
Az Elsőfokú Bíróság 2008. szeptember 23-i végzése –

Cementownia „Warta” kontra Bizottság

(T-198/07. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – 2003/87/EK
irányelv – Üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmi rendszere – Lengyelországnak a kibocsátási
egységekre vonatkozó, a 2008-tól 2012-ig terjedő időszakot
érintő nemzeti kiosztási terve – A Bizottság azon határozata,
hogy egyes feltételek teljesülése esetén nem emel kifogást – A
kibocsátási egységeknek az egyéni kiosztására vonatkozó
tagállami hatáskör – A közvetlen érintettség hiánya –

Elfogadhatatlanság”)

(2008/C 301/64)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Cementownia „Warta” S.A. (Trębaczewo, Lengyelország)
(képviselők: P. K. Rosiak és F. Puel ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
U. Wölker és K. Hermann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen
belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 275.,
32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.)
alapján a 2008-tól 2012-ig terjedő időszakot érintően a Lengyel
Köztársaság által bejelentett, az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátási egységeire vonatkozó nemzeti kiosztási tervről szóló,
2007. március 26-i C(2007) 1295 végleges bizottsági határozat
megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint elfogadhatatlant, elutasítja.

2) A Cementownia „Warta” S. A. maga viseli saját költségeit, vala-
mint a Bizottság részéről felmerült költségeket is.

(1) HL C 170., 2007.7.21.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. szeptember 23-i végzése –

Cementownia „Odra” kontra Bizottság

(T-199/07. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – 2003/87/EK
irányelv – Üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmi rendszere – Lengyelországnak a kibocsátási
egységekre vonatkozó, a 2008-tól 2012-ig terjedő időszakot
érintő nemzeti kiosztási terve – A Bizottság azon határozata,
hogy egyes feltételek teljesülése esetén nem emel kifogást – A
kibocsátási egységeknek az egyéni kiosztására vonatkozó
tagállami hatáskör – A közvetlen érintettség hiánya –

Elfogadhatatlanság”)

(2008/C 301/65)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Cementownia „Odra” S.A. (Opole, Lengyelország)
(képviselők: P. K. Rosiak és F. Puel ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
U. Wölker és K. Hermann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen
belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 275.,
32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.)
alapján a 2008-tól 2012-ig terjedő időszakot érintően a Lengyel
Köztársaság által bejelentett, az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátási egységeire vonatkozó nemzeti kiosztási tervről szóló,
2007. március 26-i C(2007) 1295 végleges bizottsági határozat
megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint elfogadhatatlant, elutasítja.

2) A Cementownia „Odra” S. A. maga viseli saját költségeit, valamint
a Bizottság részéről felmerült költségeket is.

(1) HL C 170., 2007.7.21.
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