
KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK 

A Közszolgálati Törvényszék (teljes ülés) 2010. július 1-jei 
ítélete — Mandt kontra Parlament 

(F-45/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Tisztviselők — Túlélő hozzátartozói nyugdíj 
— A személyzeti szabályzat 79. cikke — A személyzeti 
szabályzat VIII. mellékletének 18. cikke — Túlélő házastárs 
— Két személy túlélő házastársként való elismerése — 
50 %-os csökkentés — Jogos bizalom — Az összhang 

szabálya) 

(2010/C 274/46) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Wolfgang Mandt (Kreuztal, Németország) (képviselő: B. 
Kolb ügyvéd) 

Alperes: Európai Parlament (képviselők kezdetben: K. Zejdová, J. 
F. de Wachter és U. Rösslein meghatalmazottak, később: J. F. de 
Wachter, K. Zejdová és S. Seyr meghatalmazottak) 

Az alperest támogató beavatkozó: Kurt-Wolfgang Braun Neumann, 
elhunyt 2009. október 9-én, egyedüli örököse: Shirley Meyer 
(Bedburg-Hau, Németország) (képviselő: P. Ames ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

A felperes túlélő hozzátartozói nyugdíjának 50 %-os csökken
tése elleni panaszát elutasító 2007. február 8-i európai parla
menti határozat megsemmisítése — Teljes megfizetés iránti 
kérelem 

Az ítélet rendelkező része 

1. Nem szükséges határozni az arra irányuló kereseti kérelemről, — e 
kérelemnek a 2009. október 31-et követő időszakra vonatkozó 
részében —, hogy a Parlament fizesse meg W. Mandt számára 
a teljes túlélő hozzátartozói nyugdíjat. 

2. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében 
elutasítja. 

3. A felek és a beavatkozó maguk viselik a saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 183., 2007.8.4., 43. o. 

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2010. 
július 7-i ítélete — Tomas kontra Európai Parlament 

(F-116/07., F-13/08. és F-31/08. sz. ügyek) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — A Közösségek 
egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. 
cikkének c) pontja — Elbocsátás — Bizalmi viszony — A 
Parlament személyzeti bizottságával folytatott előzetes 

konzultáció — Hiány) 

(2010/C 274/47) 

Az eljárás nyelve: litván 

Felek 

Felperes: Stanislovas Tomas (Vilnius, Litvánia) (képviselő: M. 
Michalauskas) 

Alperes: Európai Parlament (képviselők: A. Lukošiūtė és K. 
Zejdová meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Egyrészt a kinevezésre jogosult hatóság felperest elbocsátó hatá
rozatának megsemmisítése, másrészt a keletkezett nem vagyoni 
és vagyoni kár megtérítése iránti kérelem 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék az F-116/07. és az F-13/08. sz. 
ügyekben benyújtott kereseteket elutasítja. 

2. A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Parlamentet, hogy 
Stanislovas Tomas részére az őt ért nem vagyoni kár megtérítése
ként fizessen meg 1 000 eurót.

HU 2010.10.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 274/31



3. A Közszolgálati Törvényszék az F-31/08. sz. ügyben benyújtott 
keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. 

4. Valamennyi fél maga viseli az F-116/07., az F-13/08. és az 
F-31/08. sz. ügyekben benyújtott valamennyi keresettel összefüg
gésben felmerült saját költségeit. 

( 1 ) HL C 64., 2008.3.8., 65. o., HL C 142., 2008.6.7., 39. o. és HL C 
158., 2008.6.21., 26. o. 

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2010. 
július 1-i ítélete — Füller-Tomlinson kontra Parlament 

(F-97/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Korábbi ideiglenes alkalmazott — Foglalko
zási megbetegedés — A testi és szellemi épség veszélyeztetése 
— A megbetegedés foglalkozási eredetének elismerése iránti 

eljárás időtartama) 

(2010/C 274/48) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Paulette Füller-Tomlinson (Brüsszel, Belgium) (képviselő: 
L. Levi ügyvéd) 

Alperes: Európai Parlament (képviselők: K. Zejdová és S. Seyr 
meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A részleges tartós rokkantságnak a felperes megbetegedése 
foglalkozási eredetéből fakadó részét 20 %-ban megállapító 
határozat megsemmisítése, valamint másodlagosan az alperes 
arra kötelezése, hogy fizessen kártérítést a felperest ért nem 
vagyoni kár címén. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Közszolgálati Törvényszék P. Füller-Tomlinsont kötelezi a költ
ségek viselésére. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21., 76. o. 

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2010. 
július 1-jei ítélete — Časta kontra Bizottság 

(F-40/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — A szóbeli vizsgára 
bocsátás megtagadása — Felülvizsgálati kérelem — Indoko
lási kötelezettség — Megkövetelt szakmai tapasztalat — 
Igazolás késedelmes benyújtása — Az egyenlő bánásmód 
elve — Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kereset) 

(2010/C 274/49) 

Az eljárás nyelve: cseh 

Felek 

Felperes: Radek Časta (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Tahotná 
ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Eggers és M. L. Jelínek 
meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Egyrészről az EPSO azon határozatának megsemmisítése iránti 
kérelem, amely a magasabb vezetői állásban szerzett 3 éves 
tapasztalatra vonatkozó feltétel nem teljesítése miatt megtagadta 
a felperestől a EPSO/AD/107/07-LAW nyílt versenyvizsga 
szóbeli vizsgájára való bocsátást, másrészről a felperest ért 
vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése címén az alperes bizo
nyos összeg fizetésére való kötelezése 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.
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