
WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 26 kwietnia 2005 r.

w sprawie T- 395/03 Sophie Van Weyenbergh przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Urzędnicy — Ponowne otwarcie wewnętrznego konkursu —
Niewpisanie na listę odpowiednich kandydatów)

(2005/C 171/31)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-395/03 Sophie Van Weyenbergh, urzędnik
Komisji Wspólnot Europejskich, zamieszkała w Tervuren
(Belgia), reprezentowana przez adwokata C. Mourato, prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy:
H. Tserepa-Lacombe i H. Kraemer, z adresem do doręczeń w
Luksemburgu), mającej za przedmiot po pierwsze wniosek o
uchylenie decyzji komisji konkursowej w konkursie
wewnętrznym COM/TB/99 o niewpisaniu skarżącej na listę
odpowiednich kandydatów stworzoną w wyniku tego konkursu
i po drugie wniosek o odszkodowanie, Sąd Pierwszej Instancji
(sędzia: J. Pirrung); sekretarz: I. Natsinas, administrator, wydał
w dniu 26 kwietnia 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi
następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Komisja poniesie własne koszty oraz połowę kosztów skarżącej,
natomiast skarżąca poniesie drugą połowę własnych kosztów.

(1) Dz.U. C 59 z 6.3.2004

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 4 maja 2005 r.

w sprawie T-398/03 Jean-Pierre Castets przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Urzędnicy — Artykuł 78 regulaminu pracowniczego —
Renta z tytułu niezdolności do pracy — Obliczenie wysokości

renty — Wynagrodzenie stanowiące punkt odniesienia)

(2005/C 171/32)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-398/03, Jean-Pierre Castets, były urzędnik Komisji
Wspólnot Europejskich, zamieszkały w Saint-Victor-des-Oules
(Francja), reprezentowany przez adwokata G. Crétina, prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: J. Currall
wspierany przez adwokata B. Wägenbaura, z adresem do dorę-
czeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot skargę o uchylenie
decyzji Komisji ustalającej uprawnienia skarżącego do renty z
tytułu niezdolności do pracy, Sąd Pierwszej Instancji (czwarta
izba), w składzie: H. Legal, prezes, P. Mengozzi, I.
Wiszniewska-Białecka, sędziowie; sekretarz: C. Kristensen,
administrator, wydał w dniu 4 maja 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

1 Skarga zostaje oddalona.

2 Skarżący poniesie własne koszty oraz koszty stawiennictwa na
rozprawie poniesione przez Komisję.

3 Komisja poniesie własne koszty, za wyjątkiem poniesionych przez
siebie kosztów stawiennictwa na rozprawie.

(1) Dz.U. C 35 z 7.2.2004
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