
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 stycznia 2008 r.
— Strack przeciwko Komisji

(Sprawa T-85/04) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z
przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie
oceny za okres 2001/2002 — Prawidłowość postępowania w

sprawie oceny)

(2008/C 64/51)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Guido Strack (Wasserliesch, Niemcy) (przedstawi-
ciele: początkowo J. Mosar, następnie F. Gengler i P. Goergen,
avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
H. Krämer i A. Manville, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania w sprawie
oceny za okres 2001/2002 wobec skarżącego oraz decyzji doty-
czącej przyjęcia sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej
skarżącego w tym okresie

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji dotyczącej przyjęcia sprawozdania
z przebiegu kariery zawodowej Guida Stracka w postępowaniu w
sprawie oceny za okres 2001/2002.

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 stycznia 2008 r.
— Terezakis przeciwko Komisji

(Sprawa T-380/04) (1)

(Dostęp do dokumentów instytucji — Rozporządzenie (WE)
nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące budowy nowego
międzynarodowego portu lotniczego w Atenach-Spata —
Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony interesów
handlowych — Wyjątek dotyczących ochrony celów audytu —

Częściowy dostęp)

(2008/C 64/52)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Ioannis Terezakis (Bruksela, Belgia) (przedstawi-
ciele: początkowo adwokaci L. Defalque, G. Xanthoulis,
A. Tsamis, A. Georgiadis, E. Stefanakis, É. Koeune i
G. Stylianakis, a następnie G. Stylianakis, B. Keane, solicitor i
adwokat P. Koutsoukos)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
L. Flynn et P. Aalto, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia
12 lipca 2004 r. oddalającej wniosek skarżącej o udostępnienie
niektórych dokumentów dotyczących budowy nowego między-
narodowego portu lotniczego Ateny-Spata.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji z dnia 12 lipca 2004 r.
w zakresie w jakim dotyczy ona odmowy dostępu do umowy z dnia
14 czerwca 1996 r. zawartej pomiędzy Athens International
Airport S.A. a konsorcjum spółek kierowanym przez Hochtief AG.
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