
Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej 
(przedstawiciele: T. Kennedy, B. Schäfer i I. Ní Riagáin Düro, 
pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Trybunału 
Obrachunkowego w sprawie wniosku o uznanie istnienia 
niezgodnego z prawem zachowania, które zdaniem strony 
skarżącej wyrządziło jej szkodę i krzywdę. 

Sentencja wyroku 

1) Zasądza się od Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej 
zapłatę 2 000 EUR na rzecz BQ. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 138 z 12.5.2012, s. 38. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 18 września 2013 r. — Scheidemann przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-76/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnik — Przeniesienie do innej insty
tucji — Artykuły 43 i 45 regulaminu pracowniczego — 
Awans — Punkty za osiągnięcia — Równość traktowania 

— Autonomia instytucji) 

(2013/C 352/45) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Sabine Scheidemann (Berlin, Niemcy) (przedsta
wiciele: adwokacji S. Rodrigues i A. Blot) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berar
dis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o przekształ
ceniu punktów za osiągnięcia uzyskanych w innej instytucji 
oraz informacji administracyjnej zawierającej publikację listy 
urzędników awansowanych w ramach postępowania w sprawie 
awansu (2011). 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) S. Scheidemann pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosz
tami poniesionymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 287 z 22.9.2012, s. 41. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 17 października 2013 r. — Wasilew przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-77/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Ogłoszenie o 
konkursie EPSO/AD/208/11 — Brak możliwości używania 
na egzaminie wstępnym klawiatury, do której kandydat był 
przyzwyczajony — Odmowa dopuszczenia do etapu oceny 

zintegrowanej — Równość traktowania) 

(2013/C 352/46) 

Język postępowania: bułgarski 

Strony 

Strona skarżąca: Wasił Wasilew (Sandanski, Bułgaria) (przedsta
wiciel: adwokat R. Nedin) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i 
N. Nikołowa, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o niedopuszczeniu 
strony skarżącej do etapu oceny zintegrowanej w ramach 
konkursu EPSO/AD/208/11. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) W. Wasilew pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami 
poniesionymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 319 z 20.10.2012, s. 18. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 23 października 2013 r. — D'Agostino przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-93/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu kontraktowego — 
Artykuł 3a WZIP — Nieprzedłużenie umowy — Obowiązek 
staranności — Interes służby — Kompletne i szczegółowe 
zbadanie we wszystkich jednostkach organizacyjnych możli
wości zatrudnienia odpowiadającego określonemu w umowie 

zakresowi zadań) 

(2013/C 352/47) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Luigi D'Agostino (Luksemburg, Luksemburg) 
(przedstawiciel: adwokat M.A. Lucas)
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