
A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. 
szeptember 30-i ítélete — Jacobs kontra Bizottság 

(F-41/05. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — Az új személy
zeti szabályzat hatályba lépését megelőzően tartaléklistára vett 
pályázók — A kedvezőtlenebb új szabályok alkalmazásával 
történő besorolás — A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 

12. cikkének (3) bekezdése) 

(2010/C 328/93) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Kurt Jacobs (Bruges, Belgium) (képviselő: L. Vogel 
ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: H. Krämer és K. Herr
mann meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Egyrészt a Bizottság határozatának megsemmisítése, amelyben a 
tartaléklistára az új személyzeti szabályzat hatálybalépése előtt 
felkerült felperest az új személyzeti szabályzat kevésbé előnyös 
rendelkezései (a tisztviselők személyzeti szabályzatát módosító 
723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet XIII. mellékletének 12. 
cikke) alapján sorolja be, másrészt kártérítés iránti kérelem. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A felek maguk viselik saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 205., 2005.08.20., 26. o. (eredetileg az Európai Közösségek 
Elsőfokú Bíróságánál a T-220/05. sz. alatt nyilvántartásba vett ügy, 
amelyet a 2005.12.15-i végzéssel tettek át az Európai Unió Közszol
gálati Törvényszéke elé) 

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. 
szeptember 30-i ítélete — Torijano Montero kontra Tanács 

(F-76/05. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — Az új személy
zeti szabályzat hatályba lépését megelőzően meghirdetett 
versenyvizsga tartaléklistájára felvett jelöltek — Besorolási 
fokozatba történő besorolás a kevésbé kedvező új szabályok 
alapján — A személyzeti szabályzat 5. cikke — A személyzeti 
szabályzat XIII. mellékletének 12. cikke — Az egyenlőség elve 
— A jogos bizalom elve — Gondoskodási kötelezettség — 

Arányosság) 

(2010/C 328/94) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Javier Torijano Montero (Brüsszel, Belgium) (képviselők: 
kezdetben S. Rodrigues és A. Jaume ügyvédek, később S. Rodri
gues és C. Bernard-Glanz ügyvédek) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Arpio 
Santacruz és I. Sulce meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A Tanács határozatának megsemmisítése, amelyben a tartalék
listára az új személyzeti szabályzat hatálybalépése előtt felvett 
felperest az új személyzeti szabályzat kevésbé kedvező rendel
kezései (a tisztviselők személyzeti szabályzatát módosító 
723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet XIII. mellékletének 12. 
cikke) alapján sorolja be. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A felek maguk viselik saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 281., 2005.11.12., 23. o. (eredetileg az Európai Közösségek 
Elsőfokú Bírósága előtt, T-302/05. számon nyilvántartásba vett, majd 
a 2005. december 15-i végzéssel az Európai Unió Közszolgálati 
Törvényszékéhez áttett ügy). 

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. 
szeptember 30-i ítélete — Toth kontra Bizottság 

(F-107/05. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Besorolási foko
zatba történő besorolás — A pályázati felhívásban előírt beso
rolási fokozatok — Az ideiglenes alkalmazottak besorolására 
vonatkozó szabályoknak a pályázati felhívás közzétételét 
követő módosítása — Besorolási fokozatba történő besorolás 
a kevésbé kedvező új szabályok alapján — Átmeneti rendel
kezések — Analógia útján történő alkalmazás — A személy
zeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdése — 

Arányosság — A gondos ügyintézés elve) 

(2010/C 328/95) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Gergely Toth (Besozzo, Olaszország) (képviselők: 
kezdetben S. Rodrigues és Y. Minatchy ügyvédek, később S. 
Rodrigues, C. Bernard-Glanz és R. Albelice ügyvédek, végül S. 
Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)
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