
Wyrok Sądu z dnia 25 września 2014 r. – Grazyte przeciwko Komisji

(Sprawa T-86/13) (1)

(Odwołanie — Służba publiczna — Personel tymczasowy — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny — 
Warunek przewidziany w art. 4 ust. 1 lit. b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego — 

Dziesięcioletni okres odniesienia — Praca w organizacji międzynarodowej)

(2014/C 395/52)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnosząca odwołanie: Diana Grazyte (Utena, Litwa) (przedstawiciel: R. Guarino, avocat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo V. Joris, następnie J. Currall i G. Gattinara, 
pełnomocnicy, wspierani przez A. Dal Ferrę, avocat)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (trzecia izba) z dnia 
5 grudnia 2012 r. w sprawie F-76/11 Grazyte przeciwko Komisji (RecFP, EU:F:2012:173).

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Diana Grazyte pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską w niniejszej instancji.

(1) Dz.U. C 101 z 6.4.2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 września 2014 r. – B&S Europe przeciwko Komisji

(Sprawa T-222/13) (1)

(Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Krótkoterminowe usługi w wyłącznym 
interesie krajów trzecich korzystających z pomocy zewnętrznej Unii Europejskiej — Odrzucenie 

kandydatury — Kryteria wyboru — Podział umowy na części — Projekt referencyjny — Obowiązek 
uzasadnienia — Zasada dobrej administracji — Uzasadnione oczekiwania — Zasada bezstronności — 

Zasada kontradyktoryjności)

(2014/C 395/53)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Business and Strategies in Europe (B&S Europe) SA (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci L. Bihain 
i S. Pâques)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo A. Bordes i R. Tricot, następnie R. Tricot, pełnomocnicy, 
wspierani przez adwokatów A.-M. Vandromme i J. Stuycka,)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji zawartej w pismach z dni 15 lutego i 2 kwietnia 2013 r. informujących 
o nieumieszczeniu skarżącej na liście kandydatów zaproszonych do udziału w przetargu ograniczonym na część 7 
wielokrotnej umowy ramowej o świadczenie krótkoterminowych usług w wyłącznym interesie krajów trzecich 
korzystających z pomocy zewnętrznej Unii Europejskiej (Dz.U. 2012/S 105-174077).
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