
Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2007. november 9-i végzése
– Lengyel Köztársaság kontra Bizottság

(T-183/07. R. sz. ügy) (1)

(„Ideiglenes intézkedés – 2003/87/EK irányelv – Az üvegház-
hatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rend-
szere – Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a
2008-2012-es időszakra vonatkozó lengyel nemzeti kiosztási
terve – A Bizottság elutasító határozata – Végrehajtás felfüg-

gesztése iránti kérelem – Sürgősség hiánya”)

(2008/C 8/30)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Lengyel Köztársaság (képviselő: T. Nowakowski megha-
talmazott)

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

Az ügy tárgya

A Lengyelország által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási
egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozá-
sáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003.
október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek (HL L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet,
7. kötet, 631. o.) megfelelően bejelentett, az üvegházhatású
gázok kibocsátási egységeinek a 2008–2012-es időszakra szóló
nemzeti kiosztási tervére vonatkozó, 2007. március 26-i C
(2007) 1295 végleges bizottsági határozat végrehajtásának
felfüggesztése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

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

2) Az Elsőfokú Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.

(1) HL C 155., 2007.7.7.

Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró 2007.
november 15-i végzése – Donnici kontra Parlament

(T-215/07. R. sz. ügy)

(„Ideiglenes intézkedés – Az Európai Parlament határozata –

A képviselők mandátumának igazolása – Parlamenti
mandátum érvénytelenítése a nemzeti választójog alkalmazása
következtében – A végrehajtás felfüggesztésére irányuló
kérelem – Elfogadhatóság – Fumus boni iuris – Sürgősség –

Az érdekek mérlegelése”)

(2008/C 8/31)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Beniamino Donnici (Castrolibero, Olaszország) (képvi-
selők: M. Sanino, G.M. Roberti, I. Perego és P. Salvatore
ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: H. Krück, N. Lorenz és
A. Caiole meghatalmazottak)

A felperes kérelmeit támogató beavatkozó: Olasz Köztársaság (képvi-
selők: I. Braguglia meghatalmazott, segítője: P. Gentili avvocato
dello Stato)

Az alperes kérelmeit támogató beavatkozó: Achille Ochetto (Róma,
Olaszország) (képviselők: P. De Caterini és F. Paola ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Beniamino Donnici mandátumának igazolásáról szóló 2007.
május 24-i európai parlamenti határozat [2007/2121 (REG)]
végrehajtásának addig történő felfüggesztésére irányuló kérelem,
amíg az Elsőfokú Bíróság határoz az alapügyben benyújtott
keresetről.

A végzés rendelkező része

1. Az Elsőfokú Bíróság felfüggeszti a Beniamino Donnici mandátu-
mának igazolásáról szóló 2007. május 24-i európai parlamenti
határozat [2007/2121 (REG)] végrehajtását.

2. Az Elsőfokú Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.
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