
A jogvita tárgya és leírása 

A felperes számára korábban megállapított külföldi munkavég
zési támogatás folyósítását megszüntető határozat megsemmisí
tése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a szerződés
kötésre jogosult hatóság 2009. június 18-i azon határozatát, 
amelyben megszüntette a korábban a felperes számára a 
személyzeti szabályzat VII. mellékletének 4. cikke alapján 
megállapított külföldi munkavégzési támogatás folyósítását, 
valamint semmisítse meg a szerződéskötésre jogosult 
hatóság 2010. január 28-i határozatát is, amelyben eluta
sította a felperes által 2009. október 2-án benyújtott 
panaszt; 

— A Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költ
ségek viselésére. 

2010. május 11-én benyújtott kereset — Lorenzo kontra 
EGSZB 

(F-29/10. sz. ügy) 

(2010/C 179/103) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Guillermo Lorenzo (Brüsszel, Belgium) (képviselő: N. 
Lhoëst ügyvéd) 

Alperes: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperesnek a 2009. évi előléptetési időszakban az AD13 
besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők közé való felvételét 
mellőző határozat megsemmisítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EGSZB 
kinevezésre jogosult hatósága által 2009. június 30-án 
hozott határozatot, amelyben mellőzte a felperesnek a 
2009. évi előléptetési időszakban az AD13 besorolási foko
zatba előléptetett tisztviselők közé való felvételét; 

— amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmi
sítse meg az EGSZB kinevezésre jogosult hatósága által 
2010. február 5-én hozott határozatot, amelyben elutasította 
a felperesnek a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) 
bekezdése alapján benyújtott panaszát; 

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

2010. május 12-én benyújtott kereset — de Fays kontra 
Bizottság 

(F-30/10. sz. ügy) 

(2010/C 179/104) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Philippe de Fays (Malèves Sainte Marie Wastinnes, 
Belgium) (képviselő: N. Soldatos ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperes betegsége foglalkozási eredetének elismerését megta
gadó határozat megsemmisítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatóság 2009. szeptember 8-i és 2010. február 12-i 
határozatát, továbbá mondja ki, hogy a felperes foglalkozási 
megbetegedés miatt 2005. május 15. óta munkaképtelen 
állapotban van; 

— a Közszolgálati Törvényszék — mindenképpen csak másod
lagosan — jelöljön ki az ionizáló sugárzással összefüggő 
betegségekre szakosodott orvosokból álló új orvosi bizott
ságot annak megállapítására, hogy a felperes a szakmai tevé
kenysége idején ki volt-e téve ionizáló sugárzással össze
függő betegség veszélyének; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizott
ságot a költségek viselésére. 

2010. május 14-én benyújtott kereset — Guittet kontra 
Bizottság 

(F-31/10. sz. ügy) 

(2010/C 179/105) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Christian Guittet (Cannes, Franciaország) (képviselő: L. 
Levi ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság
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A jogvita tárgya és leírása 

Egyrészt azon határozat megsemmisítése, amely a személyzeti 
szabályzat 73. cikke alapján indult eljárást a felperes 64,5 %-os 
mértékű végleges rokkantságának elismerésével fejezte be, 
másrészt a felperest ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatóság 2009. július 27-i határozatát, amely befe
jezte a felperes 2003. december 8-i balesetét követően a 
személyzeti szabályzat 73. cikke alapján indult eljárást; 

— amennyiben ez szükséges, a Közszolgálati Törvényszék 
semmisítse meg a felperes panaszát elutasító 2010. február 
16-i határozatot; 

— ennek megfelelően a részleges végleges rokkantság mértékét 
a baleset időpontjában és 2006. január 1-jéig hatályban lévő 
szabályozás és értékelő-táblázat alapján állapítsa meg, újból 
megvizsgáltatva a felperes által a személyzeti szabályzat 73. 
cikke alapján benyújtott kérelmet egy olyan pártatlan, 
független és semleges orvosi bizottsággal, amely képes 
gyorsan, teljesen függetlenül és előítéletek nélkül dolgozni; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a személy
zeti szabályzat 73. cikke alapján járó alapösszeg után 12 %- 
os késedelmi kamat megfizetésére, a legkésőbb 2004. 
december 8-ától kezdődő és az alapösszeg teljes kifizetéséig 
terjedő időszakra; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest az általa 
hozott határozattal okozott nem vagyoni kárért méltá
nyosan megállapított 50 000 euró kártérítés megfizetésére; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest az általa 
hozott határozattal okozott vagyoni kárért 15 000 euró 
kártérítés megfizetésére; 

— a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költ
ségek viselésére. 

2010. május 14-én benyújtott kereset — Wilk kontra 
Bizottság 

(F-32/10. sz. ügy) 

(2010/C 179/106) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Christian Wilk (Trier, Németország) (képviselő: R. Adam 
ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperesnek fizetett beilleszkedési támogatás felének a felperes 
válása nyomán történő visszatérítését elrendelő határozatok 
megsemmisítése, valamint kártérítési kérelem. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az állítólagos 
túlfizetés visszatérítését elrendelő 2009. augusztus 20-i és 
2009. szeptember 8-i bizottsági határozatokat; 

— a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a visszatérítés 
megalapozottságát megerősítő 2010. február 15-i bizottsági 
határozatot; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a 
visszatérített összeg és az az után a visszatérítéstől a megfi
zetésig járó törvényes kamatok megfizetésére; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot kárté
rítés fizetésére amiatt, hogy súlyosan megsértette a felperes 
jóhírnevét és becsületét; 

— a Közszolgálati Törvényszék — másodlagosan — mondja ki, 
hogy a felperesnek joga van az őt ért kárt illetően további 
kártérítést követelni; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizott
ságot a költségek viselésére.
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