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Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) GMP-Orphan (GMPO) zostaje obciążone kosztami, w tym kosztami postępowania w przedmiocie środka tymczasowego.

(1) Dz.U. C 13 z 15.1.2018.

Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 14 maja 2019 r. — Commune de Fessenheim i in./Komisja

(Sprawa T-751/17) (1)

(Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Pismo, które Komisja skierowała do władz 
francuskich w sprawie protokołu dotyczącego odszkodowania dla grupy EDF w ramach uchylenia zezwolenia na 

eksploatację elektrowni jądrowej Fessenheim — Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlo-
wych osoby trzeciej — Wyjątek dotyczący ochrony celów kontroli, dochodzenia i audytu — Ogólne domniemanie 

poufności — Nadrzędny interes publiczny)

(2019/C 230/39)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Commune de Fessenheim (Francja), Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (Volgelsheim, Francja), Conseil 
départemental du Haut-Rhin, (Colmar, Francja), Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, (Strasburg, Francja) 
(przedstawiciel: adwokat G. de Rubercy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Buchet i B. Stromsky, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Francuska (przedstawiciele: E. de Moustier, B. Fodda i J.L. Carré, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 18 października 2017 r. odmawiającej dostępu do 
pisma skierowanego przez nią do władz francuskich w dniu 22 marca 2017 r. w sprawie projektu protokołu dotyczącego odszkodo-
wania dla grupy Électricité de France (EDF) z tytułu zamknięcia elektrowni jądrowej Fessenheim.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Commune de Fessenheim, communauté de communes Pays Rhin-Brisach, conseil départemental du Haut-Rhin i conseil régio-
nal Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine pokrywają własne koszty, a także koszty poniesione przez Komisję Euro-
pejską.

3) Republika Francuska pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 32 z 29.1.2018.
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