
A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a külföldi munkavégzési támogatás és a szár-
mazékos jogosultságok kedvezményét a felperestől 2003.
november 1-jei szolgálatba lépése óta megtagadó tanácsi
határozatot;

– kötelezze a Tanácsot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A Tanács szolgálatába történt belépését megelőzően a felperes
Mecklenburg-Előpomeránia tartomány Kancelláriáján dolgozott
Brüsszelben. Jelen keresetében a külföldi munkavégzési támo-
gatás kedvezményét megtagadó határozatot vitatja.

Keresetének alátámasztására a felperes a személyzeti szabályzat
VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértésére
hivatkozik, mivel a Tanács nem vette figyelembe, hogy egy
másik állam részére végzett tevékenységekből származó hely-
zetben volt. A felperes mindezeken felül hivatkozik az egyenlő
bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének
megsértésére.

Benito Latino által az Európai Közösségek Bizottsága ellen
2004. október 4-én benyújtott kereset

(T-409/04. sz. ügy)

(2004/C 300/99)

(Az eljárás nyelve: francia)

Benito Latino, lakóhelye: Lauzun (Franciaország), képviseli: Juan
Ramón Iturriagagoitia ügyvéd, 2004. október 4-én keresetet
nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az
Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a 2002. május 6-án kelt és 2003. november
11-én kiküldött orvosi véleményt, amelyet a felperes 2003.
november 15-én kapott meg,

– semmisítse meg a 2003. november 11-én kelt és a felperes
által 2003. november 15-én átvett, a felperes 5 %-os rész-
leges állandó rokkantságát megállapító, és őt az orvosi
bizottság tagjai költségei és munkadíja egy részének megtérí-
tésére kötelező bizottsági határozatot,

– kötelezze a Bizottságot az orvosi bizottság valamennyi költ-
sége és munkadíja viselésére,

– kötelezze a Bizottságot az eljárással kapcsolatos valamennyi
munkadíj és költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A felperes, aki a Bizottság egykori tisztviselőjeként 1969 és
1991 között a brüsszeli Berlaymont épületben dolgozott,
1994-ben kérte, hogy légúti betegségét foglalkozásából
eredőnek ismerjék el, mivel annak kiváltója szerinte az azbesz-
tózis volt. A kérelemre válaszul meghozott, a betegség foglalko-
zási eredetét elismerő és a rokkantsági fokot 5 %-ban megálla-
pító egyik korai bizottsági határozatot az Elsőfokú Bíróság a
felperes által kezdeményezett T-300/97. sz. ügyben (1) megsem-
misítette.

Az említett ítéletet követően a Bizottság ismét az orvosi bizott-
sághoz fordult, és miután az 2002. május 6-án új orvosi véle-
ményt adott, meghozta a megtámadott határozatot.

Keresetének alátámasztására a felperes először arra hivatkozik,
hogy az orvosi bizottság többségi véleménye megsértette a
személyzeti szabályzat 73. cikkét, mivel nem vette figyelembe a
különvéleményt. Mindezen felül a vélemény nem felelt meg az
Elsőfokú Bíróság joggyakorlata által kialakított követelmé-
nyeknek, illetve ellentmondásos és érthetetlen következtetéseket
tartalmazott.

A felperes a továbbiakban a tisztviselők baleset- és betegségbiz-
tosítási szabályzata 3., 17. és 20. cikkének, ugyanezen
szabályzat melléklete harmadik bekezdésének, valamint a hiva-
talos belga rokkantsági szabályzat 381–383., valamint 387. és
azt követő cikkeinek megsértésére hivatkozik. A felperes az
orvosi bizottság elfogulatlanságának hiányára, valamint a
bizottság két tagjának a felperessel szembeni állítólagos ellen-
séges hozzáállására is hivatkozik. A felperes szerint a védelmi
jogok tiszteletben tartása alapján egy új orvosi bizottság létre-
hozása lenne indokolt.

(1) Közzétéve: HL 1998., C 41., 23. o.

Jean-Paul Keppenne által az Európai Közösségek Bizottsága
ellen 2004. október 6-án benyújtott kereset

(T-411/04. sz. ügy)

(2004/C 300/100)

(Az eljárás nyelve: francia)

Jean-Paul Keppenne, lakóhelye: Etterbeek (Belgium), képviseli:
Paul-Emmanuel Ghislain ügyvéd, 2004. október 6-án keresetet
nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az
Európai Közösségek Bizottsága ellen.
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A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a 2003. évi minősítési eljárás során a
felperes számára odaítélt főigazgatósági többletpontok
számát nem növelő, valamint a 2003. évi előléptetési eljárás
során a felperest az A5-ös fokozatba elő nem léptető bizott-
sági határozatokat, továbbá a kinevezésre jogosult ható-
ságnak a felperes panaszaira (R/673/03 és R/716/03) adott
válaszát tartalmazó határozatát;

– kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen meg a felperesnek
3 000 eurót nem vagyoni kártérítés címén;

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Jelen kereset a T-272/04. sz. ügyben előterjesztett kereset foly-
tatása; az előzményi keresettel a felperes az általa benyújtott
panaszok hallgatólagos elutasítását támadta meg. Minthogy a
kinevezésre jogosult hatóság végül alakszerű elutasító határoza-
tokat hozott, a felperes ezeket jelen keresetével támadta meg.

Követeléseinek alátámasztására a felperes lényegében arra hivat-
kozik, hogy a szóban forgó határozatok a szolgálati érdekből
az Európai Bírósághoz történt kirendelése miatti leplezett
szankciót képeznek, és azok nem veszik kellőképpen figye-
lembe érdemeit.

Keresetét a felperes a tisztviselők értékelését és előléptetését
szabályozó rendelkezéseknek, a hátrányos megkülönböztetés
tilalmának és az arányosság elvének a megsértésére, valamint
az ügyben állítólag megvalósult hatáskörrel való visszaélésre
alapítja.

Vittoria Tebaldi és társai által az Európai Közösségek
Bizottsága ellen 2004. október 6-án benyújtott kereset

(T-415/04. sz. ügy)

(2004/C 300/101)

(Az eljárás nyelve: francia)

Vittoria Tebaldi, lakóhely: Tervuren (Belgium), Vicente Tejero
Gazo, lakóhely: Sterrebeek (Belgium), Victor González
Martínez, lakóhely: Brüsszel és Alessandro Giovannetti, lakó-
hely: Ernster (Luxembourg), képviseli: Gilles Bounéou és
Frédéric Frabetti ügyvédek, kézbesítési cím: Luxembourg, 2004.
október 6-án keresetet nyújtottak be az Európai Közösségek
Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperesek keresetükben azt kérik, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a 2003-as előléptetési eljárás során előlépte-
tett köztisztviselők listáját, mivel ez a lista nem tartalmazza a
felperesek neveit, és ehhez kapcsolódva semmisítse meg e ha-
tározat előkészítő jogi aktusait;

másodlagosan,

– semmisítse meg az előléptetési pontoknak a 2003-as előlép-
tetési eljárás során a többek között az előléptetési bizott-
ságok ajánlásai alapján történő kiosztását;

– határozzon a költségekről, kiadásokról és munkadíjakról, és
kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát azok viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A jelen ügy felperesei azt kifogásolják, hogy a kinevezésre
jogosult hatóság a 2003-as előléptetési eljárás során megtagadta
a besorolási fokozatban való előléptetésüket.

Állításaik alátámasztására a következők megsértésére hivat-
koznak:

– a személyzeti szabályzat 45. cikke és annak általános végre-
hajtási rendelkezései;

– „A köztisztviselők értékelése és előléptetése” című közigazga-
tási kalauz;

– a hátrányos megkülönböztetés tilalma és az önkényes eljárás
tilalmának elve, a jogi aktusok indokolási kötelezettsége;

– a bizalomvédelem elve és

– a gondossági kötelem.

A Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia által az Európai
Közösségek Bizottsága ellen 2004. október 15-én benyúj-

tott kereset

(T-417/04. sz. ügy)

(2004/C 300/102)

(Az eljárás nyelve: olasz)

A Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, képviseli: Enzo
Bevilacqua és Fausto Capelli ügyvédek, kézbesítési cím: Luxem-
bourg, 2004. október 15-én keresetet nyújtott be az Európai
Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek
Bizottsága ellen.
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