
Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, a Bizottság holland állampolgárságú tisztviselője, azt
kérte, hogy H-val fennálló, közjegyző előtt kötött és a holland
jog által elismert élettársi szerződésen alapuló élettársi kapcso-
latát vegyék figyelembe annak érdekében, hogy élettársa a
közösségi betegségbiztosítási rendszer kedvezményezettje
legyen. Az adminisztráció e kérelmet elutasította, noha a
felperes országa luxembourgi nagykövetségétől származó igazo-
lást mutatott be arról, hogy a kérdéses szerződés alapján ő és
élettársa valóban házassági kötelék nélkül együtt élő élettár-
saknak minősülnek.

Keresetének alátámasztásául a felperes a személyzeti szabályzat
72. cikkének, a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikke
(2) bekezdése c) pontja i) alpontjának, valamint az Európai
Közösségek tisztviselői betegségbiztosítása közös szabályainak a
megsértését állítja. Emellett nyilvánvaló mérlegelési hibára, az
indokolási kötelezettség megszegésére, valamint alapvető
jogelvek – többek között a hátrányos megkülönböztetés tilalma
és a tisztviselőkkel szembeni egyenlő bánásmód elve – megsér-
tésére hivatkozik.
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Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai
Bizottság elnökének 2006. január 12-i határozatát abban a
részben, amelyben a belső könyvvizsgálói szolgálat (IAS)
főigazgatóság (DG) főigazgatójának kinevezett felperest
2004. augusztus 1-jei hatállyal A*15 besorolási osztály 4-es
fizetési fokozatába sorolja be;

– másodlagosan a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg
az említett határozatot abban a részben, amelyben az megta-
gadja a felperesnek a személyzeti szabályzat 44. cikke (2)
bekezdésében foglalt fizetési fokozatba történő előmenetelét;

– a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes – miután a DG Budget (Költségvetési Főigazgatóság)
A2 (jelenleg A*15) besorolási fokozatú igazgatója volt – jelent-
kezett a DG IAS (belső könyvvizsgálói szolgálat főigazgatóság)
A1 besorolási fokozatú, COM/228/03 (1) álláshirdetésben
meghirdetett főigazgatói állására. Miután jelentkezését elfogad-
ták, A*15-ös besorolási fokozatba és 4-es fizetési fokozatba
előléptették az említett állásba.

Keresetének alátámasztására a felperes elsőként előadja, hogy a
megtámadott határozat sérti a személyzeti szabályzat 45. cikkét
– amelynek értelmében az előléptetés azon besorolási osztály
magasabb besorolási fokozatába történő kinevezésével történik,
amelyhez a tisztviselő tartozik – illetve sérti az álláshirdetést,
amely a közösségi ítélkezési gyakorlat értelmében az eljárás
lefolytatásának jogi kereteit alkotja.

A felperes egyebekben előadja egyrészt azon ítélkezési
gyakorlat megsértését is, amelynek értelmében az álláshirdetés
határozza meg az álláshoz tartozó pontos szintet, másrészt a
személyzeti szabályzat 31. cikkének megsértésére is hivatkozik.

Végül a felperes másodlagosan előadja, hogy a Bizottság megta-
gadta számára a személyzeti szabályzat 44. cikkének (2) bekez-
désében előírt fizetési fokozatba történő előmenetelt, illetve
jogtalanul korlátozta e rendelkezés hatályát, amelynek – külö-
nösen a személyzeti szabályzatnak a havi illetmény növelését
előíró XIII. melléklete 7. cikke (4) bekezdésének téves értelme-
zése alapján – a felperes szerint semmi köze nincs a fizetési
fokozatban történő előmenetelhez.

(1) HL C 301 A., 2003.12.12., 1. o.
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