
Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és H. Krämer 
meghatalmazottak) 

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képvi
selők: kezdetben M. Arpio Santacruz és I. Šulce meghatalma
zottak, később K. Zieleśkiewicz és M. Bauer, meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Egyrészt a felperes ideiglenes alkalmazottként történő foglalkoz
tatása során őt A*6-os besorolási fokozatba soroló bizottsági 
határozat megsemmisítése, másrészt kártérítés iránti kérelem. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti G. Toth A*6 beso
rolási fokozat második fizetési fokozatába való besorolásáról 
szóló 2005. január 17-én megkötött ideiglenes alkalmazotti szer
ződésének 3. cikkébe foglalt európai bizottsági határozatot. 

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

3. Az Európai Bizottság maga viseli a saját költégeit, és köteles 
viselni a felperes költségeit is. 

4. Az Európai Unió Tanácsa — mint beavatkozó — maga viseli a 
saját költségeit. 

( 1 ) HL C 22., 2006.1.28., 15. o. (eredetileg az Európai Közösségek 
Elsőfokú Bírósága előtt, T-401/05. számon nyilvántartásba vett, 
majd a 2005. december 15-i végzéssel az Európai Unió Közszolgá
lati Törvényszékéhez áttett ügy). 

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

(F-20/06. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — Nyílt verseny
vizsgával magasabb csoportba lépő tisztviselő — Az új 
személyzeti szabályzat hatályba lépését megelőzően tartalék
listára vett pályázó — A felvételkor történő besorolás átme
neti szabályai — A kedvezőtlenebb új szabályok alkalmazá
sával történő besorolás — A személyzeti szabályzat XIII. 
melléklete 5. cikkének (2) bekezdése és a 12. cikkének (3) 

bekezdése) 

(2010/C 328/96) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Patricia de Luca (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. 
Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és H. Krämer 
meghatalmazottak) 

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képvi
selők: M. Arpio Santacruz és M. Simm meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A Bizottság 2005. február 23-i határozatának megsemmisítése, 
amelyben a korábban A*10-es besorolási fokozatba besorolt, az 
A5/A4-es besorolási fokozatra kiírt versenyvizsgát sikerrel telje
sítő felperest „A jog érvényesülése, szabadság és biztonság” 
főigazgatóságon tanácsosi munkakörbe nevezik ki, amennyiben 
a határozat a besorolási fokozatát A*10-esről A*9-esre változ
tatja. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A felek maguk viselik saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 108., 2006.05.06., 31. o. 

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2010. 
szeptember 30-i ítélete — Lebedef és Jones kontra 

Bizottság 

(F-29/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Tisztviselők — Díjazás — A személyzeti 
szabályzat 64. cikke — A személyzeti szabályzat XI. melléklete 
3. cikke (5) bekezdésének első albekezdése, valamint 9. cikke 

— Korrekciós együttható — Egyenlő bánásmód) 

(2010/C 328/97) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperesek: Georgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) és 
Trevor Jones (Ernzen, Luxemburg) (képviselők: F. Frabetti és J.- 
Y. Vergnaud ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin 
meghatalmazottak) 

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képvi
selők: K. Zieleśkiewicz és M. Bauer meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A luxemburgi illetmények vásárlóerejének a brüsszeli illetmé
nyek vásárlóerejével azonos szintre emelését megtagadó hatá
rozat megsemmisítése iránti kérelem, másodlagosan pedig a 
felperesek részére 2008. június 15-étől kezdve kiadott illet
mény-elszámolások megsemmisítése iránti kérelem
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