1295 wersja ostateczna z dnia 26 marca 2007 r. dotyczącej
krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplar-
nianych na lata 2008–2012 notyfikowanego przez Rzeczpospo-
litą Polską zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we
Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE
(Dz.U. L 275, s. 32).

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje oddalona jako niedopuszczalna.

2) Grupa Ożarów S.A. pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione
przez Komisję.

(1) Dz.U. C 170 z 21.7.2007 r.
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