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ИЗМЕНЕНИЯ 001-005 
внесени от Комисията по правни въпроси

Доклад
Тимо Вьолкен A8-0439/2018
Предложени изменения по Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския 
съюз

Предложение за регламент (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Проект на регламент
Съображение 4

Проект на Съда Изменение

(4) Наред с това извършеният от Съда 
и Общия съд анализ показва, че често се 
обжалват актове на Общия съд по дела, 
които вече са преминали двоен контрол 
– първо от независим административен 
орган, а след това от Общия съд, и че 
Съдът отхвърля много от тези 
жалби поради явна неоснователност 
или явна недопустимост. За да може 
Съдът да се съсредоточи върху делата, 
които изискват цялото му внимание, по 
съображения за добро правораздаване 
следва да се въведе механизъм за 
предварително допускане на обжалване 
на актовете на Общия съд по такива 
дела. По този начин страната, която 
оспорва акт на Общия съд по тези дела, 
ще трябва първо да убеди Съда в 
значението на повдигнатите с жалбата ѝ 
въпроси за единството, съгласуваността 

(4) Наред с това извършеният от Съда 
и Общия съд анализ показва, че често се 
обжалват актове на Общия съд по дела, 
които вече са преминали двоен контрол 
– първо от независим административен 
орган като Службата на Европейския 
съюз за интелектуална собственост, 
Службата на Общността за 
сортовете растения, Европейската 
агенция по химикали и Европейската 
агенция за авиационна безопасност, а 
след това от Общия съд. Много от тези 
жалби, свързани с дела, с които 
независим административен орган 
вече е бил сезиран, преди да бъдат 
отнесени до Общия съд, се отхвърлят 
от Съда поради явна неоснователност 
или явна недопустимост. За да може 
Съдът да се съсредоточи върху делата, 
които изискват цялото му внимание, по 
съображения за добро правораздаване 



PE635.381/ 2

BG

или развитието на правото на Съюза. следва да се въведе механизъм за 
предварително допускане на обжалване 
на актовете на Общия съд по такива 
дела. По този начин страната, която 
оспорва акт на Общия съд по тези дела, 
ще трябва първо да убеди Съда в 
значението на повдигнатите с жалбата ѝ 
въпроси за единството, съгласуваността 
или развитието на правото на Съюза.

Изменение 2

Проект на регламент
Съображение 5

Проект на Съда Изменение

(5) Предвид постоянното увеличаване 
на броя на отнасяните до Съда дела и в 
съответствие с посоченото в писмото на 
председателя на Съда на Европейския 
съюз от 13 юли 2018 г. следва на този 
етап да се даде приоритет на 
въвеждането на упоменатия механизъм 
за предварително допускане на 
обжалване на актовете на Общия съд. 
Искането на Съда от 26 март 2018 г. в 
частта му относно частичното 
прехвърляне към Общия съд на 
исковете за установяване на 
неизпълнение на задължения би 
трябвало да се разгледа на следващ етап, 
след представянето през декември 
2020 г. на доклада относно 
функционирането на Общия съд, 
предвиден в член 3, параграф 1 от 
Регламент 2015/2422 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
2015 г.

(5) Предвид постоянното увеличаване 
на броя на отнасяните до Съда дела и в 
съответствие с посоченото в писмото на 
председателя на Съда на Европейския 
съюз от 13 юли 2018 г. следва на този 
етап да се даде приоритет на 
въвеждането на упоменатия механизъм 
за предварително допускане на 
обжалване на актовете на Общия съд. 
Искането на Съда от 26 март 2018 г. в 
частта му относно частичното 
прехвърляне към Общия съд на 
исковете за установяване на 
неизпълнение на задължения би 
трябвало да се разгледа на следващ етап, 
след представянето през декември 
2020 г. на доклада относно 
функционирането на Общия съд, и по-
специално относно ефикасността на 
Общия съд, ефективността на и 
необходимостта от увеличаването на 
броя съдии на 56, предвиден в член 3, 
параграф 1 от Регламент 2015/2422 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2015 г., в който следва 
също да се оцени постигането на 
баланс между половете в Общия съд. 
За да се постигне тази цел, 
частичното обновяване в този съд 
следва да бъде организирано по такъв 
начин, че правителствата на 
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държавите членки постепенно да 
започнат да предлагат двама съдии за 
едно и също частично обновяване с 
цел избирането на една жена и един 
мъж, при условие че са спазени 
условията и процедурите, предвидени 
в Договорите.

Изменение 3

Проект на Регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова)
Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз
Член 8

Текст в сила Изменение

(-1а) Член 8 се заменя със следното:
Член 8 „Член 8

Разпоредбите на членове 2 до 7 се 
прилагат по отношение на генералните 
адвокати.

Разпоредбите на членове 2 до 7 се 
прилагат mutatis mutandis по отношение 
на генералните адвокати.“

Изменение 4

Проект на регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз
Член 58 a – параграф 1

Проект на Съда Изменение

Жалбите срещу актовете на Общия 
съд, които се отнасят до решение на 
апелативен състав на Службата на 
Европейския съюз за интелектуална 
собственост, Службата на 
Общността за сортовете растения, 
Европейската агенция по химикали 
или Европейската агенция за 
авиационна безопасност, се 
разглеждат само при условие че Съдът 
предварително е допуснал това 
обжалване.

Когато, за да може делото да бъде 
отнесено до Общия съд, трябва първо 
да е сезиран независим 
административен орган, чиито 
членове не са обвързани от никакви 
указания при вземането на 
решенията си, жалбата срещу акта 
на Общия съд се разглежда само при 
условие че Съдът предварително е 
допуснал това обжалване.
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Изменение 5

Проект на регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз
Член 58 a – параграф 3

Проект на Съда Изменение

Решението дали да се допусне 
обжалване, се мотивира и публикува.

Решението дали да се допусне 
обжалване, или не, се мотивира 
достатъчно и се публикува.


