
2005. augusztus 29-én benyújtott kereset – Ezerniece Lilje-
berg és társai kontra Bizottság

(T-333/05. sz. ügy)

(2005/C 281/54)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Kristine Ezerniece Liljeberg (Brüsszel, Belgium) és
mások (képviselők: G. Vandersanden, L. Levi és C. Ronzi
ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a felperesek kinevezé-
séről szóló határozatnak a besorolási fokozatukat A*6-osként
meghatározó részét;

– az Elsőfokú Bíróság ezt követően valamennyi felperest újra
sorolja be teljes egészében (beleértve szakmai tapasztala-
taiknak a módosított besorolási fokozaton belüli értékelését,
a szakmai előmenetelhez való jogukat és nyugdíjjogosultsá-
gaikat), szigorúan tiszteletben tartva az ugyanezen verseny-
vizsga alapján kinevezett, és a Bizottságon kívül más európai
intézménynél dolgozó többi tisztviselővel való egyenlőséget;

– az Elsőfokú Bíróság az Európai Központi Bank által meghatá-
rozott mértékű kamatláb alapján a rendes besorolásukról
szóló határozat napjáig tartó időszakra ítéljen meg a felperes-
eknek késedelmi kamatot a felvételükről szóló határozatban
szereplő besoroláshoz tartozó illetmény és azon besoro-
láshoz tartozó illetmény összegének különbözetére, amelyre
jogosultak lennének;

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze az összes költség
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek a Bizottságnál dolgozó jogász-nyelvész tisztviselők,
akiket az LA 7/LA 6 szintű versenyvizsgát követően felállított
alkalmassági lista alapján 2004. május 1-je előtt vettek fel. A
személyzeti szabályzat XIII. melléklete 13. cikkének (2) bekez-
dése kimondja, hogy ilyen esetben az intézmények az A*6-os
besorolási fokozat helyett A*7-es fokozatba is felvehetik a
jogász-nyelvészeket. A Bizottság azonban nem élt ezzel a joggal
és a felpereseket A*6-os besorolási fokozatba vette fel.

Keresetükben a felperesek vitatják ezt a határozatot és előadják,
hogy a többi intézmény az ugyanebben a helyzetben levő jelöl-

teket A*7-es besorolási fokozatba vette fel, valamint hogy a
Bizottság maga is alkalmaz A*7-es besorolási fokozatú ideig-
lenes alkalmazottakat jogász-nyelvészként. Ez alapján a felpe-
resek az egyenlő bánásmód elvének és a hátrányos megkülön-
böztetés tilalmának, a személyzeti szabályzat 1d. cikke (1)
bekezdésének, a munkakörhöz és a besorolási fokozat közötti
egyenértékűség elvének, az Amszterdami Szerződés 9. cikke (3)
bekezdésének, végül a személyzeti szabályzat XIII. melléklete
13. cikke (2) bekezdésének megsértésére hivatkoznak.

A felperesek egyebekben előadják, hogy a Bizottság biztosította
őket, hogy A*7-es besorolási fokozatba fogják őket felvenni,
ezért ennek alapján a jogos bizalom, a jogbiztonság, a gondos
ügyintézés, a jóhiszeműség, az átláthatóság és a gondoskodási
kötelezettség elvének megsértésére is hivatkoznak.

2005. augusztus 29-én benyújtott kereset – W. Neirinck
kontra Bizottság

(T-334/05. sz. ügy)

(2005/C 281/55)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Wineke Neirinck (Brüsszel, Belgium) (képviselők: G.
Vandersanden, L. Levi és C. Ronzi ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a felperes kártérítés
iránti kérelmének elutasításáról rendelkező hallgatólagos,
valamint, a szükséges mértékben, a panaszát elutasító kifeje-
zett határozatot;

– az Elsőfokú Bíróság rendelje el a felperesnek a Vizsgálati és
Fegyelmi Hivatalhoz (IDOC) történő felvételére vonatkozó
bizottsági ígéretből eredő, legkésőbb 2004. május 1-től
számított vagyoni és nem vagyoni kára megtérítését,
amelynek összege méltányosan meghatározott 576 593,20
euró;

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze az összes költség
viselésére.
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