
A felperes nyilvánvaló értékelési hibára, az indokolási kötele-
zettség, az előmenetelre és az érdempontok odaítélésére vonat-
kozó végrehajtási intézkedések I.6 pontjának, valamint a
szakmai előmenetelhez való jog és az egyenlő bánásmód álta-
lános elveinek megsértésére hivatkozik.

Közelebbről a felperes a személyzeti szabályzat 45. cikkének és
110. cikke (1) bekezdésének megsértésével, a jogellenességi kifo-
gással, és a bizalomvédelem elvének megsértésével érvel.

A felperes végül arra hivatkozik, hogy a személyi állomány
képviseletében kifejtett tevékenysége miatt hátrányos megkülön-
böztetés érte, ami sérti a személyzeti szabályzat 1d. cikkét és
24b. cikkét, a személyzeti szabályzat II. melléklete 1. cikkének
(6) bekezdését, akárcsak az Európai Parlament és az intézmény
személyzeti állományának szakszervezetei illetve szakmai szer-
vezetei között 1990. július 12-én létrejött keretmegállapodás
17. cikkét.

2007. október 30-án benyújtott kereset – Van Beers kontra
Bizottság

(F-126/07. sz. ügy)

(2008/C 22/110)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Isabelle Van Beers (Woluwe-St-Etienne, Belgium) (képvi-
selők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre
jogosult hatóság határozatát, amelyben az a 2006. évi igazo-
lási eljárásban elutasította a felperes jelentkezését;

– állapítsa meg a személyzeti szabályzat 45. cikke általános
végrehajtási rendelkezései 4. cikke (2) bekezdésének jogelle-
nességét, mivel annak hatása az, hogy vagy kizárja az igazo-
lási eljárás során a jelentkező által ellátott feladatok valós
szintjének figyelembe vételét, vagy 2006. április 30-a után
fenntartja a különbségtételt a korábbi C* és B* kategóriák
között;

– kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki a Bizottság AST 6 besorolási fokozatú tisztvise-
lője, beadta jelentkezését a 2006. évi igazolási eljárásban való
részvételre. 2007. március 29-én a kinevezésre jogosult hatóság
megerősítette 2007. február 22-i határozatát – a felperesnek e

határozattal szemben előterjesztett fellebbezése nyomán – amely
szerint véglegesen elutasították jelentkezését a 2006. évi igazo-
lási eljárásban.

Keresete alátámasztására a felperes először is nyilvánvaló értéke-
lési hibára hivatkozik.

A felperes másfelől a személyzeti szabályzat 45. cikke általános
végrehajtási rendelkezései 4. cikke (2) bekezdésének jogellenessé-
gével érvel.

A felperes különösen az egyenlő bánásmód, a hátrányos megkü-
lönböztetés tilalma, az arányosság, a gondos ügyintézés, a
szakmai előmenetelhez való jog, és a bizalomvédelem elvének
megsértésére hivatkozik.

2007. október 30-án benyújtott kereset – Coto Moreno
kontra Bizottság

(F-127/07. sz. ügy)

(2008/C 22/111)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (képvi-
selők: K. Lemmens, C. Doutrelepont ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a 2007.
február 12-i határozatot, amellyel az EPSO/AD/28/05
versenyvizsga vizsgabizottsága elutasította a felperes felvételét
az e versenyvizsga eredményeként összeállított tartaléklistára,
ennélfogva:

– ítéljen meg a felperes számára 25 000 eurót nem vagyoni
kártérítés címén;

– ítéljen meg a felperes számára támogatást a 8 000 euróra
becsült és a megküldött jegyzékkel igazolt ügyvédi tiszte-
letdíj fedezésére;

– elsődlegesen állapítsa meg, hogy az illetékes hatóságok
kötelesek mindent megtenni a megsemmisített határozattal
okozott hátrány kiegyenlítése érdekében, azaz a felperest
tartaléklistára venni vagy

– a tartaléklistára való felvétel elmaradása esetén, másodla-
gosan ítéljen meg a felperesnek 384 000 euró kártérítést
az őt ért vagyoni kár megtérítése címén;

– a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek
viselésére.
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Jogalapok és fontosabb érvek

A felperest részt vett az EPSO/AD/28/05 versenyvizsgán. A
versenyvizsga-bizottság 2007. február 12-i határozatában –

melynek megsemmisítését a felperes kéri – megtagadta a felperes
felvételét az e versenyvizsga eredményeként összeállított tartalék-
listára.

Keresetének alátámasztására a felperes négy jogalapra hivat-
kozik.

Az első jogalapot a felperes elsődlegesen nyilvánvaló mérlegelési
hibára alapítja, önállóan vagy az indokolási kötelezettség és/vagy
a patere legem quam ipse fecisti elv megsértésével együttesen. A
versenyvizsga-bizottság – melynek álláspontja e tekintetben
kétértelmű – megállapította, hogy a felperes „kielégítő” válasz-
okat adott, melyeknek voltak azonban gyenge pontjai. Nyilván-
valóan nem ez a helyzet állt fenn, annál is inkább, mivel a
felperes a Bizottság szabályainak megfelelő válaszokat adott.

A második jogalapot a felperes – továbbra is elsődlegesen – a
vizsgakiírás és az egyenlőség elvének önálló vagy az ésszerűség
elvével együttes megsértésére alapítja.

A harmadik jogalapot a felperes – továbbra is elsődlegesen – az
indokolási kötelezettség megsértésére alapítja, mivel a felperes
egyértelműen megkérdezte a vizsgabizottságtól, miért volt az
általa a szóbeli vizsgán adott válasz helytelen vagy legalábbis
elégtelen. A felperes az indokolási kötelezettség ellenére sem
kapott választ.

Végezetül a felperes másodlagosan nyilvánvaló mérlegelési
hibára hivatkozik, önállóan vagy az egyenlő bánásmód és az
arányosság elvének megsértésével együttesen. Az adott jegy
egyébként sem áll arányban az eredményekkel (a felperes jegye
25/50 volt), és megsérti az egyenlő bánásmód elvét, mivel a
felperessel ugyanúgy kell bánni, mint bármely más pályázóval,
aki „kielégítőnek” ítélt válaszokat adott, nem csupán az isme-
retek szintjén, hanem más szempontok alapján is.

A Közszolgálati Törvényszék 2007. december 5-i végzése –

Moschonaki kontra Fondation européenne pour
l'amélioration du travail (FEACVT)

(F-3/07. sz. ügy) (1)

(2008/C 22/112)

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke – az egyezségre tekintettel – elrendelte az
ügy törlését.

(1) HL C 56., 2007.3.10., 43. o.

A Közszolgálati Törvényszék 2007. november 28-i végzése
– Karatzoglou kontra Agence européenne pour la reconst-

ruction (AER)

(F-71/07. sz. ügy) (1)

(2008/C 22/113)

Az eljárás nyelve: angol

Az első tanács elnöke – az egyezségre tekintettel – elrendelte az
ügy törlését.

(1) HL C 269., 2007.11.10., 70. o.
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