
Przedmiot sprawy 

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji odmawiającą 
skarżącemu wypłaty, w związku z przejściem na emeryturę, 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w wymiarze 
przekraczającym 12 dni 

Sentencja wyroku 

1) Skarga M. Bombín Bombín zostaje oddalona. 

2) M. Bombín Bombín zostaje obciążona całością kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 148 z 5.6.2010, s. 54 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 28 czerwca 2011 r. — De Nicola przeciwko 

Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu 

(Sprawa F-49/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel Europejskiego Banku Inwesty
cyjnego — Ubezpieczenie zdrowotne — Odmowa pokrycia 
kosztów medycznych — Wniosek o wyznaczenie niezależnego 

lekarza — Rozsądny termin) 

(2011/C 232/69) 

Język postępowania: włoski 
Strony 

Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przed
stawiciel: adwokat L. Isola) 

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciel: T. 
Gilliams i F. Martin, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata 
A. Dal Ferrę) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji strony 
pozwanej w przedmiocie zwrotu kosztów medycznych terapii 
laserowej. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 221 z 14.8.2010, s. 61. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 28 czerwca 2011 r. — AS przeciwko Komisji 

(Sprawa F-55/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Ogłoszenie o naborze na 
stanowisko — Odrzucenie kandydatury — Interes prawny — 
Brak możliwości oddzielenia decyzji o odrzuceniu kandydatury 
od decyzji w sprawie mianowania — Brak — Rozróżnienie 
między urzędnikami należącymi do tej samej grupy funkcyjnej 
posiadającymi tę samą grupę zaszeregowania o różnych prze
biegach kariery zawodowej — Zgodność pomiędzy grupą 

zaszeregowania a stanowiskiem) 

(2011/C 232/70) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: AS (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat N. 
Lhoëst) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
B. Eggers, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie uwzględ
nienia kandydatury skarżącej na stanowisko asystentki biblio
tecznej i nakazanie Komisji zapłaty kwoty pieniężnej tytułem 
naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji z dnia 30 września 
2009 r., na mocy której kandydatura AS została odrzucona. 

2) Komisja Europejska zapłaci kwotę 3 000 EUR na rzecz AS. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz trzy czwarte 
kosztów poniesionych przez AS. 

5) AS pokrywa jedną czwartą swoich kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 246 z 11.9.2010, s. 43. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 7 czerwca 2011 r. — Mantzouratos przeciwko 

Parlamentowi 

(Sprawa F-64/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w 
sprawie awansu za 2009 r. — Decyzja o nieawansowaniu — 
Dopuszczalność zarzutu niezgodności z prawem — Porów

nanie osiągnięć — Oczywisty błąd w ocenie) 

(2011/C 232/71) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: Andreas Mantzouratos (Bruksela, Belgia) (przed
stawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. 
Marchal)
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