
Na poparcie złożonych wniosków rząd duński podnosi, że
decyzja Komisji z dnia 19 maja 2004 r.:

— narusza istotne wymogi proceduralne;

— jest sprzeczna z art. 295 Traktatu, traktatowymi zasadami
dotyczącymi pomocy państwa zawartymi w art. 87 ust. 1
oraz art. 86 ust. 2, a także protokołem dotyczącym systemu
radiofonii i telewizji publicznej w Państwach Członkow-
skich, a także

— jest sprzeczna z rozporządzeniem Rady nr 659/1999 (1)
oraz dyrektywą Komisji nr 80/723 (2).

Na poparcie głównego wniosku o stwierdzenie nieważności
rząd duński podnosi, że:

— naruszono zasadę kontradyktoryjności, która miała
konkretne znaczenie dla możliwości obrony przez rząd
swego stanowiska, czego skutkiem była decyzja Komisji;

— ani opłaty abonamentowe uzyskane przez TV2, ani przy-
chody z reklam uzyskane przez TV2 za pośrednictwem
TV2-Fonden do momentu zakończenia przezeń działalności
w 1997 r. nie są pomocą państwa, ponieważ nie została
udzielona pomoc przy użyciu zasobów państwowych w
rozumieniu art. 87 Traktatu;

— kapitał wypracowany w TV2 w latach 1995–2002 stanowi
normalny zysk z wykonywania przez TV2 zadań z tytułu
pełnienia misji publicznej, a nie „nadmierną kompensację”,
która mogłaby być uważana za pomoc państwa, niezgodną
z Traktatem;

— obliczenie przez Komisję „nadmiernej kompensacji” jest
dotknięte błędem;

— nie mamy do czynienia z pomocą państwa, chociaż środki
udzielone TV2 przekraczają koszty netto realizacji zadań z
tytułu pełnienia misji publicznej, ponieważ udzielone środki
nie zostały w rzeczywistości użyte do subsydiowania skroś-
nego (pokrywanie kosztów jednego rodzaju prowadzonej
przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej przycho-
dami pochodzącymi z innego rodzaju działalności) działal-
ności komercyjnej TV2 i z tego powodu nie zakłócają
konkurencji;

— środki publiczne ewentualnie przekazane TV2 mogą zostać
uznane za udzielone zgodnie z testem prywatnego inwes-
tora przeprowadzonym w warunkach gospodarki rynkowej,
a zatem nie była to pomoc państwa.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE
(Dz.U. L 83 z 27.3.1999 str. 1).

(2) Dyrektywa Komisji (WE) nr 80/723/EWG z dnia z dnia 25 czerwca
1980 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między
Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi
(Dz.U. L 195 z 29.7.1980 str. 35).

Skarga wniesiona dnia 27 lipca 2004 r. przez Port Support
Customs Rotterdam BV przeciwko Komisji Wspólnot
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Dnia 27 lipca 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga przeciwko Komisji Wspólnot
Europejskich wniesiona przez Port Support Customs Rotterdam
BV z siedzibą w Rotterdamie (Królestwo Niderlandów), repre-
zentowany przez T. M. Jansena.

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 18 maja 2004 r.,

— nakazanie pozwanej, by przedstawiła skarżącemu infor-
macje i przesłała kopię dokumentów, o których udostęp-
nienie wnioskował.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący wystąpił o dostęp do sprawozdania służbowego Euro-
pejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
dotyczącego obuwia i wyrobów tekstylnych pochodzących z
Kambodży. Uzyskał on tylko częściowy dostęp do sprawo-
zdania i wobec tego wystąpił również o uzyskanie dostępu do
nieujawnionych części sprawozdania. Dostępu tego nie uzyskał.

Na poparcie swojego wniosku skarżący wskazuje na naruszenie
art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 z dnia 30 maja
2001 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicz-
nego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady
i Komisji. (1) Skarżący wskazuje, że Komisja nie udzieliła odpo-
wiedzi na jego wniosek potwierdzający.

(1) Dz.U. L 145, str. 43.

Skarga wniesiona 29 lipca 2004 r. przez Air Bourbon
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
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Dnia 29 lipca 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga przeciwko Komisji Wspólnot
Europejskich, wniesiona przez société Air Bourbon, z siedzibą
w Sainte-Marie, Reunion (Francja), reprezentowaną przez
Sauvera Vaisse'a, adwokata.
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