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Úřední věstník Evropské unie

C 364/31

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 19. července 2016 – Opreana
v. Komise
(Věc F-67/15) (1)
„Veřejná služba – Dočasná zaměstnankyně – Dočasná zaměstnankyně zastávající stálé pracovní místo –
Neobnovení smlouvy na dobu určitou – Těhotenství – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení –
Nepříslušnost autora aktu nepříznivě zasahujícího do právního postavení – Právo být vyslechnut –
Povinnost jednat s náležitou péčí“
(2016/C 364/35)
Jednací jazyk: francouzština
Účastnice řízení
Žalobkyně: Luisa Opreana (Arlon, Belgie) (zástupci: původně A. Salerno, advokát, poté A. Salerno a P. Singer, advokáti)
Žalovaná: Evropská komise (zástupci: G. Berscheid a F. Simonetti, zmocněnci)

Předmět věci
Návrh na zrušení rozhodnutí, podle kterého se smlouva žalobkyně neprodlužuje, přestože se blížil konec jejího těhotenství.

Výrok rozsudku
1) Rozhodnutí Evropské komise o neprodloužení smlouvy dočasné zaměstnankyně Luisy Opreana, jejíž doba platnosti uplynula dne
31. srpna 2014, se zrušuje.
2) Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Luisou Opreana.

(1)

Úř. věst. C 213, 29.6.2015, s. 50.

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. července 2016 – De Nicola v. EIB
(Věc F-82/15) (1)
„Veřejná služba – Zaměstnanci EIB – Zdravotní pojištění – Odmítnutí úhrady léčebných výdajů – Laserová
terapie – Vědecká neplatnost ošetření – Pravidla pro jmenování nezávislého lékaře – Příslušná lékařská
komora – Stanovisko nezávislého lékaře – Rozsah soudního přezkumu – Důvody odmítnutí náhrady –
Vnitřní ustanovení o zdravotním pojištění – Cíl laserové terapie – Utišující účinky na bolest – Předběžné
schválení lékařem – Rada – Hmotná škoda – Předčasné závěry – Nehmotná škoda – Neupřesněná částka –
Nepřípustnost“
(2016/C 364/36)
Jednací jazyk: italština
Účastníci řízení
Žalobce: Carlo De Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupci: původně L. Isola a G. Isola, advokáti, poté G. Ferabecoli,
advokát)
Žalovaná: Evropská investiční banka (zástupci: původně G. Nuvoli a J.-P. Minnaert, zmocněnci, A. Dal Ferro, advokát, poté
G. Faedo a G. Nuvoli, zmocněnci, A. Dal Ferro, advokát)

