ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (τρίτο τμήμα)
της 31ης Ιουλίου 2000

Υπόθεση Τ-43/00

Javier Martínez Lara και Milva Urban Penón
κατά
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

«Υπάλληλοι - Προθεσμία υποβολής διοικητικής ενστάσεως - Προσφυγή
προδήλως απαράδεκτη»

Πλήρες κείμενο οιη γαλλική γλώσσα

II - 753

Αντικείμενο:

Προσφυγή με αντικείμενο αίτημα περί ακυρώσεως, αφενός, των
αποφάσεων της 27ης Νοεμβρίου 1998 της εξεταστικής επιτροπής
του εσωτερικού διαγωνισμού Συμβούλιο/Β/260 περί μη εγγραφής
των προσφευγόντων στον πίνακα επιτυχόντων και, αφετέρου, της
αποφάσεως του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της 28ης
Ιουλίου 1999 να μην αναπροσδιορίσει τις προς κάλυψη θέσεις με
τον διαγωνισμό αυτό.

Απόφαση:

Η προσφυγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Κάθε
διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ — ΥΠΟΘΕΣΗ Τ-43/00

Περίληψη

Υπάλληλοι

- Προσφυγή

- Βλαπτική

πράξη

- Επιβεβαιωτική

πράξη

-

Δεν

αποτελεί - Αίτηση αναπροσδιορισμού των προς κάλυψη θέσεων με εσωτερικό
διαγωνισμό
(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 και 91)

Δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί βλαπτική μια πράξη που δεν περιέχει κανένα νέο
στοιχείο σε σχέση με προγενέστερη πράξη, την οποία επομένως δεν αντικαθιστά.
Μια τέτοια πράξη δεν μπορεί να προσβληθεί.

Συναφώς, αίτηση αναπροσδιορισμού των προς κάλυψη θέσεων με εσωτερικό
διαγωνισμό για μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία, την οποία υπέβαλαν επιτυχόντες
υπάλληλοι που δεν περιελήφθησαν στον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού, λόγω
του περιορισμένου αριθμού των θέσεων που επρόκειτο να πληρωθούν, δεν μπορεί
παρά να έχει ως αντικείμενο, κατά το μέτρο που τους αφορά, την εγγραφή τους
στον πίνακα επιτυχόντων. Ως εκ τούτου, η απόρριψη εκ μέρους της αρμόδιας για
τους διορισμούς αρχής μιας τέτοιας αιτήσεως επιβεβαιώνει απλώς την απόφαση
περί μη εγγραφής τους στον εν λόγω πίνακα και, συνεπώς, αποτελεί επιβεβαιωτική
πράξη.
(βλ. σκέψη 23)
Παραπομπή: ΠΕΚ, 3 Μαρτίου 1994, Τ-82/92, Cortes Jimenez κ.λπ. κατά Επιτροπής,
Συλλογή Υπ.Υπ. 1994, σ. Ι-Α-69 και II-237, σκέψη 14' ΠΕΚ, 17 Σεπτεμβρίου 1998,
Τ-40/98, Pagliarani κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 1998, σ. Ι-Α-515 και II-1555,
σκέψη 28
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