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(4) Poleg tega je iz analize, ki sta jo 
izvedla Sodišče in Splošno sodišče, 
razvidno, da so številne pritožbe vložene v 
zadevah, v katerih je že bila opravljena 
dvojna preučitev, najprej od neodvisnega 
upravnega organa in nato od Splošnega 
sodišča, in da je Sodišče veliko od njih 
zavrnilo zaradi njihove očitne 
neutemeljenosti ali zavrglo zaradi očitne 
nedopustnosti. Da bi se Sodišču 
omogočilo, da se osredotoči na zadeve, ki 
zahtevajo vso njegovo pozornost, je 
potrebno, da se v interesu učinkovitega 
izvajanja sodne oblasti za pritožbe v zvezi 
s temi zadevami uvede mehanizem 
predhodne dopustitve. Tako bo morala 
stranka, ki izpodbija odločitev Splošnega 
sodišča v teh zadevah, Sodišče predhodno 
prepričati o pomembnosti vprašanj, ki jih 
navaja v pritožbi, za enotnost, doslednost 
ali razvoj prava Unije.

(4) Poleg tega je iz analize, ki sta jo 
izvedla Sodišče in Splošno sodišče, 
razvidno, da so številne pritožbe vložene v 
zadevah, v katerih je že bila opravljena 
dvojna preučitev, najprej od neodvisnega 
upravnega organa, kot so Urad Evropske 
unije za intelektualno lastnino, Urad 
Skupnosti za rastlinske sorte, Evropska 
agencija za kemikalije, Evropska agencija 
za varnost v letalstvu, in nato od Splošnega 
sodišča. Številne pritožbe v zvezi s primeri, 
ki so se pred tožbo na Splošnem sodišču 
obravnavali že pred upravnim organom, 
je Sodišče zavrnilo zaradi njihove očitne 
neutemeljenosti ali zavrglo zaradi očitne 
nedopustnosti. Da bi se Sodišču 
omogočilo, da se osredotoči na zadeve, ki 
zahtevajo vso njegovo pozornost, je 
potrebno, da se v interesu učinkovitega 
izvajanja sodne oblasti za pritožbe v zvezi 
s temi zadevami uvede mehanizem 
predhodne dopustitve. Tako bo morala 
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stranka, ki izpodbija odločitev Splošnega 
sodišča v teh zadevah, Sodišče predhodno 
prepričati o pomembnosti vprašanj, ki jih 
navaja v pritožbi, za enotnost, doslednost 
ali razvoj prava Unije.
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(5) Ob upoštevanju nenehnega 
naraščanja števila zadev pred Sodiščem in 
v skladu z besedilom dopisa predsednika 
Sodišča Evropske unije z dne 13. julija 
2018 je treba v tej fazi dati prednost 
vzpostavitvi navedenega mehanizma 
predhodne dopustitve pritožb. Preučitev 
dela predloga Sodišča z dne 26. marca 
2018, ki se nanaša na delni prenos tožb 
zaradi neizpolnitve obveznosti na Splošno 
sodišče, bi bilo treba opraviti pozneje, in 
sicer po tem, ko bo decembra 2020 
predstavljeno poročilo o delovanju 
Splošnega sodišča, določeno v členu 3(1) 
Uredbe 2015/2422 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. decembra 2015.

(5) Ob upoštevanju nenehnega 
naraščanja števila zadev pred Sodiščem in 
v skladu z besedilom dopisa predsednika 
Sodišča Evropske unije z dne 13. julija 
2018 je treba v tej fazi dati prednost 
vzpostavitvi navedenega mehanizma 
predhodne dopustitve pritožb. Preučitev 
dela predloga Sodišča z dne 26. marca 
2018, ki se nanaša na delni prenos tožb 
zaradi neizpolnitve obveznosti na Splošno 
sodišče, bi bilo treba opraviti pozneje, in 
sicer po tem, ko bo decembra 2020 
predstavljeno poročilo o delovanju 
Splošnega sodišča, zlasti o uspešnosti 
Splošnega sodišča, učinkovitosti in potrebi 
po povečanju števila sodnikov na 56, 
določeno v členu 3(1) Uredbe 2015/2422 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2015, v katerem bi bilo treba 
oceniti tudi doseganje uravnotežene 
zastopanosti spolov na Splošnem sodišču. 
Da bi dosegli ta cilj, bi bilo treba delne 
zamenjave na tem sodišču organizirati 
tako, da bodo vlade držav članic 
postopoma začele predlagati po dva 
sodnika za posamezno delno zamenjavo, 
da bi tako lahko izbrale po eno žensko in 
enega moškega, ob tem pa spoštovale 
pogoje in postopke, določene v Pogodbah.
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Protokol št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije
Člen 8

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1a) člen 8 se nadomesti z naslednjim:
Člen 8 „Člen 8

Določbe členov 2 do 7 se uporabljajo za 
generalne pravobranilce.

Določbe členov 2 do 7 se smiselno 
uporabljajo za generalne pravobranilce.“
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Protokol št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije
Člen 58 a – odstavek 1
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Za preizkus pritožb, vloženih zoper 
odločbe Splošnega sodišča, ki se nanašajo 
na odločbo odbora za pritožbe pri Uradu 
Evropske unije za intelektualno lastnino, 
komisije za pritožbe pri Uradu Skupnosti 
za rastlinske sorte, komisije za pritožbe pri 
Evropski agenciji za kemikalije ali 
komisije za pritožbe pri Evropski agenciji 
za varnost v letalstvu, je potrebna 
predhodna dopustitev Sodišča.

Kadar je vložitev tožbe pri Splošnem 
sodišču pogojena s predložitvijo zadeve 
neodvisnemu upravnemu organu, 
katerega člani pri svojih odločitvah niso 
vezani na nobena navodila, je za preizkus 
pritožb, vloženih zoper odločbe Splošnega 
sodišča, potrebna predhodna dopustitev 
Sodišča.
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Osnutek uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Protokol št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije
Člen 58 a – odstavek 3
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Odločba o dopustitvi pritožbe se obrazloži 
in objavi.

Odločba o tem, ali se pritožba dopusti ali 
ne dopusti, se ustrezno obrazloži in objavi.


