
A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2004. július
5-én hozott határozatát, amellyel az elutasította a felperesnek
a 2003. évi előléptetési eljárásban a C2-es besorolási foko-
zatból C1-es besorolási fokozatba való előléptetés kedvezmé-
nyét az ő esetében megtagadó határozatot kifogásoló, 2004.
február 26-án kelt panaszát;

– amennyiben szükséges, semmisítse meg a kinevezésre
jogosult hatóság 2003 decemberében hozott, a felperesnek a
2003. évi előléptetési eljárásban a C2-es besorolási foko-
zatból C1-es besorolási fokozatba való előléptetését megta-
gadó eredeti határozatát is;

– kötelezze az alperest az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Keresetének alátámasztására a felperes a személyzeti szabályzat
45. cikkének sérelmére, a hátrányos megkülönböztetés tilal-
mának megsértésére és nyilvánvaló mérlegelési hibára hivat-
kozik. A felperes szerint az új előmeneteli rendszer már nem
biztosítja a tisztviselők egyéni érdemeinek korrekt és méltányos
összehasonlító vizsgálatát, minthogy a vizsgálat csupán az
azonos főigazgatósághoz tartozó tisztviselőkkel való összeha-
sonlítás alapján történik.

A felperes ezen túlmenően azt állítja, hogy a személyzeti
szabályzat 45. cikkének végrehajtására kiadott általános rendel-
kezések sértik a személyzeti szabályzat 45. cikkét, valamint
hátrányos megkülönböztetést valósítanak meg azzal, hogy bizo-
nyos tisztviselőknek a 2003. évi előléptetési eljárás során
csupán azért állapítottak meg kiegészítő elsőbbségi pontokat,
mert 2002-ben előléptetésre javasolták őket, de előléptetésben
ténylegesen nem részesültek.

A felperes hivatkozik továbbá a bizalomvédelem elvének
megsértésére.

Angela Davi által az Európai Közösségek Bizottsága ellen
2004. október 22-én benyújtott kereset

(T-433/04. sz. ügy)

(2005/C 6/82)

(Az eljárás nyelve: francia)

Angela Davi, lakóhelye: Brüsszel, képviseli: Lucas Vogel ügyvéd,
kézbesítési cím: Luxembourg, 2004. október 22-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 kinevezésre jogosult hatóság 2004. július
2-án hozott határozatát, amellyel az elutasította a felperesnek
a 2003. évi előléptetési eljárásban a C3-as besorolási foko-
zatból C2-es besorolási fokozatba való előléptetés kedvezmé-
nyét az ő esetében megtagadó határozatot kifogásoló, 2004.
március 1-jén kelt panaszát;

– amennyiben szükséges, semmisítse meg a kinevezésre
jogosult hatóság 2003 decemberében hozott, a felperesnek a
2003. évi előléptetési eljárásban a C3-as besorolási foko-
zatból C2-es besorolási fokozatba való előléptetését megta-
gadó eredeti határozatát is;

– kötelezze az alperest az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A hivatkozott jogalapok és fontosabb érvek azonosak a
T-432/04. sz. ügyben felhozottakkal.

Alex Milbert által az Európai Közösségek Bizottsága ellen
2004. október 22-én benyújtott kereset

(T-434/04. sz. ügy)

(2005/C 6/83)

(Az eljárás nyelve: francia)

Alex Milbert, lakóhelye: Hesperange (Luxemburg), Imre
Czigány, lakóhelye: Rhode St. Genèse (Belgium), José Manuel
De la Cruz González, lakóhelye: Brüsszel, Viviane Deveen, lakó-
helye: Overijse (Belgium), Mohammad Reza Fardoom, lakó-
helye: Roodt-sur-Syre (Luxemburg), Laura Gnemmi, lakóhelye:
Hünsdorf (Luxemburg), Marie-José Reinard, lakóhelye:
Bertrange (Luxemburg), Vassilios Stergiou, lakóhelye: Kraainem
(Belgium) és Ioannis Terezakis, lakóhelye: Brüsszel, képviselik:
Gilles Bounéou és Frédéric Frabetti, ügyvédek, kézbesítési cím:
Luxembourg, 2004. október 22-én keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közös-
ségek Bizottsága ellen.
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A felperesek keresetükben azt kérik, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a 2003-as eljárás során előléptetett tisztvi-
selők listáját, mivel az nem tartalmazza a felperesek nevét,
valamint – mellékesen – az e határozatot előkészítő jogi
aktusokat;

– másodlagosan semmisítse meg a felperesek vonatkozásában
az előléptetési pontoknak a 2003-as eljárás során történt
odaítéléséről szóló határozatot;

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A felperesek, akik a Bizottság tisztviselői, a 2003-as eljárás
során nem lettek előléptetve. Keresetükben vitatják a Bizottság
által az eljárás során alkalmazott módszert, mivel szerintük az
egyes tisztviselők érdempontjaihoz és hivatali idejükre vonat-
kozó pontjaihoz a Bizottság az előző eljárás idején már előlép-
tethető, de végül elő nem léptetett tisztviselőknek járó „marad-
ványpontokat”, valamint a főigazgatóságok által adott, az átme-
nettel kapcsolatos különleges, a szolgálat érdekében adott és az
előléptetési bizottságok által megítélt „fellebbezési” pontokat is
hozzáad. A felperesek arra hivatkoznak, hogy ezzel a
módszerrel a Bizottság nem végzi el az előléptethető tisztvi-
selők érdempontjainak összehasonlító vizsgálatát, megsértve a
személyzeti szabályzat 45. cikkét és annak végrehajtási szabá-
lyait.

Ugyanezen az alapon a felperesek a hátrányos megkülönböz-
tetés tilalma, az önkényes eljárás tilalma, az indokolási kötele-
zettség, a bizalomvédelem, a „patere legem quam ipse facit” (a
hozott törvény betartásának kötelezettsége) elvének és a
gondossági kötelem megsértésére is hivatkoznak.

Manuel Simões Dos Santos által a Belső Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal ellen 2004. október 22-én benyújtott kereset

(T-435/04. sz. ügy)

(2005/C 6/84)

(Az eljárás nyelve: francia)

Manuel Simões Dos Santos, lakóhelye Alicante (Spanyolország),
képviseli: Antonio Creus Carreras, ügyvéd, 2004. október
22-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú
Bíróságához a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a felperes panaszát elutasító 2004. július 7-i
határozatot, a panaszos érdempontjainak összesített értékét
rögzítő 2003. december 15-i határozatot, valamint az ezt
megerősítő 2003. december 12-i határozatot;

– kötelezze az alperest az eljárás valamennyi költségének vise-
lésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Jelen ügyben a felperest a 2002-es előléptetési eljárás során
A5-ös fokozatba léptették elő. Ebből az alkalomból a kineve-
zésre jogosult hatóság tájékoztatta, hogy fennmaradó pont-
jainak száma 54,19. A Humán Erőforrás Főosztály 2003.
december 15-én viszont arról tájékoztatta, hogy pontjainak
száma 2003. szeptember 30-án 1,5. Ebből a levélből, amely
maga a megtámadott határozat, az következik, hogy a pontok
ilyenfajta csökkentése nem az elismert pontok – a Hivatal
ADM-03-35 határozatával létrehozott új rendszer bevezetését
megelőző – átalakításának, hanem e pontok teljes lenullázá-
sának eredménye, mivel az új rendszer alapján az előléptetést
követően a pontokat le kell nullázni, mint ahogy ezt a hivatko-
zott határozat is tette.

Állításának alátámasztására a felperes először a jogszerűség, a
jogbiztonság és a visszaható hatály tilalma elvének megsértésére
hivatkozik, mivel jelen esetben nem voltak olyan kivételes
körülmények, amelyek a tisztviselőnek már elismert és a neve-
zett időszakban hatályban levő szabályozás alapján őt megillető
pontok lenullázását indokolttá tették volna.

A felperes a jogos elvárás és a hátrányos megkülönböztetés
elvének, valamint az indokolási kötelezettség megsértésére is
hivatkozik.

Carlos Sánchez Ferriz által az Európai Közösségek Bizott-
sága ellen 2004. október 26-án benyújtott kereset

(T-436/04. sz. ügy)

(2005/C 6/85)

(Az eljárás nyelve: francia)

Carlos Sánchez Ferriz, lakóhelye: Brüsszel, képviselik: Gilles
Bounéou és Frédéric Frabetti, ügyvédek, 2004. október 26-án
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósá-
gához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.
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