
Jogalapok és fontosabb érvek

Jelen fellebbezésében a Bizottság a Törvényszék F-109/06. sz.,
Dittert kontra Bizottság ügyben 2007. november 22-én hozott
ítéletének megsemmisítését kéri, amellyel a Törvényszék
megsemmisítette a Bizottság azon határozatát, amely az első-
fokú eljárás felperese számára a 2005-ös előléptetési időszakban
történő előléptetéshez nem elegendő számú elsőbbségi pontot
adott, továbbá megsemmisítette az említett előmeneteli
időszakra vonatkozóan az előléptetett tisztviselők jegyzékét
megállapító határozatot annyiban, amennyiben az nem tartal-
mazta a felperes nevét.

Fellebbezésének alátámasztására a Bizottság három megsemmisí-
tési jogalapra hivatkozik.

A Bizottság elsősorban azzal érvel, hogy a Törvényszék tévesen
alkalmazta a személyzeti szabályzat 45. cikkét, mivel túlzott
jelentőséget tulajdonított a főigazgató közreműködésének a
pontok odaítélésére vonatkozó eljárásban, szükségtelenül leszű-
kítve ezzel a kinevezésre jogosult hatóság mérlegelési jogkörét,
annak megállapítását követően, hogy a főigazgató közreműködé-
sének elmaradása lényeges eljárási szabálysértésnek minősül.

Másodsorban a Bizottság azt állítja, hogy a Törvényszék a
személyzeti szabályzat 45. cikkét megsértve beavatkozott a kine-
vezésre jogosult hatóság hatáskörébe, és olyan utasítást adott e
hatóságnak, amellyel túllépte bírósági felülvizsgálati hatáskörét.

Harmadsorban a Bizottság azt rója fel a Törvényszéknek, hogy
jogilag nem indokolta kellően azon megállapítást, mely szerint
az előléptetési bizottság által az elsőfokú eljárás felperese
számára bizonyos számú elsőbbségi pont adása nem minősült a
főigazgató közreműködésének mellőzésében megnyilvánuló, a
Törvényszék által „lényegesnek” minősített eljárási szabálysértés
megfelelő orvoslásának. A Bizottság szerint a Törvényszék a
megtámadott határozatot az előléptetési bizottság jegyzőköny-
vének elferdített tartalmára alapozta.

A Közszolgálati Törvényszék F-110/06. sz., Carpi Badía
kontra Bizottság ügyben 2007. november 22-én hozott
ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2008.

február 5-én benyújtott fellebbezés

(T-52/08. P. sz. ügy)

(2008/C 92/76)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
G. Berscheid és K. Herrmann meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: José Maria Carpi Badía (Luxemburg,
Luxemburgi Nagyhercegség)

A fellebbező kérelmei

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Törvényszék
F-110/06. sz., Carpi Badía kontra Bizottság ügyben 2007.
november 22-én hozott ítéletét, és az ügyet utalja vissza a
Törvényszék elé;

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Jelen fellebbezésében a Bizottság a Törvényszék F-110/06. sz.,
Carpi Badía kontra Bizottság ügyben 2007. november 22-én
hozott ítéletének megsemmisítését kéri, amellyel a Törvényszék
megsemmisítette a Bizottság azon határozatát, amely az első-
fokú eljárás felperese számára a 2005-ös előléptetési időszakban
történő előléptetéshez nem elegendő számú elsőbbségi pontot
adott, továbbá megsemmisítette az említett előmeneteli
időszakra vonatkozóan az előléptetett tisztviselők jegyzékét
megállapító határozatot annyiban, amennyiben az nem tartal-
mazta a felperes nevét.

Fellebbezésének alátámasztására a Bizottság három megsemmisí-
tési jogalapra hivatkozik, amelyek megegyeznek a
T-51/08. P. sz., Bizottság kontra Dittert ügyben felhozott jogala-
pokkal.

A Közszolgálati Törvényszék F-122/06. sz., Roodhuijzen
kontra Bizottság ügyben 2007. november 27-én hozott
ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2008.

február 8-án benyújtott fellebbezés

(T-58/08. P. sz. ügy)

(2008/C 92/77)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
J. Curral és D. Martin meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Anton Pieter Roodhuijzen (Luxemburg,
Luxemburgi Nagyhercegség)

A fellebbező kérelmei

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Közszolgálati
Törvényszék F-122/06. sz., Roodhuijzen kontra Bizottság
ügyben 2007. november 27-én hozott ítéletét;

– Az Elsőfokú Bíróság utasítsa el a felperes keresetét;

– Az Elsőfokú Bíróság határozzon akként, hogy a felek maguk
viselik a jelen eljárás és a Közszolgálati Törvényszék előtti
eljárás során felmerült saját költségeiket.
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