
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 września 2006 r.
— Kontouli przeciwko Radzie

(Sprawa T-416/04) (1)

(Urzędnicy — Renta inwalidzka — Współczynnik korygujący
— Ustalenie miejsca zamieszkania — Cofnięcie aktu admini-

stracyjnego — Uzasadnione oczekiwania)

(2006/C 294/96)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Anna Kontouli (przedstawiciele: początkowo V.
Akritidis i M. Tragalou, następnie V. Akritidis, avocats.)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M.
Sims i D. Zahariou, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie uchylenia decyzji Rady z dnia 5 grudnia
2003 r. cofającej stosowanie do renty inwalidzkiej skarżącej
współczynnika korygującego ustalonego dla Zjednoczonego
Królestwa, a po drugie żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

1) Decyzja Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. cofająca stosowanie do
renty inwalidzkiej skarżącej współczynnika korygującego ustalo-
nego dla Zjednoczonego Królestwa w zakresie, w jakim cofa ona
to prawo, zostaje uchylona ze skutkiem wstecznym za okres od
dnia 1 maja 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komisja ponosi, oprócz swoich własnych kosztów, jedną trzecią
kosztów skarżącej.

(1) Dz.U. C 31 z 5.2.2005

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 września 2006 r.
— Kenneth Blackler przeciwko Parlamentowi Europej-

skiemu

(Sprawa T-420/04) (1)

(Urzędnicy — Konkurs w oparciu o świadectwa posiadanych
kwalifikacji oraz egzaminy — Warunki dopuszczenia —
Długość studiów — Ocena świadectw posiadanych kwalifi-
kacji i zasług kandydatów — Naruszenie ogłoszenia o

konkursie — Oczywisty błąd w ocenie)

(2006/C 294/97)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Kenneth Blackler (Ispra, Włochy) (przedsta-
wiciel(-e): P. Goergen, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciel(-e): A.
Bencomo Weber i J.F. De Wachter, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o uchylenie decyzji sekretarza generalnego Parlamentu
Europejskiego z dnia 11 lipca 2004 r. zatwierdzającej decyzję
komisji konkursowej konkursu PE/98/A z dnia 21 kwietnia
2004 r. o niedopuszczeniu skarżącego do egzaminów ustnych
tego konkursu, ewentualnie o zasądzenie od Parlamentu
100 000 EUR tytułem odszkodowania za poniesione szkody i
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie koszty własne.

(1) Dz.U. C 300 z 4.12.2004
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