
A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

1. semmisítse meg a felperest az Európai Közösségek tisztvi-
selőjévé kinevező határozatot abban a részében, amelyben
felvételi besorolási fokozatát a személyzeti szabályzat XIII.
mellékletének 12. cikke alkalmazásával állapítja meg;

2. kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A jogalapok és a fontosabb érvek azonosak a T-130/05. sz.,
Albert-Bousquet és társai kontra Bizottság ügyben (1) felhozot-
takkal.

(1) HL C 132., 2005.5.28., 31. o.

Willem Aldershoff által az Európai Közösségek Bizottsága
ellen 2005. június 17-én benyújtott kereset

(T-236/05. sz. ügy)

(2005/C 205/58)

(Az eljárás nyelve: francia)

Willem Aldershoff (lakóhelye: Brüsszel, képviselik: Sébastien
Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis és
Etienne Marchal ügyvédek, kézbesítési cím: Luxembourg) 2005.
június 17-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a 2003. január 1. és 2003. december 31.
közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentést,

– kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek vise-
lésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Keresete alátámasztásául a felperes elsőként nyilvánvaló mérle-
gelési hibára hivatkozik amiatt, hogy teljesítményére nem
„Kivételes” vagy „Nagyon jó” értékelést kapott, noha a

célkitűzést – a munkahelyén tapasztalt különleges nehézségek
ellenére – teljesítette, sőt túlteljesítette.

A felperes továbbá az egyrészről a megtámadott jelentésnek a
javulást, célkitűzésének túlteljesítését kifejező megjegyzései,
másfelől a neki adott, az átlagosat el nem érő osztályzatok
közötti összhang állítólagos hiányára hivatkozik.

A felperes végül a megtámadott határozat indokolásának nyil-
vánvaló hiányára hivatkozik.

Az Éditions Odile Jacob SAS által az Európai Közösségek
Bizottsága ellen 2005. június 17-én benyújtott kereset

(T-237/05. sz. ügy)

(2005/C 205/59)

(Az eljárás nyelve: francia)

Az Éditions Odile Jacob SAS (székhely: Párizs, képviselik: Wilko
van Weert és Olivier Fréget avocats) 2005. június 17-én kere-
setet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához
az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

1. semmisítse meg a megtámadott határozatot, amelyben a
Bizottság megtagadta a kért dokumentumoknak a felperes
rendelkezésére bocsátását, mivel:

– a Bizottság nem vetette alá önálló és egyedi vizsgálatnak a
felperes által betekintésre kért valamennyi dokumen-
tumot;

– a Bizottság tévesen alkalmazta a 1049/2001 rendelet 4.
cikke (2) bekezdésében rögzített kivételeket;

– a Bizottság mindenképpen figyelmen kívül hagyta a
felperes ahhoz fűződő jogát, hogy a kért dokumentu-
mokba részlegesen betekinthessen;

– a Bizottság megsértette az arányosság elvét azzal, hogy
nem hangolta össze a 1049/2001 rendelet 4. cikke (2)
bekezdéseiben rögzített kivételek alkalmazását a doku-
mentumok közzétételét indokoló nyomós közérdekkel;
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