
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 28 października 2010 r. — Cerafogli przeciwko EBC 

(Sprawa F-23/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel EBC — Powołanie ad interim 
członka personelu — Ogłoszenie o naborze — Akt nieko

rzystny — Przeniesienie na emeryturę — Interes prawny) 

(2011/C 30/113) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Menem, 
Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche) 

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: F. 
Feyerbacher i N. Urban, pełnomocnicy, wspierani przez adwo
kata B. B. Wägenbaura) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Zarządu Banku w 
sprawie powołania doradcy ad interim w dywizji OVS (Over
sight Division) oraz stwierdzenie nieważności ogłoszenia o 
naborze ECB/074/08 oraz wszystkich decyzji przyjętych na 
jego podstawie. Ponadto, wniosek o zasądzenie od pozwanej 
zadośćuczynienia i odszkodowania za szkodę i krzywdę ponie
sione przez skarżącą. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 129 z 6.6.2009, s. 21. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 23 listopada 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa F-65/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne 
— Ubezpieczenie zdrowotne — Poważna choroba — Zarzut 
niezgodności z prawem kryteriów ustalonych przez komisję 
lekarską — Oddalenie wniosków o zwrot kosztów medycz

nych) 

(2011/C 30/114) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawi
ciel: adwokat G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall, 
C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. 
Dal Ferro) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie przejęcia w 100 % 
kosztów medycznych skarżącego. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Luigi Marcuccio zostaje obciążony całością kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 220 z 12.9.2009, s. 43. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 14 grudnia 2010 r. — Gowitzke przeciwko 

Europolowi 

(Sprawa F-74/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel Europolu — Artykuł 27 regu
laminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracow
ników Europolu — Artykuł 4 polityki ustalania grup i stopni 
służbowych personelu Europolu — Zaliczenie stanowiska do 
wyższej grupy zaszeregowania — Zaklasyfikowanie na 

stopień) 

(2011/C 30/115) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Werner Siegfried Gowitzke (Haga, Niderlandy) 
(przedstawiciel: adwokat D.C. Coppens) 

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) (przedstawi
ciele: D. Neumann i D. El Khoury, pełnomocnicy, wspierani 
przez adwokata B. Wägenbaura) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu z dnia 5 czerwca 
2009 r. oddalającej wniosek skarżącego o zmianę jego zaklasy
fikowania do grupy 5, stopień 1. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Skarżący pokrywa całość kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 267 z 7.11.2009, s. 85.
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