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Tárgy

Egyrészt a Bizottság 2005. október 6-i azon határozatának
megsemmisítése, amelyben megtagadta a felperes által a Bíróság
felkérésére és részére 2005. január 12-én és 13-án végzett szol-
gáltatás alapján járó, az Európai Unió intézményei által felvett
konferenciatolmács-alkalmazottakra vonatkozó pénzügyi előírá-
sokról és munkafeltételekről szóló egyezmény 7. cikkében
foglalt átalányjuttatás kifizetését, másrészt kártérítés iránti
kérelem.

Rendelkező rész

1) Az Európai Közösségek Bizottsága által hozott 2005. március 8-i
azon határozat, amelyben megtagadta az Európai Közösségek Bíró-
sága részére Daniel André által Luxemburgban nyújtott szolgálta-
tásért járó átalánydíjas útiköltség-térítés kifizetését, semmis.

2) Az Európai Közösségek Bizottsága köteles e juttatásnak az Európai
Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre meghatá-
rozott és az adott időszakban alkalmazott mérték két százalék-
ponttal növelt összegének megfelelő, 2005. február 14-től számí-
tott késedelmi kamatot a felperesnek megfizetni.

3) A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát
kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 96., 2006.4.22.

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2006.
december 14-i végzése – Matthias Klopfer kontra az

Európai Közösségek Bizottsága
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Az ügy tárgya

A kinevezésre jogosult hatóság határozatának megsemmisítése,
amelyben elégtelen szakmai gyakorlati idő miatt megtagadták a
felperesnek az EPSO/B/11/03 versenyvizsga írásbeli vizsgáira
bocsátását, mivel a felperes részmunkaidős munkáját csak
súlyozás után vették figyelembe

A végzés rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresetet, mint nyilvánvalóan
megalapozatlant, elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 60., 2006.3.11.
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(F-37/06. sz. ügy) (1)

(Tisztviselők – Szociális biztonság – Egészségbiztosítás –
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