
Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie 
art. 263 TFUE, nieważności dyrektywy Komisji 2013/2/UE z 
dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 
94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych, w zakresie, w 
jakim wprowadza ona walce do nawijania, z wyjątkiem 
walców do użytku przemysłowego, do wykazu przykładów 
opakowań; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi sześć zarzutów, 
które są zasadniczo identyczne z tymi podniesionymi w ramach 
sprawy T-202/13 Group d'Hygiène przeciwko Komisji lub są do 
nich podobne. 

Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2013 r. — SCA 
Tissue France przeciwko Komisji 

(Sprawa T-237/13) 

(2013/C 171/77) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: SCA Tissue France (Bois Colombes, Francja) 
(przedstawiciele: adwokaci J.M. Leprêtre i N. Chahid-Nouraï) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie 
art. 263 TFUE, nieważności dyrektywy Komisji 2013/2/UE z 
dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 
94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych, w zakresie, w 
jakim wprowadza ona walce do nawijania, z wyjątkiem 
walców do użytku przemysłowego, do wykazu przykładów 
opakowań; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi sześć zarzutów, 
które są zasadniczo identyczne z tymi podniesionymi w ramach 
sprawy T-202/13 Group d'Hygiène przeciwko Komisji lub są do 
nich podobne. 

Skarga wniesiona w dniu 24 kwietnia 2013 r. — Delipapier 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-238/13) 

(2013/C 171/78) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Delipapier (Frouard, Francja) (przedstawiciele: 
adwokaci J.M. Leprêtre i N. Chahid-Nouraï) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie 
art. 263 TFUE, nieważności dyrektywy Komisji 2013/2/UE z 
dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 
94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych, w zakresie, w 
jakim wprowadza ona walce do nawijania, z wyjątkiem 
walców do użytku przemysłowego, do wykazu przykładów 
opakowań; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi sześć zarzutów, 
które są zasadniczo identyczne z tymi podniesionymi w ramach 
sprawy T-202/13 Group d'Hygiène przeciwko Komisji lub są do 
nich podobne. 

Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2013 r. — ICT 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-243/13) 

(2013/C 171/79) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Industrie Cartarie Tronchetti SpA (ICT) (Borgo a 
Mozzano, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci J.-M. Leprêtre i N. 
Chahid-Nouraï) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie 
art. 263 TFUE, nieważności dyrektywy Komisji 2013/2/UE z 
dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 
94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych, w zakresie, w 
jakim wprowadza ona walce do nawijania, z wyjątkiem 
walców do użytku przemysłowego, do wykazu przykładów 
opakowań;
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