
AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

2005. április 26.

a T-395/03. sz. Sophie Van Weyenbergh kontra Európai
Közösségek Bizottsága ügyben (1)

(Tisztviselők – Belső versenyvizsga újbóli megnyitása –
Alkalmassági listára való felvétel megtagadása)

(2005/C 171/31)

(Az eljárás nyelve: francia)

A T-395/03. sz. Sophie Van Weyenbergh, az Európai Közös-
ségek Bizottságának tisztviselője (lakóhelye: Tervuren
[Belgium], képviseli: C. Mourato ügyvéd) kontra Európai Közös-
ségek Bizottsága (meghatalmazottak: H. Tserepa-Lacombe és H.
Kraemer, kézbesítési cím: Luxembourg) ügyben, egyrészt a
COM/TB/99 belső versenyvizsga bizottságának a felperesnek az
említett versenyvizsga eredményeként felállított alkalmassági
listára való felvételét megtagadó határozatának megsemmisítése,
másrészt kártérítés iránti kérelem tárgyában, az Elsőfokú
Bíróság (egyesbíró: J. Pirrung), hivatalvezető: I. Natsinas tiszt-
viselő, 2005. április 26-án meghozta ítéletét, amelynek
rendelkező része a következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint a felperes
részéről felmerült költségek felét, míg a felperes maga viseli saját
költségeinek másik felét.

(1) HL C 59., 2004.3.6.

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

2005. május 4.

a T-398/03. sz. Jean-Pierre Castets kontra az Európai
Közösségek Bizottsága ügyben (1)

(Tisztviselők – A személyzeti szabályzat 78. cikke – Rokkant-
sági nyugdíj – A nyugdíj összegének kiszámítása – Refe-

rencia-díjazás)

(2005/C 171/32)

(Az eljárás nyelve: francia)

A T-398/03. sz. Jean-Pierre Castets, az Európai Közösségek
Bizottságának volt tisztviselője (lakóhelye: Saint-Victor-des-
Oules [Franciaország], képviseli: G. Crétin ügyvéd) kontra az
Európai Közösségek Bizottsága (meghatalmazott: J. Currall,
segítője: B. Wägenbaur ügyvéd, kézbesítési cím: Luxembourg)
ügyben, a felperes rokkantsági nyugdíjjogosultságát megállapító
bizottsági határozat megsemmisítésére irányuló kérelem
tárgyában az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács), tagjai: H. Legal
tanácselnök, P. Mengozzi és I. Wiszniewska-Białecka bírák;
hivatalvezető: C. Kristensen tisztviselő, 2005. május 4-én
meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felperes viseli saját költségeit és a Bizottság tárgyaláson való
képviseletének költségeit.

3) A Bizottság viseli saját költségeit, kivéve a tárgyaláson való megje-
lenés költségeit.

(1) HL C 35., 2004.2.7.
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