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Żądania wnoszącego odwołanie 

— uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy 
Sądowi albo 

— uchylenie decyzji z dnia 22 września 2009 r., na której 
podstawie udzielono wnoszącemu odwołanie jedynie 
częściowego dostępu do następujących dokumentów: spra
wozdania obserwatorów Unii Europejskiej obecnych w 
Chorwacji, w regionie Knin, w dniach od 1 do 31 sierpnia 
1995 r.; 

— zobowiązanie Rady Unii Europejskiej do udzielenia dostępu, 
w formie elektronicznej, do całości żądanych dokumentów; 

— zasądzenie od Rady Unii Europejskiej na rzecz wnoszącego 
odwołanie kwoty 8 000 EUR tytułem zryczałtowanych 
kosztów postępowania, wraz z odsetkami zgodnie ze stawką 
EBC obowiązującą w dniu wpisania skargi do rejestru. 

Zarzuty i główne argumenty 

Wnoszący odwołanie podnosi na jego poparcie trzy zarzuty. 

Po pierwsze wnoszący odwołanie uważa, że Sąd naruszył prawo 
do rzetelnego procesu, ponieważ nie mógł skutecznie 
rozpoznać skargi, nie zapoznawszy się uprzednio z dokumen
tami, do których żądano dostępu. 

Po drugie wnoszący odwołanie podnosi naruszenie art. 9 ust. 1 
i art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 1049/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europej
skiego, Rady i Komisji ( 1 ), ponieważ, o ile art. 4 ust. 1 lit. a) 
przewiduje, że możliwa jest odmowa dostępu do dokumentu, 
jeśli ujawnienie go naruszyłoby ochronę interesu publicznego w 
odniesieniu do stosunków międzynarodowych, o tyle odmowa 
taka nie może opierać się na sensytywnym charakterze doku
mentu, który nie został odpowiednio zaklasyfikowany i w 
związku z tym nie korzysta z ochrony z art. 9 ust. 1. 

Po trzecie wnoszący odwołanie zarzuca Sądowi, że dopuścił się 
naruszenia prawa dotyczącego wcześniejszego ujawnienia doku
mentów. Skoro korespondencja między Radą a Międzynaro
dowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii może mieć 
za podstawę wyłącznie rozporządzenie nr 1049/2001, istnienie 
wcześniejszego ujawnienia na rzecz strony przeciwnej, posiada
jącej obywatelstwo europejskie, w trakcie postępowania karnego 
toczącego się przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla 
byłej Jugosławii, wymagało uwzględnienia wniosku. 

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