
2006. október 2-án benyújtott kereset – Carlos Sanchez
Ferriz és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-115/06. sz. ügy)

(2006/C 294/130)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Carlos Sanchez Ferriz (Brüsszel, Belgium) és társai
(képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2005-ös
előléptetési időszak alapján előléptetett tisztviselők jegyzé-
kének a felperes nevét nem tartalmazó részét, valamint járu-
lékosan e határozat előkészítő jogi aktusait;

– másodlagosan, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg
a fenti előléptetési időszakban többek között az előléptetési
bizottságok javaslatai alapján adott előléptetési pontokat;

– a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztására a felperes öt jogalapot ad elő, melyek
a következőkön alapulnak:

– az első a személyzeti szabályzat 45. cikkének megsértésén;

– a második e cikk általános végrehajtási rendelkezéseinek
megsértésén;

– a harmadik a hátrányos megkülönböztetés tilalmának
megszegésén és nyilvánvaló mérlegelési hibán;

– a negyedik a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 6. és 10.
cikkének a megszegésén;

– az ötödik az önkényes eljárás és a hatáskörrel való visszaélés
tilalmának, valamint az indokolási kötelezettségnek a
megszegésén.

2006. szeptember 26-án benyújtott kereset – Buckingham
és társai kontra Bizottság

(F-116/06. sz. ügy)

(2006/C 294/131)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Anne Buckingham (Brüsszel, Belgium) és társai
(képviselő: N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság
által 2005. november 23-án hozott, a Közigazgatási Tájékoz-
tató 85-2005. számában megjelent határozatot annyiban,
amennyiben e határozat szerint az A*12-es besorolási foko-
zatú felperesek a 2004. évi értékelési időszak alapján nem
kaptak az intézmény érdekében végzett munkát elismerő
egyetlen elsőbbségi pontot sem;

– a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg
a felpereseknek a személyzeti szabályzat 90. cikke (2) bekez-
dése alapján benyújtott panasza elutasításáról szóló, kifejezett
bizottsági határozatokat;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek
viselésére;

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset a személyzeti szabályzat 45. cikke általános végrehaj-
tási rendelkezéseinek 9. és 13. cikkének megsértésén, másodla-
gosan pedig az említett általános végrehajtási rendelkezések
jogellenes voltán alapul, amennyiben azok hátrányos megkü-
lönböztetést keletkeztetnek és sértik a személyzeti szabályzat 5.
cikkének (5) bekezdését.

2006. október 2-án benyújtott kereset – Maddalena Loy
kontra Európai Parlament

(F-117/06. sz. ügy)

(2006/C 294/132)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Maddalena Loy (Róma, Olaszország) (képviselő: A.
Fratini ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

2006.12.2.C 294/66 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai
Parlament 2006. január 30-i határozatát, amely közölte a
felperessel egyrészt a Parlamentnek a felperest a Parlament
római székhelyű olaszországi irodájából a brüsszeli székhelyű
tájékoztatási főigazgatóságra áthelyező határozatát, másrészt
ideiglenes alkalmazotti szerződésének 2006. július 16-ig,
nem pedig a Parlament korábbi határozatában szereplő
2009. december 31-ig történő meghosszabbítását;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Parlamentet a felpe-
resnek a római sajtóattaséi munkakörében az ideiglenes alkal-
mazotti szerződés megújításának előírásszerű időpontjától,
azaz 2006. január 1-től 2009. december 31-ig járó illetmény
kamatokkal növelt kifizetésére;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a felperes
240 414,42 euró vagyoni és 500 000 euró – vagy a Közszol-
gálati Törvényszék által megfelelőnek tartott alacsonyabb
vagy magasabb összegű – kárának megtérítésére

– a Közszolgálati Törvényszék a Parlamentet kötelezze a költ-
ségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes keresetét 7 jogalapra alapítja:

– Az első jogalap a bizalomvédelem elvén alapul, mivel az
adminisztráció annak ésszerű kétség nélküli feltételezésére
indította a felperest, hogy sajtóattaséi munkakörében
megerősítik és szerződését 2009. december 31-ig meghosz-
szabbítják;

– A második jogalap az alapvető formai szabályok megsértésén
alapul, mivel az indokolás elégtelen és ellentmondásos. A
felperes elégtelen szakmai képességeire vonatkozó állításokat
többek között a személyzeti szabályzat 43. cikke alapján róla
készült jelentések cáfolják;

– A harmadik jogalap az alapvető körülmények nyilvánvalóan
hibás mérlegeléséből és e mérlegelés ellentmondásosságából
eredő hatáskörtúllépésen alapul. A felperes álláspontja szerint
az áthelyező határozat nem szakmai elégtelenségén vagy a
szolgálati érdeken, hanem felettesének bosszúvágyán alapul;

– A negyedik jogalap a gondoskodási kötelezettség megsze-
gésén alapul, mivel szerint a megtámadott határozatot a
szükséges gondosság mellőzésével és az ideiglenes alkalma-
zott érdekeinek figyelembe vétele nélkül hozták meg;

– Az ötödik jogalap az arányosság és a gondos ügyintézés
elvének megsértésére vonatkozik. Egyrészt a felperes nem
kapott felkészülési időt a rövid időn belüli áthelyezés tekinte-
tében. Másrészt a határozat alapjául szolgáló tényállást nem
állapították meg megfelelően, és a személyzeti szabályzatnak
a kérdéses magatartásokkal kapcsolatos rendelkezéseit nem
tartották be;

– A hatodik jogalap a védelemhez való jog megsértésére vonat-
kozik, így különösen arra, hogy noha lett volna mód a
felperes meghallgatására, a Parlament egyáltalán nem adott
választ a felperes nyilatkozataira és nem tette lehetővé a felek
kontradiktórius vitáját;

– A hetedik jogalap a személyzeti szabályzat 24. cikkében írt
segítségnyújtási kötelezettség megszegésén alapul, mely cikk
a tisztviselők védelmére kötelezi az adminisztrációt, még
akkor is, ha a kérdéses rendelkezésben szabályozott cselek-
mény elkövetője egy másik tisztviselő. Noha a felperes
előadta állításainak bizonyítékait, az adminisztráció nem
intézkedett megfelelően.

2006. október 2-án benyújtott kereset – Vittorio Di Bucci
kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-118/06. sz. ügy)

(2006/C 294/133)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Vittorio Di Bucci (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M. van
der Woude ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2005. évi
előléptetési időszakban A*12 besorolási fokozatba előlépte-
tett tisztviselők személyzeti szabályzat 45. cikke általános
végrehajtási rendelkezései 10. cikkének (3) és (4) bekezdése
alapján készült és a Közigazgatási Tájékoztató 2005.
november 23-i 85-2005. számában közzétett érdem szerinti
listáját, és a felperes előléptetettek listájára való felvételét
mellőző határozatot;

2006.12.2. C 294/67Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


