
Odwołanie wniesione w dniu 24 sierpnia 2009 r. przez 
Rzeczpospolitą Polską od postanowienia Sądu Pierwszej 
Instancji (pierwsza izba w składzie powiększonym) 
wydanego w dniu 10 czerwca 2009 r. w sprawie 

T-258/04 Polska przeciwko Komisji 

(Sprawa C-336/09 P) 

(2009/C 282/40) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Wnosząca odwołanie: Rzeczpospolita Polska (Przedstawiciel: 
M. Dowgielewicz, pełnomocnik) 

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich, 
Republika Cypryjska 

Żądania 

— uchylenie w całości postanowienia Sądu Pierwszej Instancji 
Wspólnot Europejskich z dnia 10 czerwca 2009 r. w 
sprawie T-258/04Polska przeciwko Komisji, 

— stwierdzenie nieważności artykułu 5, artykułu 6 ust. 1, 2 i 
3, artykułu 7 ust. 1 oraz artykułu 8 ust. 2 lit. a) rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 60/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. 
ustanawiającego środki przejściowe w sektorze cukru w 
następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, 
Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii, i Słowacji ( 1 ), 

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę
powania przed Sądem Pierwszej Instancji oraz przed Trybu
nałem Sprawiedliwości, 

— rozpoznanie odwołania przez Wielką Izbę. 

Zarzuty i główne argumenty 

— zarzut błędnej wykładni rozporządzenia Rady EWG nr 1 w 
sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspól
noty Gospodarczej ( 2 ) oraz Traktatu o Przystąpieniu poprzez 
ustalenie, że termin do wniesienia skargi o stwierdzenie 
nieważności rozporządzenia nr 60/2004 rozpoczął bieg z 
dniem publikacji tego rozporządzenia w językach urzędo
wych Wspólnoty Piętnastu, a więc przed zakończeniem 
publikacji w językach urzędowych rozszerzonej Wspólnoty, 

— zarzut błędnej wykładni art. 230 czwarty akapit WE 
poprzez ustalenie, że Rzeczpospolita Polska mogła 
skutecznie wnieść skargę o stwierdzenie nieważności rozpo
rządzenia nr 60/2004 przed przystąpieniem do Unii Euro

pejskiej, działając na podstawie tego przepisu jako osoba 
prawna, 

— naruszenia zasady wspólnoty prawa i zasady skutecznej 
ochrony sądowej poprzez pozbawienie Rzeczypospolitej 
Polskiej prawa do poddania sądowej kontroli legalności 
rozporządzenia nr 60/2004, pomimo że rozporządzenie 
to było skierowane do Rzeczypospolitej Polskiej jako 
państwa członkowskiego, 

— naruszenia zasady solidarności i zasady dobrej wiary 
poprzez pozbawienie Rzeczypospolitej Polskiej prawa do 
poddania sądowej kontroli legalności aktu zmieniającego 
warunki przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii 
Europejskiej oraz naruszającego równowagę praw i 
obowiązków wynikających z przynależności do Wspólnoty, 

— naruszenia procedury w postępowaniu przed Sądem Pierw
szej Instancji poprzez nierozpoznanie argumentów Rzeczy
pospolitej Polskiej dotyczących naruszenia zasady solidar
ności i zasady dobrej wiary oraz brak wystarczającego 
uzasadnienia zaskarżonego postanowienia. 

( 1 ) Dz. Urz. L 9, str. 8; Polskie wydanie specjalne, Rozdział 3, Tom 42, 
str. 125 

( 2 ) Dz. Urz. L 17, 6.10.1958, str.385; Polskie wydanie specjalne, 
Rozdział 1, Tom 1, str. 3 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego 
w dniu 17 czerwca 2009 r. w sprawie T-498/04, Zhejiang 
Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd przeciwko 
Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 20 sierpnia 

2009 r. przez Radę Unii Europejskiej 

(Sprawa C-337/09 P) 

(2009/C 282/41) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: 
J.-P. Hix, pełnomocnik, G. Berrisch, Rechtsanwalt i G. Wolf, 
Rechtsanwalt) 

Druga strona postępowania: Zhejiang XinanChemical Industrial 
Group Co. Ltd, Komisja Wspólnot Europejskich, Stowarzyszenie 
Użytkowników i Dystrybutorów Chemikaliów Rolniczych w 
Europie (Audace)
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