
Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2006. május 12-i végzése –
Gollnisch kontra Parlament

(T-42/06. R. sz. ügy)

(„Ideiglenes intézkedés – A Parlament jogi aktusa – Parla-
menti képviselő mentelmi jogának védelme – Elfogad-

hatóság”)

(2006/C 165/53)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bruno Gollnisch (Limonest, Franciaország) (képviselő:
W. de Saint Just ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: H. Krück, C. Kara-
marcos és A. Padowska meghatalmazottak)

Tárgy

A B. Gollnisch mentelmi joga és előjogai védelmét elutasító
2005. december 13-i európai parlamenti határozat végrehajtá-
sának felfüggesztése iránti kérelem.

Rendelkező rész

1) Az Elsőfokú Bíróság az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet eluta-
sítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.

2006. május 3–án benyújtott kereset – Drax Power és
társai kontra Bizottság

(T-130/06. sz. ügy)

(2006/C 165/54)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Drax Power Ltd (Selby, Egyesült Királyság), Great
Yarmouth Power Ltd (Swindon, Egyesült Királyság), Interna-
tional Power Plc (London, Egyesült Királyság), Npower Copgen
Ltd (Swindon, Egyesült Királyság), RWE Npower Plc (Swindon,
Egyesült Királyság), Scottishpower Generation Ltd (Glasgow,
Egyesült Királyság), Scottish and Southern Energy Plc (Perth,
Egyesült Királyság) (képviselők: I. Glick QC és M. Cook
barrister)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az üvegházhatású
gázok kibocsátási egységeire vonatkozó ideiglenes nemzeti
kiosztási terv Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága által bejelentett módosítási javaslatáról szóló,
2006. február 22-i C (2006) 426 végleges bizottsági határo-
zatot;

– kötelezze a Bizottságot az eljáráshoz kapcsolódóan a felperes
részéről felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

2004. november 10-én az Egyesült Királyság a Bizottságnak
bejelentette azon szándékát, hogy módosítani kívánja az üveg-
házhatású gázok kibocsátási egységeire vonatkozó ideiglenes
nemzeti kiosztási tervét. A javasolt módosítás elfogad-
hatatlanságát megállapító bizottsági határozatot az Egyesült
Királyság megtámadta, és ezt követően az Elsőfokú Bíróság a
T-178/05. sz. ügyben hozott ítéletével (1) e határozatot meg-
semmisítette.

A megsemmisítést követően a Bizottság a javasolt módosítás el-
fogadhatatlanságát megállapító, új határozatot fogadott el. A
felperesek jelenleg e határozatot támadják.

A felperesek – közvetve, illetve leányvállalataikon keresztül – 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 (2) hatálya
alá tartozó villamosenergia-termelő berendezések tulajdonosai.
A nemzeti kiosztási terv javasolt módosítása azt eredményezné,
hogy a felperesek jóval több egységben részesülnének, mint
jelenleg.

Keresetük alátámasztásaként a felperesek azzal érvelnek, hogy a
megtámadott határozat ellentétes az Elsőfokú Bíróság
T-178/05. sz. ügyben hozott ítéletével, és hogy a megtámadott
határozat tárgyát képező kérdések res iudicata-nak minősülnek.

A felperesek álláspontja szerint a Bizottság tévesen állapítja
meg, hogy az irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében meghatá-
rozott, 2004. szeptember 30-i határidő jogvesztő határidő, és
hogy a tagállamok e határidőt követően a bizottsági határozat
által előírtakon kívül nem javasolhatnak más módosítást a
nemzeti elosztási terveikre vonatkozóan.

A felperesek továbbá azt állítják, hogy a kibocsátási jogok
kereskedelme rendszerének működése tekintetében kifejezett
aggályok túlzottak, és nem igazolhatják a javasolt módosítás
elutasítását.

(1) Az Elsőfokú Bíróságnak a T-178/05. sz., Egyesült Királyság kontra
Bizottság ügyben hozott ítélete (az EBHT-ban még nem tették
közzé).

(2) HL 2003. L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet,
7. kötet, 631. o.
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