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2005. október 26-án benyújtott kereset – Dálnoky kontra
Bizottság

(F-120/06. sz. ügy)

(2006/C 310/66)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Dálnoky Noémi (Brüsszel, Belgium) (képviselő: Dr.
Horváth Péter ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai
Személyzeti Felvételi Hivatalnak a – többek között – román
állampolgárságú tanácsosok felvételéről szóló, EPSO/AD/
47/06 nyílt versenyvizsgára vonatkozó kiírását (1);

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy
a jövőben ne írjon ki olyan versenyvizsgát, továbbá ne foly-
tasson le olyan kiírt versenyvizsgát, amelyben a jelöltnek a
Közösség valamely meghatározott nyelvét kell alaposan
ismernie, hanem a Közösség bármely nyelvének alapos isme-
retét követelje meg, kivéve ha valamely nyelv ismeretére az
állás sajátos természetére tekintettel szükség van;

– amennyiben a fenti nyílt versenyvizsgát részben vagy
egészben lefolytatnák azelőtt, hogy azt a Közszolgálati
Törvényszék megsemmisítené, a Közszolgálati Törvényszék
kötelezze az alperest a versenyvizsga során alkalmazott
hátrányosan megkülönböztető rendelkezés miatt a felperes
vagy más személyek által elszenvedett bármely hátrány kikü-
szöbölésére, beleértve újabb lehetőség biztosítását az EPSO/
AD/47/06 nyílt versenyvizsgával betöltendő állásokra történő
jelentkezésre azoknak az állampolgároknak, akiket a jelentke-
zéstől a fent említett hátrányosan megkülönböztető rendel-
kezés esetleg elriasztott;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A magyar nemzetiségű és magyar anyanyelvű román állam-
polgár felperes állítása szerint az EPSO/AD/47/06 nyíltverseny-
vizsga-kiírás – azáltal, hogy a pályázóktól a román nyelv alapos
ismeretét követelte meg – megsérti a közösségi jogot az aláb-
biak szerint:

– megsérti a felperesnek az egyenlő bánásmódra és a nemzeti-
ségi származás alapján történő hátrányos megkülönböztetés

tilalmára vonatkozó jogát azáltal, hogy a román anyanyelvű
román állampolgárok méltánytalan előnyt élveznek;

– az állampolgárság alapján történő – a személyzeti szabály-
zatban és az EK 12. cikkben tiltott – hátrányos megkülön-
böztetést valósít meg annyiban, amennyiben korábbi
versenyvizsgákon a pályázóknak lehetővé tették a Közösség
olyan nyelve alapos ismeretének igazolását, amely tagálla-
mukban nem a legelterjedtebb;

– a személyzeti szabályzatban meg nem engedett követelményt
ír elő, amely szabályzat csak akkor teszi lehetővé a Közösség
valamely meghatározott – és nem bármely – nyelve alapos
ismeretének előírását, ha a munkakörrel kapcsolatos külön-
leges szükséglet áll fenn, vagy ha ezt más objektív és jogszerű
célkitűzés igazolja.

(1) HL C 145. A., 2006.6.21.

2006. október 23-án benyújtott kereset – Anton Pieter
Roodhuijzen kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-122/06. sz. ügy)

(2006/C 310/67)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Anton Pieter Roodhuijzen (Luxembourg, Luxemburg)
(képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre
jogosult hatóság 2006. február 28-i, 2006. március 20-án
megerősített, a felperes H-val fennálló élettársi kapcsolata
mint a betegségbiztosítási rendszer értelmében vett élettársi
kapcsolat elismerésének megtagadásáról szóló határozatát;

– a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre
jogosult hatóság 2006. július 12-i határozatát a felperes
2006. március 27-én benyújtott R/230/06. sz. panaszának
elutasításáról;

– a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek
viselésére.
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