
P által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005.
február 11-én benyújtott kereset

(T-103/05. sz. ügy)

(2005/C 132/54)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

P (lakóhelye: Barcelona [Spanyolország], képviseli: Matías Griful
i Ponsati abogado en ejercicio, az Ilustre Colegio de Barcelona
ügyvédje, kézbesítési cím: Luxembourg) 2005. február 11-én
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósá-
gához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

1) semmisítse meg a 2004. október 28-i megtámadott rende-
letet és a 2004. május 10-i határozatot,

2) állapítsa meg, hogy a felperest 2004. április 15-től egészen
addig megilleti a díjazás, amíg egészségi állapotát megfe-
lelőnek találják és megállapítják munkavégzésre való alkal-
masságát, valamint

3) kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Jelen kereset tárgya a kinevezésre jogosult hatóság 2004.
október 28-i azon határozata, amelyben – annak megállapítását
követően, hogy a felperes az egészségügyi szolgálat véleménye
alapján be tud járni a munkahelyre, és részmunkaidős munka-
végzésre képes – kimondta a felperes fizetése folyósításának
2004. április 15-től addig az időpontig tartó beszüntetését,
amíg meg nem kezdi feladatai ellátását Brüsszelben.

A kinevezésre jogosult hatóság ennek indokolásaként arra
hivatkozik, hogy a felperes – akinek a Bizottság barcelonai
képviseletére való kinevezését családi körülményei indokolták –
az említett képviseleten betöltött állásának megszüntetése miatt
szorongásos-depressziós állapotba került.

Keresetének alátámasztásául a felperes előadja:

– Az Európai Szociális Charta 11., 12. és 13. cikkének megsér-
tését, amelyek elismerik az egészség védelméhez, a szociális
biztonsághoz, valamint a szociális és orvosi segítséghez való
jogot.

– Az 1964. április 16-i Európai Szociális Biztonsági Kódex II.
része, különösen 10. cikkének megsértését, amely az otthoni
orvosi ellátással kapcsolatban kimondja, hogy a betegnek
jogában áll nem elhagyni lakását.

– A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 102. sz. egyez-
ménye 10. cikkének és 130. sz. egyezménye 13. cikkének
megsértését.

– A személyzeti szabályzat 72. és 73. cikkének megsértését.

A felperes végül előadja, hogy téves indokok alapján vélték úgy,
hogy csak részmunkaidőben képes dolgozni.

Tas Dávid által az Európai Közösségek Bizottsága ellen
2005. március 2-án benyújtott kereset

(T-124/05. sz. ügy)

(2005/C 132/55)

(Az eljárás nyelve: francia)

Tas Dávid (lakóhelye: Brüsszel, képviselik: Sébastien Orlandi,
Xavier Martin, Albert Coolen, Jean Noël Louis és Etienne
Marchal ügyvédek, kézbesítési cím: Luxembourg) 2005.
március 2-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az EPSO/A/4/03 versenyvizsga-bizottság
azon határozatát, amelyben elutasította a felperesnek a
versenyvizsgán való részvételét,

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az „M. SC. in Business Administration” egyetemi diplomával
rendelkező felperes beadta jelentkezését az A8-as besorolási
fokozatú asszisztens könyvvizsgálati tisztviselői felvételi tarta-
léklista létrehozására irányuló EPSO/A/4/03 versenyvizsgára. A
felperes vitatja azt a bizottsági határozatot, amely azon az
alapon utasította el a versenyvizsgán való részvételét, hogy
egyetemi diplomája nem felelt meg a versenyvizsga-felhívásban
közzétett feltételeknek.

Keresetének alátámasztására a felperes a versenyvizsga-kiírásban
meghatározott felvételi feltételek megsértésére és nyilvánvaló
mérlegelési hibára hivatkozik. A felperes egyúttal arra is hivat-
kozik, hogy a versenyvizsgára legalább két másik olyan jelölt
jelentkezését is elfogadták, akik ugyanezen egyetem ugyanezen
karán ugyanilyen diplomát szereztek, és ezen az alapon az
egyenlő elbánás elvének megsértésére is hivatkozik.
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