
Thomas Peyker által az Európai Közösségek Bizottsága
ellen 2004. november 19-én benyújtott kereset

(T-470/04. sz. ügy)

(2005/C 57/47)

(Az eljárás nyelve: francia)

Thomas Peyker, lakóhelye: Santo Domingo (Dominikai Köztár-
saság), képviselik: Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël
Louis és Étienne Marchal, ügyvédek, kézbesítési cím: Luxem-
bourg, 2004. november 19-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 Bizottságnak a következő évre átvihető
(„hátizsákot” alkotó) pontokat megállapító határozatát, vala-
mint a felperest a 2003. évi előmeneteli eljárásban A6-os
besorolási fokozatba nem léptető határozatát.

– kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A jelen ügy felperese vitatja a kinevezésre jogosult hatóságnak
a 2003. évi előmeneteli eljárásban a felperes A6-os besorolási
fokozatba való előléptetését megtagadó határozatát, valamint a
felperes által a következő évre átvihető („hátizsák”-ját alkotó) –
e tekintetben nem kielégítő számú – érdem-/elsőbbségi pontot
megállapító határozatát.

Igényeinek alátámasztására a felperes a személyzeti szabályzat
43. és 45. cikkének, valamint a hátrányos megkülönböztetés
tilalma és az előmenetelhez való jog elvének sérelmére hivat-
kozik.

E tekintetben megjegyzi, hogy a részére különleges kiegészítő
elsőbbségi pontok megállapításának pusztán amiatt történt
megtagadása, hogy – noha az előző előmeneteli időszak során
főigazgatósága javasolta előléptetését – nem esett bele az
előléptethető 150 %-os keretbe, azokkal a tisztviselőkkel helyezi
egy tekintet alá, akiket felettesük nem terjesztett fel előléptetésre
az előző időszakban, ami pedig sérti azt az elvet, miszerint
bármely előmenetel meghatározó szempontja az érdem.

Egyébiránt az átmeneti elsőbbségi pontokat a felperesnek
anélkül állapították meg, hogy figyelembe vették volna a
tárgyidőszakra vonatkozóan elkészített értékelési jelentéseket,
illetőleg, hogy elvégezték volna az érdemek összehasonlító vizs-
gálatát.

Georgios Karatzoglou által az Európai Újjáépítési
Ügynökség ellen 2004. december 6-án benyújtott kereset

(T-471/04. sz. ügy)

(2005/C 57/48)

(Az eljárás nyelve: angol)

Georgios Karatzoglou, lakóhelye: Ioannina (Görögország),
képviseli: S. A. Pappas, ügyvéd, 2004. december 6-án keresetet
nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az
Európai Újjáépítési Ügynökség ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a felperes panaszának hallgatólagos elutasí-
tását és következésképpen szerződésének megszüntetését;

– kötelezze az Ügynökséget az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A felperest az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai alkalma-
zási feltételeinek 2. cikke (a) pontja alapján ideiglenes alkalma-
zottként vette fel az alperes. Szerződését 2003. május 7-én
határozatlan időre meghosszabbították. A felperes vitatja
szerződésének ezt követő, az alkalmazási feltételek 47. cikkének
(2) bekezdése alapján történt megszüntetését.

Keresetének alátámasztására a felperes a munkaszerződés
megszüntetésének hiányos indoklására hivatkozik. A felperes
szerint az alperes kötelezte magát, hogy csak létszámleépítés
vagy tevékenységének megszüntetése esetén szünteti meg a
szerződést. A felperes állítása szerint egyik eset sem állt fenn, és
arra még csak nem is hivatkoztak. A felperes ezen kívül arra
hivatkozik, hogy megsértették jogos feltevését és az alkalmazási
feltételek 47. cikkét, valamint hatáskörrel való visszaélés
történt. A felperes végül a gondos ügyintézés elvének megsérté-
sére is hivatkozik, mivel szerinte a létszámleépítés feltételezett
szükségességét a helytelen vezetés idézte elő.
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