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A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. február
21-i ítélete – Skoulidi kontra Bizottság

(F-4/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Tisztviselők – A Bizottság és a tagállamok
közötti tisztviselőcsere – Közösségi tisztviselőnek a görög közi-
gazgatás rendelkezésére bocsátása – Megtagadás – Kártérítés
iránti kereset – Nem vagyoni kár – Pert megelőző eljárás –

Elfogadhatóság – A Közösség szerződésen kívüli felelőssége
megállapításának alapfeltételei)

(2008/C 92/94)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Eleni-Eleftheria Skoulidi (Brüsszel, Belgium) (képviselő:
G. Vandersanden ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Martin
és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek a kinevezésre jogosult hatóság 2006. március 28-i
azon határozatával okozott nem vagyoni kár megtérítése iránti
kérelem, amely határozatban a kinevezésre jogosult hatóság
nem engedélyezte a felperesnek a Bizottság és a görög kormány
között létrejött csere-megállapodás keretében a görög közokta-
tási és vallásügyi minisztériumba történő kirendelését.

Az ítélet rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 56., 2007.3.10., 44. o.

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. február
21-i ítélete – Putterie-De-Beukelaer kontra Bizottság

(F-31/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Tisztviselők – Értékelési eljárás – Képességek
értékelése – A törvény alkalmazási körének sérelme –

Hivatalból történő megállapítás)

(2008/C 92/95)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Françoise Putterie-De-Beukelaer (Brüsszel, Belgium)
(képviselő: É. Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
C. Berardis-Kayser és K. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesről szóló, a 2005. január 1-je és 2005. december 31-e
közötti időszakra vonatkozó előmeneteli jelentés megsemmisí-
tése, különösen a „képességek” elnevezésű 6.5 fejezetet azon
részében, amely nem ismeri el a felperes képességét, hogy B*
besorolási osztályba tartozó feladatokat lásson el az igazolási
eljárás során.

Az ítélet rendelkező része

1) A Törvényszék megsemmisíti a Françoise Putterie-De-Beukelaerről
szóló, a 2005. január 1-je és 2005. december 31-e közötti
időszakra vonatkozó előmeneteli jelentést azon részében, amely nem
ismeri el a felperes képességét, hogy B* besorolási osztályba tartozó
feladatokat lásson el.

2) A Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a költ-
ségek viselésére.

(1) HL C 117., 2007.5.26., 38. o.
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