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Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 lipca 2011 r. 
— Królestwo Szwecji przeciwko MyTravel Group plc, 

Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-506/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Dostęp do dokumentów instytucji — Rozpo
rządzenie (WE) nr 1049/2001 — Artykuł 4 ust. 2 tiret drugie 
i ust. 3 akapit drugi — Wyjątki od prawa dostępu dotyczące 
ochrony postępowania sądowego i opinii prawnych a także 
procesu podejmowania decyzji — Kontrola koncentracji — 
Dokumenty Komisji sporządzone w ramach postępowania 
zakończonego wydaniem decyzji stwierdzającej niezgodność 
koncentracji ze wspólnym rynkiem — Dokumenty sporządzone 
w następstwie stwierdzenia nieważności tej decyzji przez Sąd) 

(2011/C 269/02) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Królestwo Szwecji (przedstawiciele: K. 
Petkovska i A. Falk, pełnomocnicy) 

Interwenienci popierający stronę skarżącą: Królestwo Danii (przed
stawiciele: B. Weis Fogh i V. Pasternak Jørgensen, pełnomoc
nicy), Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: C. Wissels i J. 
Tanger, pełnomocnicy), Republika Finlandii (przedstawiciele: J. 
Heliskoski, pełnomocnik) 

Druga strona postępowania: MyTravel Group plc, Komisja Euro
pejska (przedstawiciele: X. Lewis, P. Costa de Oliveira i C. 
O’Reilly, pełnomocnicy) 

Interwenienci popierający Komisję: Republika Federalna Niemiec 
(przedstawiciele: M. Lumma i B. Klein, pełnomocnicy), Repub
lika Francuska (przedstawiciele: E. Belliard, G. de Bergues i A. 
Adam, pełnomocnicy), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej (przedstawiciele: E. Jenkinson i S. Ossowski, 
pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba w 
składzie powiększonym) wydanego w dniu 9 września 2008 r. 
w sprawie T-403/05 MyTravel przeciwko Komisji, w którym 

Sąd oddalił skargę zmierzająca do stwierdzenia nieważności 
decyzji Komisji z dnia 5 września 2005 r. i 12 października 
2005 r., odmawiających udzielenia skarżącej dostępu do doku
mentów przygotowujących wydanie decyzji z dnia 22 września 
1999 r. stwierdzającej niezgodność ze wspólnym rynkiem oraz 
z porozumieniem o EOG koncentracji mającej na celu przejęcie 
całkowitej kontroli First Choice plc przez Airtours plc (Sprawa 
nr IV/M.1524 — Airtours/First Choice) a także dokumentów 
sporządzonych przez służby Komisji w następstwie stwierdzenia 
nieważności tej decyzji w wyroku Sądu z dnia 6 czerwca 2002 
r. w sprawie T-342/99. 

Sentencja 

1) Punkt 2 sentencji wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Euro
pejskich z dnia 9 września 2008 r. w sprawie T-403/05 
MyTravel przeciwko Komisji zostaje uchylony. 

2) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji D(2005) 8461 z dnia 5 
września 2005 r. o oddaleniu wniosku MyTravel Group plc mają
cego na celu uzyskanie dostępu do określonych dokumentów przy
gotowawczych Komisji z dziedziny kontroli koncentracji, w zakresie 
w jakim ma ona za podstawę art. 4 ust. 3 akapit drugi rozpo
rządzenia (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. 

3) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji D(2005) 9763 z dnia 
12 października 2005 r. o częściowym oddaleniu wniosku 
MyTravel Group plc mającego na celu uzyskanie dostępu do okre 
ślonych dokumentów przygotowawczych Komisji z dziedziny 
kontroli koncentracji, w zakresie w jakim ma ona za podstawę 
art. 4 ust. 2 tiret drugie rozporządzenia nr 1049/2001 oraz 
art. 4 ust. 3 akapit drugi tego rozporządzenia. 

4) Sprawa zostaje skierowana do ponownego rozpoznania przez Sąd 
Unii Europejskiej w celu wydania orzeczenia w przedmiocie tych 
zarzutów skargi wniesionej przez MyTravel Group plc, co do 
których Sąd się nie wypowiedział. 

5) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U. C 55 z 7.3.2009.
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