
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia
27 października 2008 r. — Buzzi Unicem przeciwko

Komisji

(Sprawa T-241/07) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa
2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych — Włoski krajowy plan rozdziału
uprawnień do emisji na lata 2008-2012 — Decyzja Komisji o
nie zgłaszaniu sprzeciwu pod określonymi warunkami — Brak

indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

(2009/C 6/61)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Buzzi Unicem SpA (Casale Monferrato, Włochy)
(przedstawiciele: adwokaci C. Viviani i M. Vellano i G. Osch)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
U. Wölker i D. Recchia, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga zmierza do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z
dnia 15 maja 2007 r. dotyczącej krajowego planu rozdziału
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych notyfikowanego
przez Republikę Włoską na lata 2008–2012 zgodnie
z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 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) w
zakresie w jakim Komisja uzależnia w niej decyzję o niepod-
oszeniu sprzeciwu wobec rzeczonego krajowego planu
rozdziału uprawnień do emisji od uchylenia zezwolenia dla
operatorów instalacji do zachowania części uprawnień przyzna-
nych w przypadku „zakończenia działalności w wyniku procesu
racjonalizacji produkcji”.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Buzzi Unicem SpA pokrywa swe własne koszty jak i koszty ponie-
sione przez Komisje.

(1) Dz.U. C 211 z 8.9.2007.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 listopada
2008 r. — Union nationale de l'apiculture française i in.

przeciwko Komisji

(Sprawa T-403/07) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa
91/411/EWG — Środki ochrony roślin — Dyrektywa
2007/52/WE — Brak indywidualnego oddziaływania —

Niedopuszczalność)

(2009/C 6/62)

Język postępowania: francuski

Strony

Strony skarżące: Union nationale de l'apiculture française (Paryż,
Francja), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau,
Niemcy), Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani
(Castel San Pietro Terme, Włochy) oraz Asociación Galega de
Apicultura (AGA) (Santiago de Compostela, Hiszpania) (przed-
stawiciel: B. Fau, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Nolin i B. Doherty, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności w części dyrektywy Komisji
2007/52/WE z dnia 16 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę
Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej etoprofosu, pirymi-
fosu metylowego i fipronilu jako substancji czynnych (Dz.U. L
214, s. 3).

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje oddalona jako niedopuszczalna.

2) Brak jest konieczności rozpatrywania wniosku o interwencję.

3) Union nationale de l'apiculture française, Deutscher Berufs- und
Erwerbsimkerbund eV, Unione Nazionale Associazioni Apicoltori
Italiani oraz Asociación Galega de Apicultura ponoszą własne
koszty oraz koszty Komisji.

(1) Dz.U. C 8 z 12.1.2008.
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