
Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji 2005/374/WE z dnia 
20 października 2004 r. w sprawie środków pomocy państwa 
wprowadzonych przez Niemcy na rzecz spółki Kvaerner Warnow 
Werft. 

2) Komisja pokrywa swe własne koszty, jak i koszty poniesione przez 
Aker Warnow Werft GmbH i Kvaerner ASA. 

( 1 ) Dz.U. C 106 z 30.4.2005 

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 marca 2009 r. – 
Borax Europe przeciwko Komisji 

(Sprawa T-121/05) ( 1 ) 

(Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 
1049/2001 – Dokumenty i zapisy dźwiękowe – Odmowa 
dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony prywatności i integral-
ności osoby fizycznej – Wyjątek dotyczący ochrony procesu 

podejmowania decyzji) 

(2009/C 90/35) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Borax Europe Ltd (Guildford, Zjednoczone 
Królestwo) (przedstawiciele: D. Vandermeersch i K. Nordlander, 
adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: P. Costa de Oliveira i I. Chatzigiannis, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji sekretarza general-
nego Komisji z dnia 17 stycznia2005 r. odmawiającej dostępu 
do pewnych dokumentów i zapisów dźwiękowych sporządzo-
nych w ramach trzydziestego dostosowania dyrektywy Rady 
67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
substancji niebezpiecznych (Dz.U. 1967, 196, s. 1) do postępu 
technicznego. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdzona zostaje nieważność decyzji sekretarza generalnego 
Komisji z dnia 17 stycznia 2005 r. odmawiającej dostępu do 
pewnych dokumentów i zapisów dźwiękowych sporządzonych w 
ramach trzydziestego dostosowania do postępu technicznego dyre-
ktywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj-
nych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
substancji niebezpiecznych. 

2) Kosztami postępowania zostaje obciążona Komisja. 

( 1 ) Dz.U. C 143 z 11.6.2005 

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 marca 2009 r. – 
Borax Europe przeciwko Komisji 

(Sprawa T-166/05) ( 1 ) 

(Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 
1049/2001 – Dokumenty i zapisy dźwiękowe – Odmowa 
dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony prywatności i integral-
ności osoby fizycznej – Wyjątek dotyczący ochrony procesu 

podejmowania decyzji) 

(2009/C 90/36) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Borax Europe Ltd (Guildford, Zjednoczone 
Królestwo) (przedstawiciele: D. Vandermeersch i K. Nordlander, 
adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: P. Costa de Oliveira i I. Chatzigiannis, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji sekretarza general-
nego Komisji z dnia 21 lutego 2005 r. odmawiającej dostępu 
do pewnych dokumentów i zapisów dźwiękowych sporządzo-
nych w ramach trzydziestego dostosowania dyrektywy Rady 
67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
substancji niebezpiecznych (Dz.U. 1967, 196, s. 1) do postępu 
technicznego. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdzona zostaje nieważność decyzji sekretarza generalnego 
Komisji z dnia 21 lutego 2005 r. w zakresie, w jakim dotyczy 
ona odmowy udostępnienia Borax Europe Ltd zapisów z posie-
dzenia, które odbyło się w dniach 5 i 6 października 2004 r., 
dwóch projektów streszczenia sprawozdań z tego posiedzenia, trzy-
nastu komentarzy ekspertów, dwóch komentarzy przedstawicieli 
przemysłu i dokumentu przedstawionego przez sprawozdawcę 
duńskiego. 

2) Kosztami postępowania zostaje obciążona Komisja. 

( 1 ) Dz.U. C 155 z 25.6.2005
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