
KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK 

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2009. december 
15-i végzése — Apostolov kontra Bizottság 

(F-8/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Tisztviselők — Elfogadhatatlan kereset — 
Elkésettség) 

(2010/C 37/78) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: S. Apostolov (Saarwelligen, Németország) (képviselő: 
D. Schneider-Addae-Mensah ügyvéd) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall 
és B. Eggers meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Az EPSO azon határozatának megsemmisítése, amelyben a 
felperest nem vette fel az EPSO/CAST27/4/07 kiválasztási eljárás 
alapján felállított tartaléklistára. 

A végzés rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant 
elutasítja. 

2. A Közszolgálati Törvényszék S. Apostolovot kötelezi a költségek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 244., 2009.10.10., 16. o. 

2009. december 17-én benyújtott kereset — Benett és 
társai kontra OHIM 

(F-102/09. sz. ügy) 

(2010/C 37/79) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperesek: Kelly-Marie Benett (Mutxamel, Spanyolország) és 
társai (képviselő: L. Levi ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 

A jogvita tárgya és leírása 

Egyrészt a felperesek szerződéseinek az ipari tulajdonjogok terü
letére szakosodott versenyvizsgán történő sikeres részvételhez 
kapcsolódó felmondási záradék alkalmazásával történő felmon
dásáról szóló határozatok megsemmisítése. Másrészt a felpere
seket ért nem vagyoni kár megtérítése. 

A felperesek kereseti kérelmei 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek 
szerződéseinek felmondásáról szóló, 2009. március 12-én 
kelt határozatokat; 

— amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmi
sítse meg a 2009. október 9-i, ugyanezen a napon kézbesí
tett, a felperesek által 2009. június 12-én benyújtott pana
szok elutasításáról szóló határozatot; 

— a Közszolgálati Törvényszék következésképpen kötelezze az 
alperest, hogy (i) kártérítés jogcímén fizesse meg a felpere
seknek a szerződéseik felmondásának hatályossá válása és a 
meghozott határozatok megsemmisítése következtében 
történő visszahelyezésük időpontja közötti időszakra járó 
díjazást, valamint (ii) állítsa helyre valamennyi felperes 
szakmai előmenetelét, amelyet a szerződéseik felmondásáról 
szóló határozatok jogszerűtlenül szakítottak félbe; feltéte
lezve, hogy a felperesek visszahelyezése jelentős gyakorlati 
nehézségeket eredményezne, illetve harmadik személyek 
helyzetére tekintettel aránytalannak bizonyulna, a Közszol
gálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizessen a 
felperesek szerződéseinek jogellenes felmondásához képest 
méltányos összegű vagyoni elégtételt. Ezen elégtétel számí
tása során többek között nem csupán az elmúlt időszakra 
vonatkozó díj elmaradását kell figyelembe venni, hanem a 
felperesek azon komoly esélyét is, hogy a — többnyire — 
határozatlan időre szóló szerződéseik keretében egészen a 
nyugdíjkorhatáruk eléréséig az OHIM szolgálatában marad
hattak volna, és szakmai előmenetelük kiteljesedhetett volna; 

— másodlagosan, a Közszolgálati Törvényszék annyiban 
semmisítse meg a felperesek szerződéseinek felmondásáról 
szóló határozatokat, amennyiben a felmondási idő meghatá
rozása során nem teljes egészében vették figyelembe az 
egyes felperesek által az OHIM szolgálatában eltöltött éveket; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy a 
felpereseket ért vagyoni és nem vagyoni kárért fizessen 
kártérítést, amelynek összegét méltányosság alapján vala
mennyi felperes esetében 85 000 euróban határozza meg;
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— a Közszolgálati Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatalt kötelezze a költségek viselésére. 

2009. december 22-én benyújtott kereset — Allen és társai 
kontra Bizottság 

(F-103/09. sz. ügy) 

(2010/C 37/80) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: John Allen (Oxford, Egyesült Királyság) és társai (képvi
selők: P. Lasok, I. Hutton, B. Lask barristers) 

Alperes: az Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

Kártérítési kérelem, valamint azon határozat megsemmisítése 
iránti kérelem, amely megtagadta a felpereseket ért azon kár 
megtérítését, amely minden egyes felperest amiatt ért, hogy 
egyiküket sem vették a Bizottság ideiglenes alkalmazottai közé 
arra az időszakra, amikor a JET közös vállalkozásnál dolgoztak. 

Kereseti kérelmek 

A felperesek azt kérik, hogy a Közszolgálati Törvényszék: 

— semmisítse meg a Bizottság 2009. szeptember 25-i hatá
rozatát; 

— állapítsa meg, hogy a felpereseknek joguk volt ahhoz, hogy 
velük „egyéb alkalmazottként” bánjanak és/vagy ilyen minő
ségben felvételt nyerjenek a JET alapító okiratának 8. 
cikkével összhangban; 

— állapítsa meg, hogy a Bizottság objektív igazolás nélkül a 
díjazásuk, nyugdíjjogosultságuk és ahhoz kapcsolódó 
kedvezmények, valamint későbbi alkalmazásuk biztosítását 
tekintve hátrányos megkülönböztetést alkalmazott a felpere
sekkel szemben, amikor azok a JET Project alkalmazásában 
álltak; 

— kötelezze a Bizottságot a díjazás, nyugdíjjogosultság, vala
mint az ahhoz kapcsolódó kedvezmények és kiváltságok 
tekintetben okozott azon veszteség ellentételezésre — 
ideértve a megfelelő kamatok megfizetését —, amely vesz
teség oka a közösségi jog fent hivatkozott megsértése; 

— a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére; és 

— a Bíróság alapokmánya és a Közszolgálati Törvényszék eljá
rási szabályzata értelmében tegyen meg minden további 
intézkedést és ítéljen meg minden olyan kiegészítő kártérí
tést, amelyet szükségesnek, igazságosnak vagy méltányosnak 
tart. 

2009. december 21-én benyújtott kereset — Diego Canga 
Fano kontra Tanács 

(F-104/09. sz. ügy) 

(2010/C 37/81) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Diego Canga Fano (Brüsszel, Belgium) (képviselők: 
S. Rodriguez és C. Bernard-Glanz ügyvédek) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

A jogvita tárgya és leírása 

Az alperes azon határozatának megsemmisítése, amelyben nem 
vette fel a felperest a 2009. évi előléptetési időszakban AD 13 
besorolási fokozatba előléptethető tisztviselők listájára. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálat Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatóság azon határozatát, amelyben mellőzte a 
felperesnek a 2009. évi előléptetési időszakban AD 13 beso
rolási fokozatba előléptethető tisztviselők listájára való felvé
telét; 

— a Közszolgálat Törvényszék szükség esetén semmisítse meg 
a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes panaszát eluta
sító határozatát; 

— a Közszolgálat Törvényszék kötelezze a kinevezésre jogosult 
hatóságot a felperest ért nem vagyoni kár megtérítése címén 
ex auquo et bono meghatározott összeg felperes részére 
történő megfizetésére, az esedékesség napjától számított 
törvényes kamataival együtt, valamint a felperest ért szakmai 
károk megtérítése címén ex auquo et bono megállapított 
50 000 euró megfizetésére, az esedékesség napjától számí
tott törvényes kamataival együtt; 

— a Közszolgálat Törvényszék a Tanácsot kötelezze a költségek 
viselésére.
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