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_____________________________________________________________

Módosítás 1

Rendelettervezet
4 preambulumbekezdés

A Bíróság tervezete Módosítás

(4) Másfelől a Bíróság és a Törvényszék 
által lefolytatott vizsgálatból kitűnik, hogy 
számos fellebbezést olyan ügyekben 
nyújtanak be, amelyek már kétszer is 
vizsgálat tárgyát képezték, először 
valamely független közigazgatási hatóság, 
majd a Törvényszék részéről, továbbá 
hogy a Bíróság számos ilyen fellebbezést 
elutasít azzal az indokkal, hogy azok 
egyértelműen megalapozatlanok, sőt 
nyilvánvalóan elfogadhatatlanok. Annak 
érdekében, hogy a Bíróság azokra az 
ügyekre összpontosíthasson, amelyek a 
részéről különös figyelmet igényelnek, a 
gondos igazságszolgáltatásra törekedve 
előzetes megengedhetővé nyilvánítási 
mechanizmust kell bevezetni az ilyen 
ügyekkel kapcsolatos fellebbezéseket 
illetően. Így a Törvényszék határozatát 
ezen ügyekben vitató fél feladata 
előzetesen meggyőzni a Bíróságot arról, 
hogy a fellebbezésében felvetett kérdések 

(4) Másfelől a Bíróság és a Törvényszék 
által lefolytatott vizsgálatból kitűnik, hogy 
számos fellebbezést olyan ügyekben 
nyújtanak be, amelyek már kétszer is 
vizsgálat tárgyát képezték, először 
valamely független közigazgatási hatóság, 
mint például az Európai Unió Szellemi 
Tulajdoni Hivatala, a Közösségi 
Növényfajta-hivatal, az Európai 
Vegyianyag-ügynökség, az Európai 
Repülésbiztonsági Ügynökség, majd a 
Törvényszék részéről. A Törvényszék előtt 
zajló pert megelőzően független 
közigazgatási hatóság által megvizsgált 
esetekkel kapcsolatos sok fellebbezést a 
Bíróság elutasít azzal az indokkal, hogy 
azok egyértelműen megalapozatlanok, sőt 
nyilvánvalóan elfogadhatatlanok. Annak 
érdekében, hogy a Bíróság azokra az 
ügyekre összpontosíthasson, amelyek a 
részéről különös figyelmet igényelnek, a 
gondos igazságszolgáltatásra törekedve 
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az uniós jog egységessége, koherenciája 
vagy fejlődése szempontjából jelentősek.

előzetes megengedhetővé nyilvánítási 
mechanizmust kell bevezetni az ilyen 
ügyekkel kapcsolatos fellebbezéseket 
illetően. Így a Törvényszék határozatát 
ezen ügyekben vitató fél feladata 
előzetesen meggyőzni a Bíróságot arról, 
hogy a fellebbezésében felvetett kérdések 
az uniós jog egységessége, koherenciája 
vagy fejlődése szempontjából jelentősek.

Módosítás 2

Rendelettervezet
 5 preambulumbekezdés

A Bíróság tervezete Módosítás

(5) Tekintettel a Bíróság elé kerülő 
ügyek számának állandó növekedésére, 
továbbá összhangban az Európai Unió 
Bírósága elnökének 2018. július 13-i 
levelében foglaltakkal, a jelen szakaszban a 
fellebbezések előzetes megengedhetővé 
nyilvánítására irányuló fent említett 
mechanizmus kialakításának kell 
elsőbbséget biztosítani. A Bíróság 2018. 
március 26-i kérelmén belül a 
kötelezettségszegés megállapítása iránti 
keresetek Törvényszékre történő részleges 
átruházásával kapcsolatos rész vizsgálatát 
későbbi szakaszban, azt követően kellene 
elvégezni, hogy 2020 decemberében 
benyújtásra kerül a Törvényszék 
működéséről szóló, a 2015. december 16-i 
2015/2422 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében 
előírt jelentés.

(5) Tekintettel a Bíróság elé kerülő 
ügyek számának állandó növekedésére, 
továbbá összhangban az Európai Unió 
Bírósága elnökének 2018. július 13-i 
levelében foglaltakkal, a jelen szakaszban a 
fellebbezések előzetes megengedhetővé 
nyilvánítására irányuló fent említett 
mechanizmus kialakításának kell 
elsőbbséget biztosítani. A Bíróság 2018. 
március 26-i kérelmén belül a 
kötelezettségszegés megállapítása iránti 
keresetek Törvényszékre történő részleges 
átruházásával kapcsolatos rész vizsgálatát 
későbbi szakaszban, azt követően kellene 
elvégezni, hogy 2020 decemberében 
benyújtásra kerül a Törvényszék 
működéséről, különösen a Törvényszék 
hatékonyságáról és a bírói létszám 56 főre 
történő emelésének szükségességéről és 
eredményességéről szóló, a 2015. 
december 16-i 2015/2422 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 
(1) bekezdésében előírt jelentés, amelyben 
értékelni kell a Törvényszéken belül a 
nemek egyensúlyának biztosítását is. E cél 
elérése érdekében a bírói kar részleges 
megújításait oly módon kell szervezni a 
Törvényszéken, hogy a tagállamok 
kormányai fokozatosan elkezdenek két-két 
bírót jelölni ugyanannak a részleges 
megújításnak a keretében, arra törekedve, 
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hogy egy nőt és egy férfit válasszanak, a 
Szerződésekben meghatározott feltételek 
és eljárások tiszteletben tartása mellett.

Módosítás 3

Rendelettervezet
1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv
8 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

-1a. A 8. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

8. cikk „8. cikk

A 2–7. cikk rendelkezéseit a 
főtanácsnokokra is alkalmazni kell.

A 2–7. cikk rendelkezéseit a 
főtanácsnokokra is megfelelően alkalmazni 
kell.”

Módosítás 4

Rendelettervezet
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv
58 a cikk – 1 bekezdés

A Bíróság tervezete Módosítás

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni 
Hivatala, a Közösségi Növényfajta-
hivatal, az Európai Vegyianyag-
ügynökség vagy az Európai 
Repülésbiztonsági Ügynökség fellebbezési 
tanácsai által hozott határozatra 
vonatkozóan a Törvényszék által hozott 
határozatok ellen benyújtott fellebbezések 
vizsgálatának előfeltételét képezi, hogy a 
Bíróság azokat előzetesen megengedhetővé 
nyilvánítsa.

Ha olyan független közigazgatási szervhez 
kell fordulni azt megelőzően, hogy a 
Törvényszékhez keresetet lehetne 
benyújtani, amelynek tagjait döntéseik 
meghozatalában semmilyen utasítás nem 
köti, a Törvényszék határozata ellen 
benyújtott fellebbezés vizsgálatának 
előfeltételét képezi, hogy a Bíróság a 
fellebbezést előzetesen megengedhetővé 
nyilvánítsa.

Módosítás 5

Rendelettervezet
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1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv
58 a cikk – 3 bekezdés

A Bíróság tervezete Módosítás

A fellebbezés megengedhetővé 
nyilvánításával kapcsolatos határozatot 
indokolni kell és közzé kell tenni.

A fellebbezés megengedhetővé vagy 
megengedhetetlenné nyilvánításával 
kapcsolatos határozatot megfelelően 
indokolni kell és közzé kell tenni.


