FÖRSTAINSTANSRÄTTENS BESLUT (tredje avdelningen)
den 31 juli 2000
Mål T-43/00

Javier Martínez Lara och Milva Urban Penón
mot
Europeiska unionens råd

"Tjänstemän - Tidsfrist för att anföra klagomål Uppenbart att talan skall avvisas"

Fullständig text på franska

Saken:

II - 753

Talan om ogiltigförklaring av dels uttagningskommitténs beslut av den
27 november 1998 att inte uppta sökandenas namn på förteckningen
över godkända sökande i det interna uttagningsprovet B/260, dels
rådets generalsekreterares beslut av den 28 juli 1999 att inte
omkvalificera detta uttagningsprov.

Avgörande: Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.
Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.
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SAMMANFATTNING - MÅL T-43/00

Sammanfattning

Tjänstemän — Talan — Rättsakt som går någon emot — Bekräftande rättsakt —
Omfattas inte - Begäran om att ett uttagningsprov skall omkvalificeras
(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

En rättsakt som inte innehåller några nya omständigheter jämfört med en tidigare
rättsakt och som därmed inte ersatt denna kan inte anses vara en rättsakt som går
någon emot. En sådan rättsakt kan inte överklagas.

En begäran om omkvalificering av ett internt uttagningsprov för övergång till annan
tjänstekategori, som anförts av en tjänsteman som ansökt om att få delta men som
inte förts upp på listan över godkända sökande på grund av det ringa antal lediga
tjänster som uttagningsprovet omfattar, kan härvid vad avser sökandena inte ha
något annat föremål än att möjliggöra för dessa att föras upp på listan över
godkända sökande. Att tillsättningsmyndigheten avvisar en sådan begäran bekräftar
beslutet att inte uppföra sökandena på nämnda lista och utgör följaktligen en
bekräftande rättsakt.
(se punkt 23)

Hänvisning till förstainstansrätten den 3 mars 1994, T-82/92, Cortes Jimenez m.fl. mot
kommissionen, REGP 1994, s. I-A-69 och II-237, punkt 14; förstainstansrätten den
17 september 1998, T-40/98, Pagliarani mot kommissionen, REGP 1998, s. I-A-515 och
II-1555, punkt 28
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