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Udvalget for Andragender

2.9.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0035/2009 af A.S., irsk statsborger, om hans forslag til ny lovgivning 
med henblik på at forbedre gennemsigtigheden i udvælgelsesproceduren for EU-
tjenestemænd og sikre lige muligheder for alle kandidater

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at overveje at foranledige ny lovgivning med 
henblik på at forbedre gennemsigtigheden af udvælgelsesproceduren for EU-tjenestemænd og 
sikre lige muligheder for alle kandidater. Ifølge andrageren bør en sådan lovgivning sikre, at 
beståede kandidater prioriteres i henhold til deres individuelle resultat, og at ansættelse 
foretages under overholdelse af denne orden. Andrageren understreger også, at spørgsmålene 
fra tidligere udvælgelsesprøver bør offentliggøres for at undgå den nuværende situation, hvor 
nogle kandidater har adgang til dem, mens andre ikke har. Han insisterer også på, at det skal 
forbydes tjenestemænd, som har været direkte involveret i EU's ansættelsesprocedure, at 
deltage i uddannelsen af potentielle kandidater. Andrageren hævder, at de spørgsmål, han har 
rejst, skønt de er meget vigtige, ikke blev nævnt som problemer i den seneste årsberetning fra 
Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (Årsberetning 2008). Han hævder, at 
forbedringer af de nuværende procedurer er nødvendige for overholdelsen af bestemmelserne 
om lighed i den nye Lissabontraktat.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. april 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

Andragendet
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I e-mail registreret af Kommissionens generalsekretariat den 15. september 2008 i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt 
i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter begærede andrageren 
aktindsigt i spørgsmål i papirformat fra visse stopprøver og spørgsmål i en række skriftlige 
prøver fra tidligere udvælgelsesprøver og anmodede om, at disse spørgsmål blev gjort 
tilgængelige for offentligheden. 

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) besluttede helt at afslå den oprindelige 
begæring, hvorefter andrageren genfremsatte begæringen over for Kommissionens 
generalsekretariat. Den genfremsatte begæring blev delvist afslået. Der blev givet aktindsigt i 
den grundlæggende dokumentation for visse spørgsmål fra de skriftlige prøver. Derimod blev 
der givet afslag på aktindsigt i opgaveforlæg fra stopprøverne og de skriftlige prøver.

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at foranledige ny lovgivning, som indeholder 
hjemmel for følgende fire foranstaltninger: 

- Ved udvælgelsesprøverne til EU-administrationen skal reservelisterne indeholde navnene på 
beståede kandidater i individuel orden efter resultat, og institutionerne vil være forpligtet til at 
ansætte tjenestemænd i den orden.

- EPSO bør også ved lov tvinges til at offentliggøre spørgsmålene fra test og prøver på papir 
fra alle udvælgelsesprøver, hvor kandidaterne har fået lov til at beholde opgaveforlæggene, 
også selv om spørgsmålene er blevet genanvendt til vedligeholdelse af CBT-databasen 
(Computer Based Tests).

- Det må ikke være udvælgelseskomitéens medlemmer tilladt at deltage i nogen form for 
undervisningstilbud til kandidater til udvælgelsesprøverne, det være sig mod eller uden 
vederlag, hverken før, under eller efter deres hverv som medlem af udvælgelseskomitéen, da 
EPSO's forbud på 12 måneder viser sig at være utilstrækkeligt. Samme forbud mod at deltage 
i undervisningstilbud til kandidater bør også gælde for EPSO's personale.

- Ved ansættelse skal institutionerne forpligtes til at indføre en gennemsigtig procedure, 
således at enhver form for protektion og lobbyisme undgås.

Til støtte for sine anmodninger anfører andrageren følgende argumenter:

 Test og prøver i papirformat anvendt ved tidligere udvælgelsesprøver, hvor de 
pågældende kandidater kunne beholde forlægget, er allerede i frit omløb.

 Når EPSO afslår aktindsigt i disse test og prøver på papir, forfordeles kandidater, 
som ikke er tæt på institutionerne.

 Udvælgelseskomitéens medlemmer er ofte undervisere, som forbereder kandidaterne 
til EPSO's udvælgelsesprøver.

 Kandidater tæt på eller tilknyttet institutionerne begunstiges i forhold til andre, enten 
fordi de lettere kan få de tidligere test og prøver og bruge dem til at forberede sig, 
eller fordi de er de eneste, som kan benytte sig af de undervisningstilbud, der for 
størstedelens vedkommende afvikles i nærheden af institutionerne, eller endelig fordi 
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de ved rekrutteringen har en privilegeret adgang til oplysninger om ledige stillinger i
institutionerne. 

 - EDP (EPSO Development Programme) indeholder ingen foranstaltninger, som 
retter op på denne forskelsbehandling. Tværtimod bevirker EPSO's genanvendelse af 
spørgsmålene fra test og prøver, at kandidater, som har adgang til disse spørgsmål, 
har en højere beståelsesprocent end de øvrige kandidater.

 Andrageren understreger, at han ikke begærer aktindsigt i spørgsmål fra CBT-prøver, 
som ligger i en database, og hvor forlægget ikke udleveres til kandidaterne. 

Andrageren vedlægger andragendet 9 bilag.

Kommissionens bemærkninger

Første anmodning: pligt til at offentliggøre reservelisterne og ansætte beståede kandidater i 
den individuelle orden efter resultat, som er opstillet af udvælgelseskomitéen

For indeværende fastlægges den retlige ramme for udvælgelsesprøverne i vedtægten for 
tjenestemænd og bilag III hertil. I bilag III, artikel 5, til vedtægten hedder det, at "i tilslutning 
hertil opstiller Udvælgelseskomiteen ... nævnte liste over egnede ansøgere; antallet af de på 
denne liste opførte ansøgere skal så vidt muligt være mindst dobbelt så stort som antallet af de 
stillinger, der skal besættes." Det fremgår af denne bestemmelse, at personer, som er opført på 
en reserveliste, er egnede til at blive ansat som tjenestemænd, men at de på ingen måde har 
garanti for at blive ansat af institutionerne.

Ved oprettelsen af EPSO indgik generalsekretærerne for de stiftende institutioner desuden ved 
administrativ beslutning af 25. juli 2002 en aftale vedrørende de fælles principper for en 
harmoniseret udvælgelses- og ansættelsespolitik og principperne for anvendelse af listerne 
over egnede ansøgere1 (herefter benævnt "generalsekretærernes aftale").

I henhold til princip 3 (5) i generalsekretærernes aftale består listerne over egnede ansøgere 
som hovedregel af tre til fire resultatgrupper. I hver gruppe står ansøgernes navne i alfabetisk 
orden, og institutionerne kan frit vælge. I princippet kan ansøgere i anden og de efterfølgende 
grupper først ansættes efter ansøgere i første gruppe (…). Imidlertid kan dette overordnede 
princip fraviges i behørigt begrundede tilfælde af hensyn til behovet for særlige 
kvalifikationer, som kræves af den enkelte institution, og til de overordnede principper 
omhandlet i vedtægtens artikel 27.

I modsætning til hvad andrageren hævder, har institutionerne bestemt, at ansættelse skal ske i 
faldende orden efter resultater. Imidlertid er denne orden efter resultater ikke den individuelle 
rækkefølge, men rækkefølgen af resultatgrupper, således at institutionerne har visse 
skønsbeføjelser til blandt de beståede kandidater at vælge dem, der opfylder en række kriterier 
                                               
1 Aftale indgået mellem generalsekretærerne for Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Domstolens 
justitssekretær, generalsekretærerne for Revisionsretten, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget 
og Ombudsmandens repræsentanter vedrørende de fælles principper for en harmoniseret udvælgelses- og 
ansættelsespolitik og principperne for anvendelse af listerne over egnede ansøgere.
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(f.eks. med hensyn til særlige, faglige kvalifikationer eller beherskelse af et bestemt sprog 
eller bestemte kompetencer), som er påkrævet til en konkret stilling.

Kommissionen er af den opfattelse, at dette princip om at anvende reservelisterne skaber en 
rimelig balance mellem forpligtelsen til at tage hensyn til de beståede ansøgeres resultater, 
som fremgår af udvælgelseskomitéens bedømmelse af deres præstation, sådan som 
andrageren ønsker, og en vis skønsmargen, som bør indrømmes institutionerne, til at ansætte 
beståede ansøgere med kvalifikationer, der helt konkret viser sig at passe bedre til en bestemt 
ledig stilling. Disse brede skønsbeføjelser er ikke vilkårlige, de skal nemlig begrundes med 
tjenestens interesse og målene for ansættelse af tjenestemænd omhandlet i vedtægtens artikel 
27.

I modsætning til hvad andrageren hævder, indeholder EDP i denne henseende 
foranstaltninger, som vil gøre ansættelsesproceduren endnu mere gennemsigtig. I EPSO's nye 
ordning for udvælgelsesprøver er der indført et kompetencepas, som efter afsluttet prøve i et 
evalueringscenter individuelt forelægges kandidater, som ikke har bestået, beståede 
kandidater og institutionerne med detaljeret angivelse af komitéens bedømmelse af hver af de 
kompetencer, institutionerne søger, og det er op til sidstnævnte at begrunde deres valg af en 
bestemt bestået kandidat i stedet for andre til en given stilling. 

Derfor finder Kommissionen, at de nugældende bestemmelser allerede sikrer en rimelig 
balance mellem hensynet til kandidaternes resultater og de skønsbeføjelser, som indrømmes 
institutionerne i rekrutteringen, begrundet med tjenestens interesse. Forpligtelsen til ved 
ansættelse udelukkende at følge en orden efter individuelle resultater ville nemlig begrænse 
institutionernes skønsbeføjelser uforholdsmæssigt i rekrutteringen af tjenestemænd. 

Anden anmodning: lovmæssig forpligtelse for EPSO til at offentliggøre alle spørgsmål fra test 
og prøver i papirformat ved tidligere udvælgelsesprøver, hvor kandidaterne kunne beholde 
forlægget

Andrageren understreger, at han ikke forlanger offentliggørelse af spørgsmål fra CBT-prøver, 
som ligger i en database, og hvor forlægget ikke udleveres de pågældende kandidater. Han 
anerkender altså spørgsmålenes fortrolighed, ligesom Kommissionen påpeger, at det også 
anerkendes af retspraksis i dommen Matos Martins mod Kommissionen, sag F-2/02, punkt 36 
og 178. Imidlertid anfører klageren, at omend visse spørgsmål er blevet brugt tidligere i 
papirformat, begærer han aktindsigt udelukkende i disse.

Kommissionen vil først sondre mellem tidligere spørgsmål fra stopprøver på papir og tidligere 
spørgsmål fra skriftlige prøver. I begge tilfælde kunne kandidaterne beholde forlægget.

Hvad stopprøver på papir angår, understreger Kommissionen for det første, at siden 
indførelsen af CBT (Computer Based Test) og efter skærpelsen af stopprøvefasen som led i 
EDP har disse prøvers karakter ændret sig grundlæggende. I denne henseende er der indført 
nye prøver, f.eks. i abstrakt tænkning og/eller situationsbedømmelse, og sideløbende er testen 
af viden om EU afskaffet. Kommission mener derfor, at kandidater, som er i besiddelse af 
tidligere stopprøver på papir, sikkert ikke har særlige, sammenlignelige fordele af den grund.

Kommissionen gør ligeledes opmærksom på, at da der udelukkende er tale om test af 
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kognitive evner, er eventuelle læringsvirkninger gennem intensiv undervisning eller øvelse i 
denne type test yderst begrænsede. Under de nuværende omstændigheder vil øvelse kun 
forberede kandidaten til bedre at styre sin eventuelle ængstelse og/eller sin tid under denne 
type test. Imidlertid svarer øvelse på grundlag af tidligere test på papir ikke længere til de 
faktiske eksamensforhold efter den nye ordning.

Kommissionen deler andragerens ønske om at sikre ligestilling i henseende til adgang til 
spørgsmålene. Som led i indførelsen af EDP indeholder den nye ansøgningsformular derfor en 
interaktiv test, som giver kandidaterne individuelt feedback (hvor EPSO ikke ser resultaterne) 
beregnet til selvevaluering og øvelse. Denne test er til rådighed for alle kandidater og har til 
formål på forhånd at gøre dem bekendt med deres præstationsniveau i forhold til det, der 
kræves til udvælgelsesprøven. Det er et nyt, væsentligt fremskridt for kandidaternes 
ligestilling, og alle - hvad enten de befinder sig tæt på eller langt væk fra institutionerne - kan 
således få at vide, hvordan man forbereder sig til en udvælgelsesprøve. Desuden bliver 
selvevalueringssystemet i den nærmeste fremtid udvidet med flere spørgsmål som led i den 
interaktive test, der altså i højere grad vil afspejle de reelle eksamensvilkår.

Andragerens hovedkritik går på, at EPSO i databasen genanvender visse spørgsmål, som 
kandidaterne tidligere var blevet bekendt med. Men den nuværende database indeholder ikke 
længere spørgsmål fra gamle prøver på papir. EPSO opdaterer jævnligt databasen med nye 
spørgsmål, tilpasning af gamle spørgsmål og midlertidig eller endelig sletning af nogle af 
spørgsmålene. Følgelig varierer databasens indhold hele tiden som følge af denne 
regelmæssige opdatering. 

Ikke desto mindre skyldes afvisningen af udbredt adgang til gamle spørgsmål, at de 
pågældende spørgsmål eventuelt kan blive genbrugt f.eks. i forbindelse med udvælgelse af 
kontraktansatte eller prøver, som afholdes af agenturerne.

I den foreliggende situation vil det hensigtsmæssige i at gøre visse spørgsmål fra tidligere 
prøver tilgængelige for offentligheden blive vurderet fra sag til sag i lyset af ovennævnte 
argumenter. 

Med hensyn til spørgsmålene i skriftlige prøver og multiple-choice-opgaver i papirformat til 
brug for bedømmelse af viden inden for området forekommer andragerens hovedargument for 
at kræve obligatorisk offentliggørelse heraf endnu en gang at være baseret på, at kandidater, 
som er tættere på institutionerne, har lettere adgang til gamle opgaveforlæg og derfor kan 
forberede sig bedre til udvælgelsesprøverne og har en højere beståelsesprocent. 

Kommissionen vil gerne påpege, at proceduren er ændret ganske betragteligt. Den nye 
ordning for udvælgelsesprøver, som er fastlagt i EDP og iværksættes af EPSO, omfatter et 
evalueringscenter, hvor prøverne bygger på en række generelle kompetencer afledt af en 
kompetenceramme, der er godkendt af samtlige institutioner. I denne nye sammenhæng er 
vægten af viden på et bestemt område ikke længere afgørende for at bestå en 
udvælgelsesprøve. Institutionerne går ud fra, at de afkrævede kvalifikations- og 
eksamensbeviser allerede bevidner et vist kundskabsniveau på området, og har besluttet, at 
bedømmelsen af disse kundskaber gennem en prøve ikke længere bør have afgørende 
betydning for at bestå de fleste udvælgelsesprøver. 
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Prøvernes art er ændret, og det er under casestudier inden for området, de specifikke 
kundskaber bliver testet. Bedømmelsescentrets andre afsnit (gruppeøvelse, mundtlig 
præsentation og struktureret interview) tager sigte på at teste almene kompetencer. Således 
gælder der eksempelvis for udvælgelsesprøve EPSO/AD/177/10 (bekendtgjort i EUT C 64 A 
af 16.3.2010) ifølge bekendtgørelsens afsnit V.2. og 4. følgende bedømmelse: 0-20 point for 
kundskaber på området - minimumskrav 10 point, 0-10 point for hver af de 8 almene 
kompetencer - minimumskrav 3 point i hver kompetence - og 50 ud af 80 point for alle 8 
almene kompetencer tilsammen.

De gamle skriftlige prøver og opgaver på området vil ikke længere blive anvendt til at 
forberede kandidaterne til bedømmelsen af deres almene kompetencer, som har afgørende 
betydning for, om kandidaterne består efter den nuværende EDP-ordning. Kommissionen 
henleder opmærksomheden på, at institutionerne har handlet legitimt i valget af den nye 
ordning, eftersom fastsættelsen af prøvernes art og bedømmelse påhviler dem i henhold til 
artikel 1, stk. 1, litra e), i bilag III til vedtægten.

Desuden ville det - i betragtning af prøvernes art efter den nye udvælgelsesordning - ikke 
fremme ligestillingen at give udbredt adgang til gamle spørgsmål hverken fra stopprøverne på 
papir eller fra de skriftlige prøver. Da prøvernes art og format er anderledes, har præstationen 
inden for området ikke længere afgørende betydning for at bestå udvælgelsesprøven. Derimod 
vil en sådan udbredt adgang fratage EPSO en væsentlig ressource og skade 
udvælgelseskomitéens beslutningsproces, eftersom det ikke kan udelukkes, at et yderst 
begrænset antal spørgsmål, navnlig inden for meget specifikke kvalifikationer, kan 
genanvendes som model eller reference ved udarbejdelsen af nye spørgsmål til visse 
udvælgelsesprocedurer.

Kommissionen finder, at balancen mellem gennemsigtighedsprincippet og EPSO's behov for 
at kunne råde over en omfattende beholdning af spørgsmål kan opnås med et skøn i hvert 
enkelt tilfælde af begæring om aktindsigt, sådan som det på nuværende tidspunkt er bestemt i 
forordning 1049/2001.

Tredje anmodning: forbud for udvælgelseskomitéens medlemmer mod at deltage i nogen form 
for undervisningstilbud til kandidater

For det første skal det nævnes, at EPSO's personale ikke tilrettelægger undervisningstilbud til 
kandidater.

Andragerens hovedkritik går på, at udvælgelseskomitéens medlemmer deltager i 
undervisningstilbud til kandidater, som især og i vid udstrækning ledes af fagforeningerne. 
Ifølge andrageren skader det ligestillingen og udvælgelseskomitéens uafhængighed.

EPSO henstiller nu til institutionerne ikke at foreslå tjenestemænd, hvis deltagelse i 
undervisningstilbud kunne tænkes at udløse en interessekonflikt, som medlemmer af 
udvælgelseskomitéerne. Desuden bliver udvælgelseskomitéens medlemmer bedt om at 
underskrive et fortrolighedsnotat med en erklæring om, at de ikke har været underviser det 
foregående år og ikke vil være det det år, der følger efter ophøret af deres hverv i 
udvælgelseskomitéen. I dette notat forpligter udvælgelseskomitéens medlemmer sig også til at 
respektere kravet om fortrolighed i deres arbejde. 
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Andrageren mener, at ovennævnte forbuds begrænsning til et år ikke er tilstrækkelig og 
anmoder om at foranledige en ny lovgivning, hvor udvælgelseskomitéens medlemmer får 
totalt forbud mod at deltage i nogen form for undervisningstilbud til kandidater, det være sig 
mod eller uden vederlag, på privat basis eller i forbindelse med deres fagforeningsvirksomhed 
eller anden aktivitet. Som en forebyggende foranstaltning bør dette forbud også omfatte 
EPSO's personale.

I denne henseende er Kommissionen opmærksom på, at udvælgelseskomitéens medlemmer 
og EPSO's personale ikke bør deltage i undervisningstilbud til kandidater. Til bevis herpå 
tjener, at EPSO's personale ikke deltager i undervisningstilbud, og at EPSO afkræver 
udvælgelseskomitéens medlemmer ovennævnte erklæring.

Den nuværende retlige ramme i tjenestemandsvedtægtens artikel 11a og 12b omhandler 
tilfælde af interessekonflikter, hvor tjenestemænd bør afholde sig fra at behandle en sag, og 
tilfælde, hvor der kræves forudgående tilladelse fra administrationen til at udøve en 
bibeskæftigelse mod eller uden vederlag.

I denne sammenhæng er Kommissionen enig i, at det ikke er hensigtsmæssigt, at 
udvælgelseskomitéens medlemmer (og hypotetisk EPSO's personale) deltager i 
undervisningstilbud til kandidater til udvælgelsesprøverne. Imidlertid sikres en rimelig 
balance mellem de interesser, der er på spil, af den nuværende retlige ramme og af de 
foranstaltninger, som EPSO træffer, ved udnævnelse af udvælgelseskomitéens medlemmer. 

Andragerens formodning om, at kandidater, som har benyttet sig af undervisningstilbud 
varetaget af tidligere medlemmer af udvælgelseskomitéen, har en højere beståelsesprocent 
ved udvælgelsesprøverne end de øvrige kandidater, grunder på en subjektiv opfattelse af 
kendsgerningerne, hvilket i sig selv ikke er tilstrækkeligt til at berettige ny lovgivning. 
Prøvernes art bevirker, at forberedelse ikke længere har betydning for bedømmelsen, som er 
baseret på kompetencer. Test af viden om EU, som kunne have stillet kandidater "i 
nærheden", er afskaffet.

Fjerde anmodning: ved ansættelse skal institutionerne forpligtes til at indføre en 
gennemsigtig procedure, således at enhver form for protektion og lobbyisme undgås

Kandidater, som har bestået udvælgelsesprøven, har bevist, at de er i besiddelse af de 
nødvendige kvalifikationer til at blive ansat som EU-tjenestemænd, og har gjort sig gældende 
i et udvælgelsessystem med hård konkurrence. Alle beståede kandidaters cv er til rådighed for 
institutioner, som vil besætte en stilling, og altså har alle beståede kandidater lige store 
chancer for at blive ansat. 

Den enkelte institution skal afgøre, hvilken kandidat der bedst matcher de kompetencer, den 
pågældende institution søger til at besætte en ledig stilling, og den enkelte institution har en 
bred skønsmargen i denne henseende. Imidlertid kan det ikke forbydes en bestået kandidat at 
tilkendegive sin interesse for en bestemt stilling eller tjenestegren.

Af hensyn til større gennemsigtighed i forbindelse med ledige stillinger i en institution er de 
europæiske institutioner ved at undersøge muligheden for at give beståede kandidater adgang 
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til visse stillingsopslag, men samtidig opmærksomme på, at det først bør undersøges, om en 
ledig stilling kan besættes ved overførsel af en tjenestemand inden for institutionen.

Konklusion

På baggrund af ovenstående betragtninger finder Kommissionen, at lige muligheder for alle 
kandidater og procedurernes gennemsigtighed er tilstrækkelig sikret med de nuværende 
bestemmelser, og at det ikke er nødvendigt med ny lovgivning herom.


