
A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. június 29-i 
ítélete — Knöll kontra Európai Rendőrségi Hivatal 

(Europol) 

(F-44/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Szerződés 
meghosszabbításának elmaradása — Határozatlan időre szóló 
szerződés — Az Europol személyzeti szabályzatának 6. cikke 

— A védelemhez való jog tiszteletben tartásának elve) 

(2010/C 288/134) 

Az eljárás nyelve: holland 

Felek 

Felperes: Brigitte Knöll (Hocheim am Main, Németország) (képvi
selők: kezdetben P. de Casparis ügyvéd, később W. J. 
Dammingh és N. D. Dane ügyvédek) 

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) (képviselők: D. 
Neumann és D. El Khoury meghatalmazottak, segítőik: B. 
Wägenbaur és R. Van der Hout ügyvédek) 

Az ügy tárgya 

A 2008. június 12-i határozat megsemmisítése, amelyben arról 
tájékoztatták a felperest, hogy nem lehet részére határozatlan 
időre szóló állást felajánlani, valamint az e határozattal szemben 
benyújtott panaszt elutasító 2009. január 7-i határozat megsem
misítése. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék az Európai Rendőrségi Hivatal 
(Europol) 2008. június 12-i, B. Knöll részére határozatlan 
időre szóló szerződés felajánlását megtagadó határozatát 
megsemmisíti. 

2. A Közszolgálati Törvényszék az Europolt kötelezi a költségek 
viselésére. 

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

A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2010. 
július 9-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság 

(F-91/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Tisztviselők — Kártérítési kérelem benyújtá
sának ésszerű határideje — Elkésettség) 

(2010/C 288/135) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

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

Alperes: Bizottság (képviselők: J. Currall és C. Berardis-Kayser, 
meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

A felperes azon levél miatt állítólagosan elszenvedett károk 
megtérítésére irányuló kérelmének Bizottság általi elutasítása, 
amely levélben az alperes felkért egy orvost, hogy végezzen 
orvosi felülvizsgálatot a felperes tényleges munkaképességének 
felmérése céljából. 

A végzés rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánva
lóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan megalapozat
lant elutasítja. 

2. L. Marcuccio viseli a felmerült összes költséget. 

( 1 ) HL C 11., 2010.01.16., 41. o. 

A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2010. 
július 13-i végzése — Allen és társai kontra Bizottság 

(F-103/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — A JET közös vállalkozás által foglalkoztatott 
személyi állomány — Kártérítési kereset — Ésszerű határidő 

— Elkésettség) 

(2010/C 288/136) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperesek: John Allen (Horspath, Egyesült Királyság) és társai 
(képviselők: P. Lasok QC, I. Hutton és B. Lask barristers)
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Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin 
meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Azon kár megtérítése iránti kérelem, amely a felpereseket amiatt 
érte, hogy az alperes őket nem vette fel ideiglenes alkalma
zottnak azon időszakra, amely alatt a JET közös vállalkozásnál 
dolgoztak. 

A végzés rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant 
elutasítja. 

2. J. Allen és a többi 110 felperes, akiknek nevét a felperesek listája 
tartalmazza, kötelesek viselni az összes költséget. 

( 1 ) HL C 37., 2010.2.13., 51. o. 

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. június 29-i 
végzése — Palou Martínez kontra Bizottság 

(F-11/10. sz. ügy) 

(Közszolgálat — Tisztviselők — Nyilvánvaló elfogadhatat
lanság — Késedelem — A pert megelőző eljárás követelmé
nyének be nem tartása — Az eljárási szabályzat 35. cikke 

1. §-ának e) pontja) 

(2010/C 288/137) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: María Soledad Palou Martínez (Barcelona, Spanyol
ország) (képviselő: V. Balfagon Costa ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság 

Az ügy tárgya 

A felperes brüsszeli székhelyre történő újrabeosztását tartalmazó 
határozat megsemmisítése iránti kérelem 

A végzés rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfo
gadhatatlant elutasítja. 

2. María Soledad Palou Martínez maga viseli a saját költségeit. 

2010. augusztus 6-án benyújtott kereset — Mata Blanco 
kontra Bizottság 

(F-65/10. sz. ügy) 

(2010/C 288/138) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: José Manuel Mata Blanco (Brüsszel, Belgium) (képvi
selők: L. Levi és A. Blot ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

Az EPSO azon határozatának megsemmisítése, amely megta
gadja a felperes felvételét a „COM/INT/OLAF/09/AD10 — Csalás 
elleni küzdelemre szakosodott tisztviselők” belső versenyvizsga 
tartaléklistájára, valamint a tartaléklista és az annak alapján 
hozott összes határozat megsemmisítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO 
2010. május 11-i határozatát, amely felülvizsgálatot köve
tően helyben hagyta a 2010. március 9-i határozatát, amely 
megtagadja a felperes felvételét a „COM/INT/OLAF/09/AD10 
— Csalás elleni küzdelemre szakosodott tisztviselők” belső 
versenyvizsga tartaléklistájára; 

— semmisítse meg a „COM/INT/OLAF/09/AD10 — Csalás 
elleni küzdelemre szakosodott tisztviselők” belső verseny
vizsga tartaléklistáját annyiban, amennyiben az nem tartal
mazza a felperes nevét, valamint semmisítse meg az összes, 
e tartaléklistán alapuló határozatot; 

— pervezető intézkedésként (lásd a Közszolgálati Törvényszék 
eljárási szabályzatának 55. cikkét) kötelezze az alperest a 
szóbeli vizsgán a vizsgabizottság által alkalmazott szem
pontok, a felperesnek a szóbeli vizsgán a vizsgabizottság 
által feltett kérdések és a vizsgabizottságnak az említett 
szóbeli vizsgára vonatkozó feljegyzése másolatának a javítás 
során alkalmazott szempontokkal együtt való benyújtására; 

— az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.
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