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Strony 

Strona skarżąca: Christoff Soltau (Adendorf, Niemcy) (przedsta
wiciel: T. Rosenkranz, Rechtsanwalt) 
Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 
— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 

14 maja 2012 r.; 
— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi, że art. 4 ust. 2 tiret 
drugie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 ( 1 ) nie stoi na prze
szkodzie żądaniu strony skarżącej o udzielenie jej dostępu do 

uwag Komisji przedstawionych austriackiemu Oberster Gerich
tshof zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1/2003 ( 2 ) w ramach sprawy z zakresu prawa konkurencji. 
Zdaniem strony skarżącej przepis ten nie ma zastosowania do 
wnioskowanego dokumentu, gdyż postępowanie przed sądem 
austriackim nie jest zasadniczo objęte przewidzianym przez ten 
przepis zakresem ochrony. Nawet gdyby tak miało być, rozpat
rywany dokument nie jest jednak objęty tym przepisem, gdyż 
dokument ten nie został przedstawiony przez Komisję w 
charakterze strony. Ponadto decyzji Komisji nie może też 
uzasadniać ochrona postępowania w toczącej się przed europej
skim Trybunałem Sprawiedliwości sprawie C-681/11 Schenker i 
in. Co prawda pytania prejudycjalne zostały przedłożone przez 
austriacki Oberster Gerichtshof w ramach przedmiotowej 
sprawy z zakresu prawa konkurencji, jednak rozpatrywany 
dokument ani nie został sporządzony przez Komisję w ramach 
postępowania prejudycjalnego, ani nie odnosi się pod względem 
treści do pytań prejudycjalnych. 

( 1 ) Rozporządzenie (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 
(Dz.U. L 145, s. 43). 

( 2 ) Rozporządznie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w 
art. (101) i (102) (TFUE) (Dz.U. L 1, s. 1).
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