
Az ítélet rendelkező része 

1) Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti a Németország által a Kvaerner 
Warnow Werft javára végrehajtott állami támogatásról szóló, 
2004. október 20-i 2005/374/EK bizottsági határozatot. 

2) A Bizottság viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Aker 
Warnow Werft GmbH és a Kvaerner ASA részéről felmerült 
költségeket. 

( 1 ) HL C 106., 2005.4.30. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. március 11-i ítélete – Borax 
Europe kontra Bizottság 

(T-121/05. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rende-
let – Dokumentumok és hangfelvételek – A hozzáférés megta-
gadása – Az egyén magánéletének és integritásának védelmére 
vonatkozó kivétel – A döntéshozatali eljárás védelmére vonat-

kozó kivétel”) 

(2009/C 90/35) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Borax Europe Ltd (Guildford, Egyesült Királyság) (képvi-
selők: D. Vandermeersch és K. Nordlander ügyvédek) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: P. Costa 
de Oliveira és I. Chatzigiannis meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A Bizottság főtitkára 2005. január 17-i határozatának megsem-
misítése iránti kérelem, amellyel megtagadta a veszélyes anyagok 
osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvnek (HL 
1967. 196., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 1. 
kötet, 27. o.) a műszaki fejlődéshez történő harmincadik 
hozzáigazításának keretében bizonyos dokumentumokhoz és 
hangfelvételekhez való hozzáférést. 

Az ítélet rendelkező része 

1) Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti a Bizottság főtitkárának a 
2005. január 17-i határozatát, amellyel megtagadta a veszélyes 
anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 
1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki 
fejlődéshez történő harmincadik hozzáigazításának keretében bizo-
nyos dokumentumokhoz és hangfelvételekhez való hozzáférést. 

2) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a Bizottságot a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 143., 2005.6.11. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. március 11-i ítélete – Borax 
Europe kontra Bizottság 

(T-166/05. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rende-
let – Dokumentumok és hangfelvételek – A hozzáférés megta-
gadása – Az egyén magánéletének és integritásának védelmére 
vonatkozó kivétel – A döntéshozatali eljárás védelmére vonat-

kozó kivétel”) 

(2009/C 90/36) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Borax Europe Ltd (Guildford, Egyesült Királyság) (képvi-
selők: D. Vandermeersch és K. Nordlander ügyvédek) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: P. Costa 
de Oliveira és I. Chatzigiannis meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A Bizottság főtitkára 2005. február 21-i határozatának megsem-
misítése iránti kérelem, amellyel megtagadta a veszélyes anyagok 
osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvnek (HL 
1967. 196., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 1. 
kötet, 27. o.) a műszaki fejlődéshez történő harmincadik 
hozzáigazításának keretében bizonyos dokumentumokhoz és 
hangfelvételekhez való hozzáférést. 

Az ítélet rendelkező része 

1) Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti a Bizottság főtitkárának a 
2005. február 21-i határozatát, amennyiben az megtagadta a 
Borax Europe Ltd hozzáférését a 2004. október 5-i és 6-i ülés 
felvételeihez, az ezen ülés összefoglaló jegyzőkönyvének két terveze-
téhez, tizenhárom szakértői hozzászóláshoz, az ipar képviselőinek 
két hozzászólásához és a dán előadó által benyújtott dokumen-
tumhoz. 

2) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a Bizottságot a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 155., 2005.6.25.
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