
KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK 

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. július 
8-i ítélete — Mangazzu kontra Európai Bizottság 

(F-126/06. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — Tisztviselővé 
kinevezett ideiglenes alkalmazottak — Az új személyzeti 
szabályzat hatályba lépését megelőzően tartaléklistára vett 
pályázók — A kedvezőtlenebb új szabályok alkalmazásával 
történő besorolás — Szerzett jogok — A hátrányos megkü
lönböztetés tilalma — A személyzeti szabályzat XIII. 

melléklete 2., 5. és 12. cikke) 

(2010/C 246/68) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Salvatore Mangazzu (Brüsszel, Belgium) (képviselők: 
kezdetben T. Bontinck és J. Feld ügyvédek, később T. Bontinck 
és S. Woog ügyvédek) 

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és G. Bers
cheid meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A kinevezésre jogosult hatóság 2005. december 13-i határoza
tának megsemmisítése, amelyben az A*11 besorolási fokozatú 
ideiglenes alkalmazott felperest, aki egyben a COM/A/18/04 
nyílt versenyvizsga sikeres pályázója, a személyzeti szabályzat 
XIII. mellékletének rendelkezéseit alkalmazva az A*6 besorolási 
fokozat 2. fizetési fokozatába tartozó tisztviselővé nevezték ki. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A felek maguk viselik saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 310., 2006.12.16., 32. o. 

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. július 
8-i ítélete — Sotgia kontra Bizottság 

(F-130/06. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — Tisztviselővé 
kinevezett ideiglenes alkalmazottak — Az új személyzeti 
szabályzat hatályba lépését megelőzően tartaléklistára vett 
pályázók — A kedvezőtlenebb új szabályok alkalmazásával 
történő besorolás — A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 

5. cikkének (4) bekezdése és a 12. cikk (3) bekezdése) 

(2010/C 246/69) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Stefano Sotgia (Dublin, Írország) (képviselők: kezdetben 
T. Bontinck és J. Feld ügyvédek, később T. Bontinck és S. Woog 
ügyvédek) 

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

Az ügy tárgya 

A kinevezésre jogosult hatóság 2006. április 16-án hatályba 
lépő határozatának megsemmisítése, amelyben az A*11 beso
rolási fokozatú ideiglenes alkalmazott felperest, aki egyben a 
COM/A/18/04 nyílt versenyvizsga sikeres pályázója, a személy
zeti szabályzat XIII. mellékletének rendelkezéseit alkalmazva az 
A*6 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába tartozó tisztvise
lővé nevezték ki. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A felek maguk viselik saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 326., 2006.12.30., 86. o.
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