
Az Elsőfokú Bíróság 2008. szeptember 12-i végzése –

Keinhorst kontra Bizottság

(T-428/03. sz. ügy) (1)

(„Közszolgálat – Tisztviselők – Közbenső ítélet –

Okafogyottság”)

(2008/C 301/55)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Gerhard Keinhorst (Overijse, Belgium) (képviselő:
N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli kezdetben:
C. Berardis-Kayser és L. Lozano Palacios, később: C. Berardis-
Kayser és H. Krämer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperes besorolási fokozatba sorolásának módosítá-
sáról szóló, 2002. december 23-i és 2003. április 14-i bizottsági
határozat megsemmisítése iránti kérelem annyiban, amennyiben
azok a felperest kinevezésének időpontjában az A6-os besorolási
fokozat első fizetési fokozatába sorolják, és amennyiben pénz-
ügyi hatályuk kezdeteként 1995. október 5-ét jelölik meg,
továbbá amennyiben a felperes besorolási fokozatba sorolását
nem állították vissza, valamint a felperes által benyújtott pana-
szok elutasításáról szóló, 2003. szeptember 4-i és november 24-i
bizottsági határozatok megsemmisítése iránti kérelem, másrészt
az állítólag okozott kár megtérítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1) A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2) Az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezi valamennyi költség vise-
lésére.

(1) HL C 47., 2004.2.21.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. szeptember 12-i végzése –

Rousseaux kontra Bizottság

(T-125/04. sz. ügy) (1)

(„Közszolgálat – Tisztviselők – Közbenső ítélet –

Okafogyottság”)

(2008/C 301/56)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Patrick Rousseaux (Brüsszel, Belgium) (képviselő:
N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Curral
és H. Krämer meghatalmazottak, segítőjük: B. Wägenbaur
ügyvéd)

Tárgy

Egyrészt a felperes besorolási fokozatba sorolásának módosítá-
sáról szóló, 2003. április 14-i bizottsági határozat megsemmisí-
tése iránti kérelem annyiban, amennyiben az a felperest kineve-
zésének időpontjában az A6-os besorolási fokozat második fize-
tési fokozatába sorolja, és amennyiben pénzügyi hatályának
kezdeteként 1995. október 5-ét jelöli meg, továbbá amennyiben
a felperes besorolási fokozatba sorolását nem állította vissza,
valamint a felperes által benyújtott panaszok elutasításáról szóló
határozat megsemmisítése iránti kérelem, másrészt az e határo-
zattal állítólag okozott kár megtérítése iránti kérelem

Rendelkező rész

1) A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2) Az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezi valamennyi költség vise-
lésére.

(1) HL C 118., 2004.4.30.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. szeptember 12-i végzése – Goris
kontra Bizottság

(T-126/04. sz. ügy) (1)

(„Közszolgálat – Tisztviselők – Közbenső ítélet –

Okafogyottság”)

(2008/C 301/57)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Willem Goris (Strassen, Luxemburg) (képviselő:
N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall
és H. Krämer meghatalmazottak, segítőjük: B. Wägenbaur
ügyvéd)
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