
Zarzuty i główne argumenty 

Wnoszący odwołanie twierdzą, że oddalając ich skargę o stwier
dzenie nieważności decyzji ECHA dotyczącej klasyfikacji akryla
midu jako substancji spełniającej wymogi ustanowione w art. 
57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, na podstawie art. 59 
rozporządzenia nr 1907/2006, Sąd naruszył prawo Unii. W 
szczególności wnoszący odwołanie utrzymują, że Sąd popełnił 
szereg błędów w zakresie interpretacji faktów oraz ram praw
nych mających zastosowanie do sytuacji wnoszących odwołanie. 
W efekcie Sąd dopuścił się szeregu naruszeń prawa, polegają
cych w szczególności na: 

— uznaniu, że zidentyfikowanie substancji jako substancji 
wzbudzającej szczególnie duże obawy przez komitet państw 
członkowskich ECHA zgodnie z art. 59 ust. 8 rozporzą
dzenia nr 1907/2006 nie jest decyzją, która ma wywierać 
skutki prawne względem osób trzecich przed jej opubliko
waniem na kandydackiej liście substancji wzbudzających 
szczególnie duże obawy, zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporzą
dzenia nr 1907/2006. 

Z tych względów wnoszący odwołanie twierdzą, że orzeczenie 
Sądu w sprawie T-1/10 należy uchylić oraz że należy stwierdzić 
nieważność decyzji ECHA dotyczącej klasyfikacji akrylamidu 
jako substancji spełniającej wymogi ustanowione w art. 57 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, na podstawie art. 59 
rozporządzenia nr 1907/2006. 

( 1 ) Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzie
lania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. 
L 396, s. 1) 
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Pytanie prejudycjalne 

Czy art. 10 dyrektywy 2003/87/WE ( 1 ) Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej 
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE 
należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się stoso
waniu krajowych przepisów, takich jak analizowane w niniejszej 
sprawie, których celem i skutkiem jest obniżenie wynagrodzenia 
za działalność związaną z produkcją energii elektrycznej o 
kwotę odpowiadającą wartości bezpłatnie przydzielonych 
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w odpowiednim 
okresie? 

( 1 ) Dz.U. L 275, s. 32.
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