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Middelen en voornaamste argumenten
Tot staving van de hogere voorziening voert rekwirante de
volgende middelen aan.
Schending van het recht van de Unie, in het bijzonder de ver
deling van bevoegdheden tussen het Gerecht en het Gerecht
voor ambtenarenzaken zoals deze volgt uit artikel 270 VWEU
juncto artikel 91, lid 1, van het Statuut van de ambtenaren van
de Europese Unie, artikel 8, lid 3, van verordening (EG) nr.
1049/2001 (1), artikel 256, lid 1, eerste volzin, VWEU alsmede
de artikelen 62 bis en 1 van bijlage I bij het Statuut van het Hof
van Justitie van de Europese Unie.
— Volgens die artikelen is het Gerecht voor ambtenarenzaken
niet algemeen bevoegd voor alle geschillen tussen de Unie
en een persoon op wie het Statuut van toepassing is, maar
alleen voor geschillen die betrekking hebben op de recht
matigheid van een voor die persoon bezwarend besluit in de
zin van artikel 90, lid 2, van het Statuut.
— Vraagt een ambtenaar om toegang tot documenten, dan
handelt hij als een normale burger in de zin van verordening
nr. 1049/2001. Hij kan op grond van de verordening een
beroep tot nietigverklaring bij het Gerecht instellen. De pro
cedure inzake rechtsbescherming van het Statuut en de ver
ordening inzake transparantie zijn eenvoudigweg onverenig
baar.

(1) Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de
Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot
documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
(PB L 145, blz. 43).
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— de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie
hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan haar van een ver
goeding ten bedrage van 8 372 483 EUR voor de door haar
geleden schade;

— vast te stellen dat de aldus toegekende bedragen rente tegen
de wettelijke rentevoet zullen dragen vanaf de kennisgeving
van het voorafgaande beroep tot schadevergoeding aan de
Europese Commissie;

— de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie
op grond van artikel 87 van het Reglement voor de proces
voering van het Gerecht te verwijzen in verzoeksters kosten.

Middelen en voornaamste argumenten
Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster twee mid
delen aan.

1) Eerste middel: schending van het recht te worden gehoord
door een rechter en met name van de verplichting van de
organen van de Europese Unie om te voorzien in een mo
gelijkheid van doeltreffend beroep in geval van schending
van de door het recht van de Europese Unie aan particulie
ren toegekende rechten. Enerzijds ontbreekt er een sanctie
ten aanzien van lidstaten en transporteurs die onwillig zijn
de bij verordening (EEG) nr. 684/92 van de Raad (1) inge
voerde vergunningprocedure na te leven, en anderzijds een
schadeloosstellingregeling voor transporteurs die zich wel
aan deze vergunningprocedure onderwerpen.

2) Tweede middel: schending van de artikelen 94 VWEU tot en
met 96 VWEU, aangezien de Commissie had moeten na
gaan of verordening (EEG) nr. 684/92 van de Raad juist was
toegepast, doeltreffend in kaart had moeten brengen welke
exploitanten zich niet aan het in die verordening geregelde
vergunningenstelsel hadden onderworpen, en een einde had
moeten maken aan discriminatie als gevolg van de toepas
sing van de verordening. De Commissie heeft niet de nodige
maatregelen getroffen met betrekking tot de uitvoering van
de betrokken verordening, ook al had verzoekster meerdere
klachten ingediend, waarmee is aangetoond dat de Commis
sie bekend was met de situatie. Dit stilzitten van verweerster,
hoewel zij daadwerkelijk bekend was met de voor verzoek
ster nadelige situatie, vormt een ernstige en kennelijke in
breuk die een voldoende gekwalificeerde schending van de
artikelen 94 VWEU tot en met 96 VWEU heeft doen
ontstaan.

Verwerende partijen: Raad van de Europese Unie en Europese
Commissie

Conclusies
Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

(1) Verordening (EEG) nr. 684/92 van de Raad van 16 maart 1992
houdende gemeenschappelijke regels voor het internationaal vervoer
van personen met touringcars en met autobussen (PB L 74, blz. 1).

