
Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12
maja 2006 r. — Gollnisch przeciwko Parlamentowi

(Sprawa T-42/06 R)

(Środki tymczasowe — Akt Parlamentu — Ochrona immuni-
tetu członka Parlamentu — Wniosek o zawieszenie wyko-

nania — Dopuszczalność)

(2006/C 165/53)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bruno Gollnisch (Limonest, Francja) (przedsta-
wiciel: W. de Saint Just, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: H.
Krück, C. Karamarcos i A. Padowska, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Parlamentu Europej-
skiego z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie zaniechania
ochrony immunitetu i przywilejów B. Gollnischa

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę-
powanie w sprawie.

Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2006 r. — Drax Power i
in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-130/06)

(2006/C 165/54)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Drax Power Ltd (Selby, Zjednoczone Króle-
stwo), Great Yarmouth Power Ltd (Swindon, Zjednoczone
Królestwo), International Power Plc (Londyn, Zjednoczone
Królestwo), Npower Copgen Ltd (Swindon, Zjednoczone Króle-
stwo), ScottishPower Generation Ltd (Glasgow, Zjednoczone
Królestwo), Scottish and Southern Energy Plc (Perth, Zjedno-
czone Królestwo) (Przedstawiciele: I. Glick, QC, i M. Cook,
Barrister)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C (2006) 426
wersja ostateczna z dnia 22 lutego 2006 r. dotyczącej
proponowanej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej zmiany krajowego planu
rozdzielania przydziałów emisji gazów cieplarnianych;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania poniesionymi
przez skarżące.

Zarzuty i główne argumenty

W dniu 10 listopada 2004 r. Zjednoczone Królestwo poinfor-
mowało Komisję o zamiarze zmiany swojego tymczasowego
krajowego planu rozdzielania przydziałów emisji gazów
cieplarnianych. W wyniku skargi Zjednoczonego Królestwa na
decyzję Komisji stwierdzająca niedopuszczalność propono-
wanej zmiany Sąd Pierwszej Instancji wyrokiem w sprawie T-
178/05 (1)stwierdził jej nieważność.

W następstwie tego stwierdzenia nieważności Komisja wydała
nową decyzję stwierdzającą, że proponowana zmiana jest
niedopuszczalna. Ta decyzja została obecnie zaskarżona przez
skarżące.

Skarżące są bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich
oddziałów właścicielami instalacji produkujących energię elek-
tryczną objętych dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we
Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (2). W
wyniku proponowanej zmiany krajowego planu rozdzielania
otrzymałyby one znacznie więcej przydziałów, niż przyznano
im obecnie.

W uzasadnieniu skargi skarżące podnoszą, że zaskarżona
decyzja jest sprzeczna z wyrokiem Sądu Pierwszej Instancji w
sprawie T-178/05 i że kwestie poruszone w tej decyzji zostały
już prawomocnie rozstrzygnięte.

Zdaniem skarżących Komisja błędnie twierdzi, że wynikająca z
art. 11 ust. 1 dyrektywy data 30 września 2004 r. jest
terminem prekluzyjnym i że państwa członkowskie nie są
uprawnione do proponowania zmian w krajowych planach
rozdzielania po tym terminie, z wyjątkiem zmian wymaganych
decyzją Komisji.

Skarżące twierdzą ponadto, że wyrażone obawy co do funkcjo-
nowania systemu handlu przydziałami są przesadzone i nie
mogą uzasadniać odrzucenia proponowanej zmiany.

(1) Wyrok w sprawie T-178/05 Zjednoczone Królestwo przeciwko
Komisji, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze.

(2) Dz.U. L 275, str. 32.
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