C 232/40
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Oikeudenkäynnin kohde
Kanne, jossa vaaditaan komission sellaisen päätöksen kumoa
mista, jolla on kieltäydytty korvaamasta kantajalle pitämättä
jääneet lomat 12 päivän ylittävältä osalta tämän eläkkeelle siir
tymisen yhteydessä.

Tuomiolauselma
1) Luis María Bombín Bombínin kanne hylätään.
2) Luis María Bombín Bombín vastaa kaikista oikeudenkäyntiku
luista.

6.8.2011

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto)
28.6.2011
AS v. komissio
(Asia F-55/10) (1)
(Henkilöstö — Virkamiehet — Ilmoitus avoimesta virasta —
Hakemuksen hylkääminen — Oikeussuojan tarve — Työky
vytön virkamies — Hakemuksen hylkäämistä koskeva päätös
ja nimityspäätös eivät ole jakamattomia — Eron tekeminen
sellaisten samaan tehtäväryhmään kuuluvien virkamiesten vä
lillä, jotka ovat samassa palkkaluokassa ja jotka etenevät
uralla eri tavalla — Palkkaluokan ja viran vastaavuus)
(2011/C 232/70)
Oikeudenkäyntikieli: ranska

(1) EUVL C 148, 5.6.2010, s. 54.

Asianosaiset
Kantaja: AS (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)
Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto)
28.6.2011
De Nicola v. Euroopan investointipankki
(Asia F-49/10) (1)
(Henkilöstö — Euroopan investointipankin henkilöstö — Sai
rausvakuutus — Kieltäytyminen sairauskulujen vastattavaksi
ottamisesta
—
Vaatimus
riippumattoman
lääkärin
nimeämisestä — Kohtuullinen aika)

Oikeudenkäynnin kohde
Vaatimus sellaisen päätöksen kumoamisesta, jolla jätettiin otta
matta huomioon kantajan avustajan — kirjastonhoitajan virkaa
koskeva hakemus, ja komission velvoittamisesta suorittamaan
kantajalle korvaus aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsi
myksestä.
Tuomiolauselma

(2011/C 232/69)

1) Euroopan komission 30.9.2009 tekemä päätös hylätä AS:n ha
kemus virkaan kumotaan.

Oikeudenkäyntikieli: italia

2) Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan AS:lle 3 000 euroa.

Asianosaiset
Kantaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asian
ajaja L. Isola)

3) Kanteen vaatimukset hylätään muilta osin.
4) Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se
velvoitetaan korvaamaan kolme neljäsosaa AS:n oikeudenkäynti
kuluista.
5) AS vastaa yhdestä neljäsosasta oikeudenkäyntikuluistaan.

Vastaaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: T. Gilliams ja
F. Martin, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde
Vaatimus sellaisen vastaajan tekemän päätöksen kumoamisesta,
jolla jätettiin korvaamatta tietyt laserhoitokäynnit

Tuomiolauselma
1) Kanne hylätään.

(1) EUVL C 246, 11.9.2010, s. 43.

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto)
7.6.2011 — Mantzouratos v. parlamentti
(Asia F-64/10) (1)
(Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2009 ylen
nyskierros — Päätös ylentämättä jättämisestä — Lainvastai
suusväitteen tutkittavaksi ottaminen — Ansioiden vertailu —
Ilmeinen arviointivirhe)
(2011/C 232/71)

2) Kukin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

(1) EUVL C 221, 14.8.2010, s. 61.

Oikeudenkäyntikieli: ranska
Asianosaiset
Kantaja: Andreas Mantzouratos (Bryssel, Belgia) (edustajat: asian
ajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

6.8.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: V. Montebello-De
mogeot ja K. Zejdová)

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto)
28.6.2011
Mora Carrasco ym. v. parlamentti

Oikeudenkäynnin kohde
Vaatimus Euroopan parlamentin sen päätöksen kumoamisesta,
jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AD 13 vuo
den 2009 ylennyskierroksella, ja niiden päätösten kumoami
sesta, joilla ylennettiin tähän palkkaluokkaan virkamiehiä, joilla
on vähemmän ansiopisteitä kuin kantajalla

C 232/41

(Asia F-128/10) (1)
(Henkilöstö — Virkamiehet — Toimielinten välinen siirto
sellaisen ylennyskierroksen kuluessa, jonka aikana virkamies
olisi ylennetty alkuperäisessä toimielimessään — Siirretyn vir
kamiehen
ylentämisestä
päättämiseen
toimivaltainen
toimielin)

Tuomiolauselma

(2011/C 232/73)

1) Kanne hylätään.

Oikeudenkäyntikieli: ranska

2) Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.
Asianosaiset
(1) EUVL C 274, 9.10.2010, s. 33.

Kantajat: Aurora Mora Carrasco ym. (Luxemburg, Luxemburg)
(edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É.
Marchal)

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto)
12.5.2011
AQ v. komissio

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: O. Caisou-Rousseau
ja J. F. de Wachter)

(Asia F-66/10) (1)
(Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointikertomus — Vuoden
2009 arviointikierros — Arvioijan palkkaluokka, joka on al
haisempi kuin viranhaltijan — Työsuorituksen arviointi
osalta viitekautta — Viranhaltijan tavoitteita ei ole
vahvistettu)
(2011/C 232/72)

Oikeudenkäynnin kohde
Vaatimus kumota päätökset olla ylentämättä kantajia vuoden
2009 ylennyskierroksella.
Tuomiolauselma
1) Kanne hylätään.
2) Euroopan parlamentti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja
se velvoitetaan korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut.

Oikeudenkäyntikieli: ranska
Asianosaiset
Kantaja: AQ (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Massaux)
Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja
G. Berscheid)
Oikeudenkäynnin kohde
Ajanjaksoa 1.1.–31.12.2008 koskevan arviointikertomuksen ku
moamisvaatimus siltä osin kuin siinä luokitellaan kantaja suori
tustasolle III ja hänelle annetaan 2 ylennyspistettä.

(1) EUVL C 63, 26.2.2011, s. 35.

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto)
25.5.2011 — Meierhofer v. komissio
(Asia F-74/07 RENV) (1)
(Henkilöstö — Palvelukseen ottaminen — Avoin kilpailu —
Hakijan epäonnistuminen suullisessa kokeessa — Perustelu
velvollisuus — Valintalautakunnan työtä koskevat säännöt)
(2011/C 232/74)

Tuomiolauselma
1) AQ:n arviointikertomus, joka koskee vuoden 2009 arviointi- ja
ylennyskierrosta, sekä päätös, jolla AQ:lle annetaan kaksi ylennys
pistettä samalta arviointikaudelta, kumotaan.
2) Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan AQ:lle 2 000 euroa.
3) Kanteeseen sisältyvät muut vaatimukset hylätään.

Oikeudenkäyntikieli: saksa
Asianosaiset
Kantaja: Stefan Meierhofer (München, Saksa) (edustaja: asianajaja
H.-G. Schiessl)
Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

4) Euroopan komissio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudenkäynnin kohde

(1 )

Kumoamiskanne kilpailun EPSO AD/26/05 valintalautakunnan
10.5.2007 tekemästä päätöksestä, jolla ei otettu kantajaa mai
nitun kilpailun varallaololuetteloon sen vuoksi, että hän ei saa
nut riittävästi pisteitä suullisesta kokeesta.

EUVL C 288, 23.10.2010, s. 74.

