
KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK 

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. 
szeptember 30-i ítélete — Vivier kontra Bizottság 

(F-29/05. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Besorolási foko
zatba történő besorolás — A pályázati felhívásban előírt beso
rolási fokozatok — Az alkalmazottak besorolására vonatkozó 
szabályok módosítása — Átmeneti rendelkezések — 
A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3) 

bekezdése — Analógia útján történő alkalmazás) 

(2010/C 328/91) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Jean-François Vivier (Petten, Hollandia) (képviselők: 
kezdetben S. Orlandi, A. Coolen és É. Marchal ügyvédek, később 
S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben H. Krämer és 
K. Herrmann meghatalmazottak, később J. Currall meghatalma
zottak) 

Az ügy tárgya 

A felperes ideiglenes alkalmazottként történő foglalkoztatása 
során őt A*6-os besorolási fokozatba soroló bizottsági hatá
rozat megsemmisítése iránti kérelem. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a J.-F. Vivier által 
2010. június 10-én aláírt ideiglenes alkalmazotti szerződés 
2010. július 21-i módosító záradékához csatolt besorolásáról 
szóló európai bizottsági határozatot. 

2. Az Európai Bizottság maga viseli a saját költségeit, és köteles 
viselni a J.-F. Vivier költségeit is. 

( 1 ) HL C 193., 2005.8.6., (eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú 
Bírósága előtt, T-196/05. számon nyilvántartásba vett, majd a 2005. 
december 15-i végzéssel az Európai Unió Közszolgálati Törvényszé
kéhez áttett ügy). 

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. 
szeptember 30-i ítélete — Gudrun Schulze kontra 

Európai Bizottság 

(F-36/05. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — Az új személy
zeti szabályzat hatályba lépését megelőzően tartaléklistára vett 
pályázók — A felvételkor történő besorolás átmeneti szabályai 
— Fizetési fokozatba való besorolás — A személyzeti 
szabályzat 32. cikke — A személyzeti szabályzat XIII. mellék
letének 2., 5. és 12. cikke — Életkoron alapuló hátrányos 
megkülönböztetés — A nők és a férfiak egyenlő értékű 
munkájának egyenlő díjazása — A gondos ügyintézés elve 

— Gondoskodási kötelezettség) 

(2010/C 328/92) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Gudrun Schulze (Brüsszel, Belgium) (képviselők: 
kezdetben S. Rodrigues és A. Jaume ügyvédek, később S. Rodri
gues és C. Bernard-Glanz ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és H. Krämer 
meghatalmazottak) 

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képvi
selők: M. Arpio Santacruz és I. Šulce meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Egyrészt a Bizottság határozatának megsemmisítése, amelyben a 
tartaléklistára az új személyzeti szabályzat hatálybalépése előtt 
felkerült felperest az új személyzeti szabályzat kevésbé előnyös 
rendelkezései (a tisztviselők személyzeti szabályzatát módosító 
723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet XIII. mellékletének 12. 
cikke) alapján sorolja be, másrészt kártérítés iránti kérelem. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. Valamennyi fél maga viseli saját költségeit. 

( 1 ) HL C 193., 2005.08.06., 36. o. (eredetileg az Európai Közösségek 
Elsőfokú Bíróságánál a T-207/05. sz. alatt nyilvántartásba vett ügy, 
amelyet a 2005.12.15-i végzéssel tettek át az Európai Unió Közszol
gálati Törvényszéke elé)
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