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RÄTTELSER

Rättelse till meddelandet i Europeiska unionens officiella tidning i mål T-197/17
(Europeiska unionens officiella tidning C 151 av den 15 maj 2017)
(2017/C 213/53)

Meddelandet i mål T-197/17, Abel m.fl./kommissionen, ska ha följande lydelse:

”Talan väckt den 28 mars 2017 – Abel m.fl. mot kommissionen
(Mål T-197/17)
(2017/C 151/59)
Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: Marc Abel (Montreuil, Frankrike) och 1 428 andra sökande (ombud: advokaten J. Assous)
Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden
Sökandena yrkar att tribunalen ska
— fastställa att Europeiska kommissionens agerat rättsstridigt,
— fastställa den skada som sökandena vållats till följd av antagandet av kommissionens förordning (EU) 2016/646 av den
20 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta
nyttofordon (Euro 6),
— förplikta Europeiska kommissionen att betala skadestånd till sökandena med 1 000 euro för den ideella skada som de
lidit till följd av antagandet av nämnda förordning samt ett symboliskt belopp på en euro för ekonomisk skada,
— förelägga Europeiska kommissionen att omedelbart sätta ned ’den slutliga överensstämmelsefaktor’ som införts genom
förordning (EU) 2016/646 till ett värde på 1 och att avskaffa ’den tillfälliga överensstämmelsefaktor’ som fastställts till
2,1, och
— förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökanden följande.
1. Svaranden har agerat rättsstridigt i samband med att den antog den aktuella förordningen med utövande av den
befogenhet som den delegerats av Europaparlamentet och rådet genom deras förordning (EG) nr 715/2007 av den
20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon
(Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 2007, s. 1) i
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av
kommissionens genomförandebefogenheter. Det rör sig konkret om följande:
— Åsidosättande av både primärrättsliga och sekundärrättsliga bestämmelser i unionens lagstiftning på miljöområdet.
— Åsidosättande av underordnade bestämmelser i gemenskapsrätten, såsom de allmänna principerna om att nuvarande
skyddsnivå inte får sänkas, om försiktighet, om förebyggande, om insatser vid källan och om att förorenaren ska
betala.
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— Åsidosättande av förfaranderegler, eftersom kommissionen inte kunde använda det föreskrivande förfarandet med
kontroll för att ändra en väsentlig del av förordning nr 715/2007.
— Åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, eftersom antagandet av den aktuella förordningen inte har skett med
iakttagande av de demokratiska garantier som följer med användningen av det ordinarie lagstiftningsförfarandet i
vilket Europaparlamentet och rådet är medbeslutande.
2. Det föreligger en faktisk och säker skada samt ett direkt orsakssamband mellan kommissionens agerande och den
anförda skadan.”

