
Zarzuty i główne argumenty

W ramach niniejszej skargi skarżąca wnosi o stwierdzenie
nieważności dorozumianej decyzji Komisji oddalającej wniosek
skarżącej, złożony na podstawie rozporządzenia nr 1049/
2001 (1), o udostępnienie dokumentów dotyczących postępo-
wania w sprawie pomocy państwa odnoszącego się do domnie-
manej pomocy państwa udzielonej poprzez zawarcie umowy
z operatorem portu lotniczego Tampere-Pirkkala. Decyzja ta
poprzedzała wydanie wyraźnej decyzji z dnia 31 października
2008 r. W niniejszej sprawie skarżąca dochodzi tytułem ewen-
tualnym stwierdzenia nieważności wyraźnej decyzji.

Zarzuty i główne argumenty podniesione przez skarżącą są
identyczne z tymi, które podniesiono w sprawie T-494/08
Ryanair przeciwko Komisji.

(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,
s. 43.

Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2008 r. — Ryanair
Ltd przeciwko Komisji

(Sprawa T-509/08)

(2009/C 32/85)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Ryanair Ltd (Dublin, Irlandia) (przedstawiciele:
E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, zgodnie z art. 230 i 231 WE, że dorozumiana
decyzja Komisji odmawiająca dostępu do dokumentów,
których udostępnienia zażądała skarżąca we wniosku z dnia
20 czerwca 2008 r., jest nieważna oraz uznanie decyzji
Komisji z dnia 26 września 2008 r. odmawiającej udostęp-
nienia tych samych dokumentów za nieistniejącą;

— tytułem ewentualnym, stwierdzenie, zgodnie z art. 230
i 231 WE, że decyzja Komisji z dnia 26 września 2008 r.
odmawiająca dostępu do dokumentów, których udostęp-
nienia zażądała skarżąca we wniosku z dnia 20 czerwca
2008 r., jest nieważna;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania poniesionymi
przez skarżącą; oraz

— podjęcie wszelkich innych działań, jakie Sąd uzna za
stosowne.

Zarzuty i główne argumenty

W ramach niniejszej skargi skarżąca wnosi o stwierdzenie
nieważności dorozumianej decyzji Komisji oddalającej wniosek
skarżącej, złożony na podstawie rozporządzenia nr 1049/
2001 (1), o udostępnienie dokumentów dotyczących postępo-
wania w sprawie pomocy państwa odnoszącego się do domnie-
manej pomocy państwa udzielonej poprzez zawarcie umowy
z operatorem portu lotniczego w Bratysławie. Decyzja ta
poprzedzała wydanie wyraźnej decyzji z dnia 26 września
2008 r. W niniejszej sprawie skarżąca dochodzi tytułem ewen-
tualnym stwierdzenia nieważności wyraźnej decyzji.

Zarzuty i główne argumenty podniesione przez skarżącą są
identyczne z tymi, które podniesiono w sprawie T-494/08
Ryanair przeciwko Komisji.

(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,
s. 43.

Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2008 r. — Unity
OSG FZE przeciwko Radzie i EUPOL Afganistan

(Sprawa T-511/08)

(2009/C 32/86)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Unity OSG FZE (Dubaj, Zjednoczone Emiraty
Arabskie) (przedstawiciele: C. Bryant i J. McEwen, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej i misja policyjna Unii
Europejskiej w Afganistanie

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji misji policyjnej Unii Euro-
pejskiej w Afganistanie (i) o odrzuceniu oferty skarżącej
dotyczącej udzielenia zamówienia na usługi dozorowania i
ścisłej ochrony w Afganistanie i (ii) o udzieleniu zamówienia
innemu oferentowi, o czym skarżąca została poinformo-
wana pismem z dnia 23 listopada 2008 r.;

— obciążenie strony pozwanej poniesionymi przez stronę
skarżącą kosztami postępowania zgodnie z art. 87 regula-
minu Sądu Pierwszej Instancji.
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