
— stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej wniosek z
dnia 30 czerwca 2007 r. wysłany dnia 2 lipca 2007 r.;

— stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej wniosek z
dnia 2 lipca 2007 r. wysłany przez skarżącego tego samego
dnia;

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności pisma z dnia
29 kwietnia 2008 r.;

— zasądzenie od Komisji Europejskiej zapłaty stronie skarżącej
— z tytułu zwrotu wspomnianych kosztów leczenia w
wysokości 100 % — kwoty 4 747,29 Euro, ewentualnie
kwoty mniejszej, którą Sąd uzna za prawidłową i słuszną,
wraz z kapitalizowanymi odsetkami od ww. kwoty w wyso-
kości 10 % rocznie, naliczanymi od dnia 7 listopada 2007 r.,
bądź z odsetkami, których wysokość, kapitalizację i datę
początkową Sąd uzna za prawidłowe;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 29 sierpnia 2008 r. —
Ramaekers-Jørgensen przeciwko Komisji
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(2008/C 272/101)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgia)
(przedstawiciel: L. Vogel, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji organu powołują-
cego w przedmiocie obliczenia podatku wspólnotowego
skarżącej poprzez skumulowanie kwoty wynagrodzenia i renty
rodzinnej a także decyzji, w której oddalony został wniosek
skarżącej o to, by z kwoty wynagrodzenia nie był pobierany
przedterminowo, przed wypłaceniem renty rodzinnej, podatek
wspólnotowy od tej renty. Po drugie stwierdzenie niezgodności
z prawem art. 3 i 4 rozporządzenia Rady nr 260/68 w wersji
ostatnio zmienionej rozporządzeniem Rady nr 2182/2003.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez organ
powołujący z dnia 20 maja 2008 r., w której rozstrzygnięto
odmownie zażalenie skarżącej wniesione w dniu 16 stycznia
2008 r., mające na celu uchylenie decyzji z dnia
16 października 2007 r. w części określającej sposób obli-
czania i pobierania podatku wspólnotowego związanego z
rentą rodzinną przyznaną skarżącej;

— w razie potrzeby także częściowe stwierdzenie nieważności
tej decyzji z dnia 16 października 2007 r. w zakresie w
jakim precyzuje ona sposób obliczania i pobierania podatku
wspólnotowego związanego z renta rodzinną przyznaną
skarżącej;

— na podstawie art. 241 traktatu stwierdzenie niezgodności z
prawem art. 3 i 4 rozporządzenia Rady nr 260/68 w wersji
ostatnio zmienionej rozporządzeniem Rady nr 2182/2003
w zakresie, w jakim wyżej powołane przepisy przewidują
kumulację renty rodzinnej przyznanej urzędnikowi z wyna-
grodzeniem w celu obliczenia należnego od niej podatku
wspólnotowego;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.
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