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Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze
dne 16. ledna 2007 – Gesner v. OHIM

C 42/47

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall
a H. Kraemer, zmocněnci)

(Věc F-119/05) (1)
(„Úředníci — Invalidita — Zmítnutí žádosti o ustavení
výboru pro otázky invalidity“)
(2007/C 42/81)
Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Předmět věci
Zrušení rozhodnutí Komise, kterým bylo žalobkyni zamítnuto
poskytnutí příspěvku na zařízení a denního příspěvku, jakož
i náhrada cestovních výdajů poté, co byl jako místo jejího přijetí
stanoven Brusel

Výrok rozsudku

Žalobkyně: Charlotte Gesner (Birkerod, Dánsko) (zástupci:
J. Vázquez Vázquez a C. Amo Quiñones, advokáti)
Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (zástupce:
I. de Medrano Caballero, zmocněnec)
Předmět věci
Zrušení rozhodnutí OHIM ze dne 2. září 2005, kterým byla
zamítnuta žádost žalobkyně o ustavení výboru pro otázky invalidity pověřeného posouzením její neschopnosti plnit úkoly
odpovídající jejímu postavení a jejího práva na invalidní důchod

1) Rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 2. března
2005 se zrušuje v rozsahu, v němž je jím zamítnuto poskytnutí
žalobkyni příspěvku na zařízení stanoveného v čl. 5 odst. 1 prvního
pododstavce přílohy VII Služebního řádu a denního příspěvku
stanoveného v čl. 10 odst. 1 téže přílohy.
2) Komisi Evropských společenství se ukládá zaplatit žalobkyni,
v souladu s platnými předpisy, uvedené příspěvky, zvýšené o úroky
z prodlení od okamžiku splatnosti uvedených částek až do okamžiku skutečného zaplacení, jejichž sazba je stanovena Evropskou
centrální bankou pro hlavní refinanční operace a použitelná
v průběhu dotčeného období, zvýšená o dva body.
3) Žaloba se ve zbývající části zamítá.

Výrok rozsudku
1) Rozhodnutí ze dne 21. dubna 2005, kterým Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)
zamítnul žádost paní Gesner o ustavení výboru pro otázky invalidity, se zamítá.

4) Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

(1) Úř. věst. C 60, 11.3.2006, s. 54.

2) OHIM se ukládá náhrada nákladů řízení.

(1) Úř. věst. C 96, 22.4.2006, s. 34.

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze
dne 16. ledna 2007 – Frankin a další v. Komise
(Věc F-3/06) (1)
Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze
dne 16. ledna 2007 – Borbély v. Komise

(„Úředníci — Povinnost správy poskytnout pomoc — Zamítnutí — Převod práv na důchod nabytých v Belgii“)

(Věc F-126/05) (1)
(2007/C 42/83)
(Úředníci — Náhrada nákladů — Příspěvek na zařízení —
Denní příspěvek — Cestovní výdaje při převzetí funkce —
Místo přijetí — Neomezená soudní pravomoc)

Jednací jazyk: francouzština

(2007/C 42/82)
Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastníci řízení

Žalobci: Jacques Frankin (Sorée, Belgie) a další (zástupci:
G. Bouneou a F. Frabetti, advokáti)

Žalobkyně: Andrea Borbély (Brusel, Belgie) (zástupce: R. Stötzel,
advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: L. Lozano
Palacios a D. Martin, zmocněnci)
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Předmět věci
Jednak zrušení rozhodnutí Komise o odmítnutí žádostí
o pomoc podaných žalobci v rámci převodu jejich práv na
důchod nabytých v Belgii, jednak návrh na náhradu škody.

24.2.2007

Ve svém druhém žalobním důvodu se žalobkyně dovolává porušení zásady povinnosti uvést odůvodnění, neboť hodnocení
provedené výběrovou komisí neposkytovalo žádné upřesnění
ohledně kritérií použitých při opravě zkoušek.

Výrok rozsudku
1) Žaloba se zamítá.
2) Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.
Žaloba podaná dne 28. prosince 2006 – Collée v. Parlament
(1) Úř. věst. C 74, 25.3.2006, s. 33.

(Věc F-148/06)
(2007/C 42/85)
Jednací jazyk: francouzština

Žaloba podaná dne 27. prosince 2006 – Dragoman v.
Komise
(Věc F-147/06)
(2007/C 42/84)

Účastníci řízení
Žalobce: Laurent Collée (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci:
S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)
Žalovaný: Evropský parlament

Jednací jazyk: francouzština
Návrhová žádání žalobce
Účastníci řízení
Žalobkyně: Adriana Dragoman (Brusel, Belgie) (zástupce: S.
Mihailescu, advokát)

— prohlásit bod I.3 „Pokynů týkajících se postupu přidělování
bodů nutných k povýšení“ Evropského parlamentu ze dne
13. června 2002 za protiprávní;

Žalovaná: Komise Evropských společenství

— zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne
9. ledna 2006, kterým byly žalobci přiděleny dva body za
zásluhy za hodnotící období 2004;

Návrhová žádání žalobkyně

— uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

— zrušit rozhodnutí výběrové komise pro otevřené výběrové
řízení EPSO/AD/44/06-CJ, jehož cílem byl výběr uchazečů
vhodných na přijetí na místa právníků lingvistů, jež mají
jako hlavní jazyk rumunštinu, kterým byla udělena známka
18/40 u písemné zkoušky b) žalobkyně a na základě kterého
nebyla posledně jmenovaná připuštěna k ústní zkoušce
tohoto výběrového řízení;
— uložit žalované náhradu nákladů řízení.
Žalobní důvody a hlavní argumenty
Žalobkyně se na podporu své žaloby dovolává dvou žalobních
důvodu, přičemž první se dělí na dvě části. První část se týká
porušení pravidel, jimiž se řídí práce výběrové komise, neboť
tato komise hodnotila zkoušky s přihlédnutím spíše
k porozumění výchozím jazykům než k přesnosti překladu do
rumunštiny. Druhá část se týká porušení ustanovení oznámení
o výběrovém řízení týkajících se řádného vytvoření výběrové
komise a zveřejnění jmen jejích členů. K tomuto zveřejnění
došlo 3 dny před datem zkoušek, zatímco oznámení
o výběrovém řízení stanovilo minimální lhůtu 15 dnů.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Žalobce, úředník Evropského parlamentu zařazený do platové
třídy AST 8, vytýká orgánu oprávněnému ke jmenování, že
neprovedl srovnávací přezkoumání zásluh rozšířené na všechny
úředníky Parlamentu způsobilé k povýšení a zařazené do téže
platové třídy. Uplatňuje zejména porušení článků 5 a 45 služebního řádu, stejně jako porušení zásady rovného zacházení
a nediskriminace. Napadené rozhodnutí je mimoto postiženo
zjevně nesprávným posouzením a nedostatečným odůvodněním.
A konečně, žalobce se dovolává protiprávnosti bodu I.3 výše
uvedených Pokynů, který se týká mimořádného přidělování
bodů nutných k povýšení generálním tajemníkem. Zejména
toho, že omezení, která toto ustanovení generálnímu tajemníkovi ukládá, nerespektují článek 45 služebního řádu a zásadu
rovného zacházení.

