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Predmet veci
Žaloba smerujúca k zrušeniu rozhodnutia Komisie, ktorým bolo
žalobcovi pri jeho odchode do dôchodku zamietnuté poskyt
nutie finančnej náhrady za viac než dvanásť dní nevyčerpanej
dovolenky

Výrok rozsudku
1. Žaloba L. M. Bombín Bombína sa zamieta.

6.8.2011

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28.
júna 2011 — AS/Komisia
(Vec F-55/10) (1)
(Verejná služba — Úradníci — Oznámenie o voľnom
pracovnom mieste — Zamietnutie kandidatúry — Záujem
na konaní — Práceneschopný úradník — Neoddeliteľnosť
rozhodnutia o zamietnutí kandidatúry a rozhodnutia o vyme
novaní — Neexistencia — Rozlišovanie medzi úradníkmi
patriacimi do tej istej funkčnej skupiny a držiteľmi tej istej
platovej triedy s iným služobným postupom — Zhoda medzi
platovou triedou a pracovným miestom)

2. L. M. Bombín Bombín znáša svoje vlastné trovy konania.

(2011/C 232/70)
Jazyk konania: francúzština
Účastníci konania

(1) Ú. v. EÚ C 148, 5.6.2010, s. 54.

Žalobkyňa: AS (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: N. Lhoëst,
advokát)

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28.
júna 2011 — De Nicola/Európska investičná banka
(Vec F-49/10)

(1 )

(Verejná služba — Zamestnanci Európskej investičnej banky
— Nemocenské poistenie — Odmietnutie prevzatia liečebných
nákladov — Návrh na vymenovanie nezávislého lekára —
Primeraná lehota)
(2011/C 232/69)
Jazyk konania: taliančina
Účastníci konania
Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení:
L. Isola, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka (v zastúpení: T. Gilliams a
F. Martin, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal
Ferro, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers,
splnomocnení zástupcovia)
Predmet veci
Verejná služba — Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa
zamieta zohľadnenie kandidatúry žalobkyne na miesto asis
tentky v knižnici a zaviazať Komisiu na zaplatenie určitej čiastky
žalobkyni ako náhradu za majetkovú a nemajetkovú ujmu
Výrok rozsudku
1. Rozhodnutie z 30. septembra 2009, ktorým Európska komisia
zamietla kandidatúru AS sa zrušuje.
2. Európska komisia je povinná zaplatiť AS sumu vo výške 3 000
eur.
3. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.
4. Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná
nahradiť tri štvrtiny trov konania, ktoré vznikli AS.
5. AS znáša jednu štvrtinu svojich vlastných trov konania.
(1) Ú. v. EÚ C 246, 11.9.2010, s. 43.

Predmet veci
Návrh na zrušenie rozhodnutia žalovanej nenahradiť sedenia
laserovej terapie

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7.
júna 2011 — Mantzouratos/Parlament
(Vec F-64/10) (1)

Výrok rozsudku
1. Žaloba sa zamieta.

(Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie za
rok 2009 — Rozhodnutie o nepovýšení — Prípustnosť
námietky zákonnosti — Porovnávacie hodnotenie zásluh —
Zjavne nesprávne posúdenie)

2. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

(2011/C 232/71)
Jazyk konania: francúzština

(1) Ú. v. EÚ C 221, 14.8.2010, s. 61.

Účastníci konania
Žalobca: Andreas Mantzouratos (Brusel, Belgicko) (v zastúpení:
S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

6.8.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: V. MontebelloDemogeot a K. Zejdová, splnomocnení zástupcovia)

C 232/41

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28.
júna 2011 — Mora Carrasco a i./Parlament
(Vec F-128/10) (1)

Predmet veci
Návrh na zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu nepo
výšiť žalobcu do platovej triedy AD 13 v rámci povyšovania za
rok 2009, ako aj rozhodnutí povýšiť do tejto platovej triedy
úradníkov, ktorí majú menej bodov za zásluhy ako žalobca

(Verejná služba — Úradníci — Medziinštitucionálne prelo
ženie počas povyšovania, v rámci ktorého by bol úradník vo
svojej pôvodnej inštitúcii povýšený — Inštitúcia príslušná na
rozhodnutie o povýšení preloženého úradníka)
(2011/C 232/73)

Výrok rozsudku

Jazyk konania: francúzština

1. Žaloba sa zamieta.

Účastníci konania

2. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.
(1) Ú. v. EÚ C 274, 9.10.2010, s. 33.

Žalobcovia: Aurora Mora Carrasco a i. (Luxemburg, Luxem
bursko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É.
Marchal, advokáti)
Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: O. Caisou-Rousseau
a J. F. de Wachter, splnomocnení zástupcovia)

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 12.
mája 2011 — AQ/Komisia
(Vec F-66/10) (1)
(Verejná služba — Úradníci — Správa o služobnom postupe
— Hodnotenie za rok 2009 — Nižšia platová trieda hodno
titeľa ako platová trieda úradníka — Hodnotenie výkonnosti
počas časti rozhodujúceho obdobia — Nestanovenie cieľov
úradníkovi)
(2011/C 232/72)

Predmet veci
Návrh na zrušenie rozhodnutí o nepovýšení žalobcov v rámci
povyšovania za rok 2009
Výrok rozsudku
1. Žaloba sa zamieta.
2. Európsky parlament znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy
konania žalobcov.

Jazyk konania: francúzština
Účastníci konania

(1) Ú. v. EÚ C 63, 26.2.2011, s. 35.

Žalobca: AQ (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Massaux, advokát)
Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G.
Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 25.
mája 2011 — Meierhofer/Komisia
(Vec F-74/07 RENV) (1)

Predmet veci
Návrh na zrušenie správy o služobnom postupe za obdobie od
1. januára do 31. decembra 2008 v rozsahu, v akom bol
žalobca zaradený do výkonnostnej triedy III a boli mu pridelené
2 body potrebné na povýšenie

(Verejná služba — Prijímanie do zamestnania — Verejné
výberové konanie — Neúspech uchádzača na ústnej skúške
— Povinnosť odôvodnenia — Pravidlá riadiace práce
výberovej komisie)
(2011/C 232/74)

Výrok rozsudku
1. Správa o služobnom postupe AQ týkajúca sa hodnotenia a pový
šenia za rok 2009, ako aj rozhodnutie, ktorým sa AQ udeľujú
dva body na povýšenie za rovnaké obdobie, sa zrušujú.
2. Európska komisia je povinná zaplatiť AQ sumu vo výške 2 000
eur.

Jazyk konania: nemčina
Účastníci konania
Žalobca: Stefan Meierhofer (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení:
H.-G. Schiessl, advokát)

3. Zostávajúce žalobné návrhy sa zamietajú.

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers,
splnomocnení zástupcovia)

4. Európska komisia znáša všetky trovy konania.

Predmet veci

(1) Ú. v. EÚ C 288, 23.10.2010. s. 74.

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie EPSO AD/26/05 z 10.
mája 2007 nezapísať žalobcu do zoznamu úspešných
uchádzačov uvedeného výberového konania z dôvodu
nedostatočného počtu bodov získaných na ústnej skúške

