Zaak T-62/89

J. M. Pinto Teixeira
tegen
Commissie van de Europese Gemeenschappen
„Ambtenaar — Voormalig personeelslid van EAS —
Indeling bij aanstelling als ambtenaar op proef —
Portugees onderdaan "

Arrest van het Gerecht (Vierde Kamer) van 27 maart 1990
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Samenvatting van het arrest
1. Ambtenaren — Aanwerving — Bijzondere regeling voor Spaanse en Portugese onderdanen
— Bijzondere regeling voor overzeese personeelsleden van Europese Associatie voor samenwerking — Op zichzelf staande regelingen
(Verordeningen nrs. 3517/85 en 3018/87 van de Raad)
2. Ambtenaren — Aanwerving — Bijzondere regeling voor overzeese personeelsleden van Europese Associatie voor samenwerking — Bevoegdheid van Commissie — Grenzen
(Verordening nr. 3018/87 van de Raad, artikel 3)

1. De bijzondere tijdelijke maatregelen van
de
verordeningen
nrs. 3517/85
en
3018/87 voor de aanwerving van Spaanse
en Portugese onderdanen bij de toetre
ding van Spanje en Portugal respectieve
lijk van overzeese personeelsleden van de
Europese Associatie voor samenwerking,
hebben elk een eigen doel en vormen
daarom op zichzelf staande regelingen.
Een ambtenaar die op basis van de bij
zondere tijdelijke maatregelen van een

van die twee verordeningen is aangewor
ven, kan dan ook geen aanspraak maken
op volledige of gedeeltelijke toepassing
van de bijzondere tijdelijke aanwervingsregeling van de andere verordening.

2. De Europese Associatie voor samenwer
king is een vereniging naar Belgisch recht
en kan daarom niet als een administra
tieve eenheid van de Commissie worden
beschouwd.
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ARREST VAN 27. 3. 1990 — ZAAK T-62/89

Bij de aanwerving en aanstelling door de
Commissie van een overzees personeels
lid van de Associatie gaat het derhalve
om aanwerving buiten de instellingen. De
Commissie is derhalve niet gehouden, de

indeling van het personeelslid bij de As
sociatie, die bepalend is voor de indeling
van de betrokkene bij zijn aanwerving als
gemeenschapsambtenaar, te controleren
en in voorkomend geval te wijzigen.

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde Kamer)
27 maart 1990*

In zaak T-62/89,

J. M. Pinto Teixeira, ambtenaar van de Commissie van de Europese Gemeen
schappen, wonende te Mbabane (Swaziland), vertegenwoordigd door E. Lebrun,
advocaat te Brussel, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg bij T. Biever, ad
vocaat aldaar, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

verzoeker,

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door S. van
Raepenbusch, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, domicilie gekozen
hebbende te Luxemburg bij G. Kremlis, lid van haar juridische dienst, Centre
Wagner, Kirchberg,

verweerster,

betreffende een beroep tot nietigverklaring van de besluiten van de Commissie
houdende aanstelling van verzoeker als ambtenaar op proef respectievelijk ambte
naar in vaste dienst, voor zover daarbij zijn rang en salaristrap zijn vastgesteld, en
tot erkenning van zijn recht op aanstelling in de rang A 6, tweede salaristrap,

wijst
* Procestaai: Frans.
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