
W niniejszej skardze skarżąca wnosi, na podstawie art. 230 WE,
o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 19 czerwca
2008 r. częściowo uwzględniającej jej żądanie i odmawiającej
dostępu do jednego z dokumentów, o którego udostępnienie
wniosła ona na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Skarżąca podnosi, że Komisja naruszyła prawo, stosując art. 4
ust. 1 lit. a) tiret trzecie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 do
sytuacji czysto wewnątrzwspólnotowej. Skarżąca twierdzi nadto,
że Komisja rażąco naruszyła prawo, gdy uznała, że treść pisma
kanclerza Schrödera była poufna do tego stopnia, że jej ujaw-
nienie mogło stworzyć zagrożenie dla polityki gospodarczej
Niemiec i innych państw członkowskich Wspólnoty. Skarżąca
podnosi dalej, że Komisja popełniła rażące błędy w zakresie
oceny, gdy uznała, że ujawnienie tego pisma naruszyłoby proces
podejmowania decyzji, a wreszcie, gdy nie uznała interesu
publicznego za nadrzędny w stosunku do wymogu poufności
procesu podejmowania decyzji.

(1) Sprawa C-64/05 P Królestwo Szwecji przeciwko Komisji, (Zb. Orz.
s. 11389).

(2) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w spra-
wie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.U. 1992, L 206, s. 7).

(3) 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. 2001,
L 145, s. 43).

Skarga wniesiona w dniu 2 września 2008 r. —
Federcoopesca i. in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-366/08)

(2008/C 301/73)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Federazione Nazionale delle Cooperative della
Pesca (Federcoopesca) (Rzym, Włochy); Pappalardo (Cetara,
Włochy); Pescatori La Tonnara (Cetara, Włochy); Fedemar
(Cetara, Włochy); I Ciclopi di Tudisco Matteo (Catane, Włochy);
Testa (Catane, Włochy); Pescatori San Pietro Apostolo,
Camplone (Pescara, Włochy) i Pesca (Pescara, Włochy) (przedsta-
wiciele: adwokaci P. Cavatola, V. Cannizzaro, G. Micucci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (WE)
nr 530/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiającego

środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do
połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękit-
nopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45o

długości geograficznej zachodniej;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są zbliżone to zarzutów i argu-
mentów powołanych powołanych sprawach T-305/08 Włochy
przeciwko KOmisji i T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio i Salva-
tore S.n.c. przeciwko Komisji.

Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2008 r. — Atlantean
przeciwko Komisji

(Sprawa T-368/08)

(2008/C 301/74)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Atlantean Ltd (Killybegs, Irlandia) (przedstawi-
ciele: M. Fraser, D. Hennessy, Solicitors, G. Hogan SC, E. Regan i
C. Toland, Barristers)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności skierowanej do Irlandii decyzji
Komisji C(2008) 3236 z dnia 26 czerwca 2008 r. wydanej
w odpowiedzi na wniosek Irlandii dotyczący Atlantean;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania poniesionymi
przez skarżącą.

Zarzuty i główne argumenty

W niniejszej sprawie skarżąca wnosi o częściowe stwierdzenie
nieważności decyzji Komisji C(2008) 3236 (wersja ostateczna) z
dnia 26 czerwca 2008 r. odrzucającej wniosek Irlandii
o powiększenie zdolności połowowej należącego do skarżącej
statku Atlantean, zgodnie z czwartym wieloletnim programem
orientacji dla floty rybackiej (WPO-IV) w związku z poprawą
bezpieczeństwa, warunków żeglugi morskiej, warunków sanitar-
nych, jakości produktów i warunków pracy na statkach o
długości całkowitej większej niż 12 m. Wyrokiem z dnia
13 czerwca 2006 r. Trybunał stwierdził nieważność pierwszej
decyzji Komisji 2003/245/WE z dnia 4 kwietnia 2003 r. (1)
odrzucającej wniosek Irlandii w zakresie, w jakim dotyczyła ona
należącego do skarżącej statku Atlantean (2).
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