
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 października
2007 r. — Komisja przeciwko Impetus

(Sprawa T-138/05) (1)

(Klauzula arbitrażowa — Programy ramowe ds. badań i
rozwoju technologicznego — Umowy dotyczące projektów w
dziedzinie systemów telematycznych, będących przedmiotem
wspólnego zainteresowania — Brak dowodów oraz niezgod-
ność części zadeklarowanych wydatków z postanowieniami

umownymi — Zwrot wypłaconych kwot)

(2007/C 297/81)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
D. Triantafyllou, pełnomocnik, wspierany przez adwokata
N. Kostikasa)

Strona pozwana: Impetus Symvouloi Michanikoi — Kainotomia
kai Technologia EPE Ateny, Grecja) (przedstawiciel: P. Miliarakis,
adwokat)

Przedmiot sprawy

Skarga oparta na klauzuli arbitrażowej w rozumieniu art. 238
WE, zmierzająca do nakazania firmie Impetus Symvouloi Micha-
nikoi — Kainotomia kai Technologia EPE zwrotu części kwoty
wypłaconej przez Komisję Europejską z tytułu kontraktu Invite
(Iland Navigation Telematics) o numerze referencyjnym COP 493
oraz z tytułu kontraktu Ausias (Att in Urban Sites with Integra-
tion and Standardisation) o numerze refenecyjnym TR 1006,
zawartych w ramach decyzji nr 1110/94/CE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 26 kwietnia 1994 w sprawie czwartego
programu ramowego Wspólnoty Europejskiej ds. badań,
rozwoju technologicznego i prezentacji (1994-1998) (Dz.U.
L 126, str. 1) a także części kwoty wypłaconej z tytułu
kontraktu Artis (Advanced Road Transport Informatics in Spain)
o numerze referencyjnym V 2043, zawartego w ramach decyzji
Rady 90/221/Euroatom, EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w
sprawie programu ramowego ds. badań wspólnotowych i
rozwoju technologicznego (1990-1994) (Dz.U. 117, str. 28).

Sentencja wyroku

1) Wniosek Komisji dotyczący zwrotu kwoty 136 037,30 EUR z
tytułu kontraktu Invite (Inland Navigation Telematics) o numerze
referencyjnym COP 493 jest oddalony.

2) Zasądza się zapłatę przez firmę Impetus Symvouloi Michanikoi —
Kainotomia kai Technologia EPE na rzecz Komisji tytułem

głównym kwoty 14 678,41 EUR z tytułu kontraktu Ausias (Att
in Urban Sites with Integration and Standardisation) o numerze
referencyjnym TR 1006, powiększonej o odsetki za zwłokę według
rocznej stopy ustawowej obowiązującej w Hiszpanii, za okres od
dnia 15 listopada 2002 r do dnia całkowitej zapłaty długu.

3) Zasądza się zapłatę przez firmę Impetus Symvouloi Michanikoi —
Kainotomia kai Technologia EPE na rzecz Komisji tytułem
głównym kwoty 9 230,77 EUR, z tytułu kontraktu Artis
(Advanced Road Transport Informatics in Spain) o numerze refe-
rencyjnym V 2043, powiększonej o odsetki za zwłokę według
rocznej stopy ustawowej obowiązującej w Hiszpanii, za okres od
dnia 29 stycznia 2003 r. do dnia całkowitej zapłaty długu.

4) Strony pokrywają swoje własne koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 182 z dnia 23 lipca 2005 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października
2007 r. — Lo Giudice przeciwko Komisji

(Sprawa T-154/05) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Mobbing — Skarga o
stwierdzenie nieważności — Obowiązek wspomagania —
Obowiązek uzasadnienia — Uzasadnione oczekiwania —
Artykuł 24 regulaminu pracowniczego — Obowiązek staran-

ności — Dopuszczalność — Wniosek o odszkodowanie)

(2007/C 297/82)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carmela Lo Giudice (Grimbergen, Belgia) (przed-
stawiciele: początkowo F. Frabetti i G. Bounéou, następnie
F. Frabetti, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i H. Kraemer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
Komisji stwierdzającej brak mobbingu oraz po drugie, wniosek
o zadośćuczynienie za rzekomo doznaną krzywdę.
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