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OPRAVY

Oprava sdělení v Úředním věstníku ve věci T-197/17
(Úřední věstník Evropské unie C 151 ze dne 15. května 2017)
(2017/C 213/53)

Sdělení v Úředním věstníku ve věci T-197/17, Abel a další v. Komise, se nahrazuje následujícím zněním:

Žaloba podaná dne 28. března 2017 – Abel a další v. Komise
(Věc T-197/17)
(2017/C 151/59)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobci: Marc Abel (Montreuil, Francie) a 1 428 dalších žalobců (zástupce: J. Assous, advokát)
Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání
Žalobci navrhují, aby Tribunál:
— uznal protiprávnost jednání Evropské komise;
— uznal újmu způsobenou žalobcům v důsledku přijetí nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 20. dubna 2016, kterým se
mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6);
— uložil Evropské komisi povinnost zaplatit částku 1 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy způsobené žalobcům
v důsledku přijetí takového nařízení a symbolickou částku 1 eura jako náhradu majetkové újmy;
— vydal vůči Evropské komisi soudní příkaz, aby „konečný faktor shodnosti“ zavedený nařízením (EU) 2016/646 snížila
na 1 a upustila od „konečného faktoru shodnosti“ stanoveného na 2,1;
— uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Na podporu žaloby uvádějí žalobci následující skutečnosti.
1. Žalovaná se dopustila pochybení při přijímání předmětného nařízení v rámci výkonu své pravomoci, kterou na ni
přenesly Evropský parlament a Rada nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června
2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5
a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. 2007, L 171, s. 1), v souladu
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených
Komisi. Konkrétně se jedná o:
— porušení norem primárního i sekundárního unijního práva v oblasti životního prostředí;
— porušení podpůrných norem práva Společenství, jako jsou obecné zásady zákazu zhoršování dosažené úrovně,
obezřetnosti, prevence, působení u zdroje a zásada „znečišťovatel platí“;
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— zneužití procesních pravidel v tom smyslu, že Komise nemohla použít regulativní postup s kontrolou ke změně
podstatného prvku nařízení (ES) č. 715/2007;
— porušení podstatných náležitostí v tom smyslu, že s předmětným nařízením nebyly spojeny demokratické záruky,
jaké nabízí řádný legislativní postup spolurozhodování Evropského parlamentu a Rady.
2. Existence skutečné a nepochybné újmy a přímé příčinné souvislosti mezi jednáním Komise a tvrzenou újmou.

