
Az Elsőfokú Bíróság 2006. szeptember 27-i ítélete –
Kontouli kontra Tanács

(T-416/04. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Rokkantsági nyugdíj – Korrekciós együttható
– Lakóhely megállapítása – Közigazgatási aktus visszavonása

– Jogos bizalom”)

(2006/C 294/96)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Anna Kontouli (képviselők: kezdetben V. Akritidis és
M. Tragalou, majd V. Akritidis ügyvédek)

Alperes: Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Sims és D. Zaha-
riou meghatalmazottak)

Tárgy

Egyrészt az Egyesült Királyságra vonatkozó korrekciós együtt-
hatónak a felperes rokkantsági nyugdíjára történő alkalmazása
visszavonásáról szóló 2003. december 5-i tanácsi határozat
megsemmisítése, másrészt kártérítés iránti kérelem.

Rendelkező rész

1) Az Egyesült Királyságra vonatkozó korrekciós együtthatónak a
felperes rokkantsági nyugdíjára történő alkalmazása visszavoná-
sáról szóló 2003. december 5-i tanácsi határozatot az Elsőfokú
Bíróság a 2003. május 1-je és 2003. december 31-e közötti
időszakra vonatkozóan visszaható hatállyal megsemmisíti
annyiban, amennyiben az együttható alkalmazásának visszavoná-
sáról rendelkezik.

2) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3) Az Elsőfokú Bíróság a Tanácsot kötelezi saját költségeinek és a
felperes költségei egyharmadának viselésére.

(1) HL C 31., 2005.2.5.

Az Elsőfokú Bíróság 2006. szeptember 27-i ítélete –
Blackler kontra Parlament

(T-420/04. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Mind képesítéseken, mind vizsgákon alapuló
versenyvizsga – Felvételi feltételek – Tanulmányi idő – A
pályázók képesítéseinek és érdemeinek értékelése – A verseny-

vizsga-kiírás megsértése – Nyilvánvaló értékelési hiba”)

(2006/C 294/97)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Kenneth Blackler (Ispra, Olaszország) (képviselő: P.
Goergen ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: A. Bencomo Weber és
J. F. De Wachter meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsődlegesen az Európai Parlament főtitkára 2004. július 11-én
hozott, a PE/98/A versenyvizsga felvételi bizottsága 2004.
április 21-i – a felperesnek e versenyvizsga szóbeli vizsgájára
bocsátását megtagadó – határozatát megerősítő határozatának
megsemmisítése, másodlagosan pedig a Parlamentnek az
előadott vagyoni és nem vagyoni kár megtérítéseként 100 000
euró megfizetésére történő kötelezése.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 300., 2004.12.4.
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