
2) Skarga podlega oddaleniu w pozostałym zakresie.

3) Ioannis Terezakis pokrywa połowę własnych kosztów.

4) Komisja pokrywa koszty własne oraz połowę kosztów poniesionych
przez Ioannisa Terezakisa.

(1) Dz.U. C 300 z 4.12.2004.

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

(Sprawa T-394/04) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w
sprawie awansu za 2003 r. — Przyznanie punktów pierwszeń-

stwa — Odmowa awansu)

(2008/C 64/53)

Język postępowania: niemiecki

Strony

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

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
G. Berscheid i H. Krämer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania w sprawie
awansu w odniesieniu do skarżącego za rok 2003, przyznania
punktów w tym postępowaniu oraz decyzji o nieawansowaniu
skarżącego.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji o przyznaniu punktów pierwszeń-
stwa G. Strackowi w postępowaniu za 2003 r. oraz decyzji o
nieawansowaniu go w tym postępowaniu.

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 300 z 4.12.2004.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 stycznia 2008 r.
— Komisja przeciwko Environmental Management

Consultants

(Sprawa T-46/05) (1)

(Klauzula arbitrażowa — Zwrot zaliczek — Odsetki za zwłokę
— Postępowanie zaoczne)

(2008/C 64/54)

Język postępowania: grecki

Strony

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

Strona pozwana: Environmental Management Consultants
(Nikozja, Cypr)

Przedmiot sprawy

Skarga wniesiona przez Komisję na podstawie art. 238 WE o
zwrot kwoty 31 965,28 EUR wypłaconej przez nią w ramach
wykonania umowy IC18-CT98-0273, powiększonej o odsetki
ustawowe

Sentencja wyroku

1) Environmental Management Consultants Ltd ma obowiązek
zwrócić Komisji Wspólnot Europejskich kwotę 31 965,28 EUR
powiększoną o odsetki:

— w wysokości 9,26 % rocznie od 1 do 31 sierpnia 2001 r.;

— w wysokości 8,62 % rocznie od 1 września do 31 grudnia
2001 r.;

— w wysokości 10,57 % rocznie od 1 stycznia do 30 czerwca
2002 r.;

— w wysokości 10,47 % rocznie od 1 lipca do 31 grudnia
2002 r.;

— w wysokości 9,97 % rocznie od 1 stycznia do 30 czerwca
2003 r.;

— w wysokości 9,22 % rocznie od 1 lipca do 31 grudnia
2003 r.;

— w wysokości 9,14 % rocznie od 1 stycznia do 30 czerwca
2004 r.;

— w wysokości 9,13 % rocznie od 1 lipca do 31 grudnia
2004 r.;

— w wysokości 9,21 % rocznie od 1 stycznia do 31 stycznia
2005 r.;
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