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ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-005 
från utskottet för rättsliga frågor

Betänkande
Tiemo Wölken A8-0439/2018
Utkast till ändringar av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol

Förslag till förordning (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

_____________________________________________________________

Ändringsförslag 1

Utkast till förordning
Skäl 4

Utkastet från domstolen Ändringsförslag

(4) Av den granskning som domstolen 
och tribunalen har genomfört framgår 
vidare att ett stort antal överklaganden ges 
in i mål där tvisten redan har prövats två 
gånger, först av en oberoende 
förvaltningsmyndighet och därefter av 
tribunalen, och att många av dessa 
överklaganden ogillas eller avvisas av 
domstolen på grund av att det är uppenbart 
att de är ogrundade respektive inte kan 
prövas i sak. För att göra det möjligt för 
domstolen att koncentrera sig på de mål 
som kräver dess fulla uppmärksamhet, och 
för att tillgodose intresset av en god 
rättskipning, bör det införas ett förfarande 
för prövningstillstånd för överklaganden i 
sådana mål. Det ankommer således på en 
part som vill överklaga ett avgörande som 
tribunalen har meddelat i ett sådant mål att 
först övertyga domstolen om att de frågor 
som aktualiseras genom överklagandet är 
av vikt för enhetligheten eller 

(4) Av den granskning som domstolen 
och tribunalen har genomfört framgår 
vidare att ett stort antal överklaganden ges 
in i mål där tvisten redan har prövats två 
gånger, först av en oberoende 
förvaltningsmyndighet, såsom Europeiska 
unionens immaterialrättsmyndighet, 
Gemenskapens växtsortsmyndighet, 
Europeiska kemikaliemyndigheten och 
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, 
och därefter av tribunalen. Många av dessa 
överklaganden i mål där tvisten redan har 
prövats av en oberoende 
förvaltningsmyndighet innan talan väcks 
vid tribunalen ogillas eller avvisas av 
domstolen på grund av att det är uppenbart 
att de är ogrundade respektive inte kan 
prövas i sak. För att göra det möjligt för 
domstolen att koncentrera sig på de mål 
som kräver dess fulla uppmärksamhet, och 
för att tillgodose intresset av en god 
rättskipning, bör det införas ett förfarande 
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konsekvensen i, eller utvecklingen av, 
unionsrätten.

för prövningstillstånd för överklaganden i 
sådana mål. Det ankommer således på en 
part som vill överklaga ett avgörande som 
tribunalen har meddelat i ett sådant mål att 
först övertyga domstolen om att de frågor 
som aktualiseras genom överklagandet är 
av vikt för enhetligheten eller 
konsekvensen i, eller utvecklingen av, 
unionsrätten.

Ändringsförslag 2

Utkast till förordning
 Skäl 5

Utkastet från domstolen Ändringsförslag

(5) Mot bakgrund av att antalet mål som 
anhängiggörs vid domstolen ständigt ökar 
finns det, i enlighet med vad som anges i 
skrivelsen från ordföranden för Europeiska 
unionens domstol av den 13 juli 2018, 
skäl att i detta skede prioritera införandet 
av den ovannämnda mekanismen med 
prövningstillstånd avseende 
överklaganden. Den del av domstolens 
begäran av den 26 mars 2018 som rör 
överföringen av vissa typer av mål om 
fördragsbrott till tribunalen bör prövas i ett 
senare skede, efter det att den rapport om 
tribunalens funktionssätt som avses i 
artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets 
förordning 2015/2422 av den 
16 december 2015 har avgetts 
i december 2020.

(5) Mot bakgrund av att antalet mål som 
anhängiggörs vid domstolen ständigt ökar 
finns det, i enlighet med vad som anges i 
skrivelsen från ordföranden för Europeiska 
unionens domstol av den 13 juli 2018, 
skäl att i detta skede prioritera införandet 
av den ovannämnda mekanismen med 
prövningstillstånd avseende 
överklaganden. Den del av domstolens 
begäran av den 26 mars 2018 som rör 
överföringen av vissa typer av mål om 
fördragsbrott till tribunalen bör prövas i ett 
senare skede, efter det att den rapport om 
tribunalens funktionssätt, särskilt om 
tribunalens effektivitet och om ökningen 
av antalet domare till 56 varit 
ändamålsenlig och nödvändig, som avses 
i artikel 3.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning 2015/2422 av den 
16 december 2015 har avgetts 
i december 2020, i vilken det också bör 
utvärderas om man har lyckats 
åstadkomma en jämn könsfördelning i 
tribunalen. För att uppnå det målet bör 
partiella nytillsättningar i tribunalen 
organiseras på så sätt att 
medlemsstaternas regeringar gradvis 
börjar utnämna två domare i samband 
med samma partiella nytillsättning och 
försöker välja en kvinna och en man, 
förutsatt att de villkor och förfaranden 
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som föreskrivs i fördragen iakttas.

Ändringsförslag 3

Utkast till förordning
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Protokoll (nr 3) om stadgan för Europeiska unionens domstol
Artikel 8

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-1a) Artikel 8 ska ersättas med följande:
Artikel 8 ”Artikel 8
Bestämmelserna i artiklarna 2–7 ska 
tillämpas på generaladvokaterna.

Bestämmelserna i artiklarna 2–7 ska i 
tillämpliga delar tillämpas på 
generaladvokaterna.”

Ändringsförslag 4

Utkast till förordning
Artikel 1 – led 2
Protokoll (nr 3) om stadgan för Europeiska unionens domstol
Artikel 58a – stycke 1

Utkastet från domstolen Ändringsförslag

För att domstolen ska pröva ett 
överklagande av ett avgörande av 
tribunalen som avser ett beslut av en 
överklagandenämnd vid Europeiska 
unionens immaterialrättsmyndighet, 
Gemenskapens växtsortsmyndighet, 
Europeiska kemikaliemyndigheten eller 
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 
krävs att domstolen meddelar 
prövningstillstånd.

Om tvisten ska prövas av ett oberoende 
administrativt organ, vars ledamöter inte 
är bundna av några instruktioner i sina 
beslut, innan talan får väckas vid 
tribunalen, krävs, för att domstolen ska 
pröva överklagandet av tribunalens 
avgörande, att domstolen meddelar 
prövningstillstånd.

Ändringsförslag 5

Utkast till förordning
Artikel 1 – led 2
Protokoll (nr 3) om stadgan för Europeiska unionens domstol
Artikel 58a – stycke 3
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Utkastet från domstolen Ändringsförslag

Beslut om prövningstillstånd ska motiveras 
och offentliggöras.

Beslut om huruvida prövningstillstånd 
meddelas eller inte meddelas ska vara 
tillräckligt motiverade och offentliggöras.


