
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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Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Business and Strategies in Europe (B&S Europe) SA zostaje obciążona kosztami.

(1) Dz.U. C 164 z 8.6.2013.

Wyrok Sądu z dnia 1 października 2014 r. – Włochy przeciwko Komisji

(Sprawa T-256/13) (1)

(Polityka społeczna — Programy działań Wspólnoty na rzecz młodzieży — Częściowy zwrot wypłaconego 
finansowania — Niekwalifikowanie się niektórych kwot — Przekroczenie progu przewidzianego dla 
określonej kategorii działań — Wdrożenie przez agencje krajowe procedur odzyskiwania nienależnie 

wypłaconych kwot od beneficjentów końcowych)

(2014/C 395/54)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierany przez W. Ferrante, avvocato dello 
Stato)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: C. Cattabriga, pełnomocnik)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, pisma Komisji Ares (2013) 237719 z dnia 22 lutego 2013 r., 
skierowanego do Agenzia nazionale per i giovani (krajowej agencji ds. młodzieży, Włochy), zapowiadającego sporządzenie 
noty debetowej na kwotę wynoszącą ogółem 1 486 485,90 EUR, składającą się z kwoty w wysokości 52 036,24 EUR 
z tytułu wydatków poniesionych na szkolenia w zakresie wolontariatu europejskiego oraz kwoty w wysokości 183 729,72 
EUR z tytułu kwot nieodzyskanych przez Agenzia nazionale per i giovani od beneficjentów końcowych w odniesieniu do 
okresu do 2000 do 2004 r. oraz, po drugie, pisma Komisji Ares (2013) 267064 z dnia 28 lutego 2013 r., skierowanego do 
Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (departamentu ds. młodzieży i krajowej służby cywilnej, 
Włochy), w którym zawarte były wnioski z końcowej oceny poświadczenia wiarygodności oraz z rocznego sprawozdania 
wskazanej agencji za rok 2011.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 178 z 22.6.2013.
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