
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 30 czerwca 2016 r. – 
Kaufmann/Komisja

(Sprawa F-69/15)

(Służba publiczna — Zabezpieczenie społeczne — Wspólny system ubezpieczenia chorobowego — 
Świadczenia pielęgniarskie — Uprzednie zezwolenie — Przesłanki — Obowiązek korzystania z usług 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawnych do zapewniania świadczeń pielęgniarskich 
lub opieki „nursing” — Zasada niedyskryminacji — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — 

Obowiązek staranności — Granice — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej — Nakaz dla 
administracji — Oczywista niedopuszczalność — Artykuł 81 regulaminu postępowania)

(2016/C 296/54)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sandra Kaufmann (Böhl-Iggelheim, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat F. Turk)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. S. Bohr i C. Ehrbar, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie nieprzyznania byłemu urzędnikowi, którego następcą 
prawnym stała się skarżąca, uprzedniego zezwolenia na korzystanie ze świadczeń pielęgniarskich oraz żądanie przyznania 
skarżącej przejęcia usług pielęgniarskich świadczonych przez dane przedsiębiorstwo, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako w części oczywiście niedopuszczalna a w części oczywiście bezzasadna.

2) Sandra Kaufmann pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2016 r. – ZZ/eu-LISA i Komisja

(Sprawa F-26/16)

(2016/C 296/55)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Greinoman)

Strona pozwana: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi 
w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
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Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności omownej decyzji w sprawie wniosku o wydanie uprzedniej zgody na leczenie dla jej męża we 
wspólnym systemie ubezpieczenia chorobowego UE.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności omownej decyzji w sprawie wniosku o wydanie uprzedniej zgody na leczenie dla męża 
skarżącej objętego wspólnym systemem ubezpieczenia chorobowego;

— stwierdzenie, że wirusowe zapalenie wątroby typu C, na które cierpi mąż skarżącej, jest poważną chorobą 
w rozumieniu art. 72 ust. 1 regulaminu pracowniczego;

— obciążenie pozwanych kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 25 maja 2016 r. – ZZ/EASA

(Sprawa F-27/16)

(2016/C 296/56)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenia nieważności decyzji o przeniesieniu skarżącego na inne stanowisko w interesie służby.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji i w razie potrzeby decyzji oddalającej zażalenie;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2016 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-28/16)

(2016/C 296/57)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci J.N. Louis i N. de Montigny)

Strona pozwana: Komisja Europejska
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