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RÖVID INDOKOLÁS

A Bíróság négy reformra tesz javaslatot, amelyeket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
kell elfogadnia a Bizottság véleményének kézhezvétele után (rendes jogalkotási eljárás, az EP 
és a Tanács közötti egyenlő feltételeken alapul)1.

Általános megjegyzés: A Bíróság javaslatainak elemzését megnehezíti az Európai Unió bírói 
ágának felépítése, mivel az Európai Unió Bíróságában benne foglaltatik a Bíróság, a 
Törvényszék és a különös hatáskörű törvényszékek2 (mostanáig csak az Európai Unió 
Közszolgálati Törvényszéke), valamint az, hogy az ezen bírói testületek felépítésével és 
működésével foglalkozó előírások négy különböző dokumentumban vannak megfogalmazva 
– az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ), az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ), a Bíróság alapokmánya (alapokmány, az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéshez csatolt jegyzőkönyv) és az eljárási szabályzat, amelyek egymással szoros 
kapcsolatban állnak, illetve kiegészítik egymást.

A Bíróság javaslata négy fő pontból áll (A–D. pont)..

Az előadó egy további reformjavaslattal egészíti ki a javaslatot: a „különvélemények” 
bevezetése (E. pont és 1–3. módosítások).

A. A Bíróság alelnöki hivatalának létrehozása (lásd a bírósági javaslat 1. cikkének 1. és 2. 
pontját)

A reform célja

A nagytanács elé utalt minden egyes ügyben a Bíróság elnöke mellett foglal helyet. 
Helyettesíti az elnököt bírósági tisztségeinek ellátásában annak akadályoztatása esetén.
Segíti, illetve helyettesíti az elnököt egyéb tisztségei ellátásában (képviselet, adminisztráció 
stb.).

Észrevételek

A Bíróság elnökét a bírák maguk közül választják meg hároméves időtartamra. „Az elnök 
irányítja a Bíróság munkáját és szervezeti egységeit; elnököl a tárgyalásokon és a zárt 
tanácskozásokon.”3

Mint azt a Bíróság megállapítja: „Az elnökségre háruló feladatok ugyanis az Unió egymást 
követő bővítéseinek következtében jelentősen megnövekedtek, többek között a Bíróság 
képviseletét és igazgatását illetően.”

Az előadó támogatja ezt a reformot.

                                               
1 Az EUMSZ 281. cikkének (2) bekezdése.
2 Az EUSZ 19. cikkének (1) bekezdése.
3 EUMSZ 253. cikk (3) bekezdés, eljárási szabályzat 8. cikk



PE470.092v01-00 4/10 PA\875930HU.doc

HU

B. A nagytanács felépítésének megváltoztatása és a nagytanácsot alkotó bírák számának 
tizenháromról tizenötre növelése (lásd a bírósági javaslat 1. cikkének 2. pontját)

A reform célja

A nagytanács kapacitásának növelése és további bírák bevonása annak tevékenységébe.
Az öt-öt bíróból álló négy tanács elnökei jelenleg a nagytanács állandó vagy „hivatalos” 
tagjai. A Bíróság ennek a gyakorlatnak a megváltoztatását javasolja; a javaslatnak 
megfelelően a nagytanács tizenöt bíróból állna1.

Észrevételek

A Bíróság megjegyzi, hogy jelenleg a Bíróság elnökének és az öttagú bírói tanácsok 
elnökeinek munkaterhe jelentős, míg a többi bíró a nagytanács elé utalt ügyekben viszonylag 
keveset ülésezik.

Az előadó támogatja ezt a reformot.

C. A Közszolgálati Törvényszéken működő bírói kar helyettesítő bírákkal való 
kiegészítésének lehetővé tétele (a bírósági javaslat 1. cikkének 8. pontja és 2. cikke az 
alapokmány módosításáról, illetve a 2. és 4. módosítás)

A reform célja

A Közszolgálati Törvényszék bírájának helyettesítése abban az esetben, ha egészségügyi 
okokból valószínűleg több mint három hónapig akadályozva lesz abban, hogy részt vegyen az 
ügyek elbírálásában.

Észrevételek

A helyettesítő bírákat a Bíróság három korábbi bírájából álló listáról választanák, amelyet a 
Tanács állít össze a Bíróság elnökének javaslata alapján. A helyettesítő bíró kizárólag addig 
végezné a munkáját, ameddig az általa helyettesített bíró akadályoztatva van munkájának 
elvégzésében. A Bíróság véleménye szerint ez a megoldás rugalmas és garantálja, hogy a 
szóban forgó bírák kinevezésüket követően azonnal munkába állhassanak. A reformjavaslat 
vonatkozna az EUMSZ 257. cikke alapján létrehozott további különös hatáskörű 
törvényszékekre is (mostanáig csak az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke létezik).

Az előadónak kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy ez jelentené-e a probléma megfelelő 
megoldását (lásd az alapokmány 4. módosítását, illetve annak indokolását).

                                               
1 Alapokmány 16. cikk (2) bekezdés, eljárási szabályzat 11b. cikk (1) és (2) bekezdés
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D. A Törvényszéknél dolgozó bírák számának huszonhétről harminckilencre emelése (a 
bírósági javaslat 1. cikkének 7. pontja)

A reform célja

Annak biztosítása, hogy a Törvényszék képes legyen megbirkózni a folyamatban lévő ügyek 
egyre növekvő száma miatt felhalmozott hátralékkal, és meg tudjon felelni az Alapjogi 
Chartában és az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményben foglalt „ésszerű időn belüli tárgyalás” elvének.

Észrevételek

„A Törvényszék tagállamonként legalább egy bíróból áll”1. A Törvényszék bíráit „a 
tagállamok kormányai közös megegyezéssel hatéves időtartamra nevezik ki ...”2 Számukat 
jelenleg az alapokmány huszonhétben határozza meg3.

A Törvényszék hatásköre kiterjed első fokon a jogalkotási aktusok jogszerűségére, illetve az 
Európai Unió intézményeinek, szerveinek, hivatalainak vagy ügynökségeinek jogalkotási 
aktusaira vonatkozó keresetek elbírálására4 azon keresetek kivételével, amelyeket bizonyos 
esetekben a tagállamok indítanak az Európai Unió valamely intézménye ellen, vagy valamely 
intézmény indít egy másik intézmény ellen5. A Törvényszék határozataival szemben kizárólag 
jogi kérdésekben a Bírósághoz lehet fordulni6. Így a Törvényszéknek kell megbirkóznia az 
eljárások nagy részével, beleértve a különösen összetett ügyeket, amelyeknél jelentős 
mennyiségű tényszerű információt kell figyelembe venni, mint a versennyel és az állami 
támogatással kapcsolatos ügyek, valamint az utóbbi időben jelentős számú, közösségi 
védjegybejelentésekkel kapcsolatos ügyek. A Bíróság felhívja a figyelmet a folyamatban lévő 
ügyek növekvő számára, a 2000. évi 787-ről 2010. évi 1300-ra (=65%).

A Bíróság két megoldási lehetőséget vizsgál meg a Törvényszék felhalmozott ügyeinek 
problémájára: Egy olyan különös hatáskörű törvényszék felállítása, amely meghatározott 
területre vonatkozó keresetek elbírálására rendelkezne hatáskörrel7, illetve a bírák számának 
növelése8.
Az első lehetőséget maga a Törvényszék vetette fel a szellemi tulajdon területével 
kapcsolatban9. 

                                               
1 EUSZ 19. cikk (2) bekezdés második albekezdés
2 EUSZ 19. cikk (2) bekezdés harmadik albekezdés
3 Az EUMSZ 254. cikkének (1) bekezdése és az alapokmány 48. cikke
4 EUMSZ 256. cikk (1) bekezdés első albekezdés
5 Az alapokmány 51. cikke
6 Az EUMSZ 256. cikke (1) bekezdésének második albekezdése
7 Az EUMSZ 257. cikke értelmében
8 Az EUSZ 19. cikke (2) bekezdése, az EUMSZ 254. cikkének (1) bekezdése és az alapokmány 48. cikke 
értelmében
9 A 2009. december 22-én a Bíróság elnökének küldött dokumentum
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A Bíróság végül úgy döntött, hogy a bírák számának növelése egyértelműen előnyösebb, mint 
egy különös hatáskörű törvényszék felállítása a szellemi tulajdon területén. A Bíróság 
különösen a hatékonyság, a sürgősség és a rugalmasság szempontját veszi figyelembe.
A specializáció által hatékonyabb működésre való törekvést a Bíróságon belüli tanácsok 
létrehozásával is meg lehet valósítani. A bírák számának növelése és kinevezésük rövidebb 
idő alatt valósítható meg, mint egy új törvényszék létrehozása. Ami a rugalmasságot illeti, a 
Bíróság vitatja, hogy a Törvényszék könnyen hozzá tudná igazítani humán erőforrásait a 
bírósági eljárások különböző területein jelentkező ügyek változó mennyiségéhez.

A Törvényszék a következő módon indokolja meg egy különös hatáskörű törvényszék 
létrehozására irányuló javaslatát: A bírói ág Nizzai Szerződésben bevezetett és a Lisszaboni 
Szerződés által megerősített megreformálásának az volt a célja, hogy az elsőfokú ügyeket 
lehetőség szerint különös hatáskörű törvényszékek bírálják el. A szellemi tulajdonnal 
kapcsolatos ügyek kezelésére ideális megoldás, hogy egy különös hatáskörű törvényszékhez 
utalják őket, mert a kezelendő ügyek köre sajátos, homogén és egyértelműen meghatározott. 
Már jelenleg is az ilyen típusú ügyek teszik ki a Törvényszék által kezelt ügyek nagy 
hányadát, körülbelül egyharmadát. Azok a bírák, az előadó bírók és hivatalnokok, akiket egy 
bizonyos területen szerzett sajátos szakértelmükért választottak ki, sokkal produktívabb 
munkát végeznek mind minőségi, mind mennyiségi szempontból. Az EU Közszolgálati 
Törvényszékének példája mutatja, hogy a magasabb fokú produktivitás alacsonyabb 
költségekkel jár. A Törvényszéken dolgozó bírák számának egymást követő növelése nem 
tűnik járható útnak az ügyek felhalmozódásának problémája szempontjából, amely probléma 
újra jelentkezni fog a jövőben.

A Bíróság javaslata nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan neveznék ki a további 12 
bírát. Ezért a fentiekben már megnevezett, a tagállamok kormányai általi közös 
megegyezéssel való kinevezés általános elve lenne érvényes, vagy valamilyen rotációs 
rendszert kellene bevezetni.

A Törvényszék munkaterhének csökkentése érdekében ezenkívül az is megoldást jelenthetne, 
ha a jelenleg az alapokmány 51. cikkében meghatározottnál több típusú ügyet utalnának a 
Bíróság hatáskörébe, úgy tűnik ugyanis, hogy a Bíróság túlterheltsége nem olyan mértékű, 
mint a Törvényszéké.

Az előadó a Bizottság véleményének kinyilvánítása előtt nem szeretne határozott állást 
foglalni a Bíróság arra vonatkozó javaslatáról, hogy növeljék a Törvényszék bíráinak számát.

E. A 'különvélemény' bevezetése a Bíróság gyakorlatában

A különvélemény azt jelenti, hogy az a bíró, akinek eltérő álláspontja van egy, a bírók 
többsége által elfogadott határozattal, vagy a határozat indokolásával kapcsolatban, a 
tanácskozások folyamán hangot adhat ezen véleményének, majd azt az ítélettel együtt 
nyilvánosságra hozhatja. Ezért ez az eljárás kivételt jelent a tanácskozások titkosságának elve 
alól. A különvélemény lehetőségének bevezetése a Bíróság eljárásaiban nem most merül fel 
először. Azonban sokáig tabuként kezelték. Az előadó szerint nyomós okok léteznek ezen 
gyakorlat bevezetésére: Először is, jelentős számú – pontosan kilenc – alkotmánybíróság 
alkalmazza ezt a gyakorlatot az Európai Unióban: Dánia, Finnország, Németország, 
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Görögország, Írország, Portugália, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság, 
anélkül, hogy azt megkérdőjeleznék, vagy csökkentené a bíróság kollegialitását, illetve 
aláásná a hírnevét. Az Emberi Jogok Európai Bírósága is alkalmazza ezt a módszert mint 
általános gyakorlatot.

A különvélemény lehetővé teszi a bírák többsége számára, hogy az ítéletnél – amely egy 
fáradságosan kidolgozott kompromisszum eredménye – egyértelműbb, következetesebb és 
meggyőzőbb módon indokolhassák meg döntésüket. Ezért a különvélemény az ítélet 
minőségét javítja. Amennyiben olyan ügyekről van szó, amelyek megosztják a közvéleményt, 
mint például a diszkrimináció, a különvélemények által értesülhet a közvélemény arról, hogy 
nemcsak egyetlen megoldás létezik a Bíróság előtt lévő ügyben, hanem vannak még jogi 
szempontból elfogadható alternatívák. Ezáltal hozzájárulhatnak a jelentősebb társadalmi 
konfliktusok mérsékléséhez.

Másrészről, nem lenne helyes az Európai Unió Bírósága által kezelt valamennyi típusú 
eljárással kapcsolatban bevezetni a különvélemények intézményét. Azokat kizárólag a 
Bíróságra kellene korlátozni és ott is azokra az elvi határozatokra, amelyeknél a 
különvélemények befolyásolhatják a jövőbeli bírósági gyakorlatot és az általános jogi elveket. 
Ajánlatos a Bíróság eljárási szabályzatára hagyni annak meghatározását, hogy mely típusú 
ügyek esetén legyen elfogadhatók különvélemények.
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MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bíróságtól származó tervezet Módosítás

(9a) A Bíróság által tárgyalt alapvető 
fontosságú ügyek esetén, nevezetesen 
olyan ügyeknél, amelyek az Európai Unió 
jogrendjére irányuló alapvető kérdésekre 
vonatkoznak, biztosítani kellene a bírák 
számára, hogy a Bíróság tanácskozásai 
során bejelenthessék, hogy az ítéletre vagy 
annak okaira vonatkozóan szeretnének az 
ítélettel együtt megjelenő különvéleményt 
megfogalmazni. Ez a lehetőség, amely az 
Európai Unió tagállamainak számos 
alkotmánybíróságánál, illetve az Emberi 
Jogok Európai Bíróságánál is létezik, 
biztosítja, hogy a közvélemény 
értesülhessen arról, hogy a Bíróság által 
tárgyalt ügynek nemcsak egyetlen 
megoldása létezik, és hogy elképzelhetőek 
még jogi szempontból megalapozott 
alternatívák, amelyek befolyásolhatják a 
jövőbeli bírósági gyakorlatot. Ugyanakkor 
a többség számára lehetővé teszi, hogy 
egyértelműen és lényegre törően 
indokolhassák meg döntésüket. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy e gyakorlat 
alkalmazása nem ássa alá az azt 
alkalmazó bíróságok hírnevét.

Or. en
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bíróságtól származó tervezet Módosítás

(10) Annak érdekében, hogy a különös 
hatáskörű törvényszékek megfelelően 
működhessenek azon bíró távolléte esetén, 
aki nincs a teljes munkaképtelenség 
állapotában, de hosszú ideig akadályozva 
van abban, hogy részt vegyen az ügyek 
elbírálásában, lehetővé kell tenni e 
törvényszékek bírói karának helyettesítő 
bírákkal való kiegészítését.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd az 1. cikk 8. pontjához fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 a pont (új)

A Bíróságtól származó tervezet Módosítás

4a) A 35. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
'Amennyiben egy bíró a Bíróság 
tanácskozásai során bejelentette, hogy 
nem ért egyet a meghozandó ítélettel vagy 
annak indokolásával, úgy joga van 
különvéleményt megfogalmazni. Ez a 
vélemény az ítélettel együtt jelenik meg. 
Az e vélemények elfogadhatóságára 
vonatkozó végrehajtási szabályokat, illetve 
alkalmazásuk részletes leírását a Bíróság 
eljárási szabályzata határozza meg.'

Or. en
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Indokolás

Lásd az új (9a) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont

A Bíróságtól származó tervezet Módosítás

8) A 62c. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„A Parlament és a Tanács, az 
EUMSZ 257. cikk alapján eljárva, a 
különös hatáskörű törvényszékek bírói 
karát helyettesítő bírákkal egészítheti ki 
azon bírák helyettesítése érdekében, akik 
nincsenek a teljes munkaképtelenség 
állapotában, de hosszú ideig akadályozva 
vannak abban, hogy részt vegyenek az 
ügyek elbírálásában. Ebben az esetben a 
Parlament és a Tanács megállapítja a 
helyettesítő bírák kinevezésére vonatkozó 
feltételeket, e bírák jogait és 
kötelezettségeit, valamint a hivatali 
feladataik ellátására és megbízatásuk 
megszűnésére vonatkozó részletes 
szabályokat.”

Or. en

Indokolás
A helyettesítő bírákra vonatkozó rendelettervezet 3. cikke alapján (01923/2011. számú 
bírósági rendelet) a helyettesítő bírák kizárólag az olyan ügyekben való eljárás keretében 
rendelkeznek bírói jogkörrel, amelyek elbírásával megbízták őket. Ez azt jelenti, hogy csak a 
szigorú értelemben vett igazságszolgáltatási feladatoknak tudnának eleget tenni, nem lenne 
joguk viszont arra, hogy részt vegyenek a Közszolgálati Törvényszék igazgatásában vagy 
elnökének megválasztásában, illetve a tanácselnökök megválasztásában. Ugyanakkor nem 
jogosultak arra, hogy munkájukat személyes kabinet segítse (Indokolás, ugyanazon 
dokumentum 2. oldala). Ezek a különbségek azzal a veszéllyel járnának, hogy a bírák két 
kategóriája jönne létre, ami káros hatással lenne a Közszolgálati Törvényszék működésére.


