
ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG

Az Elsőfokú Bíróság 2008. január 30-i ítélete – Strack
kontra Bizottság

(T-85/04. sz. ügy) (1)

(„Közszolgálat – Tisztviselők – Értékelés – Szakmai előmene-
teli jelentés – 2001/2002. évi értékelési eljárás – Az értékelési

eljárás szabályszerűsége”)

(2008/C 64/51)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Guido Strack (Wasserliesch, Németország) (képviselők:
kezdetben J. Mosar ügyvéd, később F. Gengler és P. Goergen
ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
H. Krämer és A. Manville meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a 2001/2002. évi értékelési eljárás felperest érintő
részének, másrészt a felperes ezen időszakra vonatkozó szakmai
előmeneteli jelentésének elfogadásáról szóló határozat megsem-
misítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a 2001/2002. évi értékelési eljárás során
hozott, a Guido Strack szakmai előmeneteli jelentésének elfoga-
dásáról szóló határozatot megsemmisíti.

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

(1) HL C 106., 2004.4.30.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. január 30-i ítélete – Ioannis
Terezakis kontra Bizottság

(T-380/04. sz. ügy) (1)

(„Dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rende-
let – Athén új nemzetközi repülőterének Spatában történő
felépítésével kapcsolatos dokumentumok – Hozzáférés megta-
gadása – Üzleti érdekek védelmével kapcsolatos kivétel – Pénz-
ügyi ellenőrzés védelmével kapcsolatos kivétel – Részleges

hozzáférés”)

(2008/C 64/52)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ioannis Terezakis, lakóhelye: Brüsszel (Belgium), (képvi-
selők: kezdetben L. Defalque, G. Xanthoulis, A. Tsamis, A. Geor-
giadis, E. Stefanakis, É. Koeune és G. Stylianakis ügyvédek, majd
G. Stylianakis, B. Keane solicitor és P. Koutsoukos ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: L. Flynn
és P. Aalto meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Athén új nemzetközi repülőterének Spatában történő felépíté-
sével kapcsolatos egyes dokumentumokhoz való hozzáférés
iránti felperesi kérelmet elutasító 2004. július 12-i bizottsági ha-
tározat megsemmisítése iránti kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a 2004. július 12-i bizottsági határozatot
megsemmisíti abban a részében, amelyben az elutasítja az Athens
International Airport SA és a Hochtief AG által vezetett konzor-
cium között 1996. június 14-én létrejött szerződéshez való hozzá-
férés iránti kérelmet.
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