
Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2011 r. — 
Ecologistas en Acción-CODA przeciwko Komisji 

(Sprawa T-341/11) 

(2011/C 252/89) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Ecologistas en Acción-CODA (Madryt, Hisz
pania) (przedstawiciel: J. Doreste Hernández, abogado) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji odmownej ze względu na 
brak odpowiedzi w wymaganym terminie Sekretariatu Gene
ralnego Komisji Europejskiej odmawiającej udostępnienia 
żądanych dokumentów w postępowaniu GESTDEM 2011/6; 

— stwierdzenie, że ECOLOGISTAS EN ACCION są uprawnieni 
do otrzymania żądanych dokumentów, udzielenia dostępu 
do których Komisja niesłusznie odmówiła: 

a) Summary by the Spanish Ministry of Environment of the 
information submitted to the European Commission 
concerning the environmental assessment of the 
construction of the Granadilla Port, transmitted to the 
Permanent Representation of Spain to the European 
Union on 4 November 2005, 

b) Nota wyjaśniająca, complementary information by 
Gobierno de Canarias, November 2005, 

c) Alternative analysis concerning the location of the 
Granadilla Port by Gobierno de Canarias, July 2005, oraz 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Źródłem niniejszego żądania jest wniosek o udostępnienie 
dokumentów o charakterze środowiskowym, w sposób dorozu
miany odrzucony przez Komisję Europejską. 

Informacją, której udostępnienia odmówiono są trzy doku
menty przedstawione przez administrację hiszpańską Komisji 
Europejskiej w celu wydania opinii na podstawie art. 6 ust. 4 
dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U. L 206, s. 7) dotyczącej budowy portu w Granadilla 
(Teneryfa, Hiszpania). 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia rozporządzenia (WE) 
nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 
maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do doku

mentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. 
L 145, s. 43) 

— w tym względzie skarżąca twierdzi, że pozwana nie 
poinformowała na piśmie ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
o przyczynach odmowy dostępu do trzech żądanych 
dokumentów i pozostawiła Królestwu Hiszpanii kwestię 
rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o udostępnienie 
tych dokumentów, podczas gdy nie są objęte żadnym z 
wyjątków przewidzianych w art. 2 ust. 1, 2 i 3 wspom
nianego rozporządzenia. 

2) Zarzut drugi dotyczący naruszenia rozporządzenia (WE) nr 
1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień 
Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społe
czeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do spra
wiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do insty
tucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 264, s. 13). 

— Zdaniem skarżącej ze względu na to, że trzy żądane 
dokumenty są „informacjami o środowisku”, dorozu
miana odmowa dostępu powoduje naruszenie litery i 
ducha wyżej wymienionego rozporządzenia i Konwencji 
z Aarhus. 

Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2011 r. — CEEES i 
Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio 

przeciwko Komisji 

(Sprawa T-342/11) 

(2011/C 252/90) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Confederación Española de Empresarios de Esta
ciones de Servicio (CEEES) (Hiszpania) i Asociación de Gestores 
de Estaciones de Servicio (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: 
A. Hernández Pardo, adwokat, i B. Marín Corral, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu i 

— w związku z powyższym, nałożenie przez Komisję grzywny 
lub okresowej kary pieniężnej na REPSOL ze względu na 
naruszenie art. 9 rozporządzenia nr 1/2003. 

Zarzuty i główne argumenty 

Niniejsza skarga dotyczy decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 
kwietnia 2011 r. wydanej w sprawie COMP/39461/CEEES AOP- 
REPSOL, mającej za przedmiot rozstrzygnięcie o dopuszczeniu 
skargi złożonej w dniu 30 maja 2007 r. przez skarżące. Skargę 
tę oparto na trzech podstawowych zarzutach:
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