
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal 
(Information Rights) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 10 lutego 2014 r. – East Sussex County 
Council przeciwko The Information Commissioner, Property Search Group, Local Government 

Association

(Sprawa C-71/14)

(2014/C 102/34)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

First-tier Tribunal (Information Rights)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: East Sussex County Council

Strona pozwana: The Information Commissioner, Property Search Group, Local Government Association

Pytania prejudycjalne

1) Jak należy interpretować art. 5 ust. 2 dyrektywy 2003/4/WE (1), a w szczególności czy uzasadniona kwota opłaty za 
dostarczenie określonego rodzaju informacji o środowisku może zawierać:

a) część kosztów utrzymania bazy danych, z której korzysta organ władzy publicznej w celu udzielenia odpowiedzi na 
wnioski o udostępnienie informacji takiego rodzaju;

b) ogólne koszty związane z czasem przeznaczonym przez pracowników, odpowiednio wzięte pod uwagę przy 
obliczaniu opłaty?

2) Czy jest zgodne z art. 5 ust. 2 i art. 6 dyrektywy upoważnienie przez państwo członkowskie w swoich przepisach 
organu władzy publicznej do pobierania opłaty za dostarczenie informacji o środowisku, która „[...] nie przekracza 
kwoty uznanej przez organ władzy publicznej za uzasadnioną”, jeżeli decyzja organu władzy publicznej co do tego, jaka 
kwota jest „kwotą uzasadnioną”, podlega kontroli administracyjnej i sądowej, tak jak ma to miejsce w prawie 
angielskim?

(1) Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41, s. 26 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 15, t. 7, 
s. 375).

Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-77/14)

(2014/C 102/35)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Stromsky i A. Marcoulli)

Strona pozwana: Republika Grecka

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że nie podjąwszy w wyznaczonym terminie wszelkich działań koniecznych do odzyskania pomocy 
uznanej za bezprawnie przyznaną i niezgodną ze wspólnym rynkiem zgodnie z art. 1 decyzji (1) Komisji z dnia 13 lipca 
2011 r. – C(2011) 4916 (w sprawie pomocy państwa SA.26117 – C 2/2010, ex NN 62/2009) udzielonej przez Grecję 
na rzecz Aluminium of Greece SA) – lub w każdym razie nie informując wystarczająco Komisji o działaniach podjętych 
zgodnie z art. 4, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na podstawie art. 2, 3 i 4 wspomnianej 
decyzji i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
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