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Návrhy žalobcu
— zrušiť rozhodnutie Parlamentu nezaradiť žalobcu na zoznam
úradníkov povýšených z platovej triedy AST3 do platovej
triedy AST4 na základe povyšovania za rok 2009,
— na základe tohto zrušenia preskúmať porovnateľné zásluhy
žalobcu a úradníkov na základe povyšovania za rok 2009 a
povýšiť žalobcu do platovej triedy AST4 so spätnou účin
nosťou k 1. januáru 2009, ako aj vyplatiť úroky z dlhova
ných miezd podľa sadzby stanovenej Európskou centrálnou
bankou pre hlavné refinančné operácie, zvýšenej o dva
percentuálne body, a to od 1. januára 2009,
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postupom na vyšší stupeň, ktoré sa naň odvtedy vzťahovali,
a v prípade potreby zrušiť rozhodnutie o zamietnutí sťaž
nosti,
— zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy, ktorá bola dočasne
stanovená na 13 218,24 eura z titulu náhrady finančnej
ujmy, zvýšenej o úroky z omeškania vo výške zákonnej
sadzby ku dňu vyhlásenia rozsudku,
— zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

— zaviazať Parlament na náhradu trov konania.
Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 16. septembra 2010
— Block a i. a Knaul a i./Komisia
Žaloba podaná 27. septembra 2010 — Van Asbroeck/
Komisia
(Vec F-88/10)
(2010/C 317/90)
Jazyk konania: francúzština
Účastníci konania

(spojené veci F-8/05 a F-10/05) (1)
(2010/C 317/91)
Jazyk konania: francúzština
Predseda prvej komory nariadil výmaz vecí.
(1) Ú. v. EÚ C 115, 14.5.2005, s. 33 a 36.

Žalobca: Marc Van Asbroeck (Dilbeek, Belgicko) (v zastúpení: S.
Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)
Žalovaná: Európska komisia

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 16. septembra 2010
— Avendano a i./Komisia
(Vec F-45/06) (1)

Predmet a opis sporu
Zrušenie rozhodnutia žalovanej o zamietnutí návrhu žalobcu na
čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie z 22. októbra 2008
týkajúceho sa priznania náhrady úradníkom, ktorých sa týkala
zmena kategórie pred 1. májom 2004, preradenie žalobcu do
platovej triedy D*4/8 so spätnou účinnosťou k 1. máju 2004 a
obnovu jeho služobného postupu v súlade s povýšením, ročnou
revíziou odmeny a postupom na vyšší stupeň, ktoré sa naň
odvtedy vzťahovali
Návrhy žalobcu
— vyzvať žalovanú, aby výslovne zaujala stanovisko, pokiaľ ide
o tabuľku, ktorú spracoval žalobca na účely porovnania
svojho skutočného zvýšenia platu a platu, ktorý by mu
prináležal v prípade, že by sa ho netýkala zmena kategórie
pred 1. májom 2004,
— zrušiť rozhodnutie Komisie o zamietnutí návrhu na zrušenie
tretej vety článku 1 ods. 3 rozhodnutia Komisie z 22.
októbra 2008 týkajúceho sa priznania náhrady úradníkom,
ktorých sa týkala zmena kategórie pred 1. májom 2004,
preradenie žalobcu do platovej triedy D*4/8 so spätnou
účinnosťou k 1. máju 2004 a obnovu jeho služobného
postupu v súlade s povýšením, ročnou revíziou odmeny a

(2010/C 317/92)
Jazyk konania: francúzština
Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.
(1) Ú. v. EÚ C 143, 17.6.2006, s. 39.

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 16. septembra 2010
— Baele a i./Komisia
(Vec F-70/06) (1)
(2010/C 317/93)
Jazyk konania: francúzština
Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.
(1) Ú. v. EÚ C 190, 12.8.2006, s.36.

