
Wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2018 r. – Access Info Europe/Komisja

(Sprawa T-852/16) (1)

[Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Oświadczenia UE-Turcja z dnia 
8 i 18 marca 2016 r. — Wdrożenie przez Unię Europejską lub państwa członkowskie przewidzianych 

środków — Dokumenty sporządzone lub otrzymane przez służbę prawną instytucji — Opinie prawne — 
Analizy dotyczące zgodności z prawem środków przewidzianych w ramach realizacji oświadczenia UE- 

Turcja z dnia 18 marca 2016 r. — Odmowa dostępu — Artykuł 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 1049/ 
2001 — Wyjątek dotyczący ochrony interesu publicznego w dziedzinie stosunków międzynarodowych — 
Artykuł 4 ust. 2 tiret drugie rozporządzenia nr 1049/2001 — Wyjątek dotyczący ochrony postępowań 

sądowych — Wyjątek dotyczący ochrony opinii prawnych]

(2018/C 104/50)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Access Info Europe (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci O. Brouwer, E. Raedts i J. Wolfhagen)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Buchet i M. Konstantinidis, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie na podstawie art. 263 TFUE zmierzające do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2016) 6030 final z dnia 
19 września 2016 r. potwierdzającej odmowę udzielania przez Komisję skarżącej dostępu do dokumentów służby prawnej 
tej instytucji dotyczących jakoby zgodności z prawem środków przyjętych przez Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie w celu wdrożenia działań opisanych w oświadczeniu szefów państw lub rządów Unii z dnia 18 marca 
2016 r., wydanym w następstwie ich spotkania z premierem Turcji z tego samego dnia.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Access Info Europe pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 53 z 20.2.2017.

Wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2018 r. – Cantina e oleificio sociale di San Marzano / EUIPO – Miguel 
Torres (SANTORO)

(Sprawa T-102/17) (1)

{Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Graficzny unijny znak 
towarowy SANTORO — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy SANGRE DE TORO — Względna 
podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 

ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

(2018/C 104/51)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Cantina e oleificio sociale di San Marzano (San Marzano di San Giuseppe, Włochy) (przedstawiciele: 
początkowo adwokaci F. Jacobacci I E. Truffo, następnie adwokat I. Carli)

19.3.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 104/39


