
Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kwot, które skarżąca miała nienależnie otrzymać tytułem dodatku 
edukacyjnego i dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu, a także decyzji pozbawiających stronę skarżącą uprawnień 
do niektórych dodatków.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności nowej decyzji w sprawie zwrotu „[kwot] pobranych ponadto”;

— stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu odnoszącej się do „ustania prawa” w zakresie, w jakim określono 
w niej ustanie prawa skarżącej do dodatku edukacyjnego na XX i YY na dzień 1 lipca 2015 r., zamiast na dzień 
1 października 2015 r., a także w zakresie, w jakim określono w niej ustanie prawa skarżącej do dodatku na 
gospodarstwo domowe na dzień 1 sierpnia 2015 r., zamiast na dzień 1 października 2015 r.;

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie;

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącej odsetek za zwłokę od kwot, które nieprawidłowo zatrzymano lub 
które zostały zwrócone, naliczanych według stopy określonej przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych 
operacji refinansowania, powiększonej o dwa punkty, licząc w odniesieniu do każdej z kwot od daty, w której kwota ta 
powinna była być wypłacona stronie skarżącej;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2016 r.– ZZ/Komisja

(Sprawa F-35/16)

(2016/C 326/61)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci N. Flandin i S. Rodrigues)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej zaszeregowania strony skarżącej do grupy zaszeregowania, która jej 
zdaniem odpowiada jej doświadczeniu zawodowemu.

Żądania strony skarżącej

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

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 11 czerwca 2016 r. – FF/EASA

(Sprawa F-6/15) (1)

(2016/C 326/62)

Język postępowania: angielski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

(1) Dz.U. C 107 z 30.3.2015, s. 40.
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