
Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 11-i végzése –

Honig-Verband kontra Bizottság

(T-35/06. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – 1854/2005/EK rendelet –

Oltalom alatt álló földrajzi jelzés – »Miel de Provence« – Álta-
lános hatályú aktus – A személyében való érintettség hiánya –

Elfogadhatatlanság”)

(2007/C 283/48)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Honig-Verband e.V. (Hamburg, Németország) (képvi-
selők: M. Hagenmeyer és T. Teufer ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
F. Erlbacher és B. Doherty meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az egyes elnevezéseknek az „Oltalom alatt álló eredetmegjelö-
lések és földrajzi jelzések nyilvántartása” elnevezésű nyilvántar-
tásba való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékle-
tének kiegészítéséről (Miel de Provence) szóló, 2005. november
14-i 1854/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 297., 3. o.)
megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2) A felperes maga viseli saját költségeit, valamint a Bizottság részéről
felmerült költségeket.

(1) HL C 86., 2006.4.8.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 11-i végzése –

Fels-Werke és társai kontra Bizottság

(T-28/07. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – 2003/87/EK irányelv – Az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereske-
delmi rendszere – Kibocsátási egységek kiosztására vonatkozó,
a 2008-2012 közötti időszakot érintő németországi nemzeti
terv – Elutasító bizottsági határozat – A személyében való

érintettség hiánya – Elfogadhatatlanság”)

(2007/C 283/49)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: Fels-Werke GmbH (Goslar, Németország), Saint-
Gobain Glass Deutschland GmbH (Aachen, Németország) és
Spenner-Zement GmbH & Co. KG (Erwitte, Németország)
(képviselők: H. Posser és S. Altenschmidt ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: U. Wölker
meghatalmazott)

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.)
szerint a Németországi Szövetségi Köztársaság által a
2008-2012 közötti időszakra vonatkozóan közölt, az üvegház-
hatású gázok kibocsátási egységeinek kiosztására vonatkozó
nemzeti tervről szóló, 2006. november 29-i bizottsági határozat
részleges megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

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

2) Az Elsőfokú Bíróság a Fels-Werke GmbH-t, a Saint-Gobain Glass
Deutschland GmbH-t, és a Spenner-Zement GmbH & Co. KG-t
kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 69., 2007.3.24.
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