
Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności aktów strony pozwanej, dopuszczają-
cych stosowanie przez Królestwo Norwegii ograniczeń stężenia
akrylamidu bardziej rygorystycznych niż te, które są stosowane
we Wspólnocie Europejskiej i które zostały zawarte w decyzji
Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2004 z dnia 26 kwietnia
2004 r. zmieniającej załącznik II (Przepisy techniczne, normy,
badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG (Dz.U. L 277, str.
30), a także stwierdzenie nieważności stanowiska Wspólnoty
dotyczącego tej decyzji.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Skarżąca ponosi własne koszty, jak również koszty poniesione
przez Komisję i Radę.

(1) Dz.U. C 284 z 20.11.2004

Postanowienie Prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23
maja 2005 r. — Dimos Ano Liosion i in. przeciwko

Komisji

(Sprawa T-85/05 R)

(Postępowanie w sprawie zastosowania środka tymczasowego
— Fundusz Spójności — Decyzja o współfinansowaniu —
Projekt higienicznego składowania odpadów domowych —
Dopuszczalność — Fumus boni juris — Okoliczności niecier-

piące zwłoki — Brak)

(2005/C 257/23)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Dimos Ano Liosion i in. (Grecja) [pełnomocnik:
adwokat G. Kalavros]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [pełno-
mocnicy: D. Triantafyllou i L. Flynn]

Przedmiot sprawy

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji E(2004)
5522 z dnia 21 grudnia 2004 r. dotyczącej przyznania pomocy
finansowej przez Fundusz Spójności na rzecz projektu fazy A
budowy drugiego składowiska odpadów (XYTA) w Attyce
Zachodniej w Skalisiri, gminie Fyli, Attyka (Grecja).

Sentencja postanowienia

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

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

Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2005 r. — Friedrich
Weber przeciwko Komisji

(Sprawa T-290/05)

(2005/C 257/24)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Friedrich Weber (Kolonia, Niemcy) [Przedsta-
wiciel: W. Declair, adwokat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— Zmiana decyzji pozwanej z dnia 27 maja 2005 r. w ten
sposób, że zostanie ona zobowiązana na podstawie
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 do udostępnienia
skarżącemu zgodnie z jego pismami z dnia 23 kwietnia
2005 r. i 27 kwietnia 2005 r. dokumentów w ramach
postępowania w sprawie pomocy państwa E 3/2005
dotyczącego finansowania publiczno-prawnych rozgłośni
radiowych w Niemczech.

Zarzuty i główne argumenty

W zaskarżonej decyzji Komisja oddaliła wniosek skarżącego o
udzielenie dostępu do dokumentów w ramach postępowania w
sprawie pomocy państwa E 3/2005 dotyczącego finansowania
publiczno-prawnych rozgłośni radiowych w Niemczech,
powołując się na art. 4 ust. 2 tiret trzecie i art. 4 ust. 3 akapit
pierwszy rozporządzenia w sprawie przejrzystości (1).

Skarżący podnosi, że ujawnienie danych dokumentów jest w
interesie publicznym.

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do
dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L
145, str. 43).
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