
KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK 

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2009. 
szeptember 10-i ítélete — Behmer kontra Európai 

Parlament 

(F-16/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tisztviselők — Az Európai Parlament érdempontok odaítélé
sére vonatkozó eljárása — Az indokolási kötelezettség megsér

tése — A peres eljárásban adott indokolás) 

(2009/C 297/52) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

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

Alperes: az Európai Parlament (képviselők: C. Burgos és 
R. Ignătescu meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A felperes számára a 2004. és 2006. évre két érdempontot 
juttató határozat megsemmisítése iránti kérelem. 

Az ítélet rendelkező része 

1. Nem kell határozni a keresetről annyiban, amennyiben az az 
Európai Parlament 2007. június 4-i, J. Behmer számára a 
2004. évi értékelési időszakra két érdempontot juttató határoza
tának megsemmisítésére irányul. 

2. A Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlament 2007. június 
26-i, J. Behmer számára a 2006. évi értékelési időszakra két 
érdempontot juttató határozatát megsemmisíti. 

3. Az Európai Parlament viseli saját költségeit, valamint köteles 
viselni a J. Behmernél felmerült költségek felét. 

4. J. Behmer viseli saját költségeinek felét. 

( 1 ) HL C 116., 2008.5.9., 32. o. 

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2009. 
október 7-i ítélete — Y kontra Bizottság 

(F-29/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Szerződéses alkalmazottak — Nyilvánvaló alkalmatlanság 
miatti elbocsátás — A feladatok teljesítése során tanúsított 

nem megfelelő magatartás) 

(2009/C 297/53) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

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

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: 
J.-P. Keppenne és L. Lozano Palacios meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A munkaszerződés megkötésére jogosult hatóság 2007. május 
24-i, a felperes szerződéses alkalmazotti munkaviszonyát a 
feladatok teljesítése során tanúsított nem megfelelő magatartás 
miatt megszüntető határozatának megsemmisítése, valamint 
vagyoni és nem vagyoni kártérítés fizetése. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Közszolgálati Törvényszék Y-t kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 116., 2008.5.9., 35. o. 

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2009. október 
21-i ítélete — V kontra Bizottság 

(F-33/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Felvétel — 
Alkalmazás megtagadása a feladatok ellátására való fizikai 
alkalmatlanság miatt — Az eljárás szabályszerűsége — Az 
alkalmazást megelőző orvosi vizsgálat szabályszerűsége — 

Előkészítő aktusok) 

(2009/C 297/54) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: V (Brüsszel, Belgium) (képviselők: C. Ronzi, A. Grauling 
és É. Boigelot ügyvédek) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: 
L. Lozano Palacios és D. Martin meghatalmazottak)
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Az ügy tárgya 

Közszolgálat — A 2007. május 15-i bizottsági határozat 
megsemmisítése, amelyben arról tájékoztatták a felperest, hogy 
nem tesz eleget a munkaköre ellátás tekintetében megkövetelt 
fizikai alkalmasságra vonatkozó feltételeknek, valamint nem 
vagyoni és vagyoni kár megtérítése iránti kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. Az Európai Közösségek Bizottsága viseli saját költségeit és V 
költségeinek felét. 

3. V viseli saját költségeinek felét. 

( 1 ) HL C 158., 26. o., 2008.06.21. 

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2009. 
október 21-i ítélete — Ramaekers-Jørgensen kontra 

Bizottság 

(F-74/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tisztviselők — Közösségi adó — Számítás — A személyes 
díjazás és a túlélő hozzátartozói nyugdíj összegének össze
adása — Az adó beszedésének módja — A beszedés időpontja) 

(2009/C 297/55) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgium) 
(képviselő: L. Vogel ügyvéd) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (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 

Egyrészt a kinevezésre jogosult hatóság azon határozatának 
megsemmisítése, amely a felperest terhelő közösségi adót oly 
módon számítja, hogy a felperes személyes díjazása és a túlélő 
hozzátartozói nyugdíj összegét összeadja, valamint az arra 
irányuló kérelmet elutasító határozatának megsemmisítése, 
hogy a felperes túlélő hozzátartozói nyugdíját terhelő közösségi 
adót ne szedjék be előzetesen a díjazás összegéből, még a 
nyugdíj kifizetése előtt. Másrészt a 260/68 tanácsi rendelet 3. 
és 4. cikke jogellenességének megállapítása. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. Dominique Ramaekers-Jørgensen maga viseli a saját költségeit és 
köteles viselni az Európai Közösségek Bizottságának költségeit. 

3. Az Európai Unió Tanácsa maga viseli a saját költségeit. 

( 1 ) HL C 272., 2008.10.25., 52. o. 

2009. szeptember 14-én benyújtott kereset — Cusack- 
Gard'ner kontra Bizottság 

(F-76/09. sz. ügy) 

(2009/C 297/56) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Carolyn Cusack-Gard'ner (Wavre, Belgium) (képviselő: 
Dr John Temple Lang, Solicitor) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperes betegsége kezelési költségeinek teljes megtérítésére 
vonatkozó kérelmét elutasító, 2009. június 22-i határozat 
megsemmisítése iránti kérelem 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 
keresetét elutasító 2009. június 22-i határozatot; 

— A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy az orvosi 
költségek megtérítésére vonatkozó általános végrehajtási 
rendelkezések meghatározásáról szóló 2007. július 2-i 
bizottsági határozat II. címének 3. fejezete az EK 241. 
cikk alapján nem alkalmazható: 

— amennyiben elő van írva, hogy a szállás, az élelmezés és 
az otthoni beteggondozás költségei nem téríthetők meg, 
és 

— amennyiben az otthoni beteggondozás költségei megté
rítésének felső határa rögzítve van; 

— a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költ
ségek viselésére.
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