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Projekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wniosek dotyczący rozporządzenia (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Projekt rozporządzenia
Motyw 4

Projekt Trybunału Sprawiedliwości Poprawka

(4) Zresztą z przeprowadzonej przez 
Trybunał i Sąd analizy wynika, że liczne 
odwołania są wnoszone w sprawach, które 
zostały już poddane podwójnemu badaniu, 
najpierw przez niezależny organ 
administracyjny, a następnie przez Sąd, 
oraz że wiele z tych odwołań zostaje 
oddalonych przez Trybunał z powodu 
oczywistej bezpodstawności, a wręcz 
odrzuconych z powodu oczywistej 
niedopuszczalności. Aby pozwolić 
Trybunałowi skoncentrować się na 
sprawach, które wymagają jego pełnej 
uwagi, w trosce o prawidłowy wymiar 
sprawiedliwości należy zatem 
w odniesieniu do odwołań dotyczących 
takich spraw wprowadzić mechanizm 
wstępnego przyjęcia do rozpoznania. 
Zadaniem strony, która kwestionuje 
orzeczenie Sądu w tych sprawach, będzie 
zatem uprzednie przekonanie Trybunału 
o znaczeniu kwestii podniesionych w jej 

(4) Zresztą z przeprowadzonej przez 
Trybunał i Sąd analizy wynika, że liczne 
odwołania są wnoszone w sprawach, które 
zostały już poddane podwójnemu badaniu, 
najpierw przez niezależny organ 
administracyjny, taki jak Urząd Unii 
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, 
Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian 
Roślin, Europejska Agencja Chemikaliów 
czy Europejska Agencja Bezpieczeństwa 
Lotniczego, a następnie przez Sąd. Wiele 
z tych odwołań dotyczących spraw, 
którymi zajmował się już niezależny organ 
administracyjny, zanim trafiły do Sądu, 
zostaje oddalonych przez Trybunał 
z powodu oczywistej bezpodstawności, 
a wręcz odrzuconych z powodu oczywistej 
niedopuszczalności. Aby pozwolić 
Trybunałowi skoncentrować się na 
sprawach, które wymagają jego pełnej 
uwagi, w trosce o prawidłowy wymiar 
sprawiedliwości należy zatem 
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odwołaniu dla jedności, spójności lub 
rozwoju prawa Unii.

w odniesieniu do odwołań dotyczących 
takich spraw wprowadzić mechanizm 
wstępnego przyjęcia do rozpoznania. 
Zadaniem strony, która kwestionuje 
orzeczenie Sądu w tych sprawach, będzie 
zatem uprzednie przekonanie Trybunału 
o znaczeniu kwestii podniesionych w jej 
odwołaniu dla jedności, spójności lub 
rozwoju prawa Unii.

Poprawka 2

Projekt rozporządzenia
 Motyw 5

Projekt Trybunału Sprawiedliwości Poprawka

(5) W świetle stałego wzrostu liczby 
spraw wnoszonych do Trybunału i zgodnie 
z treścią pisma prezesa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 
13 lipca 2018 r. na tym etapie należy 
priorytetowo potraktować wdrożenie wyżej 
wspomnianego mechanizmu wstępnego 
przyjęcia odwołań do rozpoznania. 
Badanie części wniosku Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2018 r. 
dotyczącej częściowego przekazania 
Sądowi skarg o stwierdzenie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
powinno nastąpić na późniejszym etapie, 
po złożeniu w grudniu 2010 r. 
sprawozdania z funkcjonowania Sądu, 
przewidzianego w art. 3 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r.

(5) W świetle stałego wzrostu liczby 
spraw wnoszonych do Trybunału i zgodnie 
z treścią pisma prezesa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 
13 lipca 2018 r. na tym etapie należy 
priorytetowo potraktować wdrożenie wyżej 
wspomnianego mechanizmu wstępnego 
przyjęcia odwołań do rozpoznania. 
Badanie części wniosku Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2018 r. 
dotyczącej częściowego przekazania 
Sądowi skarg o stwierdzenie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
powinno nastąpić na późniejszym etapie, 
po złożeniu w grudniu 2020 r. 
sprawozdania z funkcjonowania Sądu, w 
szczególności ze skuteczności 
funkcjonowania Sądu, efektywności i 
potrzeby zwiększenia liczby sędziów do 56, 
przewidzianego w art. 3 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r., 
które powinno również obejmować ocenę 
osiągnięcia w Sądzie równowagi płci. Aby 
zrealizować ten cel, częściowe odnowienia 
składu sędziowskiego w Sądzie powinny 
odbywać się w taki sposób, że rządy 
państw członkowskich rozpoczęłyby 
stopniowo wyznaczać dwoje sędziów w 
ramach tego samego częściowego 
odnowienia składu sędziowskiego, tak aby 
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wybrać jedną kobietę i jednego mężczyznę, 
przestrzegając przy tym warunków i 
procedur określonych w Traktacie.

Poprawka 3

Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 a (nowy)
Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Artykuł 8

Tekst obowiązujący Poprawka

-1a) art. 8 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 8 „Artykuł 8
Postanowienia artykułów 2–7 mają 
zastosowanie do rzeczników generalnych.

Postanowienia artykułów 2–7 mają 
zastosowanie odpowiednio do rzeczników 
generalnych.”

Poprawka 4

Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Artykuł 58 a – ustęp 1

Projekt Trybunału Sprawiedliwości Poprawka

Badanie odwołań wniesionych od 
orzeczeń Sądu dotyczących decyzji izby 
odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. 
Własności Intelektualnej, Wspólnotowego 
Urzędu Odmian Roślin, Europejskiej 
Agencji Chemikaliów lub Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego jest 
uzależnione od ich wstępnego przyjęcia do 
rozpoznania przez Trybunał 
Sprawiedliwości.

W wypadku gdy sprawę należy przedłożyć 
do rozpatrzenia niezależnemu organowi 
administracyjnemu, którego członkowie 
nie są związani żadnymi instrukcjami przy 
podejmowaniu decyzji, zanim będzie 
można wnieść skargę do Sądu, badanie 
odwołania wniesionego od orzeczenia 
Sądu jest uzależnione od jego wstępnego 
przyjęcia do rozpoznania przez Trybunał 
Sprawiedliwości.

Poprawka 5

Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Artykuł 58 a – ustęp 3
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Projekt Trybunału Sprawiedliwości Poprawka

Decyzję w sprawie przyjęcia do 
rozpoznania uzasadnia się i publikuje.

Decyzję w sprawie przyjęcia do 
rozpoznania lub odrzucenia uzasadnia się 
należycie i publikuje.


