
FORNYET GENNEMGANG / KLAGEADGANG 
 
1. KLAGEADGANG 
 
Hvis en ansøger på et eller andet tidspunkt under udvælgelsesproceduren mener, at der er sket en 
fejl, eller at EPSO har optrådt ukorrekt eller ikke har overholdt bestemmelserne for denne 
udvælgelsesprocedure, og at ansøgerens interesser derfor er blevet tilsidesat, er der følgende 
klagemuligheder, som skal benyttes i nævnte rækkefølge: 
 

Procedure Kontaktpunkt Frist1 

1. Anmodning om fornyet 
gennemgang  

Kontaktsiden på EPSO's 
hjemmeside  
 

10 kalenderdage 

2. Administrativ klage i henhold 
til artikel 90, stk. 2, i vedtægten 
for tjenestemænd og 
ansættelsesvilkårene for øvrige 
ansatte i Den Europæiske 
Union2 

Indgives enten pr. post til: 
Det Europæiske 
Personaleudvælgelseskontor 
(EPSO) 
C-25, 1049 Bruxelles, Belgien  
eller ved hjælp af kontaktsiden 
på EPSO's hjemmeside 

3 måneder 

Efter trin 2 (trin 1 er fakultativt) er der følgende muligheder: 
3. Hvis klagen afvises, enten 
udtrykkeligt eller stiltiende, kan 
der anlægges sag i henhold til 
artikel 270 i traktaten om Den 
Europæiske Unions 
funktionsmåde og artikel 91 i 
personalevedtægten3. 

EU-Personaleretten 
Boulevard Konrad Adenauer 
2925 Luxembourg 
 

3 måneder 

 
Som alle andre EU-borgere kan ansøgerne klage til Den Europæiske Ombudsmand: 
 
Den Europæiske Ombudsmand 
1 avenue du Président Robert Schuman 
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 
Frankrig4 

 

 

 

                                                            
1 At regne fra den dato, hvor beslutningen er blevet offentliggjort på ansøgerens EPSO-konto. 
2 I det medfølgende brev angives følgende under ref.: nummer på udvælgelsesproceduren, ansøgernummer og "Klage iht. 
artikel 90, stk. 2". 
3 På EU-Personalerettens hjemmeside oplyses det, hvordan en sådan sag anlægges, og hvilken frist der gælder: 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
4 Der gøres opmærksom på, at en klage til Ombudsmanden ikke afbryder den frist, der ifølge artikel 90, stk. 2, og artikel 91 i 
vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i Den Europæiske Union gælder for indgivelse af klage 
og for anlæggelse af sag ved EU-Personaleretten i henhold til artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 
Tilsvarende understreges det, at inden der indgives en klage til Ombudsmanden, skal de fornødne administrative henvendelser 
være rettet til de berørte institutioner og organer, jf. artikel 2, stk. 4, i de almindelige betingelser for udøvelsen af 
Ombudsmandens hverv. På nedenstående webadresse findes yderligere oplysninger om proceduren 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm


2. ANMODNINGER OM ÆNDRINGER 

 
Anmodninger om ændringer eller fornyet gennemgang skal indgives senest 10 kalenderdage efter 
datoen for prøverne ved hjælp af det onlineskema, der findes på EPSO's hjemmeside. 

Anmodningen skal indeholde ansøgernummer, oplysninger, der gør det muligt at identificere det/de 
spørgsmål, der betragtes som fejlbehæftede (f.eks. ved at nævne emnet og/eller spørgsmålets 
nummer), samt om muligt en forklaring af, hvori den påståede fejl består.  

Anmodninger, der indgives efter fristens udløb, eller som ikke klart angiver det/de 
anfægtede spørgsmål, behandles ikke. 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=fr&langsub=ok
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