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GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN
Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste
kamer) van 12 mei 2011 — Missir Mamachi di Lusignano/
Commissie
(Zaak F-50/09) (1)
(Openbare dienst — Ambtenaren — Beroep tot schadevergoe
ding — Regel van overeenstemming tussen verzoek, klacht en
beroep tot schadevergoeding — Procedure op tegenspraak —
Gebruik in rechte van vertrouwelijk document met rubricering
„Restreint UE” — Niet-contractuele aansprakelijkheid van
instellingen — Aansprakelijkheid wegens fout — Oorzakelijk
verband — Meerdere oorzaken voor schade — Feit van derde
— Aansprakelijkheid zonder schuld — Bijstandsplicht — Ver
plichting voor instelling om bescherming van haar personeel
te verzekeren — Moord op ambtenaar en zijn echtgenote door
derde — Verlies van kans op overleving)
(2011/C 232/66)
Procestaal: Italiaans
Partijen
Verzoekende partij: Livio Missir Mamachi di Lusignano (KerkhoveAvelgem, België) (vertegenwoordigers: F. Di Gianni, R. Antonini
en N. Sibona, advocaten)

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste
kamer) van 7 juni 2011 — Larue en Seigneur/ECB
(Zaak F-84/09) (1)
(Openbare dienst — Personeel van de ECB — Bezoldiging —
Algemene aanpassing van bezoldigingen — Foute
berekeningsmethode)
(2011/C 232/67)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partijen: Emmanuel Larue en Olivier Seigneur (Frank
furt am Main, Duitsland) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)
Verwerende partij: Europese Centrale Bank (vertegenwoordigers:
G. Nuvoli en N. Urban, gemachtigden, bijgestaan door B. Wä
genbaur, advocaat)
Voorwerp
Verzoek om nietigverklaring van de salarisafrekeningen over
januari 2009
Dictum

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L.
Pignataro, B. Eggers en D. Martin, gemachtigden)

1) De salarisafrekeningen van Larue en Seigneur over januari 2009
worden nietig verklaard.
2) Het beroep wordt voor het overige verworpen.

Voorwerp
Verzoek om de verwerende partij te veroordelen tot betaling
van een bedrag ter vergoeding van de materiële en immateriële
schade die verzoeker heeft geleden door de moordaanslag op
zijn zoon, een voormalig ambtenaar

Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.

3) De Europese Centrale Bank zal alle kosten dragen.

(1) PB C 312 van 19.12.2009, blz. 44.

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste
kamer) van 25 mei 2011 — Bombín Bombín/Commissie
(Zaak F-22/10) (1)

2) De uittreksels van het document uit 2006 over de zekerheids
normen en –criteria, die de Europese Commissie in de loop van
het geding aan het Gerecht heeft overgelegd, worden onmiddellijk
aan de Europese Commissie teruggezonden in een gesloten envelop
met de vermelding „rubricering Restreint UE”.

(Openbare dienst — Ambtenaren — Verlof om redenen van
persoonlijke aard — Vakantieverlof — Overdracht van verlof
— Ambtenaar die zijn werkzaamheden heeft beëindigd —
Financiële compensatie)
(2011/C 232/68)
Procestaal: Spaans

3) De Europese Commissie zal alle kosten dragen.

Partijen
Verzoekende partij: Luis María Bombín Bombín (Rome, Italië)
(vertegenwoordiger: R. Pardo Pedernera, advocaat)

(1) PB C 167 van 18.7.2009, blz. 27.

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D.
Martin en J. Baquero Cruz, gemachtigden)
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Voorwerp
Beroep tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie
om verzoeker bij zijn pensionering alleen een vergoeding te
geven voor maximaal twaalf niet-opgenomen verlofdagen

Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.

2) Bombín-Bombín zal alle kosten dragen.

6.8.2011

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste
kamer) van 28 juni 2011 — AS/Commissie
(Zaak F-55/10) (1)
(Openbare dienst — Ambtenaren — Kennisgeving van vaca
ture — Afwijzing van sollicitatie — Procesbelang — Invalide
ambtenaar — Ondeelbaarheid van besluit tot afwijzing van
sollicitatie en besluit tot aanstelling — Ontbreken — Onder
scheid tussen ambtenaren die tot dezelfde functiegroep beho
ren en ambtenaren die dezelfde rang hebben met een ander
verloop van loopbaan — Overeenstemming tussen rang en
ambt)
(2011/C 232/70)
Procestaal: Frans

(1) PB C 148 van 5.6.2010, blz. 54.

Partijen
Verzoekende partij: AS (Brussel, België) (vertegenwoordiger N.
Lhoëst, advocaat)
Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste
kamer) van 28 juni 2011 — De Nicola/Europese
Investeringsbank
(Zaak F-49/10)

(1 )

(Openbare dienst — Personeel van de Europese Investerings
bank — Ziektekostenverzekering — Weigering om ziektekos
ten te vergoeden — Verzoek om aanwijzing van onafhankelijk
arts — Redelijke termijn)
(2011/C 232/69)
Procestaal: Italiaans
Partijen
Verzoekende partij: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ver
tegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank (vertegenwoordi
gers: T. Gilliams en F. Martin, gemachtigden, bijgestaan door
A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp
Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de verwerende
partij om geen vergoeding voor lasertherapie te geven

Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J.
Currall en B. Eggers, gemachtigden)
Voorwerp
Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende weigering
om verzoeksters sollicitatie naar een ambt van bibliotheekassis
tent in aanmerking te nemen en veroordeling van de Commissie
tot betaling van een vergoeding voor haar materiële en imma
teriële schade
Dictum
1) Het besluit van 30 september 2009 waarbij de Europese Com
missie de sollicitatie van AS heeft afgewezen, wordt nietig ver
klaard.
2) De Europese Commissie wordt veroordeeld tot betaling van het
bedrag van 3 000 EUR aan AS.
3) De overige vorderingen van het beroep worden afgewezen.
4) De Europese Commissie zal naast haar eigen kosten drie vierde
van de kosten van AS dragen.
5) AS zal één vierde van haar kosten dragen.
(1) PB C 246 van 11.9.10, blz. 43.

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste
kamer) van 7 juni 2011 –Mantzouratos/Parlement
(Zaak F-64/10) (1)
(Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevor
deringsronde 2009 — Weigering van bevordering — Ontvan
kelijkheid van exceptie van onwettigheid — Vergelijking van
verdiensten — Kennelijk onjuiste beoordeling)
(2011/C 232/71)

2) Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

Procestaal: Frans
Partijen

(1) PB C 221 van 14.8.2010, blz. 61.

Verzoekende partij: Andreas Mantzouratos (Brussel, België) (ver
tegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Mar
chal, advocaten)

