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UREDBA (EU, EURATOM) 2015/…

EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od …

o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu 

Suda Europske unije

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 254. prvi 

stavak i članak 281. drugi stavak,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov 

članak 106.a stavak 1.,

uzimajući u obzir zahtjev Suda,

uzimajući u obzir mišljenje Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom1,

1 Stajalište Europskog parlamenta od 15. travnja 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) 
i Stajalište Vijeća u prvom čitanju od 23. lipnja 2015. (još nije objavljeno u Službenom 
listu).
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budući da:

(1) Zbog postupnog proširenja nadležnosti Općeg suda od njegova osnivanja, broj predmeta 

pred Općim sudom već godinama kontinuirano raste, što je s vremenom dovelo do 

povećanja broja predmeta koji su u tijeku pred tim sudom. To utječe na trajanje postupaka.

(2) Trenutačno trajanje postupaka se iz perspektive stranaka postupka ne čini prihvatljivo, a 

posebno s obzirom na zahtjeve navedene u članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim 

pravima i članku 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

(3) Situacija u kojoj se nalazi Opći sud ima strukturne uzroke povezane s, između ostalog, 

povećanjem broja i raznovrsnosti pravnih akata institucija, tijela, ureda i agencija Unije 

kao i s opsegom i složenošću predmeta pred Općim sudom, posebno u području tržišnog 

natjecanja i državnih potpora.

(4) Zbog toga bi trebalo poduzeti potrebne mjere za rješavanje situacije, a Ugovorima 

predviđeno korištenje mogućnosti povećanja broja sudaca Općeg suda omogućilo bi, u 

kratkom roku, i smanjivanje broja predmeta koji su u tijeku i skraćivanje prekomjernog 

trajanja postupaka pred Općim sudom.



9375/1/15 REV 1 JS/jn 3
SJ DIR 4 HR

(5) Uzimajući u obzir vjerojatni razvoj radnog opterećenja Općeg suda broj sudaca trebalo bi, 

na kraju procesa koji se sastoji od tri faze, utvrditi na 56, pri čemu se podrazumijeva da ni 

u kojem trenutku u Općem sudu ne mogu biti više od dva suca imenovana na prijedlog iste 

države članice.

(6) Kako bi se brzo smanjio broj zaostalih predmeta koji su u tijeku, dvanaest dodatnih sudaca 

trebalo bi stupiti na dužnost …*.

(7) Nadležnost za odlučivanje u prvom stupnju o službeničkim predmetima Unije i sedam 

mjesta sudaca Službeničkog suda Europske unije trebalo bi, na temelju budućeg 

zakonodavnog zahtjeva Suda, prenijeti na Opći sud u rujnu 2016.

(8) Preostalih devet dodatnih sudaca trebali bi stupiti na dužnost u rujnu 2019. Kako bi se 

osigurala ekonomičnost, to ne bi smjelo dovesti do zapošljavanja dodatnih sudskih 

savjetnika ili drugog pomoćnog osoblja. Mjerama interne reorganizacije unutar same 

institucije trebalo bi osigurati učinkovitu upotrebu postojećih ljudskih potencijala.

(9) Potrebno je na odgovarajući način prilagoditi odredbe Statuta Suda Europske unije o 

djelomičnoj zamjeni sudaca i nezavisnih odvjetnika koja se provodi svake tri godine.

(10) Protokol br. 3 o Statutu Suda Europske unije trebalo bi stoga na odgovarajući način 

izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

* SL: molimo umetnuti „u rujnu 2015.” ili, ako ova Uredba stupi na snagu nakon 31. kolovoza 
2015., „nakon stupanja na snagu ove Uredbe”.
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Članak 1.

Protokol br. 3 o Statutu Suda Europske unije mijenja se kako slijedi:

1. Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Kada se svake tri godine provodi djelomična zamjena sudaca, zamjenjuje se polovica 

sudaca. Ako je broj sudaca neparan, broj sudaca koji se zamjenjuju jest naizmjenično prvi 

broj iznad polovice broja sudaca, a zatim prvi broj ispod polovice broja sudaca.

Prvi stavak primjenjuje se i kada se svake tri godine provodi djelomična zamjena 

nezavisnih odvjetnika.”.

2. Članak 48. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 48.

„Opći sud sastoji se od

(a) 40 sudaca od …*;

(b) 47 sudaca od 1. rujna 2016.;

(c) dvaju sudaca po državi članici od 1. rujna 2019.”.

* SL: molimo umetnuti „1. rujna 2015.” ili datum stupanja na snagu ove Uredbe ako je taj 
datum nakon 1. rujna 2015.
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Članak 2.

Mandat dodatnih sudaca Općeg suda koje treba imenovati na temelju članka 48. Protokola br. 3 o 

Statutu Suda Europske unije jest sljedeći:

(a) Mandat šest od dvanaest dodatnih sudaca koje treba imenovati od …*, završava 

31. kolovoza 2016. Tih šest sudaca biraju se ždrijebom. Mandat ostalih šest sudaca 

završava 31. kolovoza 2019.;

(b) Mandat triju od sedam dodatnih sudaca koje treba imenovati od 1. rujna 2016. završava 

31. kolovoza 2019. Ta tri suca biraju se ždrijebom. Mandat ostalih četiriju sudaca završava 

31. kolovoza 2022.;

(c) Mandat četiriju od devet dodatnih sudaca odabranih ždrijebom koje treba imenovati od 

1. rujna 2019. završava 31. kolovoza 2022. Ta četiri suca biraju se ždrijebom. Mandat 

ostalih pet sudaca završava 31. kolovoza 2025.

* SL: molimo umetnuti „1. rujna 2015.” ili datum stupanja na snagu ove Uredbe ako je taj 
datum nakon 1. rujna 2015.
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Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik
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I. UVOD

1. Sud je 28. ožujka 2011. podnio zakonodavnu inicijativu1 u skladu s člankom 281.

drugim stavkom UFEU-a za izmjenu Protokola o Statutu Suda kojom se, između ostalog, broj

sudaca Općeg suda povećava za dvanaest. Iako su druge predložene izmjene usvojene

11. kolovoza 2012., u Vijeću je bilo nemoguće doći do sporazuma u pogledu povećanja broja

sudaca.

2. Europski parlament na plenarnoj sjednici 15. travnja 2014. usvojio je u prvom čitanju svoje

stajalište o prijedlogu Suda kojim podupire povećanje broja sudaca Općeg suda za dvanaest.

3. S obzirom na navedeno i uzimajući u obzir ozbiljno povećanje broja predmeta Općeg suda od

podnašanja početnog prijedloga Sud je 13. listopada 2014.2 predložio da ga suzakonodavci

izmijene tako da u tri faze do 2019. udvostruče broj sudaca Općeg suda, među ostalim

integracijom Službeničkog suda u Opći sud, što bi dovelo do neto povećanja broja sudaca za

dvadeset i jednog dodatnog suca.

4. Temeljem toga Coreper je 11. prosinca 2014. došao do načelnog sporazuma o ključnim

elementima reforme kako je utvrđeno u dokumentu 16576/14 od 8. prosinca 2014.

5. Tijekom prvog polugodišta 2015. predsjedništvo je pokušavalo započeti neslužbene rasprave s

Odborom za pravna pitanja Europskog parlamenta u obliku četverostranog dijaloga uz

sudjelovanje Suda i Komisije s ciljem postizanja „ranog sporazuma u drugom čitanju” o

reformi kojim bi Vijeće usvojilo stajalište u prvom čitanju na temelju prethodno dogovorenog

teksta koje bi onda Europski parlament mogao odobriti u skladu s člankom 294. stavkom 7.

točkom (a) UFEU-a. Međutim, ovi napori nisu bili okrunjeni uspjehom.

1 Dokument 8787/11.
2 Dokument 14448/14 + COR 1.
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6. U tim okolnostima Vijeće je odlučilo usvojiti svoje stajalište u prvom čitanju u skladu s

člankom 294. stavkom 5. UFEU-a te ga proslijediti Europskom parlamentu zajedno s ovim

obrazloženjem.

II. CILJ

7. Zbog postupnog proširenja njegove nadležnosti broj predmeta pred Općim sudom godinama

postojano raste, što je s vremenom dovelo do povećanja broja predmeta koji su u tijeku pred

tim sudom. To utječe na trajanje postupaka što nije prihvatljivo s gledišta stranaka u sporu i

nije u skladu s obvezom Unije da osigura donošenje presude u razumnom roku kako je

utvrđeno člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije. Ovo je razlog za

zabrinutost osobito u područjima tržišnog natjecanja i državne potpore.

8. Uzimajući u obzir ozbiljno povećanje broja predmeta Općeg suda od 2011. Sud je, kao što je

navedeno u prethodnoj točci 3., predložio 13. listopada 2014. da suzakonodavci izmijene

izvorni prijedlog tako da u tri faze do 2019. udvostruče broj sudaca Općeg suda, među ostalim

integracijom Službeničkog suda u Opći sud, kako bi se postigli sljedeći ciljevi:

– zaključiti jednako toliko predmeta koliko ih je došlo pred Sud te tako zaustaviti rast

broja predmeta u tijeku;

– riješiti zaostale neriješene predmete;

– skratiti trajanje postupaka pred Općim sudom te na taj način smanjiti rizik da se

Europsku uniju optužuje za kršenje članka 47. Povelje;

– pojednostaviti pravosudnu arhitekturu Europske unije te promicati dosljednost sudske

prakse;
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– imati veću fleksibilnost u rješavanju predmeta tako da se u interesu dobrog sudovanja

Općem sudu dopusti da dodijeli veći ili manji broj sudaca jednom ili više vijeća ovisno

o promjenama u broju predmeta, ili da se određena vijeća učine nadležnima za

saslušanja i odluke o predmetima iz određenih područja;

– riješiti opetovane probleme povezane s imenovanjem sudaca Službeničkog suda te

spriječiti slične koji bi se mogli pojaviti u vezi s imenovanjem dodatnih sudaca Općeg

suda;

– vratiti Sudu ovlast da donosi odluke o žalbama u sporovima između Unije i njezinih

službenika te na taj način učiniti suvišnim i postupak preispitivanja (čija se provedba

pokazala donekle složenom) i ured privremenog suca na Službeničkom sudu.

III. ANALIZA STAJALIŠTA VIJEĆA U PRVOM ČITANJU

9. Stajalište Vijeća u prvom čitanju u osnovi odgovora prijedlogu Suda od 13. listopada 2014.

(vidjeti prethodnu točku 3.) iako sa smanjenim troškovima. Ono predviđa povećanje broja

sudaca Općeg suda na pedeset i šest u tri faze:

- od rujna 2015. (ili datuma stupanja na snagu Uredbe o izmjeni ako je to nakon
1. rujna 2015.) : povećanje broja sudaca za dvanaest;

- od rujna 2016.: prijenos nadležnosti u prvom stupnju u predmetima u vezi s javnom
službom Unije na Opći sud te integracija sedam mjesta sudaca Službeničkog suda u
Opći sud na temelju budućeg zakonodavnog zahtjeva Suda pod uvjetom da Europski
parlament i Vijeće to usvoje.

- od rujna 2019.: povećanje broja sudaca za devet.
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10. Tijekom prve i druge faze svaki od dodatnih sudaca imao bi tri sudska savjetnika. Međutim,

kao što je navedeno u uvodnoj izjavi br. 9. i dogovoreno sa Sudom, treća faza ne bi trebala

imati za posljedicu bilo kakve dodatne upravne troškove (neće biti zapošljavanja dodatnih

sudskih savjetnika i pomoćnika).

11. Nadalje, kao dio političkog kompromisa Sud će davati godišnje statistike o svojoj sudskoj

djelatnosti među ostalim o razvoju žalbenih predmeta te će prema potrebi predlagati

odgovarajuće mjere. Također je dogovoreno da će se tijekom druge i treće faze proširenja

Općeg suda napraviti procjena stanja Općeg suda koja bi mogla, ukoliko je to potrebno,

dovesti do određenih prilagodbi pri čemu se podrazumijeva da se one neće ticati broja sudaca,

ali da mogu obuhvatiti sve druge aspekte koji se odnose na funkcioniranje i upravne izdatke

Suda. Naposljetku, od Općeg suda očekuje se da preispita svoju unutarnju organizaciju i svoj

Poslovnik te da temeljem toga usvoji nužne mjere i na vrijeme podnese odgovarajuće

prijedloge Vijeću na odobrenje prije završne faze proširenja 2019.

12. Vijeće smatra nužnom ovu reformu Općeg suda budući je broj zaostalih neriješenih predmeta

u tijeku i prekomjerno trajanje postupaka u 2015. puno veće nego u 2011. kada je Sud podnio

svoju izvornu inicijativu o dvanaest dodatnih sudaca. U 2010. bilo je 636 novih predmeta. U

2014. bilo je 912 novih predmeta što predstavlja rast od otprilike 43 % u četiri godine. To je

dovelo do situacije gdje stranke, osobito gospodarski subjekti u predmetima u vezi s tržišnim

natjecanjem i državnom potporom, ponekad na presudu čekaju više od četiri godine, a za to su

vrijeme blokirane velike svote te se stoga ne mogu uložiti u europsko gospodarstvo. Nadalje,

zbog zakašnjelih presuda već su podneseni zahtjevi za naknadu štete protiv Unije. Osim štete

povezane s narušavanjem ugleda Europske unije zbog nepoštovanja vlastite Povelje o

temeljnim pravima neprovođenje reforme Općeg suda uzrokuje znatne troškove europskom

gospodarstvu i porezni obveznicima.
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13. Povećanje broja sudaca za dvadeset i jedan je, uzevši u obzir navedeno, opravdano. U

usporedbi s povećanjem broja predmeta za 43 % u stajalištu Vijeća u prvom čitanju predviđa

se dodatno povećanje broja sudaca za samo 22 % (s 40 na 49), ukoliko se isključi sedam

mjesta prenijetih iz Službeničkog suda, te će stoga u pogledu kapaciteta Općeg suda to

povećanje imati neutralan učinak budući da će radno opterećenje predmetima u vezi s javnom

službom (između 150 i 200 predmeta godišnje) od 2016. također spadati pod Opći sud. K

tome će već doneseni novi zakoni ili zakoni o kojima se raspravlja vjerojatno dovesti do

daljnjeg povećanja broja predmeta pred Općim sudom.

14. Smanjenje broja nadležnosti na dva umjesto tri dovest će do pojednostavljenja pravnog

sustava, jačanja usklađenosti sudske prakse te će imati za posljedicu ekonomiju razmjera.

Reformom će se omogućiti specijalizacija vijeća Općeg suda s očitim pozitivnim poslje-

dicama za njegovu produktivnost. Također će se omogućiti Općem sudu puno kvalitetnija

vijećanja jer će se odluke češće donositi u vijeću od pet sudaca umjesto tri te će se po potrebi

pozvati članove Općeg suda da vrše zadaće nezavisnog odvjetnika.

15. Troškovi reforme koji bi proizašla iz stajališta Vijeća u prvom čitanju (vidjeti prethodne točke

10. i 11.) iznosili bi 13,5 milijuna eura dodatnih godišnjih troškova u neto iznosima pri

ustaljenom radu Suda što se mora usporediti s izvornim prijedlogom i procjenom od 11,2

milijuna eura za dvanaest dodatnih sudaca kojeg je Europski parlament već prihvatio u

svojem stajalištu u prvom čitanju. Stajalište Vijeća u prvom čitanju stoga predstavlja

povećanje ukupnog troška reforme za 20 % u usporedbi s prijedlogom iz 2011., dok se

istovremeno godišnji broj novih predmeta na Općem sudu povećao za 43 %. Uzimajući u

obzir i trošak koji bi nastao bez provedbe reforme, troškovi reforme čine se umjerenima i

opravdanima.
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IV.ZAKLJUČAK

16. Reforma predviđena stajalištem Vijeća u prvom čitanju osigurala bi nakon donošenja održivo

i dugoročno rješenje za sadašnje izazove s kojima se Unija suočava u vezi sa svojim

nadležnostima te bi joj omogućilo da izvrši svoje funkcije u roku i u skladu sa standardima

kvalitete koje europski građani i poduzeća imaju pravo očekivati u Uniji koja se temelji na

vladavini prava.
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Europskog parlamenta  i Vijeća  o izmjeni Protokola  br. 3 o S ta tutu Suda  
Europske  unije  (prvo čitanje ) 
– donošenje  
a ) s ta ja liš ta  Vijeća 
b) obrazloženja  Vijeća  

 

1. Sud je 4. travnja 2011. Vijeću proslijedio zahtjev za izmjenu Statuta Suda1 na temelju članka 

254. prvog stavka i članka 281. drugog stavka UFEU-a te članka 106.a stavka 1. Ugovora o 

EZAE-u.

2. Komisija je donijela svoje mišljenje 30. rujna 2011.2

3. Europski parlament donio je 15. travnja 2014.3 svoje stajalište u prvom čitanju.

1 dok. 8787/11.
2 dok. 14769/11.
3 dok. 8509/14.
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4. Odbor stalnih predstavnika na sastanku 17. lipnja 2015. potvrdio je svoju suglasnost i složio 

se da bi Vijeću trebalo predložiti da:

– kao točku „A” dnevnog reda na jednom od sljedećih sastanaka donese stajalište Vijeća u 

prvom čitanju iz dokumenta 9375/15 i obrazloženje iz dokumenta 9375/15 ADD 1, pri 

čemu delegacija Ujedinjene Kraljevine glasuje protiv, dok su delegacije Belgije i 

Nizozemske suzdržane;

– donese odluku da se u zapisnik tog sastanka unesu izjave Belgije i Njemačke iz Dopune 

ovoj napomeni;

– uzme u obzir izjavu Suda iz Dopune ovoj napomeni.
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NAPOMENA O TOČKI „A” 
Od: Glavno ta jniš tvo Vijeća  
Za: Vijeće  
Predmet: Nacrt s ta ja liš ta  Vijeća  u prvom čitanju s  ciljem donošenja  Uredbe  

Europskog parlamenta  i Vijeća  o izmjeni Protokola  br. 3 o S ta tutu Suda  
Europske  unije  (prvo čitanje ) 
– donošenje  
(a ) s ta ja liš ta  Vijeća 
(b) izjave  obrazloženja  Vijeća  
= izjave  

 

Izjava Belgije

Belgija pridaje veliku važnost dobrom funkcioniranju sudova Europske unije. Potpuno podupire cilj 

reforme Statuta Suda, odnosno pronalazak strukturnog rješenja problema zaostataka u rješavanju 

sudskih predmeta. Vodeći računa o važnosti tog cilja, Belgija se ne protivi stajalištu Vijeća. Belgija 

je ipak suzdržana jer smatra da bi za postizanje cilja bila primjerenija druga sredstva. Posebno 

smatra da bi prije prelaska na treću fazu bilo dobro predvidjeti objektivno ocjenjivanje onoga što će 

tada biti potrebno.
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Izjava Njemačke

Njemačka pozdravlja strukturnu i održivu reformu koja se provodi na Općem sudu 

udvostručavanjem broja sudaca i koja će omogućiti smanjenje prekomjernog opsega posla te 

osigurati da se zajamči pristup pravosuđu u Europskoj uniji u razumnom vremenskom razdoblju.

Istovremeno, Njemačka je svjesna da će povećanje broja sudaca broj sudaca Općeg suda imati 

znatan financijski učinak na proračun Unije. Njemačka želi da se osigura ekonomičnost reforme i 

njezin učinak na proračun svede na najmanju moguću mjeru te stoga pozdravlja napore Suda u 

ocjenjivanju situacije na Općem sudu u svakoj fazi njegova proširenja i, prema potrebi, u provedbi 

potrebne prilagodbe administrativnih rashoda Općeg suda, ali tako da se broj dodatnih sudaca ne 

mijenja. Njemačka također podupire Sud u odluci da ne zapošljava dodatne sudske savjetnike ili 

drugo pomoćno osoblje tijekom treće faze u rujnu 2019. kada će se broj sudaca povećati za devet.

Kako bi se poduprlo dugoročno financiranje tako proširenog Općeg suda, Njemačka poziva Sud da 

poduzme sve potrebne mjere i razmotri, među ostalim, mogućnost uvođenja sudskih naknada u 

postupcima pred sudovima Europske unije.

Izjava Suda

1. Kao daljnje djelovanje nakon reforme Općeg suda, Sud predlaže da pruža godišnje statistike o 

svojoj sudskoj djelatnosti, uključujući i o razvoju žalbenih predmeta te će prema potrebi predlagati 

odgovarajuće mjere.

2. U drugoj i trećoj fazi proširenja Općeg suda izvršit će se procjena stanja na Općem sudu koja 

bi, prema potrebi, mogla dovesti do određenih prilagodbi, posebno u smislu administrativnih 

rashoda Suda.
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3. Konačno, Sud podsjeća da je nakon odobrenja revidiranog Poslovnika Općeg suda u siječnju 

2015. pozvao Opći sud da prije prisege prvih dvanaest dodatnih sudaca podnese prijedlog u vezi sa 

stvaranjem specijaliziranih vijeća u okviru Općeg suda te da uskladi svoja unutarnja pravila o 

dodjeljivanju predmeta s onima koja primjenjuje Sud.






