
POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU

z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie E-8/12

Schenker North AB, Schenker Privpak AB i Schenker Privpak AS przeciwko Urzędowi Nadzoru 
EFTA

(Stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Nadzoru EFTA – dostęp do dokumentów – dopuszczalność)

(2015/C 49/09)

W sprawie E-8/12 Schenker North AB, Schenker Privpak AB i Schenker Privpak AS przeciwko Urzędowi Nadzoru 
EFTA – WNIOSEK o unieważnienie trzech decyzji Urzędu Nadzoru EFTA, przekazanych w dniach 18 maja 2012 r., 
23 maja 2012 r. i 2 lipca 2012 r., odmawiających przyznania dostępu do określonych dokumentów w sprawie toczącej 
się przed Urzędem Nadzoru EFTA nr 34250 (Norway Post/Privpak – sprawa dotycząca naruszenia prawa ochrony kon
kurencji) oraz w sprawie nr 68736 (DB Schenker – sprawa dotycząca wniosku o przyznanie publicznego dostępu zwią
zana z wyżej wymienioną sprawą dotyczącą naruszenia prawa ochrony konkurencji), a także odmawiających wglądu do 
procedur rozpatrywania wniosków o udzielenie publicznego dostępu i administrowania aktami spraw na podstawie 
zasad dotyczących dostępu do dokumentów (RAD 2008) ustanowionych (nieopublikowaną) decyzją Urzędu Nadzoru 
EFTA nr 407/08/COL z dnia 27 czerwca 2008 r., Trybunał w składzie: Carl Baudenbacher (prezes i sędzia sprawoz
dawca) oraz sędziowie: Per Christiansen i Páll Hreinsson, wydał w dniu 12 maja 2014 r. następujące postanowienie:

Trybunał niniejszym:

1. Uznaje, że nie ma potrzeby orzekać w sprawie skargi dotyczącej pisma Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 9 maja 2012 r., 
zgłoszonej w dniu 18 maja 2012 r. (zdarzenie nr 633455) w zakresie, w jakim dotyczy ona wglądu do treści akt 
sprawy Urzędu Nadzoru EFTA nr 34250.

2. Odrzuca jako niedopuszczalną skargę dotyczącą pisma Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 9 maja 2012 r., zgłoszoną 
w dniu 18 maja 2012 r. (zdarzenie nr 633455) w zakresie, w jakim dotyczy ona wglądu do „pisma opatrzonego 
datą 13 lipca 2010 r. lub otrzymanego w tym dniu od Norway Post” oraz „protokołów ze spotkań pomiędzy Urzę
dem Nadzoru EFTA, z udziałem jego prezesa, a Norway Post lub rządem norweskim”.

3. Odrzuca jako niedopuszczalną skargę dotyczącą pisma Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 22 maja 2012 r., zgłoszoną 
w dniu 23 maja 2012 r.

4. Uznaje, że nie ma potrzeby orzekać w sprawie skargi dotyczącej pisma Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 2 lipca 2012 r., 
zgłoszonej w dniu 2 lipca 2012 r. (zdarzenie nr 639495) w zakresie, w jakim dotyczy ona procedur Urzędu Nad
zoru EFTA w odniesieniu do zarządzania aktami spraw i do rozpatrywania wniosków o udzielenie publicznego 
dostępu do akt.

5. Odrzuca jako niedopuszczalną skargę dotyczącą pisma Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 2 lipca 2012 r., zgłoszoną 
w dniu 2 lipca 2012 r. (zdarzenie nr 639495) w zakresie, w jakim dotyczy ona wglądu do decyzji Kolegium Urzędu 
Nadzoru EFTA zawierających obowiązujące upoważnienie do pełnienia obowiązków przyznane jego dyrektorowi.

6. Obciąża wnioskodawców kosztami postępowania.
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