
POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY TRYBUNAŁU 

z dnia 10 czerwca 2008 r.(*) 

 

Wykreślenie 

 

W sprawie C‑416/06 

 

mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego, wniesioną w dniu 11 października 2006 r., 

 

Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez M. Shottera oraz K. Mojzesowicz, 

działających w charakterze pełnomocników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, 

strona skarżąca, 

przeciwko 

Rzeczypospolitej Polskiej, początkowo reprezentowanej przez E. Ośniecką‑Tamecką oraz T. 

Nowakowskiego, a następnie przez M. Dowgielewicza, działających w charakterze 

pełnomocników, 

 

strona pozwana, 

 

PREZES PIERWSZEJ IZBY TRYBUNAŁU, 

 

po wysłuchaniu rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura, 

 

wydaje następujące 

 

Postanowienie 

 

1        Pismem złożonym w sekretariacie Trybunału w dniu 7 marca 2008 r. Komisja 

poinformowała Trybunał zgodnie z art. 78 regulaminu o cofnięciu skargi i wniosła na 

podstawie art. 69 § 5 regulaminu o obciążenie Rzeczypospolitej Polskiej kosztami 

postępowania. 

 



2        Pismem złożonym w sekretariacie Trybunału w dniu 23 kwietnia 2008 r. (faks z dnia 18 

kwietnia) strona pozwana poinformowała, że nie ma żadnych uwag w przedmiocie cofnięcia 

skargi, jednakże wniosła o obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

 

3        Zgodnie z art. 69 § 5 akapit pierwszy regulaminu strona cofająca skargę zostaje 

obciążona kosztami postępowania, jeżeli strona przeciwna wniosła o to w uwagach w 

przedmiocie cofnięcia skargi. Jednakże na żądanie strony cofającej skargę koszty ponosi 

strona przeciwna, jeżeli wydaje się to usprawiedliwione ze względu na jej postępowanie. 

 

4        W niniejszej sprawie skarga i późniejsze jej cofnięcie przez Komisję były wynikiem 

postępowania Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ dopiero po wniesieniu skargi przyjęła ona 

przepisy niezbędne celem zastosowania się do jej zobowiązań. 

 

5        W związku z tym należy obciążyć Rzeczpospolitą Polską kosztami postępowania. 

 

Z powyższych względów prezes pierwszej izby Trybunału postanawia, co następuje: 

 

1)      Sprawa C‑416/06 zostaje wykreślona z rejestru Trybunału. 

 

2)      Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

 

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 10 czerwca 2008 r. 

 

Sekretarz 

    

 

       Prezes pierwszej izby 

 

R. Grass 

    

 

       P. Jann 

 



* Język postępowania: polski. 


