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II- 799

Talan om ogiltigförklaring av uttagningskommmitténs beslut i rådets
interna uttagningsprov LA/262 att inte ge sökandena tillträde till det
muntliga provet och att inte rätta deras frivilliga prov, och om
ogiltigförklaring av samtliga åtgärder som vidtagits i uttagningsprovet.

Avgörande: Uttagningskommitténs beslut i rådets interna uttagningsprov LA/262
att inte ge sökandena tillträde till det muntliga provet och att inte rätta
de frivilliga prov som sökandena deltagit i ogiltigförklaras. Talan
ogillas i övrigt.
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SAMMANFATTNING — MÅLT-160/99

Sammanfattning av domen

1. Tjänstemän - Uttagningsprov - Jury - Sammansättning - Medlemmarnas
kvalifikationer att göra en objektiv bedömning av proven — Uttagningsprov för
granskare - Användning av bisittare - Villkor
(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artikel 3)

2. Tjänstemän - Talan - Dom om ogiltigförklaring - Verkningar Ogiltigförklaring av uttagningskommitténs beslut att inte ge en sökande tillträde till
det muntliga provet - Avsaknad av skäl att ifrågasätta hela resultatet av
uttagningsprovet
(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91)

1. Medlemmarna i uttagningskommittén vid ett uttagningsprov skall, för att uppfylla
bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna och i artikel 3 i bilaga III till dessa, utses på
ett sådant sätt att en objektiv bedömning ur yrkesmässig synpunkt av sökandenas
instatser säkerställs. Detta medför vid uttagningsprov för granskare att
medlemmarna i uttagningskommittén skall ha goda kunskaper i det språk i vilket
sökandena har ansökt om befordran till granskare, utan att det därmed fordras att
alla medlemmar besitter perfekta kunskaper i detta språk. Även om det är legitimt
att använda bisittare är det ändå medlemmarna i uttagningskommittén och inte en
utomstående konsult som skall ha kontroll över förfarandet, och som skall förbehålla
sig rätten att fatta det slutliga avgörandet.
(Se punkterna 32-34 och 38)

Hänvisning till domstolen den 30 november 1978 i målen 4/78, 19/78 och 28/78,
Salerno m.fl. mot kommissionen, REG 1978, s. 2403, punkt 15; förstainstansrättenden
22 juni 1990 i målen T-32/89 och T-39/89, Marcopoulos mot domstolen, REG 1990,
s. II-281, punkterna 37 och 41; förstainstansrätten den 27 juni 1991 i mål T-156/89,
Valverde Mordt mot domstolen, REG 1991, s. II-407, punkterna 105 och 106
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2. När ett beslut av en uttagningskommitté i ett uttagningsprov att inte lämna en
sökande tillträde till det muntliga provet ogiltigförklaras, är det tillräckligt för att
skydda sökandens rättigheter att den tjänstetillsättande myndigheten söker
åstadkomma en skälig lösning för de inblandade, utan att för den skull ifrågasätta
hela resultatet av uttagningsprovet eller att ogiltigförklara de tjänstetillsättningar som
skett utifrån resultatet av uttagningsprovet.
(se punkt 42)

Hänvisning till forstainstansrätten den 17 mars 1994 i mål T-43/91, Hoyer mot
kommissionen, REGP 1994. s. I-A-91 och II-297. punkt 64
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