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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2015/…

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3

περί του οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 254 

πρώτη παράγραφος και το άρθρο 281 δεύτερη παράγραφος,

Έχοντας υπόψη την Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και 

ιδίως το άρθρο 106α παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη το αίτημα του Δικαστηρίου,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία1,

1 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της … (δεν έχει 
ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο αριθμός των υποθέσεων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου σημειώνει σταθερή αύξηση, 

ως αποτέλεσμα της προοδευτικής διευρύνσεως της δικαιοδοσίας του μετά την ίδρυσή του. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι διαχρονικώς ο αριθμός των υποθέσεων ενώπιον του Γενικού 

Δικαστηρίου αυξάνεται σταθερά πράγμα το οποίο έχει επίπτωση στην διάρκεια των 

διαδικασιών.

(2) Η σημερινή διάρκεια των διαδικασιών μοιάζει απαράδεκτη για τους διαδίκους, ιδίως υπό 

το πρίσμα των απαιτήσεων του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.

(3) Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Γενικό Δικαστήριο οφείλεται σε διαρθρωτικά αίτια 

που σχετίζονται και με την αύξηση του αριθμού και του είδους των νομικών πράξεων των 

θεσμικών και λοιπών οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης, καθώς και με τον όγκο 

και την πολυπλοκότητα των υποθέσεων που υποβάλλονται ενώπιον του Γενικού 

Δικαστηρίου, ιδίως στους τομείς του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.

(4) Κατά συνέπεια, χρειάζονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, και η 

χρήση της δυνατότητας αύξησης του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου, η 

οποία προβλέπεται από τις Συνθήκες, θα επέτρεπε την ταυτόχρονη μείωση, σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, του όγκου των εκκρεμών υποθέσεων και της υπερβολικής διάρκειας 

των διαδικασιών ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.
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(5) Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή εξέλιξη του φόρτου εργασίας του Γενικού Δικαστηρίου, ο 

αριθμός των δικαστών θα πρέπει να οριστεί σε 56 μετά από διαδικασία τριών σταδίων, 

ενώ εξυπακούεται ότι σε καμία στιγμή δεν μπορεί να υπάρχουν στο Γενικό Δικαστήριο 

περισσότεροι από δύο δικαστές διορισμένοι κατόπιν προτάσεως του ίδιου κράτους μέλους.

(6) Δώδεκα επιπλέον δικαστές θα πρέπει να αναλάβουν καθήκοντα …….*, ώστε να μειωθεί 

ταχέως ο φόρτος εκκρεμών υποθέσεων.

(7) Τον Σεπτέμβριο του 2016, η αρμοδιότητα εκδίκασης σε πρώτο βαθμό υποθέσεων 

δημόσιας διοίκησης της Ένωσης και οι επτά θέσεις των δικαστών του Δικαστηρίου 

Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μεταφερθούν στο Γενικό 

Δικαστήριο, βάσει νομοθετικού αιτήματος που θα υποβληθεί μελλοντικά από το 

Δικαστήριο.

(8) Οι υπόλοιποι εννέα επιπλέον δικαστές θα πρέπει να αναλάβουν καθήκοντα τον Σεπτέμβριο 

του 2019. Για λόγους οικονομικής και αποτελεσματικής διαχείρισης, το ανωτέρω δεν θα 

πρέπει να συνεπάγεται την πρόσληψη επιπλέον εισηγητών ή λοιπού υποστηρικτικού 

προσωπικού. Με τη λήψη μέτρων εσωτερικής αναδιοργάνωσης εντός του οργάνου θα 

πρέπει να διασφαλισθεί η αποδοτική αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.

(9) Οι διατάξεις του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη 

μερική ανανέωση δικαστών και γενικών εισαγγελέων, που λαμβάνει χώρα ανά τριετία, 

πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.

(10) Το Πρωτόκολλο αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

* ΕΕ: να εισαχθεί «τον Σεπτέμβριο 2015» ή «όταν τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισμός» αν η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού είναι μετά την 31η Αυγούστου 2015.
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Άρθρο 1

Το Πρωτόκολλο αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

Όταν, ανά τριετία, αντικαθίστανται μερικώς οι δικαστές, αντικαθίσταται το ήμισυ του 

αριθμού των δικαστών. Εάν ο αριθμός των δικαστών είναι περιττός, ο αριθμός των 

δικαστών που αντικαθίστανται θα πρέπει εναλλάξ να είναι ο επόμενος αριθμός άνω του 

ημίσεος του αριθμού των δικαστών και ο επόμενος αριθμός κάτω του ημίσεος.

Η πρώτη παράγραφος ισχύει επίσης και κατά την ανά τριετία μερική αντικατάσταση των 

γενικών εισαγγελέων.».

2) Το άρθρο 48 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 48

Το Γενικό Δικαστήριο απαρτίζεται από:

α) 40 δικαστές από την…..*»,

β) 47 δικαστές από την 1η Σεπτεμβρίου του 2016,

γ) δύο δικαστές ανά κράτος μέλος από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019.».

* ΕΕ: να εισαχθεί «1η Σεπτεμβρίου 2015» ή η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, αν αυτή είναι μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2015.
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Άρθρο 2

1. Η θητεία των επιπλέον δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου που διορίζονται σύμφωνα με 

το άρθρο 48 του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως εξής:

α) Η θητεία έξι από τους δώδεκα επιπλέον δικαστές που θα διορισθούν μετά την …* 

λήγει στις 31 Αυγούστου του 2016. Αυτοί οι έξη δικαστές επιλέγονται δια κλήρου. Η 

θητεία των υπόλοιπων έξι δικαστών λήγει στις 31 Αυγούστου του 2019,

β) Η θητεία τριών από τους επτά επιπλέον δικαστές που θα διορισθούν από την 

1η Σεπτεμβρίου του 2016 λήγει στις 31 Αυγούστου του 2019. Αυτοί οι τρείς 

δικαστές επιλέγονται δια κλήρου. Η θητεία των υπόλοιπων τεσσάρων δικαστών 

λήγει στις 31 Αυγούστου του 2022,

γ) Η θητεία τεσσάρων από τους εννέα επιπλέον δικαστές που θα διορισθούν από την 

1η Σεπτεμβρίου του 2019, λήγει στις 31 Αυγούστου του 2022. Αυτοί οι τέσσερεις 

δικαστές επιλέγονται δια κλήρου. Η θητεία των υπόλοιπων πέντε δικαστών λήγει 

στις 31 Αυγούστου του 2025.

* ΕΕ: «την 1η Σεπτεμβρίου 2015» ή η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
αν αυτή είναι μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2015.
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Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 

μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του
Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Σχέδιο σκεπτικού του Συμβουλίου
- Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 23 Ιουνίου 2015
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 28 Μαρτίου 2011, το Δικαστήριο υπέβαλε νομοθετική πρωτοβουλία1 βάσει του
άρθρου 281 δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου περί του
Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, την αύξηση του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου κατά 12. Ενώ οι
λοιπές προτεινόμενες τροπολογίες εγκρίθηκαν στις 11 Αυγούστου 2012, το Συμβούλιο δεν
κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία ως προς την αύξηση του αριθμού των δικαστών.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, κατά την ολομέλεια της 15ης Απριλίου 2014, τη θέση
του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την πρόταση του Δικαστηρίου και συμφώνησε με την
αύξηση του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου κατά 12.

3. Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση του φόρτου εργασίας του
Γενικού Δικαστηρίου κατά την περίοδο που ακολούθησε την υποβολή της αρχικής πρότασης,
το Δικαστήριο πρότεινε, στις 13 Οκτωβρίου 20142, στους συννομοθέτες να την
τροποποιήσουν ώστε ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου να διπλασιαστεί σε
τρία στάδια έως το 2019, συμπεριλαμβάνοντας την ενσωμάτωση του Δικαστηρίου Δημόσιας
Διοίκησης στο Γενικό Δικαστήριο, με αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση του αριθμού των
δικαστών κατά 21 επιπλέον δικαστές.

4. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων κατέληξε στις 11
Δεκεμβρίου 2014 σε κατ’ αρχήν συμφωνία σχετικά με τα βασικά στοιχεία της
μεταρρύθμισης, όπως περιέχεται στο έγγραφο 16576/14 της 8ης Δεκεμβρίου 2014.

5. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, η Προεδρία προσπάθησε να εισέλθει σε άτυπες
συζητήσεις με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό
τετραμερή σύνθεση, με τη συμμετοχή του Δικαστηρίου και της Επιτροπής, με σκοπό την
επίτευξη «συμφωνίας σε πρώιμη δεύτερη ανάγνωση» σχετικά με τη μεταρρύθμιση, ούτως
ώστε το Συμβούλιο να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση βάσει του κειμένου που
απετέλεσε το αντικείμενο της προκαταρκτικής διαπραγμάτευσης και το οποίο θα μπορούσε
στη συνέχεια να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 294,

παράγραφος 7, στοιχείο α) της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν στέφθηκαν από
επιτυχία.

1 Έγγραφο 8787/11.
2 Έγγραφο 14448/14 + COR 1.
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6. Υπό αυτές τις συνθήκες, το Συμβούλιο αποφάσισε να εκδώσει τη θέση του σε πρώτη
ανάγνωση σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ και να τη διαβιβάσει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το ανά χείρας σκεπτικό.

II. ΣΤΟΧΟΣ

7. Ο αριθμός των υποθέσεων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου σημειώνει σταθερή αύξηση
λόγω της προοδευτικής διεύρυνσης της δικαιοδοσίας του. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των
υποθέσεων που εκκρεμούν διαχρονικά ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου αυξάνεται σταθερά.
Το γεγονός αυτό έχει αντίκτυπο στη διάρκεια της διαδικασίας, προκαλώντας δυσαρέσκεια
από την πλευρά των διαδίκων και δεν συμβαδίζει με την υποχρέωση της Ένωσης να
εξασφαλίζει την έκδοση των αποφάσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, όπως ορίζεται
στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
κατάσταση αυτή προκαλεί ανησυχία, ιδίως στους τομείς του ανταγωνισμού και των κρατικών
ενισχύσεων.

8. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση του φόρτου εργασίας του Γενικού Δικαστηρίου
ήδη από το 2011, το Δικαστήριο, όπως αναφέρεται στο σημείο 3 ανωτέρω, πρότεινε στις 13
Οκτωβρίου 2014, οι συννομοθέτες να προχωρήσουν στην τροποποίηση της αρχικής
πρότασης έτσι ώστε να διπλασιαστεί ο αριθμός των δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο σε τρία
διαδοχικά στάδια έως το 2019, συμπεριλαμβάνοντας την ενσωμάτωση του Δικαστηρίου
Δημόσιας Διοίκησης στο Γενικό Δικαστήριο, προκειμένου να επιτευχθούν οι ακόλουθοι
στόχοι:

– ισοσκέλιση του αριθμού των υποθέσεων για τις οποίες εκδίδεται απόφαση με τον
αριθμό των νέων υποθέσεων που υποβάλλονται ενώπιον του Δικαστηρίου,
εμποδίζοντας έτσι την αύξηση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων·

− διευθέτηση των υποθέσεων που εκκρεμούν·

− μείωση της διάρκειας της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και, ως εκ
τούτου, του κινδύνου παράβασης του άρθρου 47 του Χάρτη από την πλευρά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

− απλούστευση του δικαστικού αρχιτεκτονήματος της Ένωσης και μεγαλύτερη συνοχή
της νομολογίας·
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− μεγαλύτερη ευελιξία στον χειρισμό των υποθέσεων, επιτρέποντας στο Γενικό
Δικαστήριο, προς το συμφέρον της ορθής απονομής της δικαιοσύνης, να τοποθετεί
μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό δικαστών σε ένα ή περισσότερα τμήματα, αναλόγως
των μεταβολών του φόρτου εργασίας, ή να ορίζει ορισμένα τμήματα αρμόδια για την
εκδίκαση υποθέσεων που εμπίπτουν σε ορισμένους θεματικούς τομείς·

− επίλυση των επαναλαμβανόμενων προβλημάτων που συνδέονται με το διορισμό των
δικαστών του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και αποφυγή ενδεχόμενων παρόμοιων
προβλημάτων κατά τον διορισμό των επιπλέον δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο·

– επαναφορά στο Δικαστήριο της αρμοδιότητας να αποφαίνεται επί προσφυγών σε
διαφορές μεταξύ της Ένωσης και των υπαλλήλων της, καθιστώντας έτσι περιττή τόσο
τη διαδικασία επανεξέτασης (η εφαρμογή της οποίας έχει αποδειχθεί πολύπλοκη) όσο
και τη θέση του αναπληρωτή δικαστή στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

9. Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί κατ’ ουσίαν στην πρόταση του
Δικαστηρίου της 13ης Οκτωβρίου 2014 (βλ. ανωτέρω, σημείο 3), αν και με μειωμένο κόστος.
Προβλέπει την αύξηση του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου σε 56 σε τρία
διαδοχικά στάδια:

- από τον Σεπτέμβριο του 2015 (ή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
τροποποιημένου κανονισμού, εφόσον είναι μεταγενέστερη της 1ης Σεπτεμβρίου 2015) :

αύξηση του αριθμού των δικαστών κατά 12·

- από τον Σεπτέμβριο του 2016: μεταβίβαση της αρμοδιότητας εκδίκασης σε πρώτο
βαθμό των υποθέσεων δημόσιας διοίκησης στο Γενικό Δικαστήριο και μεταφορά 7
θέσεων δικαστών από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, βάσει νομοθετικού
αιτήματος που θα υποβληθεί μελλοντικά από το Δικαστήριο με την επιφύλαξη της
έγκρισής του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

- από τον Σεπτέμβριο του 2019: αύξηση του αριθμού των δικαστών κατά 9.
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10. Κατά τα στάδια 1 και 2, έκαστος των επιπλέον δικαστών θα έχει στη διάθεσή του τρεις
εισηγητές. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική παράγραφο αριθ. 9 και συμφωνήθηκε
με το Δικαστήριο, το τρίτο στάδιο δεν πρέπει να επιφέρει επιπλέον διοικητικό κόστος (δεν θα
υπάρξουν προσλήψεις επιπλέον εισηγητών και βοηθητικών διοικητικών υπαλλήλων).

11. Επιπλέον, στο πλαίσιο του πολιτικού συμβιβασμού, το Δικαστήριο θα υποβάλλει ετησίως
στοιχεία τόσο σχετικά με τη δικαιοδοτική του δραστηριότητα όσο και, μεταξύ άλλων, με την
εξέλιξη των προσφυγών, και, εφόσον απαιτείται, θα προτείνει κατάλληλα μέτρα. Επιπλέον,
έχει συμφωνηθεί ότι, κατά το δεύτερο και τρίτο στάδιο της διεύρυνσης του Γενικού
Δικαστηρίου, θα αξιολογηθεί η κατάσταση του Γενικού Δικαστηρίου και, εφόσον κρίνεται
σκόπιμο, θα γίνουν ορισμένες προσαρμογές, με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν θα αφορούν
τον αριθμό των δικαστών, αλλά ενδεχομένως οποιαδήποτε άλλη πτυχή σχετικά με τη
λειτουργία και τις διοικητικές δαπάνες του Δικαστηρίου. Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο
αναμένεται να προβεί σε αναθεώρηση της εσωτερικής οργάνωσης και του εσωτερικού
κανονισμού του και, σε αυτή τη βάση, να θεσπίσει όλα τα αναγκαία μέτρα και να υποβάλει
τις κατάλληλες προτάσεις προς έγκριση στο Συμβούλιο εγκαίρως πριν από το τελικό στάδιο
της διεύρυνσης το 2019.

12. Το Συμβούλιο εκτιμά ότι η εν λόγω μεταρρύθμιση του Γενικού Δικαστηρίου είναι αναγκαία,
δεδομένου ότι ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων και η υπερβολική διάρκεια των
διαδικασιών το 2015 υπερβαίνουν κατά πολύ τα επίπεδα του 2011, έτος κατά το οποίο το
Δικαστήριο είχε υποβάλει την αρχική νομοθετική πρωτοβουλία για αύξηση του αριθμού των
δικαστών κατά 12. Το 2010, ο αριθμός των νέων υποθέσεων ανήλθε σε 636. Το 2014,
υποβλήθηκαν 912 νέες υποθέσεις, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά περίπου 43%
σε 4 χρόνια. Αυτό οδήγησε σε μια κατάσταση κατά την οποία τα μέρη, ιδίως οικονομικοί
φορείς σε υποθέσεις ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, αναμένουν ορισμένες φορές
πάνω από τέσσερα έτη για την έκδοση απόφασης. Καθ’ όλο αυτό το διάστημα σημαντικά
ποσά δεν μπορούν να αποδεσμευτούν και να διοχετευθούν στην ευρωπαϊκή οικονομία.
Επιπλέον, η καθυστέρηση των αποφάσεων ήδη έχει δώσει αφορμές για άσκηση αγωγών
αποζημίωσης κατά της Ένωσης. Εκτός από την ζημιά που υφίσταται το κύρος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν η ίδια δεν τηρεί τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της, η
παράλειψη μεταρρύθμισης του Γενικού Δικαστηρίου επιβαρύνει με σημαντικό κόστος την
ευρωπαϊκή οικονομία και τους φορολογουμένους.
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13. Στο πλαίσιο αυτό, η αύξηση του αριθμού των δικαστών κατά 21 είναι δικαιολογημένη.
Απέναντι σε μία αύξηση του φόρτου εργασίας κατά 43%, η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση αντιπαραβάλει αύξηση του αριθμού των δικαστών μόνο κατά 22% (από 40 σε 49),
εάν εξαιρεθούν οι 7 θέσεις που μεταφέρονται από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. Το
μέτρο αυτό αποδεικνύεται ουδέτερο όσον αφορά τη δικαιοδοτική ικανότητα του Γενικού
Δικαστηρίου καθώς από το 2016 στον φόρτο εργασίας του θα προστεθούν και οι υποθέσεις
δημόσιας διοίκησης (150-200 υποθέσεις ετησίως). Επιπλέον, νέες νομοθετικές πράξεις που
είτε έχουν ήδη εγκριθεί είτε βρίσκονται υπό συζήτηση ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω
αύξηση του αριθμού των υποθέσεων που εισάγονται ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

14. Η μείωση του αριθμού των δικαιοδοσιών σε δύο αντί για τρεις θα επιφέρει την απλούστευση
του δικαστικού συστήματος, την ενίσχυση της συνοχής της νομολογίας και οικονομίες
κλίμακας. Η μεταρρύθμιση θα επιτρέψει την εξειδίκευση των τμημάτων του Γενικού
Δικαστηρίου με προφανείς θετικές συνέπειες για την παραγωγικότητά του. Επιπλέον, θα
επιτρέψει στο Γενικό Δικαστήριο να βελτιώσει την ποιότητα των διαβουλεύσεων
καθιστώντας συχνότερη τη λήψη αποφάσεων σε τμήματα των πέντε αντί των τριών δικαστών
και καλώντας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, μέλη του Γενικού Δικαστηρίου να ασκήσουν
καθήκοντα γενικού εισαγγελέα.

15. Το κόστος της μεταρρύθμισης που προκύπτει από την θέση του Συμβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση (βλ. σημεία 10 και 11 ανωτέρω) ισοδυναμεί με πρόσθετο ετήσιο κόστος ύψους
13,5 εκατομμυρίων ευρώ σε καθαρό ποσό υπό κανονικές συνθήκες, σε σύγκριση με την
αρχική πρόταση των 11,2 εκατ. ευρώ για 12 επιπλέον δικαστές που έχει γίνει ήδη δεκτή από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Επομένως, η θέση του
Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιπροσωπεύει αύξηση του συνολικού κόστους της
μεταρρύθμισης κατά 20% σε σύγκριση με την πρόταση του 2011, ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός
των νέων υποθέσεων που εισάγονται στο Γενικό Δικαστήριο κατ’ έτος έχει αυξηθεί κατά
43%. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το κόστος της μη μεταρρύθμισης, οι εν λόγω δαπάνες
φαίνονται μετριοπαθείς και δικαιολογημένες.
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IV ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

16. Η μεταρρύθμιση που προβλέπεται από τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, θα
επιτρέψει, εφόσον εγκριθεί, μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη λύση στις τρέχουσες
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δικαιοδοσίες της Ένωσης και θα της βοηθήσει να
εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους εντός των προθεσμιών και των προτύπων ποιότητας που
δικαιούνται να αναμένουν οι ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις σε μια Ένωση που
βασίζεται στο κράτος δικαίου.
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Απ οστολέας : Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου 
Απ οδέκτης : Συμβούλιο 
Θέμα: Σχέδιο θέσης  του Συμβουλίου σε π ρώτη ανάγνωση ενόψει της  έκδοσης  

κανονισμού του Ευρωπ αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροπ οπ οίηση του π ρωτοκόλλου αριθ. 3 π ερί του Οργανισμού του 
Δικαστηρίου της  Ευρωπ αϊκής  Ένωσης  (π ρώτη ανάγνωση) 
- Έγκριση 
α) της  θέσης  του Συμβουλίου 
β) του σκεπ τικού του Συμβουλίου 

 

1. Στις 4 Απριλίου 2011, το Δικαστήριο διαβίβασε στο Συμβούλιο αίτημα τροποποίησης του 

Οργανισμού του Δικαστηρίου 1, βάσει των άρθρων 254 πρώτο εδάφιο και 281 δεύτερο 

εδάφιο της ΣΛΕΕ, καθώς και του άρθρου 106α παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚΑΕ.

2. Η Επιτροπή εξέδωσε τη γνώμη της στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 2.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 

2014 3.

1 έγγρ. 8787/11.
2 έγγρ. 14769/11.
3 έγγρ. 8509/14.
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4. Κατά τη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2015, η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων 

επιβεβαίωσε τη συμφωνία της και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Συμβούλιο πρέπει να 

κληθεί:

- να εγκρίνει, με αντίθετη ψήφο της βρετανικής και με αποχή της βελγικής και της 

ολλανδικής αντιπροσωπίας, ως σημείο «A» της ημερήσιας διάταξης προσεχούς 

συνόδου, τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ως έχει στο έγγραφο 9375/15 

και το σκεπτικό ως έχει στο έγγραφο 9375/15 ADD 1,

- να αποφασίσει να καταχωρίσει στα πρακτικά της εν λόγω συνόδου τις δηλώσεις του 

Βελγίου και της Γερμανίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Προσθήκη του παρόντος 

σημειώματος.

- να σημειώσει τη δήλωση του Δικαστηρίου ως έχει στην Προσθήκη του παρόντος 

σημειώματος.
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= Δηλώσεις 

 

Δήλωση του Βελγίου

Το Βέλγιο αποδίδει μεγάλη σημασία στην ομαλή λειτουργία των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Συμμερίζεται απόλυτα τον στόχο της μεταρρύθμισης του Οργανισμού του Δικαστηρίου 

που συνίσταται στη διαρθρωτική επίλυση του προβλήματος της καθυστέρησης των δικαστικών 

υποθέσεων. Δεδομένης της σημασίας του επιδιωκόμενου στόχου, το Βέλγιο δεν αντιτίθεται στη 

θέση του Συμβουλίου. Ωστόσο απέχει από την ψηφοφορία καθόσον εκτιμά ότι υπάρχουν 

καταλληλότερα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού. Συγκεκριμένα εκτιμά ότι θα ήταν 

σκόπιμο να προβλεφθεί η διεξαγωγή αντικειμενικής αξιολόγησης των ενδεχόμενων αναγκών 

προτού τεθεί σε εφαρμογή το τρίτο στάδιο.
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Δήλωση της Γερμανίας

Η Γερμανία εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι με τον διπλασιασμό του αριθμού των 
δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου, πραγματοποιείται διαρθρωτική και βιώσιμη μεταρρύθμιση που 
θα συμβάλει στη μείωση του υπερβολικού φόρτου εργασίας του Γενικού Δικαστηρίου και θα 
εξασφαλίσει ότι η προσφυγή στη δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση διεκπεραιώνεται εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος.

Ταυτόχρονα, η Γερμανία έχει επίγνωση του ότι η αύξηση του αριθμού των δικαστών του Γενικού 
Δικαστηρίου θα έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Η 
Γερμανία θα ήθελε να εξασφαλισθεί ότι η μεταρρύθμιση θα είναι οικονομικά αποδοτική και θα έχει 
τις ελάχιστες δυνατές δημοσιονομικές επιπτώσεις και, ως εκ τούτου, είναι ικανοποιημένη από τις 
προσπάθειες του Ελεγκτικού Συνεδρίου να αξιολογήσει την κατάσταση του Γενικού Δικαστηρίου 
σε κάθε στάδιο της διεύρυνσής του και, ενδεχομένως, να προβεί στις αναγκαίες προσαρμογές των 
διοικητικών δαπανών του, χωρίς όμως μεταβολή του αριθμού των επιπλέον δικαστών. Η Γερμανία 
υποστηρίζει επίσης τη δέσμευση του Δικαστηρίου να μην προσλάβει επιπλέον εισηγητές ή άλλο 
υποστηρικτικό προσωπικό κατά την τρίτη φάση, τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν ο αριθμός των 
δικαστών αυξηθεί κατά εννέα επιπλέον.

Προκειμένου να υποστηριχθεί η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του Γενικού Δικαστηρίου, η 
Γερμανία καλεί το Δικαστήριο να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα και να εξετάσει, μεταξύ άλλων, 
το ενδεχόμενο εισαγωγής δικαστικών τελών για τις διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δήλωση του Δικαστηρίου

1. Ως επακολούθηση στη μεταρρύθμιση του Γενικού Δικαστηρίου, το Δικαστήριο προτείνει την 
υποβολή ετήσιων στοιχείων σχετικά με τη δικαιοδοτική του δραστηριότητα, περιλαμβανομένης της 
εξέλιξης των προσφυγών, και, εφόσον απαιτείται, την υπόδειξη κατάλληλων μέτρων.

2. Κατά τη δεύτερη και την τρίτη φάση της διεύρυνσης του Γενικού Δικαστηρίου θα 
πραγματοποιηθεί εκτίμηση της κατάστασης του Γενικού Δικαστηρίου, κατόπιν της οποίας, εφόσον 
απαιτείται, ενδέχεται να υπάρξουν ορισμένες προσαρμογές, κυρίως όσον αφορά τις διοικητικές 
δαπάνες του Δικαστηρίου.
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3. Τέλος, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι, με την ευκαιρία της έγκρισης του αναθεωρημένου 

κανονισμού διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου τον Ιανουάριο του 2015, κάλεσε το Γενικό 

Δικαστήριο να υποβάλει, πριν από την ορκωμοσία των πρώτων δώδεκα πρόσθετων δικαστών, 

πρόταση σχετικά με τη δημιουργία ειδικών τμημάτων εντός του Γενικού Δικαστηρίου και να 

ευθυγραμμίσει τους εσωτερικούς του κανόνες περί κατανομής υποθέσεων στο Γενικό Δικαστήριο 

με αυτούς που εφαρμόζει το Δικαστήριο.





 

EL    EL 
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ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 30.9.2011 

σχετικά µε τις αιτήσεις τροποποίησης του Οργανισµού του ∆ικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τις οποίες έχει υποβάλει το ∆ικαστήριο  

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
257, πρώτο εδάφιο, και το άρθρο 281, δεύτερο εδάφιο. 

1. Mε δύο αιτήσεις τις οποίες υπέβαλε στις 28 Μαρτίου 2011, το ∆ικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε µια σειρά τροποποιήσεων του Οργανισµού του, 
καθώς και τη θέσπιση κανονισµού σχετικά µε τους αναπληρωτές δικαστές του 
∆ικαστηρίου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εδοµένου ότι έχει 
τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, οι διατάξεις αυτές θα πρέπει, για πρώτη 
φορά, να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, τα οποία θα 
λάβουν απόφαση µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία. 

2. Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις έχουν συνέπειες, κατά το µάλλον ή ήττον, για τα 
τρία δικαιοδοτικά όργανα που απαρτίζουν επί του παρόντος το ∆ικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το ∆ικαστήριο, το Γενικό ∆ικαστήριο και το 
∆ικαστήριο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

3. Σε ό,τι αφορά το ∆ικαστήριο καθ’ εαυτό, οι τροποποιήσεις αποβλέπουν στη 
δηµιουργία θέσεως αντιπροέδρου του ∆ικαστηρίου και στον καθορισµό των 
καθηκόντων του (νέο άρθρο 9α και άρθρο 39, δεύτερο εδάφιο), στην τροποποίηση 
της συγκρότησης του τµήµατος µείζονος συνθέσεως (άρθρο 16, δεύτερο εδάφιο), 
στην αύξηση της απαρτίας που απαιτείται για τις αποφάσεις του τµήµατος µείζονος 
συνθέσεως και της ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου (άρθρο 17, τρίτο και τέταρτο 
εδάφιο), καθώς και στην κατάργηση της ανάγνωσης, κατά την επ’ ακροατηρίου 
συζήτηση, της εκθέσεως του εισηγητή δικαστή (άρθρο 20, τέταρτο εδάφιο). 

4. Προκειµένου για το Γενικό ∆ικαστήριο, µε στόχο την αντιµετώπιση της διόγκωσης 
του φόρτου εργασίας και της συνακόλουθης αύξησης του χρόνου που απαιτείται για 
τη διεκπεραίωση των υποθέσεων, προτείνεται να αυξηθεί ο αριθµός των δικαστών 
σε 39 (άρθρο 48). 

5. Όσον αφορά το ∆ικαστήριο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ζητά τον διορισµό σε αυτό τριών αναπληρωτών δικαστών προς 
αναπλήρωση δικαστών οι οποίοι κωλύονται επί µακρό χρονικό διάστηµα να 
µετέχουν στην εκδίκαση των υποθέσεων (τροποποίηση του άρθρου 62γ και του 
παραρτήµατος I του Οργανισµού, και θέσπιση ειδικού κανονισµού για το 
∆ικαστήριο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης). 

6. Τέλος, προτείνεται µια ακόµη τροποποίηση, η οποία θα είχε τις ίδιες ακριβώς 
συνέπειες και για τα τρία δικαιοδοτικά όργανα, ήτοι η κατάργηση της διάταξης 
σχετικά µε τις προθεσµίες λόγω αποστάσεως (κατάργηση του άρθρου 45, πρώτο 
εδάφιο), η οποία, στην πράξη, θα οδηγήσει στην εξάλειψη της κατ’ αποκοπήν 
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προθεσµίας δέκα ηµερών, η οποία προστίθεται επί του παρόντος στις διαδικαστικές 
προθεσµίες. 

7. Το ∆ικαστήριο προτείνει την άµεση θέση σε ισχύ ορισµένων από τις τροποποιήσεις 
αυτές, ιδίως δε της αύξησης του αριθµού των δικαστών του Γενικού ∆ικαστηρίου. 
Κατ’ εξαίρεση, τρεις αλλαγές οι οποίες αφορούν το ∆ικαστήριο (δηµιουργία θέσεως 
αντιπροέδρου, τροποποίηση της συγκρότησης του τµήµατος µείζονος συνθέσεως και 
προσαρµογή της απαρτίας που απαιτείται για τις αποφάσεις) ζητείται να τεθούν σε 
ισχύ µόνον από την πρώτη µερική ανανέωση της σύνθεσης του ∆ικαστηρίου. 

8. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρωτοβουλία του ∆ικαστηρίου να υποβάλει στον 
νοµοθέτη σχέδιο τροποποιήσεων του Οργανισµού του. Είναι γεγονός ότι τόσο ο 
χαρακτήρας όσο και ο όγκος των νοµικών διαφορών που υποβάλλονται στα 
δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης έχουν εξελιχθεί εκ βάθρων κατά τα τελευταία έτη, 
λόγω ιδίως της ανάπτυξης του δικαίου της Ένωσης σε νέους τοµείς, καθώς και λόγω 
της αύξησης του αριθµού των κρατών µελών της Ένωσης. Η διεύρυνση της Ένωσης 
είχε επίσης σοβαρές συνέπειες για την εσωτερική δοµή των δικαιοδοτικών οργάνων, 
λόγω ιδίως της αύξησης του αριθµού των δικαστών που µετέχουν σε αυτά, καθώς 
και του αριθµού των γλωσσών που είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται για τις 
ενώπιόν τους διαδικασίες. Τέλος, αναµένεται να επέλθουν βραχυπρόθεσµα και 
µεσοπρόθεσµα και άλλες εξελίξεις, ιδίως µετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της 
Λισαβόνας. Όλες οι προαναφερθείσες εξελίξεις επιβάλλουν προσαρµογή της 
οργάνωσης, των µέσων και του τρόπου λειτουργίας των δικαιοδοτικών οργάνων, 
προκειµένου να είναι αυτά σε θέση να αντεπεξέλθουν µε αποτελεσµατικότητα στα 
νέα δεδοµένα. 

9. Στις αιτιολογικές εκθέσεις οι οποίες συνοδεύουν τις αιτήσεις του, το ∆ικαστήριο 
επιχειρεί διεξοδική ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, των µεταρρυθµιστικών 
µέτρων που πρέπει να ληφθούν και των λύσεων µε τις οποίες εκτιµάται ότι θα 
καταστεί δυνατή η υλοποίηση των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων. Η Επιτροπή 
συµφωνεί σε πολύ µεγάλο βαθµό µε την ανάλυση αυτή. 

10. Παρόλα αυτά, οι προτάσεις του ∆ικαστηρίου χρήζουν εµπεριστατωµένης 
αξιολόγησης, δεδοµένου ότι είναι ικανές να επηρεάσουν εις το διηνεκές το όλο 
σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της Ένωσης. Μια τροποποίηση του 
Οργανισµού ενός δικαιοδοτικού οργάνου δεν είναι σε καµία περίπτωση άµοιρη 
συνεπειών, διότι ο Οργανισµός αυτός αποτελεί το θεµέλιο στο οποίο ερείδεται η 
νοµιµότητα των αποφάσεων του εκάστοτε δικαιοδοτικού οργάνου. Ο Οργανισµός 
πρέπει να προασπίζει την ανεξαρτησία, την αµεροληψία και την αυθεντία του 
δικαιοδοτικού οργάνου και, συγχρόνως, να επιτρέπει την αποτελεσµατική πρόσβαση 
στη ∆ικαιοσύνη, διασφαλίζοντας την αποτελεσµατική και ταχεία απονοµή της. 

11. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξηγεί λεπτοµερώς στον νοµοθέτη τους λόγους για τους 
οποίους, αφενός µεν, τάσσεται υπέρ των προτάσεων του ∆ικαστηρίου, αφετέρου δε, 
εισηγείται προσαρµογές και συµπληρωµατικές ρυθµίσεις για κάποια συγκεκριµένα 
ζητήµατα. 

12. Η Επιτροπή έχει επίγνωση των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων των προτάσεων του 
∆ικαστηρίου. Παρόλα αυτά, θα ήθελε να υπογραµµίσει, αφενός, ότι η παροχή 
αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας, και µάλιστα από δικαστήρια που εκδίδουν 
τις αποφάσεις τους µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, αποτελεί µια επιταγή πρώτης 
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προτεραιότητας και, αφετέρου, ότι οι δυσµενείς οικονοµικές συνέπειες ενός 
αναποτελεσµατικού συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης, ακόµη και αν δεν είναι 
τόσο ορατές όσο µια αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισµού, έχουν κατά πάσα 
πιθανότητα µεγαλύτερο κόστος από αυτή την τελευταία. 

 Τροποποιήσεις οι οποίες αφορούν το ∆ικαστήριο 

13. Σε ό,τι αφορά το ∆ικαστήριο καθ’ εαυτό, η δηµιουργία θέσεως αντιπροέδρου 
φαίνεται δικαιολογηµένη. Όπως επισηµαίνει το ∆ικαστήριο, ο φόρτος εργασίας του 
προέδρου του έχει αυξηθεί σε µεγάλο βαθµό µε την πάροδο του χρόνου, και κρίνεται 
χρήσιµο να καθιερωθεί η δυνατότητα αντικατάστασης ή υποβοήθησης του προέδρου 
από αντιπρόεδρο κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

14. Ο πρόεδρος του ∆ικαστηρίου είναι επιφορτισµένος πράγµατι µε µεγάλο αριθµό 
καθηκόντων, των οποίων η άσκηση έχει καθοριστική σηµασία για την καλή 
λειτουργία του ως δικαιοδοτικού οργάνου. Σχετικά µε το θέµα αυτό, η Επιτροπή θα 
ήθελε να τονίσει τη σηµασία που έχει η ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών 
ασφαλιστικών µέτρων και των ένδικων µέσων κατά αποφάσεων περί ασφαλιστικών 
µέτρων, των οποίων η ευθύνη βαρύνει κατά κύριο λόγο τον πρόεδρο του 
∆ικαστηρίου. Τόσο για την εξέταση σε πρώτο βαθµό όσο και για την εξέταση µετά 
την άσκηση ένδικου µέσου, έχει καίρια σηµασία να δίδεται όσο το δυνατό ταχύτερα 
συνέχεια στις αιτήσεις που αφορούν αναστολή εκτέλεσης ή άλλου είδους προσωρινά 
µέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος παρακώλυσης τόσο των 
δραστηριοτήτων των οικονοµικών φορέων όσο και του έργου των κρατών µελών και 
των θεσµικών οργάνων της Ένωσης. Κατά το παρελθόν, χρειάστηκε σε ορισµένες 
περιπτώσεις µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενίοτε µεγαλύτερο του ενός έτους, για την 
εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων του δικαστηρίου για τη λήψη ασφαλιστικών 
µέτρων. Οι καθυστερήσεις αυτού του µεγέθους δεν είναι εύκολο να συµβιβασθούν 
µε την αρχή της αποτελεσµατικής παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας. 
Εκτιµάται ότι η δηµιουργία θέσης αντιπροέδρου θα συνέβαλλε σε βελτίωση της 
κατάστασης ως προς το συγκεκριµένο ζήτηµα. 

15. Είναι σκόπιµο να διατυπωθούν ορισµένες παρατηρήσεις σε σχέση µε τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα είναι δυνατή η αντικατάσταση του προέδρου του 
∆ικαστηρίου από τον αντιπρόεδρο. Σύµφωνα µε την πρόταση του ∆ικαστηρίου, ο 
πρόεδρος θα αντικαθίσταται από τον αντιπρόεδρο «σε περίπτωση κωλύµατος ή 
χηρείας της θέσεώς του, ή κατόπιν αιτήσεώς του». Η διατύπωση αυτή του άρθρου 9α 
υποδηλώνει ότι, εκτός από τις περιπτώσεις κωλύµατος, ο πρόεδρος θα διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια προκειµένου να ζητά την αντικατάστασή του κατά περίπτωση, 
και µάλιστα για όλα τα είδη καθηκόντων, δικαιοδοτικά, πρωτοκόλλου ή διοικητικής 
φύσεως. Εντούτοις, για την ειδική περίπτωση της διαδικασίας ασφαλιστικών 
µέτρων, το νέο άρθρο 39, δεύτερο εδάφιο, όπως αυτό προτείνεται από το 
∆ικαστήριο, προβλέπει αντικατάσταση µόνο «σε περίπτωση κωλύµατος» και όχι 
κατόπιν αιτήσεως του προέδρου. Η εν λόγω ειδική διάταξη του άρθρου 39 πρέπει 
πιθανότατα να ερµηνευθεί ως παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα του άρθρου 9α, ο 
οποίος επιτρέπει την αντικατάσταση του προέδρου κατόπιν αίτησής του. 

16. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι δικαιολογηµένο να διατηρηθεί η αντικειµενικότητα της 
επιλογής του δικαστή που είναι επιφορτισµένος µε την απονοµή προσωρινής 
δικαστικής προστασίας, πράγµα που σηµαίνει ότι ο δικαστής αυτός πρέπει να είναι ο 
πρόεδρος, εκτός αν κωλύεται. ∆εν θα ήταν σκόπιµο να µπορεί ο πρόεδρος να 



 

EL 4   EL 

αποφασίζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια και κατά περίπτωση για την 
αντικατάστασή του σε διαδικασίες ασφαλιστικών µέτρων. Η Επιτροπή φρονεί, 
ωστόσο, ότι το ίδιο σκεπτικό ισχύει για την άσκηση του συνόλου των δικαιοδοτικών 
καθηκόντων του προέδρου (δηλαδή όχι µόνο σε σχέση µε την αρµοδιότητά του να 
αποφασίζει επί των αιτήσεων λήψης ασφαλιστικών µέτρων και επί των ένδικων 
µέσων κατά αποφάσεων περί ασφαλιστικών µέτρων, αλλά και σε σχέση µε την 
προεδρία των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων και της λήψης αποφάσεων της 
ολοµέλειας και του τµήµατος µείζονος συνθέσεως). ∆ίκην πρόσθετης εγγύησης κατά 
της δικαστικής µεροληψίας, θεωρείται προτιµητέο η ανάθεση των υποθέσεων στον 
πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο να γίνεται επί τη βάσει προκαθορισµένων αφηρηµένων 
και γενικής ισχύος κριτηρίων (αρχή του «δικαιώµατος στον νόµιµο δικαστή») και να 
µην αποφασίζεται κατά περίπτωση. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή εισηγείται 
να είναι δυνατή η αντικατάσταση του προέδρου «κατόπιν αιτήσεώς του» µόνο για τα 
καθήκοντα πρωτοκόλλου και τα διοικητικά του καθήκοντα (περιλαµβανοµένης της 
διοικητικής ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου). Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
προτείνει την ακόλουθη διατύπωση για το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9α:  

Ο αντιπρόεδρος επικουρεί τον πρόεδρο του ∆ικαστηρίου. Τον αντικαθιστά σε 
περίπτωση κωλύµατος ή χηρείας της θέσεώς του. Τον αντικαθιστά επίσης 
κατόπιν αιτήσεώς του, µε εξαίρεση την προεδρία της ολοµέλειας και του 
τµήµατος µείζονος συνθέσεως και τα καθήκοντα για τα οποία γίνεται λόγος στο 
άρθρο 39.  

17. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις λεπτοµερείς ρυθµίσεις που θα διέπουν τον διορισµό του 
αντιπροέδρου, η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της αρχής της εκλογής του για τριετή 
θητεία, όπως προτείνει το ∆ικαστήριο, µε δυνατότητα ανανέωσης της θητείας αυτής. 
Με τον τρόπο αυτό, η θητεία του αντιπροέδρου θα ευθυγραµµίζεται προς τη θητεία 
του προέδρου του ∆ικαστηρίου. 

18. Η δεύτερη πρόταση του ∆ικαστηρίου αφορά τον αριθµό των µελών του τµήµατος 
µείζονος συνθέσεως, που προτείνεται να αυξηθεί από δεκατρία σε δεκαπέντε µέλη, 
µε παράλληλη κατάργηση της συστηµατικής συµµετοχής στο τµήµα αυτό των 
προέδρων των πενταµελών τµηµάτων. 

19. Κατά την αντίληψη της Επιτροπής, η ύπαρξη, στους κόλπους του ∆ικαστηρίου, ενός 
τµήµατος µείζονος συνθέσεως το οποίο επιλαµβάνεται των περίπλοκων υποθέσεων 
ή των υποθέσεων που εγείρουν σοβαρά ζητήµατα αρχής έχει καθοριστική σηµασία 
για την αρµονική ανάπτυξη της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου. ∆εν διασφαλίζει 
απλώς τη συνεκτίµηση της γνώµης σηµαντικού αριθµού δικαστών του ∆ικαστηρίου, 
αλλά επιπλέον συντελεί στην άρρηκτη συνέχεια της νοµολογίας σε βάθος χρόνου. 
Εξάλλου, επί του παρόντος, η µόνιµη παρουσία των προέδρων των πενταµελών 
τµηµάτων στο τµήµα µείζονος συνθέσεως και συγχρόνως στο τµήµα του οποίου 
προεδρεύουν συµβάλλει στη διατήρηση συνεπούς νοµολογιακής γραµµής µεταξύ 
των διαφόρων αυτών δικαστικών συνθέσεων. 

20. Στο πλαίσιο ενός ∆ικαστηρίου το οποίο απαρτίζεται από 27 µέλη, ένα 
δεκαπενταµελές τµήµα µείζονος συνθέσεως θα µπορεί µε µεγαλύτερη ευκολία να 
επιτυγχάνει τους προπεριγραφέντες στόχους. Το ίδιο ισχύει για τη συστηµατική 
παρουσία του αντιπροέδρου. Οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει συνεπώς να 
επικροτηθούν. 
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21. Απεναντίας, η κατάργηση της συστηµατικής συµµετοχής των προέδρων των 
πενταµελών τµηµάτων αποτελεί µια µεταρρύθµιση της οποίας η συνολική 
χρησιµότητα είναι πιο δύσκολο να αξιολογηθεί. ∆εν αµφισβητείται ότι µια τέτοια 
εξέλιξη θα άµβλυνε εν µέρει τον µεγάλο φόρτο εργασίας των προέδρων των 
πενταµελών τµηµάτων. Εκτός αυτού, θα παρείχε τη δυνατότητα στους υπόλοιπους 
δικαστές να συµµετέχουν συχνότερα στις εργασίες του τµήµατος µείζονος 
συνθέσεως, πράγµα που θα διευκόλυνε τη συνεκτίµηση της ποικιλοµορφίας των 
κρατών µελών και των διαφορών που υφίστανται µεταξύ των εθνικών νοµικών 
συστηµάτων. Από την άλλη πλευρά όµως, η µεταρρύθµιση αυτή θα επέφερε µια 
µεγαλύτερη σε σύγκριση µε το παρελθόν µεταβλητότητα της σύνθεσης του 
τµήµατος µείζονος συνθέσεως (µόνον δύο µόνιµα µέλη σε σύνολο δεκαπέντε µελών, 
αντί των πέντε µονίµων µελών σε σύνολο δεκατριών µελών σήµερα), µε τους 
κινδύνους που τούτο συνεπάγεται για τη συνέπεια και τη σταθερότητα της 
νοµολογίας του τµήµατος µείζονος συνθέσεως. Εξάλλου, οι πρόεδροι των 
πενταµελών τµηµάτων δεν θα ενηµερώνονται πλέον µε πληρότητα σχετικά µε τις 
εργασίες του τµήµατος µείζονος συνθέσεως, ως προς όλες τις υποθέσεις στις οποίες 
δεν θα µετέχουν πλέον στη σύνθεση του δικαστηρίου. 

22. Σχετικά µε το θέµα αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι δυνατό να προσαρµοσθεί 
ελαφρώς η πρόταση του ∆ικαστηρίου, προκειµένου να διαφυλαχθεί ένας 
µεγαλύτερος βαθµός σταθερότητας της σύνθεσης του τµήµατος µείζονος συνθέσεως, 
µε ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται µε τη µεταρρύθµιση. 

23. Η προσαρµογή αυτή θα συνίστατο στην πρόκριση της σύνθεσης την οποία προτείνει 
το ∆ικαστήριο, µε παράλληλη θέσπιση του συµπληρωµατικού κανόνα ότι τρεις 
πρόεδροι πενταµελών τµηµάτων πρέπει οπωσδήποτε να µετέχουν στο τµήµα 
µείζονος συνθέσεως.  

24. Ο κανονισµός διαδικασίας θα περιλαµβάνει τους όρους συµµετοχής των δικαστών 
στην εκδίκαση κάθε υπόθεσης, πιθανόν βάσει ενός συστήµατος µε δύο καταλόγους 
εκ περιδροµής συµµετοχής (αντί του ενός και µόνο καταλόγου που προβλέπεται 
σήµερα), εκ των οποίων ο ένας κατάλογος θα περιλαµβάνει τους προέδρους των 
πενταµελών τµηµάτων και ο άλλος τους υπόλοιπους δικαστές. Το άρθρο 16, δεύτερο 
εδάφιο, προτείνεται να προβλέπει τα εξής: 

Το τµήµα µείζονος συνθέσεως περιλαµβάνει δεκαπέντε δικαστές. Προεδρεύεται 
από τον πρόεδρο του ∆ικαστηρίου. Στο τµήµα µείζονος συνθέσεως συµµετέχουν 
επίσης ο αντιπρόεδρος, καθώς και τρεις πρόεδροι πενταµελών τµηµάτων και 
άλλοι δικαστές. Ο διορισµός των τριών προέδρων πενταµελών τµηµάτων και 
των άλλων δικαστών γίνεται βάσει κανόνων οι οποίοι καθορίζονται στον 
κανονισµό διαδικασίας. 

25. Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της αύξησης της απαρτίας για την έκδοση αποφάσεων 
από το τµήµα µείζονος συνθέσεως (έντεκα δικαστές) και από την ολοµέλεια 
(δεκαεπτά δικαστές), όπως προτείνει το ∆ικαστήριο. 

26. Τέλος, η τροποποίηση του άρθρου 20 µε σκοπό την κατάργηση της ανάγνωσης, κατά 
την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, της εκθέσεως του εισηγητή δικαστή καταργεί απλώς 
έναν κανόνα ο οποίος έχει καταστεί παρωχηµένος. Η Επιτροπή δεν εγείρει καµία 
αντίρρηση σχετικά. 
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27. Συµπερασµατικώς, η Επιτροπή επικροτεί το σύνολο των προτάσεων που έχουν 
διατυπωθεί σε σχέση µε το ∆ικαστήριο, εισηγούµενη συγχρόνως τα εξής: 

• να αποσαφηνισθεί σε ποιες περιπτώσεις ισχύει η ευχέρεια του προέδρου του 
∆ικαστηρίου να ζητά την αντικατάστασή του από τον αντιπρόεδρο· 

• να διατηρηθεί µεγαλύτερος βαθµός σταθερότητας της συνθέσεως του 
διευρυµένου τµήµατος µείζονος συνθέσεως. 

 Τροποποιήσεις οι οποίες αφορούν το Γενικό ∆ικαστήριο 

28. Το ∆ικαστήριο έχει επίγνωση της ανάγκης καταβολής δραστήριων προσπαθειών µε 
σκοπό την ταχεία απορρόφηση του µεγάλου όγκου υποθέσεων που παραµένουν 
σήµερα σε εκκρεµότητα ενώπιον του Γενικού ∆ικαστηρίου και τη συντόµευση του 
χρόνου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Όπως το ίδιο το 
∆ικαστήριο εξηγεί στην αιτιολογική του έκθεση, χρειάστηκε να επιλέξει µεταξύ των 
δύο δυνατοτήτων µεταρρύθµισης που προβλέπουν οι συνθήκες, δηλαδή είτε την 
αύξηση του αριθµού των δικαστών είτε την ίδρυση ενός ή περισσοτέρων 
ειδικευµένων δικαιοδοτικών οργάνων. Το ∆ικαστήριο προτείνει την αύξηση του 
αριθµού δικαστών του Γενικού ∆ικαστηρίου σε τριάντα εννέα. 

29. Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της λύσης που προκρίνει το ∆ικαστήριο, αλλά µε την 
επιφύλαξη του σκεπτικού που αναπτύσσεται παρακάτω. Αφενός, ο σηµαντικός 
αριθµός υποθέσεων οι οποίες εκκρεµούν σήµερα ενώπιον του Γενικού ∆ικαστηρίου 
επιβάλλει µια κατεπείγουσα λύση. Ωστόσο, µόνο µια άµεση αύξηση του αριθµού 
δικαστών, µε βάση τις ήδη υπάρχουσες διοικητικές δοµές, είναι ικανή να επιτρέψει 
την οµαλή διεκπεραίωση των νέων υποθέσεων και ταυτοχρόνως την αποτελεσµατική 
απορρόφηση του όγκου εκκρεµουσών υποθέσεων. Η ίδρυση ενός ή περισσοτέρων 
ειδικευµένων δικαιοδοτικών οργάνων θα παρήγαγε αποτελέσµατα µόνον µετά την 
πάροδο ενός αρκετά µεγάλου χρονικού διαστήµατος1. Αφετέρου, οι διακυµάνσεις 
στις οποίες υπόκειται ο όγκος διαφορών που υποβάλλονται στο Γενικό ∆ικαστήριο 
απαιτούν µια ευέλικτη λύση. Ειδικότερα, οι εξελίξεις που σηµειώνονται στον χώρο 
του παράγωγου δικαίου δηµιουργούν τακτικά νέες κατηγορίες νοµικών διαφορών, 
των οποίων είναι δύσκολο να προβλεφθούν εκ των προτέρων η έκταση και ο βαθµός 
σταθερότητας. Παραδείγµατος χάρη, ενώ κατά τα τελευταία έτη υποστηρίχθηκε 
πολλάκις ότι οι κανονιστικές ρυθµίσεις του συστήµατος REACH θα αποτελούσαν 
δυνητική πηγή σηµαντικού όγκου νοµικών διαφορών, κατά το πρόσφατο παρελθόν 
το µεγαλύτερο ποσοστό αύξησης αφορούσε τις προσφυγές κατά αποφάσεων για την 
επιβολή κυρώσεων κατά προσώπων ή οντοτήτων, βάσει µηχανισµών που έχουν 
θεσπισθεί στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. 
Είναι παροµοίως δυσχερές να προβλεφθούν οι συνέπειες τις οποίες θα µπορούσε να 
έχει µεσοπρόθεσµα η πρόσφατη ίδρυση µεγάλου αριθµού οργανισµών, ιδίως στον 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Λόγω της διαπιστούµενης µεταβλητότητας, η ίδρυση 
ειδικευµένων δικαιοδοτικών οργάνων δεν φαίνεται ικανή, τουλάχιστον επί του 
παρόντος, να επιτρέψει την αντιµετώπιση των προαναφερόµενων εξελίξεων. Πιο 

                                                 
1 Επί παραδείγµατι, µεσολάβησαν πάνω από δύο έτη µεταξύ της υποβολής πρότασης για την ίδρυση 

∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (COM(2003)705, της 19ης Οκτωβρίου 2003) και 
την ουσιαστική έναρξη λειτουργίας του δικαστηρίου αυτού (Απόφαση του Προέδρου του ∆ικαστηρίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε την οποία αναγνωρίζεται ότι το ∆ικαστήριο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκροτήθηκε νοµίµως, ΕΕ L 325 της 12ης ∆εκεµβρίου 2005). 
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ευέλικτη λύση θα αποτελούσε η δηµιουργία, στους κόλπους του Γενικού 
∆ικαστηρίου, ειδικευµένων τµηµάτων, λύση η οποία αναλύεται σε παρακάτω σηµείο 
της παρούσας γνώµης. Η ίδρυση ειδικευµένων δικαιοδοτικών οργάνων δεν φαίνεται, 
επιπλέον, να δίδει µόνιµη λύση στο πρόβληµα της συνολικής υπερφόρτωσης του 
Γενικού ∆ικαστηρίου, πρόβληµα που καταγράφεται όχι µόνο σε κάποιους 
συγκεκριµένους τοµείς, αλλά ισχύει επίσης, και πρωτίστως, για τις περίπλοκες 
υποθέσεις, π.χ. εκείνες που σχετίζονται µε τον ανταγωνισµό ή µε τον έλεγχο των 
κρατικών ενισχύσεων. 

30. Ο καθορισµός του αριθµού επιπλέον δικαστών που κρίνεται επαρκής εµπεριέχει κατ’ 
ανάγκη ένα στοιχείο αβεβαιότητας. Η προτεινόµενη προσθήκη δώδεκα δικαστών, η 
οποία θα επέτρεπε τη συγκρότηση τεσσάρων επιπλέον τµηµάτων, εκτιµάται, πάντως, 
ότι θα ήταν επαρκής για τη σηµαντική αύξηση της ικανότητας διεκπεραίωσης 
υποθέσεων από το Γενικό ∆ικαστήριο. 

31. Η προτεινόµενη τροποποίηση του άρθρου 48 του Οργανισµού καθιστά αναγκαία, 
εξάλλου, µια αντίστοιχη προσαρµογή του άρθρου 47. Ειδικότερα, επί του παρόντος, 
το άρθρο 47 καθιστά εφαρµοστέες στο Γενικό ∆ικαστήριο και στα µέλη του αρκετές 
από τις διατάξεις του Οργανισµού του ∆ικαστηρίου, ιδίως δε το άρθρο 9, πρώτο 
εδάφιο, του εν λόγω Οργανισµού, το οποίο προβλέπει τα εξής: «Η µερική ανανέωση 
των δικαστών λαµβάνει χώρα κάθε τρία έτη και αφορά εκ περιτροπής δεκατέσσερις 
και δεκατρείς δικαστές». Αφ’ ης στιγµής ο αριθµός δικαστών του Γενικού 
∆ικαστηρίου δεν συµπίπτει πλέον µε τον αριθµό δικαστών του ∆ικαστηρίου, η 
διάταξη αυτή δεν µπορεί πλέον να καταστεί εφαρµοστέα αυτούσια στο Γενικό 
∆ικαστήριο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή εισηγείται την ακόλουθη τροποποίηση 
της πρότασης του ∆ικαστηρίου: 

–  προσθήκη ενός σηµείο 6α µε το ακόλουθο περιεχόµενο: 

 Στο άρθρο 47, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 «Τα άρθρα 9α2, 14 και 15, το άρθρο 17 πρώτο, δεύτερο, τέταρτο και πέµπτο εδάφιο 
και το άρθρο 18 εφαρµόζονται και στο Γενικό ∆ικαστήριο και τα µέλη του.» 

–  διατύπωση του σηµείου 7 ως εξής: 

 Το άρθρο 48 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 «Το Γενικό ∆ικαστήριο αποτελείται από τριάντα εννέα δικαστές. 

Η µερική ανανέωση των δικαστών, που γίνεται κάθε τρία έτη, αφορά εκ περιτροπής είκοσι και 
δεκαεννέα δικαστές.» 

32. Εκτός από την ανωτέρω τεχνικού χαρακτήρα προσαρµογή, η προσθήκη δώδεκα 
επιπλέον δικαστών εγείρει δύο σηµαντικά ζητήµατα, εκ των οποίων το πρώτο αφορά 
την οργάνωση του Γενικού ∆ικαστηρίου, που θα διαθέτει πλέον τριάντα εννέα 
δικαστές, και το δεύτερο αφορά το σύστηµα διορισµού των δικαστών. Τα δύο αυτά 
ζητήµατα, που συνδέονται εν µέρει το ένα µε το άλλο, εξετάζονται κατωτέρω. 

                                                 
2 Σχετικά µε την προσθήκη της αναφοράς στο άρθρο 9α, βλ. σηµείο 39 της παρούσας γνώµης κατωτέρω. 
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33. Σε ό,τι αφορά την εσωτερική οργάνωση του Γενικού ∆ικαστηρίου, η Επιτροπή 
κρίνει αναγκαία τη θέσπιση πρόσθετων τροποποιήσεων του Οργανισµού, µε σκοπό 
την ενίσχυση της επίδρασης που η αύξηση του αριθµού των δικαστών είναι ικανή να 
ασκήσει στην αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του δικαστηρίου. Εξάλλου, οι 
τροποποιήσεις αυτές θα συνεπιφέρουν κατ’ ανάγκη κατάλληλες προσαρµογές του 
κανονισµού διαδικασίας του Γενικού ∆ικαστηρίου. 

34. Η λειτουργία του Γενικού ∆ικαστηρίου στηρίζεται επί του παρόντος στην απόλυτη 
ισότητα µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων, εκ των οποίων το καθένα ασχολείται µε 
όλες τις κατηγορίες υποθέσεων βάσει ενός συστήµατος αυτόµατης εναλλαγής. 
Μόνον κατ’ εξαίρεση µπορεί ο πρόεδρος να παρεκκλίνει από αυτό το σύστηµα 
εναλλαγής των τµηµάτων. Ο συγκεκριµένος τρόπος λειτουργίας υποχρεώνει όλους 
τους δικαστές να γνωρίζουν εις βάθος πολλούς και ποικίλους τοµείς του δικαίου, 
όπως το δίκαιο του ανταγωνισµού, το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας, τις 
διαφορές που ανακύπτουν στον γεωργικό τοµέα, κλπ. Σε ό,τι αφορά το αναιρετικό 
τµήµα, η σύνθεσή του υπόκειται σε σύστηµα εκ περιτροπής επιλογής των δικαστών. 

35. Η Επιτροπή φρονεί ότι τα χαρακτηριστικά αυτά δεν θα είναι δυνατό να διατηρηθούν 
σε ένα δικαιοδοτικό όργανο που θα απαρτίζεται από 39 δικαστές. Η αύξηση του 
αριθµού των τµηµάτων θα συνεπάγετο µια ακόµη πιο κατακερµατισµένη κατανοµή 
των διαφόρων κατηγοριών υποθέσεων. Με δεδοµένο ότι κάθε χρόνο υποβάλλονται 
στο δικαστήριο πάνω από 600 νέες υποθέσεις, κάθε εισηγητής δικαστής θα 
αναλαµβάνει περί τις δεκαπέντε υποθέσεις, οι οποίες θα καλύπτουν εξαιρετικά 
ποικίλο πλήθος θεµάτων. 

36. Ένας ορισµένος βαθµός καθ’ ύλη εξειδίκευσης ορισµένων τµηµάτων του Γενικού 
∆ικαστηρίου κρίνεται, συνεπώς, αναγκαίος, προκειµένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, µε ταυτόχρονη 
διατήρηση της αναγκαίας ευχέρειας προσαρµογής την οποία επιβάλλουν οι 
νεοεµφανιζόµενες κατηγορίες υποθέσεων. 

37. Μολονότι εναπόκειται στο Γενικό ∆ικαστήριο να καθορίσει τις λεπτοµέρειες της 
εξειδίκευσης αυτής στο πλαίσιο του κανονισµού διαδικασίας του, η αρχή η οποία 
διέπει τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να προβλέπεται στον ίδιο τον Οργανισµό του 
δικαστηρίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ισχύς της σε βάθος χρόνου. Πιο 
συγκεκριµένα, θα µπορούσε να θεσπισθεί η δυνατότητα του Γενικού ∆ικαστηρίου να 
συγκροτεί κατάλληλο αριθµό εξειδικευµένων τµηµάτων, και πάντως οπωσδήποτε 
δύο τέτοιων τµηµάτων. Προς τον σκοπό αυτό, το άρθρο 50 του Οργανισµού θα 
µπορούσε να περιλαµβάνει ένα πρόσθετο εδάφιο µεταξύ του πρώτου και του 
δεύτερου εδαφίου, το οποίο θα προβλέπει τα εξής: 

«Για τη διεκπεραίωση νοµικών ζητηµάτων τα οποία ανακύπτουν σε σηµαντικό 
αριθµό υποθέσεων, το Γενικό ∆ικαστήριο περιλαµβάνει κατάλληλο αριθµό 
εξειδικευµένων τµηµάτων, τα οποία επιλαµβάνονται των υποθέσεων στο πλαίσιο 
των οποίων εγείρονται νοµικά ζητήµατα της αντίστοιχης κατηγορίας. Ο αριθµός 
των ειδικευµένων τµηµάτων δεν µπορεί να είναι κατώτερος των δύο.» 

38. Σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο του Γενικού ∆ικαστηρίου, το ισχύον σύστηµα είναι 
δοµηµένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο πρόεδρος να είναι αναγκασµένος να αφιερώνει 
µεγάλο µέρος του χρόνου του στη διεκπεραίωση των αιτήσεων λήψης προσωρινών 
µέτρων, µε αποτέλεσµα να µη διαθέτει επαρκή χρόνο για τη συνολική διαχείριση του 
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όγκου υποθέσεων που υποβάλλονται στο δικαστήριο. Εκτός αυτού, στερείται εν 
πολλοίς των αρµοδιοτήτων που θα του επέτρεπαν να µεριµνήσει για µια τέτοια 
διαχείριση. 

39. Εποµένως, η Επιτροπή συνιστά τη δηµιουργία θέσης αντιπροέδρου, ο οποίος θα 
επικουρεί τον πρόεδρο του Γενικού ∆ικαστηρίου, όπως ακριβώς προτείνεται και για 
το ∆ικαστήριο. Για τον σκοπό αυτό, θα ήταν ενδεχοµένως αρκετό να καταστεί 
εφαρµοστέο και στο Γενικό ∆ικαστήριο το νέο άρθρο 9α. Συνεπώς, στο άρθρο 47, 
πρώτο εδάφιο, θα πρέπει να προστεθεί αναφορά στην τελευταία αυτή διάταξη. 
Παράλληλα, ο κανονισµός διαδικασίας του Γενικού ∆ικαστηρίου θα πρέπει να 
τροποποιηθεί ώστε να ενισχυθούν οι αρµοδιότητες του προέδρου όσον αφορά τη 
διεκπεραίωση των υποθέσεων και, ειδικότερα, την κατανοµή των καθηκόντων 
µεταξύ των δικαστών. 

40. Για να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της συγκεκριµένης τροποποίησης, ο 
αντιπρόεδρος θα µπορούσε να µοιράζεται µε τον πρόεδρο τα καθήκοντα 
διεκπεραίωσης των αιτήσεων λήψης προσωρινών µέτρων. Στην περίπτωση αυτή, το 
άρθρο 47, πρώτο εδάφιο, θα παραπέµπει µόνο στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 9α, και 
θεσπίζεται ένα νέο άρθρο 48α, το οποίο θα προβλέπει τα εξής: 

Ο αντιπρόεδρος επικουρεί τον πρόεδρο του Γενικού ∆ικαστηρίου. Τον 
αντικαθιστά σε περίπτωση κωλύµατος ή χηρείας της θέσεώς του. Τον 
αντικαθιστά επίσης στα καθήκοντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 39 
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στον κανονισµό διαδικασίας. 

41. Τέλος, σε πρακτικό επίπεδο, η Επιτροπή θεωρεί ότι, αφ’ ης στιγµής επιτευχθεί 
καταρχήν συµφωνία σχετικά µε την αύξηση του αριθµού δικαστών, το Γενικό 
∆ικαστήριο θα πρέπει να λάβει τους δηµοσιονοµικούς πόρους που θα του 
επιτρέπουν να προσλάβει σηµαντικό αριθµό πρόσθετων νοµικών βοηθών, πριν 
ακόµα από την έγκριση και θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων του Οργανισµού. Οι 
νέοι αυτοί νοµικοί βοηθοί, οι οποίοι θα επικουρούν τους υπάρχοντες δικαστές, θα 
µπορούσαν να επιτρέψουν στους εν λόγω δικαστές να ξεκινήσουν τη διεκπεραίωση 
των υποθέσεων που εκκρεµούν, εν αναµονή της ανάληψης καθηκόντων από τους 
νεοδιοριζόµενους δικαστές, στα γραφεία των οποίων αυτοί οι νοµικοί βοηθοί θα 
µπορούσαν να τοποθετηθούν εν τέλει. 

42. Το δεύτερο ζήτηµα που ανακύπτει λόγω της αύξησης του αριθµού δικαστών του 
Γενικού ∆ικαστηρίου αφορά το σύστηµα διορισµού των δικαστών. Οι κανόνες που 
διέπουν τον διορισµό των δικαστών του Γενικού ∆ικαστηρίου καθορίζονται 
απευθείας στις συνθήκες. Όπως και στην περίπτωση του ∆ικαστηρίου, οι δικαστές 
διορίζονται µε κοινή συµφωνία των κυβερνήσεων των κρατών µελών για έξι έτη 
(άρθρο 19 παράγραφος 2 της ΣΕΕ και άρθρο 254, δεύτερο εδάφιο, της ΣΛΕΕ). Το 
άρθρο 254 προβλέπει επίσης την αρχή της ανά τριετία µερικής ανανέωσης. Το µόνο 
στοιχείο που είναι δυνατό να καθορισθεί µε τον Οργανισµό είναι ο αριθµός των 
δικαστών (άρθρο 254, πρώτο εδάφιο, της ΣΛΕΕ), υπό τον όρο ότι το Γενικό 
∆ικαστήριο διαθέτει έναν δικαστή ανά κράτος µέλος (άρθρο 19 παράγραφος 2 της 
ΣΕΕ). 

43. Επειδή ο νοµοθέτης δεν διαθέτει αρµοδιότητα για να συµπληρώσει τους κανόνες 
αυτούς, εναπόκειται στα κράτη µέλη να συµφωνήσουν ανεπίσηµα ένα σύστηµα 
διορισµού. Από τη στιγµή που ο αριθµός των διοριστέων δικαστών δεν θα 
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αντιστοιχεί στον αριθµό των κρατών µελών ούτε σε πολλαπλάσιο του αριθµού 
αυτού, ένα τέτοιο σύστηµα κρίνεται απολύτως απαραίτητο στην πράξη για να είναι 
δυνατοί διορισµοί οι οποίοι να είναι ταχείς και να µη δίδουν λαβή για 
αµφισβητήσεις. 

44. Εποµένως, η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να εγκρίνουν, κατά τη στιγµή της 
θέσπισης των τροποποιήσεων του Οργανισµού από τον νοµοθέτη, κοινή δήλωση µε 
την οποία θα αποσαφηνίζεται το σύστηµα διορισµού που θα έχουν συµφωνήσει. Η 
δήλωση αυτή θα µπορούσε να δηµοσιευθεί για λόγους ενηµέρωσης στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

45. Η Επιτροπή πιστεύει ότι τα κράτη µέλη, προκειµένου να προκρίνουν ένα σύστηµα 
διορισµού, θα πρέπει να συνεκτιµήσουν οπωσδήποτε µια σειρά θεµελιωδών στόχων. 
Πρώτον, πρέπει να διασφαλισθεί ότι θα διορίζονται τα πλέον κατάλληλα και 
κατηρτισµένα πρόσωπα για την άσκηση των συγκεκριµένων καθηκόντων. Η 
επίτευξη αυτού του στόχου διασφαλίζεται ήδη εν µέρει από τις γνωµοδοτήσεις της 
επιτροπής του άρθρου 255 της ΣΛΕΕ. Ακολούθως, πρέπει να διασφαλισθεί ένας 
βαθµός σταθερότητας της σύνθεσης του Γενικού ∆ικαστηρίου, µε τη διατήρηση 
στον µέγιστο δυνατό βαθµό των δυνατοτήτων ανανέωσης της θητείας των δικαστών. 
Λόγω του τεχνικού χαρακτήρα των νοµικών ζητηµάτων που εξετάζει το Γενικό 
∆ικαστήριο και της αυξηµένης ανάγκης εξειδίκευσης στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του, είναι σηµαντικό να υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της θητείας των δικαστών 
οι οποίοι έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικοί στο έργο τους. Σε περίπτωση που η 
αύξηση του αριθµού των δικαστών από 27 σε 39 θέτει εν αµφιβόλω τη δυνατότητα 
αυτή, θα ήταν ενδεδειγµένο να διερευνηθεί προσεκτικά η σκοπιµότητα µιας τέτοιας 
µεταρρύθµισης. Συγχρόνως, η Επιτροπή έχει επίγνωση του ότι τα κράτη µέλη 
επιθυµούν ένα σύστηµα το οποίο θα εγγυάται µε τον καλύτερο τρόπο την κατάλληλη 
αντιπροσώπευση, στη σύνθεση του Γενικού ∆ικαστηρίου, όλων των εθνικών 
νοµικών συστηµάτων. 

46. Η αύξηση του αριθµού των δικαστών από 27 σε 39, µε µερική ανανέωση ανά τριετία 
20 και 19 δικαστών, θα καταστήσει αναµφίβολα δυσχερέστερη την ταυτόχρονη 
επιδίωξη των προαναφερόµενων στόχων. 

47. Η Επιτροπή θεωρεί, εντούτοις, ότι είναι εν προκειµένω δυνατή η εξεύρεση 
ισορροπηµένων λύσεων και, για τον σκοπό αυτό, υποβάλλει στα κράτη µέλη προς 
σκέψη τα ακόλουθα δύο εναλλακτικά συστήµατα. 

48. Το πρώτο µοντέλο είναι σχεδιασµένο κατά τρόπο ώστε να γίνεται σεβαστή η 
απόλυτη ισότητα µεταξύ των κρατών µελών, χάρη σε ένα σύστηµα ισότιµης 
εναλλαγής, µε ταυτόχρονη διατήρηση στον µέγιστο δυνατό βαθµό των δυνατοτήτων 
ανανέωσης. Οι δύο βασικές αρχές του µοντέλου αυτού θα είναι ότι το Γενικό 
∆ικαστήριο πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον έναν δικαστή και το πολύ δύο 
δικαστές µε την ιθαγένεια εκάστου κράτους µέλους και ότι, όταν υπάρχουν δύο 
δικαστές µε την ίδια ιθαγένεια, οι θητείες τους θα πρέπει να ετεροχρονισµένες κατά 
µία τριετία. (Ειδικότερα, τυχόν χρονική αντιστοίχηση των θητειών θα µπορούσε να 
υπονοµεύσει την ανεξαρτησία των συγκεκριµένων δικαστών, οι οποίοι θα 
περιέρχονταν σε ανταγωνιστική θέση ο ένας έναντι του άλλου για µια προσεχή 
θητεία). Σε συµµόρφωση µε τις δύο προαναφερθείσες αρχές, ο διορισµός των 
δικαστών θα πραγµατοποιείται ως εξής: 
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• Καταρτίζεται κατάλογος εναλλαγής, ο οποίος περιλαµβάνει και τα είκοσι επτά 
κράτη µέλη. Ο κατάλογος αυτός είναι δυνατό να καταρτίζεται µε κλήρωση και να 
ακολουθεί τη σειρά η οποία καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 36 που είναι προσαρτηµένο στις συνθήκες. 

• Σε κάθε µερική ανανέωση, καταρχάς γίνεται µια καταγραφή των κρατών µελών 
των οποίων υπήκοος δεν συµπεριλαµβάνεται στους είκοσι (ή τους δεκαεννέα, 
αναλόγως της περιπτώσεως) δικαστές οι οποίοι βρίσκονται στο µέσον της θητείας 
τους, και διορίζεται κατά προτεραιότητα αντίστοιχος αριθµός δικαστών µε την 
ιθαγένεια των συγκεκριµένων κρατών. Είναι δυνατό να πρόκειται είτε για 
δικαστές των οποίων η θητεία κοντεύει να λήξει (υπό τον όρο ότι µερικοί εξ 
αυτών έχουν την ιθαγένεια ενός από τα κράτη µέλη που έχουν καταγραφεί) είτε 
για πρωτοδιοριζόµενους δικαστές.  

• Ακολούθως, για να καθορισθεί η ιθαγένεια των υπόλοιπων δικαστών που πρέπει 
να διορισθούν, τηρείται ο ήδη καταρτισθείς κατάλογος εναλλαγής, µε τήρηση του 
κανόνα ότι ο αριθµός δικαστών ανά κράτος µέλος δεν µπορεί να υπερβεί τους 
δύο. Και στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατό να πρόκειται είτε για δικαστές των 
οποίων η θητεία κοντεύει να λήξει (υπό τον όρο ότι µερικοί εξ αυτών έχουν την 
ιθαγένεια ενός από τα κράτη µέλη που έχουν καταγραφεί) είτε για 
πρωτοδιοριζόµενους δικαστές. 

• Κατά την επόµενη µερική ανανέωση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά µε τη 
σειρά που έπεται στον κατάλογο εναλλαγής (δηλαδή µε νέο σηµείο εκκίνησης το 
κράτος µέλος που ακολουθεί ευθύς µετά το κράτος µέλος του οποίου την 
ιθαγένεια είχε ο τελευταίος δικαστής ο οποίος διορίστηκε κατά την προηγούµενη 
µερική ανανέωση). 

• Όλοι οι υποψήφιοι που καθορίζονται µε τον ανωτέρω τρόπο εξετάζονται από την 
επιτροπή του άρθρου 255 της ΣΛΕΕ. Ανεξάρτητα από το περιεχόµενο των 
γνωµών που εκδίδει η εν λόγω επιτροπή, το σύστηµα διορισµού τηρείται 
απαρέγκλιτα. Με άλλα λόγια, σε περίπτωση αντιρρήσεων για µια συγκεκριµένη 
υποψηφιότητα, το οικείο κράτος µέλος καλείται να υποβάλει έναν άλλο 
υποψήφιο. 

49. Το δεύτερο µοντέλο που προτείνει η Επιτροπή είναι σχεδιασµένο κατά τρόπο ώστε 
να αντανακλά µια ισορροπία µεταξύ του στόχου να διασφαλίζεται µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο η αντιπροσώπευση όλων των εθνικών νοµικών συστηµάτων και της 
ανάγκης ικανοποίησης των απαιτήσεων για ένα Γενικό ∆ικαστήριο του οποίου η 
διάρθρωση θα περιλαµβάνει τµήµατα µε ειδίκευση καθ’ ύλη. Προς τον σκοπό αυτό, 
οι µισοί από τους νέους δικαστές (δηλαδή έξι) θα διορίζονται µε βάση διαδικασία η 
οποία θα ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη εξειδίκευσης. 

50. Όπως και στην περίπτωση του πρώτου µοντέλου, θα ισχύει η θεµελιώδης αρχή ότι το 
Γενικό ∆ικαστήριο πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον έναν δικαστή και το πολύ 
δύο δικαστές µε την ιθαγένεια εκάστου κράτους µέλους. Ο διορισµός των δικαστών 
θα πραγµατοποιείται ως εξής: 

• Σε κάθε µερική ανανέωση, τρεις δικαστές θα επιλέγονται µε γνώµονα τα 
νοµικά προσόντα που απαιτούνται για τη συµµετοχή στη σύνθεση ενός από τα 
ειδικευµένα τµήµατα που πρόκειται να συγκροτήσει το Γενικό ∆ικαστήριο. 
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Προς τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος µέλος δύναται να προτείνει έναν 
υποψήφιο. Η επιλογή µεταξύ των υποψηφίων αυτών πραγµατοποιείται από τα 
κράτη µέλη επί τη βάσει προηγούµενης γνωµοδότησης της επιτροπής του 
άρθρου 255 της ΣΛΕΕ. Τα κράτη µέλη ζητούν από την επιτροπή να λάβει 
υπόψη, στις γνώµες τις οποίες εκδίδει, τα προσόντα του εκάστοτε υποψηφίου 
στον τοµέα τον οποίον καλύπτει το εκάστοτε ειδικευµένο τµήµα και να 
καθορίσει µια αξιοκρατική σειρά για τους υποψήφιους ως προς τους οποίους 
επιβεβαιώνεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας. Για να 
αποτρέπονται εµπλοκές και καθυστερήσεις κατά τους διορισµούς, τα κράτη 
µέλη θα πρέπει να συµφωνήσουν εκ των προτέρων τη στάση την οποία θα 
τηρούν µετά την έκδοση γνώµης από την επιτροπή. 

• Οι υπόλοιποι δεκαέξι ή δεκαεπτά δικαστές θα διορίζονται µε βάση το σύστηµα 
εναλλαγής το οποίο προβλέπεται στο πλαίσιο του πρώτου µοντέλου, αλλά µε 
µια διαφορά σε σχέση µε αυτό: κάθε κράτος µέλος του οποίου υπήκοος 
διορίστηκε στο πλαίσιο της εκάστοτε µερικής ανανέωσης κατόπιν επιλογής µε 
γνώµονα την ειδίκευση δεν θα µπορεί να ασκεί, στο πλαίσιο της ίδιας µερικής 
ανανέωσης, τυχόν δικαίωµα διορισµού ενός δικαστή το οποίο θα είχε κανονικά 
µε βάση τον κατάλογο εναλλαγής. 

51. Είναι επίσης σκόπιµο να διευκρινισθούν οι λεπτοµερείς ρυθµίσεις που θα διέπουν 
τον πρώτο διορισµό των δώδεκα επιπλέον δικαστών. Λόγω του κατεπείγοντος 
χαρακτήρα της τρέχουσας κατάστασης, δεν είναι δυνατή αναµονή µέχρι τις επόµενες 
µερικές ανανεώσεις της σύνθεσης του Γενικού ∆ικαστηρίου, το 2013 και το 2016, 
προκειµένου να προστεθούν διαδοχικά στη σύνθεσή του δύο οµάδες έξι δικαστών. 
Αντιθέτως, επιβάλλεται να διορισθούν οι δώδεκα νέοι δικαστές το συντοµότερο 
δυνατό µετά την έναρξη ισχύος της τροποποίησης του Οργανισµού. Συγχρόνως, οι 
θητείες των νέων αυτών δικαστών πρέπει να ευθυγραµµισθούν µε τις θητείες των 
υφιστάµενων δικαστών, έτσι ώστε να εκπληρώνεται η επιταγή του άρθρου 254 της 
ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει ότι η σύνθεση του δικαστηρίου πρέπει να ανανεώνεται εν 
µέρει κάθε τρία έτη. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εισηγείται να 
ευθυγραµµισθεί η διάρκεια της θητείας των νέων δικαστών µε την περιοδικότητα της 
µερικής ανανέωσης του Γενικού ∆ικαστηρίου, µέσω της επιµήκυνσης της διάρκειας 
της θητείας τους κατά το αναγκαίο χρονικό διάστηµα. Η ταυτόχρονη εκπλήρωση 
όλων των προαναφερθεισών απαιτήσεων προϋποθέτει κατ’ ανάγκη ότι οι πρώτοι 
νέοι δικαστές θα πρέπει να ασκήσουν τα καθήκοντά τους επί χρονικό διάστηµα που 
δεν θα αντιστοιχεί στην προβλεπόµενη από τις συνθήκες εξαετή θητεία. 

52. Υπό τις συνθήκες αυτές, η Επιτροπή θεωρεί ότι, προς χάριν της ασφάλειας δικαίου, 
πρέπει να προστεθεί µια µεταβατική διάταξη στην πρόταση του ∆ικαστηρίου. Η 
διάταξη αυτή, αφενός, θα προβλέπει ότι οι νέοι δικαστές αναλαµβάνουν τα 
καθήκοντά τους πάραυτα, δηλαδή πριν από την επίσηµη έναρξη της πρώτης 
εξαετούς θητείας τους και, αφετέρου, θα καθορίζει τη διάρκεια της θητείας εκάστου 
νέου δικαστή. Η εν λόγω διάταξη θα µπορούσε να έχει τη µορφή µιας νέας 
παραγράφου 3 του άρθρου 3: 

3. Οι δώδεκα δικαστές οι οποίοι διορίζονται µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισµού αναλαµβάνουν τα καθήκοντά τους αµέσως µετά την ορκωµοσία 
τους. Οι έξι εξ αυτών επιλέγονται µε κλήρωση, και η εντολή τους λήγει έξι έτη 
µετά την πρώτη µερική ανανέωση της σύνθεσης του Γενικού ∆ικαστηρίου η 
οποία έπεται της θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισµού. Η θητεία των 
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υπόλοιπων έξι δικαστών λήγει έξι έτη µετά τη δεύτερη µερική ανανέωση της 
σύνθεσης του Γενικού ∆ικαστηρίου η οποία έπεται της θέσης σε ισχύ του 
παρόντος κανονισµού. 

53. Σε ό,τι αφορά την ιθαγένεια των πρώτων δώδεκα πρόσθετων δικαστών, η Επιτροπή 
προτείνει να καθορίζεται αυτή µε κλήρωση ή µε βάση τη σειρά η οποία καθορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 που είναι προσαρτηµένο στις 
συνθήκες. 

 Τροποποιήσεις οι οποίες αφορούν το ∆ικαστήριο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

54. Το ∆ικαστήριο προτείνει να προβλεφθεί στο πλαίσιο του Οργανισµού του 
∆ικαστηρίου η δυνατότητα τοποθετήσεως αναπληρωτών δικαστών στα ειδικευµένα 
δικαιοδοτικά όργανα προς αναπλήρωση των δικαστών που απέχουν επί µεγάλο 
χρονικό διάστηµα από τα καθήκοντά τους λόγω κωλύµατος. Ειδικότερα, η 
δυνατότητα αυτή θα προβλέπεται µόνο σε σχέση µε το ∆ικαστήριο ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, και προτείνεται ειδικός κανονισµός για το δικαστήριο αυτό. Με βάση τη 
διατύπωση του εν λόγω κανονισµού, το Συµβούλιο θα διορίζει τρεις αναπληρωτές 
δικαστές µεταξύ των παλαιών µελών του ∆ικαστηρίου. Ένας εξ αυτών θα καλείται 
να ασκήσει καθήκοντα δικαστή σε περίπτωση πραγµατικού ή δυνάµενου να 
προβλεφθεί κωλύµατος του ∆ικαστηρίου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης επί χρονικό διάστηµα 
όχι βραχύτερο των τριών µηνών. 

55. Η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος ότι, σε ένα δικαιοδοτικό όργανο το οποίο 
περιλαµβάνει περιορισµένο αριθµό δικαστών, η παρατεταµένη απουσία ενός ή 
περισσοτέρων µελών είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρές πρακτικές δυσχέρειες. Η 
λύση που προτείνεται για την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου προβλήµατος 
κρίνεται πρόσφορη. 

56. Ο κανονισµός διαδικασίας του ∆ικαστηρίου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης θα πρέπει να 
τροποποιηθεί µετά την έκδοση του προαναφερθέντος κανονισµού, µε στόχο, ιδίως, 
την προσαρµογή των κανόνων που διέπουν τη σύνθεση των τµηµάτων και την 
ανάθεση των υποθέσεων. Οι αναπληρωτές δικαστές στην πραγµατικότητα θα 
ασκούν καθήκοντα δικαστή µόνο σε σχέση µε υποθέσεις της κατηγορίας για την 
οποία έχουν διορισθεί, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν θα συµµετέχουν στο 
προβλεπόµενο από τον κανονισµό διαδικασίας σύστηµα εναλλαγής. 

57. Σε σχέση µε το προαναφερθέν σχέδιο κανονισµού, είναι σκόπιµο να διατυπωθούν 
ορισµένες παρατηρήσεις, οι οποίες αφορούν τα άρθρα 2 και 5 του σχεδίου. 

58. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 2, ενδείκνυται να αποσαφηνισθεί η σειρά µε την οποία θα 
καλούνται να ασκήσουν καθήκοντα οι τρεις αναπληρωτές δικαστές κάθε φορά που 
πληρούνται οι προϋποθέσεις αναπλήρωσης λόγω κωλύµατος ενός εκ των κύριων 
δικαστών. Η Επιτροπή εισηγείται να ρυθµισθεί το ζήτηµα αυτό στην απόφαση του 
Συµβουλίου µε την οποία θα καθορίζεται ο κατάλογος των αναπληρωτών δικαστών. 
Προς τον σκοπό αυτό, απαιτείται η προσθήκη, στο τέλος του πρώτου εδαφίου του 
άρθρου 2 παράγραφος 1, µιας φράσης η οποία θα προβλέπει τα εξής: 
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Ο εν λόγω κατάλογος καθορίζει τη σειρά µε την οποία καλούνται να ασκήσουν 
καθήκοντα οι αναπληρωτές δικαστές, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2, 
δεύτερο εδάφιο. 

59. Εξάλλου, η φράση «µε βάση τη σειρά» πρέπει να παρεµβληθεί µετά τη φράση «ο 
πρόεδρος του ∆ικαστηρίου καλεί έναν αναπληρωτή δικαστή να αναλάβει 
καθήκοντα» στο άρθρο 2 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο. 

60. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 5, διαµέσου της χρήσης ενιαίας διατύπωσης («λήξη των 
καθηκόντων» των αναπληρωτών δικαστών), η συγκεκριµένη διάταξη ρυθµίζει στην 
πραγµατικότητα δύο σαφώς διακριτές µεταξύ τους περιπτώσεις: το πρώτο και το 
τρίτο εδάφιο αφορούν την οριστική διαγραφή από τον κατάλογο, ενώ το δεύτερο 
εδάφιο ρυθµίζει τα της πραγµατικής παύσης των καθηκόντων ενός αναπληρωτή 
δικαστή ο οποίος εξακολουθεί να είναι διορισµένος και να συµπεριλαµβάνεται στον 
κατάλογο, αλλά παύει να ασκεί καθήκοντα λόγω της επανόδου του κωλυόµενου 
δικαστή. Η Επιτροπή εισηγείται τη σαφέστερη διαφοροποίηση των δύο αυτών 
περιπτώσεων, µε τη ρύθµισή τους από δύο αυτοτελή άρθρα. 

61. Εξάλλου, σε περίπτωση επανόδου του δικαστή ο οποίος κωλυόταν, προβλέπεται ότι 
το ∆ικαστήριο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (το σύνολο των µόνιµων δικαστών του ή οι 
δικαστές που συγκροτούν το εκάστοτε δικαστικό τµήµα;) θα µπορεί να αποφασίζει 
κατά τη διακριτική του ευχέρεια σχετικά µε τη συνέχιση ή µη της άσκησης 
καθηκόντων από έναν αναπληρωτή δικαστή µέχρι την περάτωση (του συνόλου ή 
ενός µέρους;) των υποθέσεων στην εκδίκαση των οποίων µετέσχε. Η προσέγγιση 
αυτή δίδει λαβή σε ορισµένες ενστάσεις, διότι θα µπορούσε να αποδυναµώσει την 
ανεξαρτησία των αναπληρωτών δικαστών, υπό την έννοια ότι η συνέχιση της 
άσκησης καθηκόντων από αυτούς θα εξαρτάται από τη γνώµη των µόνιµων 
δικαστών µε τους οποίους συνεργάζονται. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι 
θα ήταν προσφορότερο να καθιερωθεί ένα αντικειµενικό κριτήριο για τον 
προσδιορισµό των υποθέσεων ως προς τις οποίες ο εκάστοτε αναπληρωτής δικαστής 
εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα ακόµη και µετά την άρση του κωλύµατος του 
δικαστή τον οποίον αντικαθιστά. Παραδείγµατος χάρη, η Επιτροπή προτείνει να 
προβλεφθεί ότι, σε σχέση µε όλες τις υποθέσεις για την εκδίκαση των οποίων του 
ανατέθηκαν καθήκοντα, ο αναπληρωτής δικαστής παραµένει εν ενεργεία µέχρι την 
περάτωσή τους. Η ρύθµιση αυτή θα διασφάλιζε µια µεγαλύτερη σταθερότητα στη 
σύνθεση των δικαστικών τµηµάτων. Η Επιτροπή συνιστά, συνεπώς, να 
επαναδιατυπωθεί το άρθρο 5 ως εξής: 

 Άρθρο 5 

 Κάθε αναπληρωτής δικαστής διαγράφεται από τον κατάλογο του άρθρου 2 
παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησής του ή αν 
εκδοθεί απόφαση για την απαλλαγή από τα καθήκοντά του υπό τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στο άρθρο 6, πρώτο και δεύτερο εδάφιο, του Οργανισµού. 

 Κάθε αναπληρωτής δικαστής ο οποίος διαγράφεται από τον κατάλογο του 
άρθρου 2 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, αντικαθίσταται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που προβλέπει η ίδια αυτή διάταξη για την υπολειπόµενη περίοδο 
ισχύος του εν λόγω καταλόγου. 

 Άρθρο 5α 
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 Τα καθήκοντα των αναπληρωτών δικαστών παύουν µε τη λήξη του κωλύµατος 
των δικαστών τους οποίους αναπληρώνουν. Ωστόσο, κάθε αναπληρωτής 
δικαστής, για τις υποθέσεις στην εκδίκαση των οποίων µετέσχε, εξακολουθεί να 
ασκεί καθήκοντα µέχρι την περάτωσή τους. 

Τροποποιήσεις οι οποίες αφορούν το σύνολο των δικαιοδοτικών οργάνων 

62. Το ∆ικαστήριο προτείνει, τέλος, την κατάργηση της κατ’ αποκοπήν προθεσµίας των 
δέκα ηµερών λόγω αποστάσεως, µε το σκεπτικό ότι αυτή δεν έχει κανένα λόγο 
ύπαρξης συνεπεία των νέων τεχνολογιών. 

63. Είναι αληθές ότι η κατ’ αποκοπήν προθεσµία των δέκα ηµερών λόγω αποστάσεως 
δεν εξυπηρετεί, τη σήµερον ηµέρα, τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε, δηλαδή την 
αντιστάθµιση του χρόνου που απαιτείται για τη διαβίβαση της αλληλογραφίας στα 
δικαστήρια. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η πρόσθετη αυτή προθεσµία 
αποδεικνύεται ενίοτε πολύτιµη, διότι επιτρέπει σε διαδίκους και ενδιαφεροµένους να 
καταθέσουν εµπροθέσµως τα τυχόν υποµνήµατα και τις παρατηρήσεις τους. 

64. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η τροποποίηση αυτή δεν αποτελεί προτεραιότητα και, σε ό,τι 
την αφορά, θα µπορούσε να αρκεσθεί στη διατήρηση των ρυθµίσεων που ισχύουν 
σήµερα. Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση που εγκριθεί η κατάργηση της 
προθεσµίας λόγω αποστάσεως, η Επιτροπή δεν θα είχε πρόβληµα να προσαρµοσθεί 
σε αυτή. 

65. Εντούτοις, σε περίπτωση κατάργησης της επιπλέον προθεσµίας των δέκα ηµερών, η 
Επιτροπή θα συνέστηνε να επιµηκυνθούν ορισµένες ειδικές προθεσµίες οι οποίες 
προβλέπονται στον Οργανισµό3: 

• Η προθεσµία δύο µηνών για την κατάθεση γραπτών παρατηρήσεων σχετικά µε 
αιτήσεις έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων (άρθρο 23, δεύτερο εδάφιο, του 
Οργανισµού) θα πρέπει να αυξηθεί σε δέκα εβδοµάδες, λόγω της περίπλοκης 
διαδικασίας που απαιτείται συχνά για την κατάρτιση των παρατηρήσεων 
αυτών, ιδίως στην περίπτωση των κρατών µελών και των θεσµικών οργάνων. 

• Η προθεσµία δύο µηνών για την άσκηση αναίρεσης κατά ορισµένων 
αποφάσεων του Γενικού ∆ικαστηρίου (άρθρο 56, πρώτο εδάφιο) ή του 
∆ικαστηρίου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (άρθρο 9, πρώτο εδάφιο, του παραρτήµατος 
I) θα πρέπει οµοίως να αυξηθεί σε δέκα εβδοµάδες, διότι, εντός της 
προθεσµίας αυτής, τα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει, διαδοχικά, να αποφασίσουν 
για το κατά πόσον θα ασκήσουν αναίρεση ή όχι (πράγµα το οποίο µπορεί να 
απαιτήσει ορισµένο χρόνο για εσωτερικούς διαδικαστικούς λόγους) και να 
συντάξουν την ενδεχόµενη αναίρεση. 

• Η προθεσµία δύο εβδοµάδων για την άσκηση αναίρεσης κατά της απόφασης 
του Γενικού ∆ικαστηρίου ή του ∆ικαστηρίου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε την 
οποία απορρίπτεται αίτηση παρεµβάσεως (άρθρο 57, πρώτο εδάφιο, και άρθρο 

                                                 
3 ∆εν είναι δυνατή τροποποίηση των προθεσµιών οι οποίες καθορίζονται από τις ίδιες τις συνθήκες, π.χ. 

της προθεσµίας δύο µηνών για την άσκηση προσφυγής ακυρώσεως (άρθρο 263 της ΣΛΕΕ) ή της 
προβλεπόµενης στο άρθρο 269 της ΣΛΕΕ προθεσµίας ενός µηνός. 
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10, πρώτο εδάφιο, του παραρτήµατος I) θα πρέπει να αυξηθεί σε τρεις 
εβδοµάδες. 

66. Επίσης, θα ήταν σκόπιµο να επιµηκυνθούν µερικές ακόµη προθεσµίες, οι οποίες 
καθορίζονται στους κανονισµούς διαδικασίας των δικαιοδοτικών οργάνων: 

• Η προθεσµία επτά ηµερών για την υποβολή αίτησης ενόψει της κατάθεσης 
υποµνήµατος απαντήσεως ή συµπληρωµατικού υποµνήµατος µετά την 
κατάθεση υποµνήµατος απαντήσεως σε αίτηση ανταναιρέσεως (άρθρα 117 
παράγραφοι 1 και 2, τελευταίο εδάφιο, του κανονισµού διαδικασίας του 
∆ικαστηρίου, και 143 παράγραφοι 1 και 2, τελευταίο εδάφιο, του κανονισµού 
διαδικασίας του Γενικού ∆ικαστηρίου). 

• Η προθεσµία ενός µηνός για την υποβολή παρατηρήσεων επί επανεξέτασης 
(άρθρο 123ε, δεύτερο εδάφιο, του κανονισµού διαδικασίας του ∆ικαστηρίου). 

• Η προθεσµία δύο µηνών για την υποβολή παρατηρήσεων επί αίτησης έκδοσης 
προδικαστικής απόφασης ΕΖΕΣ (άρθρο 123ζ, τρίτο εδάφιο, του κανονισµού 
διαδικασίας του ∆ικαστηρίου). 

67. Τέλος, θα ήταν ευκταίο να προβλεφθεί, ως αντιστάθµισµα για την κατάργηση της 
προθεσµίας λόγω αποστάσεως, ότι οι διαδικαστικές προθεσµίες αναστέλλονται κατά 
τις πρώτες δύο εβδοµάδες του Αυγούστου, καθώς και από τις 20 ∆εκεµβρίου έως τις 
3 Ιανουαρίου. Ο λόγος είναι ότι η τήρηση των συντοµευµένων προθεσµιών δέκα 
ηµερών θα ήταν ιδιαιτέρως δυσχερής κατά τη διάρκεια των συγκεκριµένων 
περιόδων δικαστικών διακοπών. 

Συµπέρασµα 

Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της τροποποίησης του Οργανισµού την οποία προτείνει το 
∆ικαστήριο, µε την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που περιγράφονται στα σηµεία 16, 23 και 
24, 31, 37, 40, 52, 58, 59, 61 και 65 της παρούσας γνώµης και υπό την προϋπόθεση της 
ταυτόχρονης θέσπισης από τα κράτη µέλη ενός συστήµατος διορισµού των δικαστών του 
Γενικού ∆ικαστηρίου. 

Η παρούσα γνώµη διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 
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