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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 364/31

Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 19ης Ιουλίου 2016 — Opreana κατά
Επιτροπής
(Υπόθεση F-67/15) (1)
(Υπαλληλική υπόθεση — Έκτακτος υπάλληλος — Έκτακτος υπάλληλος που καταλαμβάνει μόνιμη
θέση — Μη ανανέωση συμβάσεως ορισμένου χρόνου — Κατάσταση εγκυμοσύνης — Βλαπτική
πράξη — Αναρμοδιότητα του εκδόντος τη βλαπτική πράξη — Δικαίωμα ακροάσεως — Καθήκον
επιμέλειας)
(2016/C 364/35)
Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Luisa Opreana (Αρλόν, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: αρχικώς A. Salerno, δικηγόρος, στη συνέχεια A. Salerno και P.
Singer, δικηγόροι)
Καθού: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: G. Berscheid και F. Simonetti)

Αντικείμενο
Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως περί μη παρατάσεως της συμβάσεως της προσφεύγουσας η οποία έληγε κατά το τέλος της
εγκυμοσύνης της.

Διατακτικό
Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:
1) Ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής περί μη παρατάσεως της συμβάσεως εκτάκτου υπαλλήλου της Luisa Opreana η οποία
έληγε στις 31 Αυγούστου 2014.
2) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τα δικαστικά της έξοδα και καταδικάζεται στα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η L. Opreana.
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Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 21ης Ιουλίου 2016 — De Nicola
κατά ΕΤΕπ
(Υπόθεση F-82/15) (1)
(Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της ΕΤΕπ — Aσφάλιση ασθενείας — Άρνηση επιστροφής
ιατρικών εξόδων — Θεραπεία με ακτίνες laser — Θεραπεία μη επιστημονικώς εγκεκριμένη — Τρόπος
διορισμού ανεξάρτητου ιατρού — Αρμόδιος ιατρικός σύλλογος — Γνωμάτευση ανεξάρτητου
ιατρού — Έκταση του δικαστικού ελέγχου — Λόγοι αρνήσεως της επιστροφής εξόδων — Εσωτερικές
διατάξεις του συστήματος ασφαλίσεως ασθενείας — Σκοπός της θεραπείας με ακτίνες laser —
Αποτελέσματα καταπραϋντικά του πόνου — Προηγούμενη άδεια του συμβούλου ιατρού — Υλική
ζημία — Πρόωρα συμπεράσματα συμπεράσματα — Ηθική βλάβη — Απροσδιόριστο ποσό —
Απαράδεκτο)
(2016/C 364/36)
Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική
Διάδικοι
Προσφεύγων-ενάγων: Carlo De Nicola (Strassen, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωποι: αρχικώς L. Isola και G. Isola, δικηγόροι, στη
συνέχεια G. Ferabecoli, δικηγόρος)
Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εκπρόσωποι: αρχικώς G. Nuvoli και J.-P. Minnaert, επικουρούμενοι από τον
A. Dal Ferro, δικηγόρο, στη συνέχεια G. Faedo και G. Nuvoli, επικουρούμενοι από τον A. Dal Ferro, δικηγόρο)

