
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 30 września 2010 r. — Vivier przeciwko Komisji 

(Sprawa F-29/05) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — 
Zaszeregowanie do grupy — Grupy zaszeregowania podane w 
zaproszeniu do zgłaszania kandydatur — Zmiana przepisów 
dotyczących zaszeregowywania członków personelu — Prze
pisy przejściowe — Artykuł 12 ust. 3 załącznika XIII do 
regulaminu pracowniczego — Zastosowanie w drodze 

analogii) 

(2010/C 328/91) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Jean-François Vivier (Petten, Niderlandy) (przed
stawiciele: początkowo adwokaci S. Orlandi, A. Coolen i É. 
Marchal, następnie adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis 
i É. Marchal) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: począt
kowo H. Krämer i K. Herrmann, pełnomocnicy, następnie J. 
Currall, pełnomocnik) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie zaszerego
wania skarżącego do grupy A*6 przy zatrudnianiu go w charak
terze członka personelu tymczasowego 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej stanowiącej 
załącznik do aneksu do umowy o zatrudnieniu w charakterze 
członka personelu tymczasowego z dnia 21 lipca 2004 r., podpi
sanej przez J.-F. Viviera w dniu 10 czerwca 2004 r. 

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez J.-F. Viviera. 

( 1 ) Dz.U. C 193 z 06.08.2005, s. 31. (skarga początkowo zarejestro
wana w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod 
numerem T-196/05, następnie postanowieniem z dnia 15 grudnia 
2005 r. przekazana Sądowi do spraw Służby Publicznej Unii Euro
pejskiej). 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 30 września 2010 r. — Gudrun Schulze przeciwko 

Komisji Europejskiej 

(Sprawa F-36/05) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Kandydaci 
wpisani na listę rezerwy kadrowej przed wejściem w życie 
nowego regulaminu pracowniczego — Przepisy przejściowe 
w zakresie zaszeregowania do grupy przy zatrudnieniu — 
Stopień zaszeregowania — Artykuł 2, 5 i 12 załącznika 
XIII do regulaminu pracowniczego — Dyskryminacja ze 
względu na wiek — Równe wynagrodzenie za pracę takiej 
samej wartości — Zasada dobrej administracji — Obowiązek 

staranności) 

(2010/C 328/92) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Gudrun Schulze (Bruksela, Belgia) (przedstawi
ciele: początkowo adwokaci S. Rodrigues i A. Jaume, następnie 
adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
H. Krämer, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej 
(przedstawiciele: M. Arpio Santacruz i I. Šulce, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Z jednej strony stwierdzenie nieważności decyzji Komisji zasze
regowującej skarżącą — wpisaną na listę rezerwy kadrowej 
przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego 
— na podstawie jego mniej korzystnych postanowień [art. 12 
załącznika XIII rozporządzenia (WE, Euratom) nr 723/2004 
zmieniającego regulamin pracowniczy urzędników) i z drugiej 
strony zasądzenie odszkodowania. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 193 z 06.8.2005, s. 36. (skarga początkowo zarejestrowana 
w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod numerem 
T-207/05, następnie postanowieniem z dnia 15 grudnia 2005 r. 
przekazana Sądowi do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej).
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