
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 czerwca 2008 r.
— Ceuninck przeciwko Komisji

(Sprawa T-282/03) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Stanowisko
doradcy w ramach OLAF — Odrzucenie kandydatury —
Kompetencje dyrektora generalnego OLAF — Zgodność z
prawem ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy — Naruszenie
zasad powoływania urzędników w grupach zaszeregowania
A4 i A5 — Nadużycie władzy — Oczywisty błąd w ocenie)

(2008/C 183/36)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Paul Ceuninck (Hertsberge, Belgia) (przedstawi-
ciele: początkowo G. Vandersanden i A. Finchelstein, następnie
G. Vandersanden i L. Levi, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
V. Joris i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności ogłoszenia o wolnym
stanowisku pracy COM/051/02 oraz całego postępowania
rekrutacyjnego prowadzonego odnośnie do tego stanowiska, a
także wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o powołaniu
pani S. wydanej przez organ powołujący w dniu 13 września
2002 r. i dorozumianej decyzji odrzucającej kandydaturę skarżą-
cego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Paul Ceuninck oraz Komisja pokryją każdy swoje własne koszty
postępowania.

(1) Dz.U. C 251 z 18.3.2003.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 czerwca 2008 r.
— Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa T-18/04) (1)

(Zabezpieczenie społeczne — Wniosek o pokrycie kosztów
lekarskich— Dorozumiane oddalenie wniosku)

(2008/C 183/37)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawi-
ciele: początkowo A. Distante, następnie G. Cipressa, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
C. Berardis-Kayser i J. Curral, pełnomocnicy, wspierani przez
adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze wniosek o stwierdzenie nieważności dorozumianej
decyzji organu powołującego oddalającej wniosek skarżącego z
dnia 25 listopada 2002 r., złożony celem uzyskania zwrotu
100 % kosztów medycznych na podstawie art. 72 Regulaminu
pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich, po drugie
wniosek o stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji odda-
lającej zażalenie skarżącego na oddalenie wniosku z dnia
25 listopada 2002 r., po trzecie wniosek o stwierdzenie prawa
skarżącego, w rozumieniu art. 72 regulaminu pracowniczego,
do zwrotu 100 % kosztów medycznych poniesionych przez
niego w związku z leczeniem chorób, na które cierpi i po
czwarte wniosek o zasądzenie od Komisji zapłaty 100 % tych
kosztów medycznych.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność dorozumianej decyzji oddalającej wniosek
z dnia 25 listopada 2002 r.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 71 z 20.3.2004.
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