
Az ügy tárgya 

A felperes orvosi költségeinek 100 %-os mértékű megtérítését 
megtagadó határozat megsemmisítése. 

A végzés rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék L. Marcuccio keresetét részben mint 
nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan 
megalapozatlant elutasítja. 

2. A Közszolgálati Törvényszék L. Marcucciot kötelezi a költségek 
viselésére. 

3. A Közszolgálati Törvényszék kötelezi L. Marcucciot a Közszolgálati 
Törvényszék részére 1 500 euró megfizetésére. 

( 1 ) HL C 63., 2010.3.13., 53. o. 

2010. augusztus 30-án benyújtott kereset — Cantisani 
kontra Bizottság 

(F-71/10. sz. ügy) 

(2010/C 317/87) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Nicola Cantisani (Brüsszel, Belgium) (képviselő: S. de 
Lannoy ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperes által lelki zaklatással kapcsolatban benyújtott segítség
nyújtás iránti kérelmet és az elszenvedett kár megtérítése iránti 
kérelmet elutasító alperesi határozat megsemmisítése iránti 
kérelem. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 
Személyügyi és Igazgatási Főigazgatósága igazgatójának 
2009. október 9-i (ADMIN.B2/JJ/jm 0(09). sz.) határozatát, 
amelyben az intézmény úgy ítélte meg, hogy semmiképp 
nem lehet helyt adni a felperes által a Bizottsághoz 2009. 
január 29-én benyújtott segítségnyújtás iránti kérelemnek; 

— ítéljen meg a felperesnek kártérítést a zaklatás következtében 
elszenvedett vagyoni és nem vagyoni károk miatt; 

— az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére. 

2010. szeptember 2-án benyújtott kereset — da Silva 
Tenreiro kontra Bizottság 

(F-72/10. sz. ügy) 

(2010/C 317/88) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgium) (képviselők: S. 
Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

Egyrészt a „Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság” főigazga
tóság „E — Jogérvényesítés” igazgatósága igazgatói munkakö
rének betöltésére benyújtott felperesi pályázatot elutasító hatá
rozat, valamint az új igazgatót kinevező határozat megsemmi
sítése. Másrészt a „Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság” 
főigazgatóság „F — Biztonság” igazgatósága igazgatói munkakö
rének betöltésére irányuló eljárást lezáró határozat, valamint az 
új igazgatót kinevező határozat megsemmisítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a „Jogérvénye
sülés, Szabadság és Biztonság” főigazgatóság „E — Jogérvé
nyesítés” igazgatósága igazgatói munkakörének betöltésére 
benyújtott felperesi pályázatot elutasító határozatot, vala
mint az új igazgatót kinevező határozatot; 

— semmisítse meg a „Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság” 
főigazgatóság „F — Biztonság” igazgatósága igazgatói 
munkakörének betöltésére irányuló eljárást lezáró hatá
rozatot, valamint az új igazgatót kinevező határozatot; 

— az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére. 

2010. szeptember 24-én benyújtott kereset — Dubus 
kontra Parlament 

(F-86/10. sz. ügy) 

(2010/C 317/89) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Charles Dubus (Tervuren, Belgium) (képviselők: É. 
Boigelot és S. Woog ügyvédek) 

Alperes: Európai Parlament 

A jogvita tárgya és leírása 

Az alperes azon határozatának megsemmisítése, amely a felpe
rest nem vette fel a 2009. évi előléptetési időszakban az AST3 
besorolási fokozatból az AST4 besorolási fokozatba előléptetett 
tisztviselők jegyzékére
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A felperes kereseti kérelmei 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperest a 
2009. évi előléptetési időszakban az AST3 besorolási foko
zatból az AST4 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők 
jegyzékére fel nem vevő parlamenti határozatot; 

— e megsemmisítés következményeként végezze el újra a 
felperes, valamint a többi pályázó érdemeinek a 2009. évi 
előléptetési időszakra vonatkozó összehasonlító vizsgálatát, 
és 2009. január 1-jei visszaható hatállyal rendelje el a 
felperes AST4 besorolási fokozatba történő előléptetését, 
továbbá a felperes elmaradt díjazása után 2009. január 1- 
jétől járó, az Európai Központi Bank által a fő refinanszí
rozási műveletek során alkalmazott kamatláb két százalék
ponttal növelt értékének megfelelő mértékű kamat fizetését; 

— az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére. 

2010. szeptember 27-én benyújtott kereset — Van 
Asbroeck kontra Bizottság 

(F-88/10. sz. ügy) 

(2010/C 317/90) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Marc Van Asbroeck (Dilbeek, Belgium) (képviselők: S. 
Rodrigues, A. Blot és C. Bernard-Glanz ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

A 2004. május 1-je előtt besorolási osztályt váltott tisztviselők 
részére járó ellentételezés bevezetéséről szóló, 2008. október 
22-i bizottsági határozat részleges hatályon kívül helyezése, a 
felperes 2004. május 1-jére visszaható hatállyal a D*4/8 beso
rolási fokozatba történő átsorolása, valamint a felperes szakmai 
előmenetelének az időközben őt érintő előléptetéseknek, éves 
kiigazításoknak és a fizetési fokozatban történő előrelépéseknek 
megfelelő helyreállítása iránti felperesi kérelmet elutasító alperesi 
határozat megsemmisítése 

A felperes kereseti kérelmei 

— A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy 
egyértelműen foglaljon állást azon táblázattal kapcsolatban, 
amelyet a felperes az illetménye tényleges alakulásának azzal 
történő összehasonlítása érdekében állított össze, hogy az 
illetményének hogyan kellett volna alakulnia akkor, ha 
2004. május 1-je előtt nem váltott volna besorolási osztályt; 

— semmisítse meg a 2004. május 1-je előtt besorolási osztályt 
váltott tisztviselők részére járó ellentételezés bevezetéséről 
szóló, 2008. október 22-i bizottsági határozat 1. cikke (3) 
bekezdése harmadik mondatának hatályon kívül helyezése, a 
felperes 2004. május 1-jére visszaható hatállyal a D*4/8 
besorolási fokozatba történő átsorolása, valamint a felperes 
szakmai előmenetelének az időközben őt érintő előlépteté
seknek, éves kiigazításoknak és a fizetési fokozatban történő 

előrelépéseknek megfelelő helyreállítása iránti felperesi 
kérelmet elutasító bizottsági határozatot, továbbá, amenn
yiben szükséges, semmisítse meg a panasz elutasításáról 
szóló határozatot; 

— kötelezze az alperest, hogy az okozott vagyoni kár megté
rítéseként fizessen meg az ítéletben megjelölendő időponttól 
kezdve számított jogszabályi mértékű késedelmi kamattal 
növelt, ideiglenesen 13 218,24 euróban meghatározott 
összeget; 

— az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére. 

A Közszolgálati Törvényszék 2010. szeptember 16-i 
végzése — Block és társai, valamint Knaul és társai 

kontra Bizottság 

(F-8/05 és F-10/05. sz. egyesített ügyek) ( 1 ) 

(2010/C 317/91) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 115., 2005.5.14., 33. és 36. o. 

A Közszolgálati Törvényszék 2010. szeptember 16-i 
végzése — Avendano és társai kontra Bizottság 

(F-45/06. sz. ügy) ( 1 ) 

(2010/C 317/92) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 143., 2006.6.17., 39. o. 

A Közszolgálati Törvényszék 2010. szeptember 16-i 
végzése — Baele és társai kontra Bizottság 

(F-70/06. sz. ügy) ( 1 ) 

(2010/C 317/93) 

Az eljárás nyelve: francia 

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 190., 2006.8.12., 36. o.
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