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2008. szeptember 22-én benyújtott kereset – Locchi kontra
Bizottság

(F-78/08. sz. ügy)

(2008/C 301/128)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Carlo Locchi (Besozzo, Olaszország) (képviselő: F. Parrat
ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperest a 2007. évi igazolási eljárásra előzetesen kiválasztott
tisztviselők listájáról kizáró határozat megsemmisítése, valamint
a személyzeti szabályzat 45a. cikkének általános végrehajtási
rendelkezéseiről szóló 2007. november 20-i C(2007) 5694
bizottsági határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2007. évi
igazolási eljárásra előzetesen kiválasztott pályázók végleges
listájára a felperest fel nem vevő határozatot, és ebből követ-
kezően a felperest az előválogatás során a legjobb minősítést
kapott pályázók listájára fel nem vevő határozatot, valamint
az igazolási eljárásra bocsátott pályázók listájára fel nem vevő
határozatot;

– a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2007.
november 20-i, a személyzeti szabályzat 45a. cikkének álta-
lános végrehajtási rendelkezéseiről szóló C(2007) 5694
bizottsági határozatot;

– amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmi-
sítse meg a felperes panaszát elutasító határozatot;

– a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizott-
ságát kötelezze a költségek viselésére.

2008. október 3-án benyújtott kereset – Ackerman és társai
kontra EBB

(F-79/08. sz. ügy)

(2008/C 301/129)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Lucie Ackerman (Strasbourg, Franciaország) és társai
(képviselő: L. Lévi ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank

A jogvita tárgya és leírása

A felperesek 2008. februári nyugdíjértesítőinek megsemmisítése
annyiban, amennyiben azok 2007-re vonatkozóan csupán
2008. január 1-jére visszamenőlegesen alkalmaznak éves kiigazí-
tást, nem pedig 2007. július 1-jétől kezdődően, ebből követke-
zően az Európai Beruházási Bank kötelezése a 2007. évi kiiga-
zítás hátralékának megfizetésére, valamint a 2007. évi kiigazí-
tásnak a 2009. januárjától fizetendő nyugdíjra való kihatásaként
járó összeg megfizetésére, továbbá a nyugdíjhátralék után kése-
delmi kamat megfizetése a felpereseknek járó teljes összeg
megfizetéséig.

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek
2008. februári nyugdíjértesítőit annyiban, amennyiben azok
2007-re vonatkozóan csupán 2008. január 1-jére visszame-
nőlegesen alkalmaznak éves kiigazítást, nem pedig 2007.
július 1-jétől kezdődően, és amennyiben szükséges semmisítse
meg az alperes által a felperesekhez címzett 2008.
február 13-i feljegyzést;
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– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest (i) a
2007. évi kiigazítás hátralékának, vagyis a 2007. július 1.–
2007. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2,2 %-os
emelés; (ii) a 2007. évi kiigazításnak a 2009. januárjától fize-
tendő nyugdíjra való kihatásaként járó összeg; (iii) a felpere-
seknek fizetendő teljes összeg kiegyenlítéséig a nyugdíjhát-
ralék után járó késedelmi kamat megfizetésére; a késedelmi
kamatot az Európai Központi Bank által a főbb refinanszíro-
zási műveletekre megállapított, az érintett időszakban alkal-
mazott kamatlábat három százalékponttal meghaladó
mértéket alapul véve kell kiszámítani;

– a Közszolgálati Törvényszék az Európai Beruházási Bankot
kötelezze a költségek viselésére.

A Közszolgálati Törvényszék 2008. szeptember 4-i végzése
Ehrhardt kontra Parlament

(F-54/05. sz. ügy) (1)

(2008/C 301/130)

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke a létrejött egyezség nyomán elrendelte az
ügy törlését.

(1) HL C 229., 2005.9.17., 29. o.

A Közszolgálati Törvényszék 2008. szeptember 23-i
végzése Adolf és társai kontra Bizottság

(F-128/05. sz. ügy) (1)

(2008/C 301/131)

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

(1) HL C 60., 2006.3.11., 56. o.

A Közszolgálati Törvényszék 2008. szeptember 23-i
végzése Tolios és társai kontra Számvevőszék

(F-8/06. sz. ügy) (1)

(2008/C 301/132)

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

(1) HL C 74., 2006.3.25., 35. o.

A Közszolgálati Törvényszék 2008. szeptember 23-i
végzése Chevallier-Carmana és társai kontra Bíróság

(F-14/06. sz. ügy) (1)

(2008/C 301/133)

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

(1) HL C 96., 2006.4.22., 37. o.

A Közszolgálati Törvényszék 2008. szeptember 23-i
végzése Abba és társai kontra Parlament

(F-15/06. sz. ügy) (1)

(2008/C 301/134)

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

(1) HL C 96., 2006.4.22., 37. o.
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