C 134/54

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Vaatimukset
— Valituslautakunnan 23.9.2009 tekemän päätöksen kumoa
minen siltä osin kuin siinä hylätään kantajan valitus vuoden
2008 arviointikertomuksesta.

— Vuoden 2008 arviointikertomuksen kumoaminen sekä siltä
osin kuin se koskee tavoitteita että siltä osin kuin se koskee
työsuoritusten arviointia.

— Kaikkien tähän liittyvien, tätä seuranneiden ja tätä edeltävien
toimenpiteiden kumoaminen, mukaan lukien henkilös
töosaston ohjeet siitä, millä tavoin aakkosten ensimmäisillä
kirjaimilla suoritettu arviointi ja A tai B+ arvosanan antami
selle asetetut rajoitukset on ymmärrettävä, ja 18.3.2009
tehty päätös, siitä syystä, että kantajan esimiesten suoritta
man arvioinnin perusteella Euroopan investointipankin on
katsottava jättäneen ottamatta huomioon kohdan ”Promoti
ons from Function E to D”.

— Euroopan investointipankki on velvoitettava korvaamaan
kantajalle aiheutunut aineellinen ja aineeton vahinko, asian
käsittelystä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut korkoineen ja
arvioimaan uudelleen myönnetyn luoton rahallinen arvo.

Kanne 25.2.2010 — Marcuccio v. komissio

22.5.2010

— toimenpide, jolla hylättiin 20.7.2009 tehty valitus, joka
koski 30.1.2009 päivätyn hakemuksen hylkäämisestä tehtyä
päätöstä, on kumottava

— siltä osin kuin on tarpeellista, on kumottava 6.11.2009 päi
vätty muistio ADMIN.B.2/MB/ls D(09) 29562, jonka kantaja
vastaanotti 16.12.2009

— siltä osin kuin on tarpeellista, on vahvistettava, että sen
menettelyn kesto oli enemmän kuin viisi vuotta, jossa kan
tajalle myönnettiin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovel
lettavien henkilöstösääntöjen 73 artiklassa taatut takeet liit
tyen tapaturmaan, johon hän joutui 12.9.2003

— siltä osin kuin on tarpeellista, on todettava, että kyseessä
olevan menettelyn kesto oli kohtuuton

— komissio on velvoitettava maksamaan 10 000 euron suurui
nen korvaus aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyk
sestä, joka kantajalle aiheutui perusteettomasti kyseessä ole
van menettelyn kohtuuttoman keston takia; tämä summa
voi olla suurempi tai pienempi sen mukaan, mitä virkamies
tuomioistuin pitää kohtuullisena ja oikeudenmukaisena kor
vauksena

(Asia F-14/10)
(2010/C 134/90)
Oikeudenkäyntikieli: italia

— komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle sitä päivästä
seuraavasta päivästä alkaen, jolloin komissio vastaanotti
30.1.2009 päivätyn hakemuksen, siihen päivään asti, kun
10 000 euron suuruinen summa maksetaan kokonaisuudes
saan, 10 prosenttiyksikön vuosittaiset pääomitettavat viiväs
tyskorot

Asianosaiset
Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (edustaja: asianajaja G.
Cipressa)

— vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Vastaaja: Euroopan komissio
Kanne 26.2.2010 — Andres ym. v. EKP
Oikeusriidan kohde ja kuvaus

(Asia F-15/10)

Kanne, jossa vaaditaan toteamaan, että osittaisen työkyvyttö
myyden tunnustamista koskevan menettelyn kesto oli kohtuu
ton, ja vastaajan velvoittamista korvaamaan kantajalle aiheutu
nut vahinko

(2010/C 134/91)
Oikeudenkäyntikieli: ranska

Vaatimukset

Asianosaiset

— komission päätös, jossa hylättiin 30.1.2009 päivätty hake
mus, on hylättävä

Kantajat: Carlos Andres ym. (Frankfurt-am-Main, Saksa) (edus
tajat: asianajajat M. Vandenbussche ja L. Levi)

