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Wyrok Sądu z dnia 19 stycznia 2010 r. — Co-Frutta 
przeciwko Komisji 

(Połączone sprawy T-355/04 i T-446/04) ( 1 ) 

(Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) 
nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące wspólnotowego 
rynku przywozu bananów — Dorozumiana odmowa udostęp
nienia poprzedzająca odmowę wyraźną — Skarga o stwier
dzenie nieważności — Dopuszczalność — Wyjątek dotyczący 
ochrony interesów handlowych osoby trzeciej — Przestrze
ganie terminów — Wstępna zgoda państwa członkowskiego 

— Obowiązek uzasadnienia) 

(2010/C 51/57) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Co-Frutta Soc. coop. (Padwa, Włochy) (przed
stawiciele: W. Viscardini i G. Donà, avvocati) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: począt
kowo L. Visaggio i P. Aalto, następnie P. Aalto i L. Prete, 
pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

W sprawie T-355/04 — żądanie stwierdzenia nieważności 
decyzji Komisji z dnia 28 kwietnia 2004 r. oddalającej wstępny 
wniosek o udostępnienie danych dotyczących przedsiębiorców 
zarejestrowanych we Wspólnocie w celu dokonywania przy
wozu bananów oraz żądanie stwierdzenia nieważności dorozu
mianej decyzji Komisji oddalającej potwierdzający wniosek o 
udostępnienie; w sprawie T-446/04 — żądanie stwierdzenia 
nieważności wyraźnej decyzji Komisji z dnia 10 sierpnia 
2004 r. odmawiającej udostępnienia wskazanych danych. 

Sentencja wyroku 

1) Nie ma już potrzeby orzekania w przedmiocie skargi w sprawie 
T-355/04. 

2) Skarga w sprawie T-446/04 zostaje oddalona. 

3) Co-Frutta Soc.coop. zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 262 z 23.10.2004. 

Wyrok Sądu z dnia 20 stycznia 2010 r. — Sungro i in. 
przeciwko Radzie i Komisji 

(Sprawy połączone T-252/07, T-271/07 i T-272/07) ( 1 ) 

(Odpowiedzialność pozaumowna — Wspólna polityka rolna 
— Zmiana wspólnotowego systemu wsparcia z tytułu 
produkcji bawełny — Rozdział 10a tytułu IV rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003, wprowadzony do tego rozporządzenia na 
mocy art. 1 pkt 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 864/2004 
— Stwierdzenie przez Trybunał nieważności wymienionych 

przepisów — Związek przyczynowy) 

(2010/C 51/58) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strony skarżące: Sungro S.A. (Kordowa, Hiszpania) (T-252/07); 
Eurosemillas SA (Kordowa, Hiszpania) (T-271/07); i Surcotton 
SA (Kordowa, Hiszpania) (T-272/07) (przedstawiciel: adwokat 
L. Ortiz Blanco) 

Strony pozwane: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: 
M. Moore, A. De Gregorio Merino i A. Westerhof Löfflerova, 
pełnomocnicy) i Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Parpala 
i F. Jimeno Fernández, pełnomocy, wspierani przez adwokatów 
E. Díaza-Bastiena Lopeza, L. Divara Bilbaa oraz J. Magdalenę 
Andę) 

Przedmiot sprawy 

Skarga o odszkodowanie, na podstawie art. 235 WE i art. 288 
akapit drugi WE, za szkody poniesione przez skarżące ich 
zdaniem wskutek przyjęcia i stosowania, w roku gospodarczym 
2006/2007, rozdziału 10a tytułu IV rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego 
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w 
ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone 
systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporzą
dzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) 
nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) 
nr 1251/1999, (WE) n 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) 
nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz.U. L 270, s. 1), wprowa
dzonego do tego rozporządzenia na mocy art. 1 pkt 20 rozpo
rządzenia Rady (WE) nr 864/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dostoso
wującego to rozporządzenie w następstwie przystąpienia 
Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, 
Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (Dz.U. L 161, 
s. 48), a którego nieważność Trybunał stwierdził w wyroku z 
dnia 7 września 2006 r. w sprawie C-310/04 Hiszpania prze
ciwko Radzie (Zb.Orz. s. I-7285).
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