
Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2009. szep
tember 23-i intézkedést azon részében, amelyben a fellebb
viteli bizottság elutasította a felperesnek a 2008-as értékelő 
jelentéssel szemben benyújtott fellebbezését; 

— a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2008-as érté
kelő jelentést úgy a célkitűzésekre mint az értékelésre vonat
kozó részében; 

— a Közszolgálati Törvényszék semmisítsen meg minden 
kapcsolódó, azt megelőző és abból következő aktust, köztük 
a HR igazgatóságnak az értékelés ábécé egyik első betűjével 
történő összegzésére, továbbá az A vagy B+ értékelés odaí
télésére vonatkozó mennyiségi korlátaira vonatkozó irány
mutatásait, valamint a felperes előmenetelére vonatkozó 
2009. március 18-i határozatot, tekintve hogy a felperes 
felettesei által kifejtett értékelés fényében az EBB elmulasz
totta tekintetbe venni a „Promotions from Function E to D” 
pontot; 

— a Közszolgálati Törvényszék az EBB-t kötelezze a felperest 
ért vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére, továbbá az 
eljárás költségeinek a megítélt kártérítés kamatokkal növelt 
összegével együtt való megfizetésére. 

2010. február 25-én benyújtott kereset — Marcuccio 
kontra Bizottság 

(F-14/10. sz. ügy) 

(2010/C 134/90) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (képviselő: G. Cipressa, 
ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

Részleges érvénytelenség elismerésére, valamint az alperes felpe
resnek okozott kár megtérítésére való kötelezésére vonatkozó 
eljárás különösen hosszú időtartamának megállapítása 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottságnak 
a kérelmet elutasító, 2009. január 30-i határozatát; 

— a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kérelmet 
elutasító 2009. január 30-i határozattal szemben 2009. 
július 20-án benyújtott panaszt elutasító aktust; 

— amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmi
sítse meg a 2009. november 6-i ADMIN.B.2/MB/ls D(09) 
29562. sz., a felperesnek 2009. december 16-án kézbesített 
feljegyzést, 

— amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék állapítsa 
meg, hogy az arra irányuló eljárás, hogy a 2003. szeptember 
12-i balesettel kapcsolatban a felperes számára biztosítsák az 
Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata 
73. cikke szerinti garanciákat, több mint öt éve húzódik; 

— amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék állapítsa 
meg, hogy az alapeljárás időtartama meghaladja az ésszerű 
időtartamot; 

— a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a felpe
rest az alapeljárás ésszerűtlen időtartama folytán ért vagyoni 
és nem vagyoni kár megtérítésére 10 000 euró vagy a 
Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt ennél 
kisebb vagy nagyobb összeg részére történő megfizetésével; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot ezen 
összeg a 2009. január 30-i kérelem Bizottsághoz való beér
kezését követő naptól a 10 000/tízezer euró összeg ténye
leges megfizetéséig számított évi 10 %-os, tőkésített kama
tának megfizetésére. 

— a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költ
ségek viselésére. 

2010. február 26-án benyújtott kereset –Andres és társai 
kontra EKB 

(F-15/10. sz. ügy) 

(2010/C 134/91) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperesek: Carlos Andres és társai (Frankfurt am Main, Német
ország) (képviselők: M. Vandenbussche és L. Levi ügyvédek)
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Alperes: Európai Központi Bank 

A jogvita tárgya és leírása 

Egyrészt a felperesek 2009. júniusi illetményelszámolásainak, 
valamint valamennyi ezt követő és jövőbeni elszámolásának 
megsemmisítése, amennyiben ezen elszámolások a nyugdíjrend
szer 2009. május 4-én elfogadott reformjának végrehajtását 
képezik. Másrészt a felperesek által elszenvedett kár megtérítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2009. 
júniusi illetményelszámolásokat, amennyiben ezek az elszá
molások a nyugdíjrendszer Kormányzótanács által 2009. 
május 4-én elfogadott reformjának az első végrehajtását 
képezik a felperesek tekintetében, valamint ugyanilyen 
mértékben semmisítse meg valamennyi ezt követő illetmé
nyelszámolást és jövőbeni nyugdíjelszámolást; 

— amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmi
sítse meg a felülvizsgálat iránti kérelmet („administrative 
review”) és a belső panaszokat („grievance procedure”) eluta
sító, 2009. augusztus 28-i és december 17-i határozatokat; 

— a Közszolgálati Törvényszék következésképpen kötelezze az 
alperest a Kormányzótanács fent hivatkozott, 2009. május 
4-i határozatából, valamint a korábbi nyugdíjrendszer alkal
mazásából eredő díjazás és nyugdíj közötti különbség megfi
zetésére; a díjazás és a nyugdíj ezen különbségét 2009. 
június 15-étől kezdődően késedelmi kamatokkal kell 
növelni, és ezen túlmenően a teljes elszámolásig ezen 
kamatok az EKB 3 százalékponttal növelt kamatszintjén 
rögzítendők minden hónap 15. napján; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a vásár
lóerő csökkenése miatt elszenvedett károk megtérítésére, ez 
a kár ex aequo et bono és átmeneti jelleggel az egyes felpe
resek havi díjazásának 1 %-ára becsülendő; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Központi 
Bankot a költségek viselésére. 

2010. március 10-én benyújtott kereset — M. Almeida 
Campos és társai kontra Tanács 

(F-16/10. sz. ügy) 

(2010/C 134/92) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperesek: M. Almeida Campos (Brüsszel, Belgium) és társai 
(képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal 
ügyvédek) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

A jogvita tárgya és leírása 

Azon határozatok megsemmisítése, amelyek alapján a felpere
seket nem léptették elő AD12 besorolási fokozatba a 2009-es 
előléptetési időszakban, és amennyiben szükséges a 2009. 
április 27-i 97/09. sz. személyzeti közleményben, valamint a 
2009. május 13-i 93/09. sz. személyzeti közleményben közzé
tett listán szereplő előléptetett tisztviselők ugyanezen előlépte
tési időszakban ugyanezen besorolási fokozatba történő előlép
tetéséről szóló határozatok megsemmisítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azon hatá
rozatokat, amelyek alapján a felpereseket nem léptették elő 
AD12 besorolási fokozatba a 2009-es előléptetési 
időszakban; 

— amennyiben szükséges semmisítse meg a 2009. április 27-i 
97/09. sz. személyzeti közleményben, valamint a 2009. 
május 13-i 93/09. sz. személyzeti közleményben közzétett 
listán szereplő előléptetett tisztviselők ugyanezen előléptetési 
időszakban ugyanezen besorolási fokozatba történő előlép
tetéséről szóló határozatokat; 

— az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.
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