
Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji biura ds. rozliczeń w Brukseli z dnia 27 maja 2014 r. oddalającej wniosek o uznanie 
za poważną choroby, którą jest dotknięty skarżący oraz oddalającej wniosek o przejęcie 100 % związanych z nią 
kosztów leczenia;

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 24 marca 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-47/15)

(2015/C 190/41)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat É. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej w sprawie wniosku o przyznanie z mocą wsteczną dodatku na dziecko 
pozostające na utrzymaniu na rzecz dwojga dzieci małżonki skarżącej, które zamieszkują w jej gospodarstwie domowym 
co drugi tydzień, począwszy od dnia zawarcia ich małżeństwa oraz w sprawie wniosku o zapłatę odszkodowania.

Żądania skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 9 grudnia 2014 r., doręczonej w dniu 16 grudnia 2014 r., jednak wyłącznie 
w zakresie, w jakim organ powołujący – po uwzględnieniu zażalenia w tej kwestii oraz słusznym stwierdzeniu 
nieważności decyzji z dnia 19 czerwca 2014 r. i w konsekwencji przyznaniu jej dodatku na dziecko pozostające na 
utrzymaniu i związanych z nim uprawnień – postanowił jednak o nieprzyznaniu z mocą wsteczną rozpatrywanego 
dodatku począwszy od dnia zawarcia małżeństwa, przyznając jej prawo do dodatku na dziecko pozostające na 
utrzymaniu i związane z nim uprawnienia wyłącznie począwszy od dnia 1 marca 2014 r., to jest pierwszego dnia 
miesiąca, w którym skarżąca złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;

— w każdym wypadku zasądzenie od strony pozwanej, tytułem odszkodowania i w ramach nieograniczonego prawa 
orzekania Sądu, kwoty 33 375,99 EUR, z zastrzeżeniem możliwości podwyższenia tej kwoty w toku postępowania, 
celem naprawnienia poniesionej szkody wyrządzonej z winy strony pozwanej, powiększonej o odsetki ustawowe za 
zwłokę naliczane według stopy procentowej stosowanej w Belgii w rozpatrywanych latach, począwszy od 1 września 
2011 r. do dnia całkowitej zapłaty;

— w każdym wypadku obciążenie strony pozwanej wszystkimi kosztami postępowania, zgodnie z art. 87 § 1 regulaminu 
postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej.
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