
Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és J. Baquero 
Cruz meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A felperest a Koreai Energetikai Fejlesztési Szervezetnél „EU 
Senior Advisor”-i munkakör ellátása érdekében kivett, személyes 
okokkal indokolt szabadsága során, a szállásköltségek és az 
iskoláztatási költségek megtérítésének megtagadása miatt ért 
kár megtérítése iránti kérelem. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék A. Maxwell keresetét elutasítja. 

2. A felek maguk viselik saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 180., 2009.8.1., 64. o. 

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. június 22-i 
végzése — Marcuccio kontra Bizottság 

(F-78/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Tisztviselők — Kártérítési kereset — Költ
ségek megtérítése — Párhuzamos jogorvoslatra vonatkozó 

kifogás — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság) 

(2010/C 234/106) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

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

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és C. Berardis- 
Kayser meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Egyrészt a Bizottság azon határozatának megsemmisítése iránti 
kérelem, amellyel elutasította a felperesnek a T-18/04. sz. 
ügyben felmerült költségei megtérítése iránti kérelmét, amely 
költségek viselésére az alperest az Elsőfokú Bíróság 2008. június 
10-i ítéletével kötelezte. Másrészt a felperesnek okozott vagyoni 
és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem. 

A végzés rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék L. Marcuccio keresetét mint nyilván
valóan elfogadhatatlant elutasítja. 

2. A felek maguk viselik saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 312., 2009.12.19., 43. o. 

2010. május 26-án benyújtott kereset — Arango Jaramillo 
és társai kontra EBB 

(F-34/10. sz. ügy) 

(2010/C 234/107) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperesek: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Luxembourg, 
Luxemburg) és társai (képviselők: B. Cortese, C. Cortese és F. 
Spitaleri ügyvédek) 

Alperes: Európai Beruházási Bank 

A jogvita tárgya és leírása 

Az EBB azon határozatainak megsemmisítése, amelyekben 
megemelte a felperesek által fizetendő nyugdíjjárulékot, valamint 
az őket ért nem vagyoni kár megtérítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai 
Beruházási Bank azon határozatait — köztük a felperesek 
2010. februári illetmény-elszámolását —, amelyekben 
megemelte a felperesek által fizetendő nyugdíjjárulékot, 
egyfelől az említett járulék számítási alapjának (az illetmény 
levonásköteles része), másfelől az említett levonásköteles 
illetmény százalékában kifejezett számítási együttható 
megemelésével; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EBB-t 1 eurós, 
szimbolikus kártérítésnek a felpereseket ért nem vagyoni 
kár címén történő megfizetésére; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Beruhá
zási Bankot a költségek viselésére.
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