
Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2009 r. — CEVA 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-224/09) 

(2009/C 205/74) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Centre d’étude et de valorisation des algues SA 
(CEVA) (Pleubian, Francja) (przedstawiciel: J.-M. Peyrical, avocat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— tytułem głównym stwierdzenie braku więzi umownych 
pomiędzy Komisją Europejską a CEVA i w związku z tym, 

— stwierdzenie nieważności tytułu wykonawczego nr 
3230900440 Komisji Europejskiej z dnia 6 kwietnia 2009 
r., 

— tytułem ewentualnym stwierdzenie braku uzasadnienia 
tytułu wykonawczego nr 3230900440 Komisji Europejskiej 
z dnia 6 kwietnia 2009 r., 

— stwierdzenie zagrożenia bezpodstawnym wzbogaceniem 
Komisji w razie zwrotu przez CEVA kwoty 179 896 EUR 
wraz z odsetkami za zwłokę, 

— w konsekwencji stwierdzenie nieważności tytułu wykonaw
czego nr 3230900440 Komisji Europejskiej z dnia 6 
kwietnia 2009 r. 

Zarzuty i główne argumenty 

W niniejszej skardze skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności 
tytułu wykonawczego, w którym Komisja zażądała zwrotu 
wszystkich zaliczek wpłaconych skarżącej w ramach umowy 
PROTOP n o EVK3-CT-2002-30004 dotyczącej projektu badań 
i rozwoju technologicznego. 

Na poparcie swej skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty: 

— niedopuszczalność tytułu wykonawczego z braku więzi 
umownych pomiędzy skarżącą a Komisją, 

— brak wystarczającego uzasadnienia w zakresie w jakim 
Komisja oparła się na rzekomym naruszeniu zobowiązań 
umownych przez skarżącą nie wskazując podstaw prawnych 
i faktycznych tego zarzutu, 

— naruszenie zasady braku bezpodstawnego wzbogacenia, jako 
że pełny zwrot żądanej przez Komisję kwoty prowadzi do 
powstania bezpodstawnego wzbogacenia po jej stronie, w 
zakresie w jakim dysponowałaby ona pracami i studiami 
wykonanymi przez skarżącą, nie zapłaciwszy za ich wyko
nanie. 

Skarga wniesiona w dniu 12 czerwca 2009 r. — Access 
Info Europe przeciwko Radzie Unii Europejskiej 

(Sprawa T-233/09) 

(2009/C 205/75) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Access Info Europe (Madryt, Hiszpania) (przed
stawiciele: O. Brouwer i J. Blockx, prawnicy) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji; 

— obciążenie Rady Unii Europejskiej, na podstawie art. 87 
regulaminu Sądu, kosztami postępowania poniesionymi 
przez stronę skarżącą, jak również kosztami poniesionymi 
przez ewentualnych interwenientów. 

Zarzuty i główne argumenty 

Strona skarżąca żąda, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 ( 1 ), stwierdzenia nieważności decyzji Rady odma
wiającej jej udzielenia pełnego dostępu do dokumentu 
16338/08, notatki służbowej sporządzonej przez sekretariat 
generalny Rady dla grupy roboczej ds. informacji, dotyczącej 
propozycji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Euro
pejskiego, Rady i Komisji. Rada jakoby udostępniła skarżącej 
jedynie taką wersję dokumentu, z której usunięto części pozwa
lające na identyfikację przedstawicielstw wysuwających propo
zycje zmian. 

Strona skarżąca utrzymuje, że nieważność zaskarżonej decyzji 
powinna zostać stwierdzona z następujących powodów. 

Po pierwsze, strona skarżąca podnosi, że Rada naruszyła art. 4 
ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w 
zakresie, w jakim:
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