
PA\875930SL.doc PE470.092v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za ustavne zadeve

2011/0901(COD)

20. 9. 2011

OSNUTEK MNENJA
Odbora za ustavne zadeve

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi statuta 
Sodišča Evropske unije 
(02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901(COD))

Pripravljavec mnenja: Morten Messerschmidt



PE470.092v01-00 2/10 PA\875930SL.doc

SL

PA_Legam



PA\875930SL.doc 3/10 PE470.092v01-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sodišče Evropske unije predlaga štiri reforme, ki jih morata sprejeti Evropski parlament in 
Svet (redni zakonodajni postopek, kjer Evropski parlament in Svet odločata enakovredno) po 
tem, ko bosta prejela mnenje Komisije1.

Splošna pripomba: Predloge Sodišča je zaradi ustroja sodstva Evropske unije težko analizirati, 
saj Sodišče Evropske unije sestavljajo Sodišče, Splošno sodišče in specializirana sodišča2 (do 
zdaj samo Sodišče za uslužbence Evropske unije), pa tudi zato, ker so določbe, ki urejajo 
strukturo teh sodnih teles, zajete v štirih besedilih (Pogodba o Evropski uniji (PEU), Pogodba 
o delovanju Evropske unije (PDEU), statut Sodišča (statut, protokol k PDEU) in poslovnik), 
ki so medsebojno povezana in se dopolnjujejo.

Predlog Sodišča vsebuje 4 poglavitne točke (od A. do D.).

Pripravljavec mnenja dodaja še en predlog reforme: uvedbo ločenih odklonilnih mnenj (točka 
E. in predlogi sprememb od 1 do 3).

A. Uvedba funkcije podpredsednika Sodišča (glej člena 1 1. in 2 predloga Sodišča) 

Namen reforme

Podpredsednik je poleg predsednika prisoten pri vsaki zadevi, predloženi v obravnavo 
velikemu senatu. Nadomešča predsednika v njegovih sodnih funkcijah, ko je ta zadržan.
Pomaga predsedniku pri njegovih funkcijah, ki niso sodne (predstavljanje, upravljanje itd.) ali 
ga pri tem nadomešča.

Opombe

Predsednik, ki ga vsi sodniki izvolijo izmed svojih članov za tri leta, vodi sodne zadeve in 
upravljanje Sodišča ter predseduje zaslišanjem in posvetovanju3.
Kot je poudarilo Sodišče, so obveznosti predsednika postale zelo obremenjujoče zaradi 
zaporednih širitev Evropske unije, zlasti glede predstavljanja in upravljanja Sodišča.

Pripravljavec mnenja podpira to reformo.

B. Sprememba strukture velikega senata in povečanje števila sodnikov, ki ga sestavljajo, s 13 
na 15 (glej člen 1°2 predloga Sodišča) 

Namen reforme

Povečati zmogljivost senata in vključiti več sodnikov v njegovo delo.
                                               
1 Člen 281(2) PDEU.
2 Člen 19(1) PEU.
3 Člen 253(3) PDEU, člen 8 poslovnika
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Predsedniki štirih senatov petih sodnikov so zdaj po službeni dolžnosti stalni člani velikega 
senata. Sodišče predlaga, da se ta določba črta in nadomesti z ureditvijo, po kateri bo veliki 
senat sestavljalo 15 sodnikov1.

Opombe

Delovna obremenitev predsednika Sodišča in predsednikov senatov petih sodnikov je zdaj 
izjemno velika, medtem ko drugi sodniki razmeroma malo odločajo v zadevah, ki so 
predložene velikemu senatu.

Pripravljavec mnenja podpira to reformo.

C. Možnost dodelitve začasnih sodnikov Sodišču za uslužbence (člena 1°8. in 2 predloga 
Sodišča za spremembo Statuta in predloga sprememb 2 in 4) 

Namen reforme

Nadomestiti sodnika Sodišča za uslužbence, ki iz zdravstvenih razlogov verjetno ne bo mogel 
sodelovati v sodnih zadevah več kot tri mesece.

Opombe

Začasni sodniki bi bili izbrani s seznama treh nekdanjih članov sodišča, ki ga pripravi Svet na 
predlog predsednika Sodišča. Začasni sodnik opravlja funkcijo zgolj toliko časa, kolikor 
sodnik, ki ga nadomešča, ne more opravljati funkcije. Sodišče meni, da je ta ureditev prožna 
in jamči, da zadevni sodniki lahko začnejo z delom takoj, ko so imenovani. Uporabljala bi se 
tudi za druga specializirana sodišča, ustanovljena v skladu s členom 257 PDEU (do zdaj je 
obstajalo samo Sodišče za uslužbence Evropske unije). 

Pripravljavec mnenja dvomi, da je to prava rešitev (glej predlog spremembe 4 Statuta in 
obrazložitev k njej).

                                               
1 Člen 16(2) statuta, člen 11b(1) in (2) in poslovnika.
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D. Povečanje števila sodnikov Splošnega sodišča s 27 na 39 (glej člen 1°7. predloga Sodišča)

Namen reforme

Omogočiti Splošnemu sodišču, da bo lahko reševalo sodne zaostanke, ki jih povzroča 
naraščajoče število nerešenih zadev, ter spoštovanje načela razumnega roka za obravnave, ki 
je zapisano v Listini o temeljnih pravicah in Evropski konvenciji o varstvi človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin. 

Opombe

Splošno sodišče ima najmanj po enega sodnika iz vsake države članice1. .Sodnike Splošnega 
sodišča v medsebojnem soglasju imenujejo vlade držav članic za dobo šestih let2. Statut 
trenutno določa, da jih je 273.

Splošno sodišče je pristojno za obravnavanje in odločanje na prvi stopnji v tožbah ali 
postopkih, ki zadevajo zakonitost zakonodajnih aktov institucij, organov, uradov ali agencij 
Unije4, razen tožb, ki jih v določenih zadevah vložijo države članice proti instituciji Unije ali 
institucija proti drugi instituciji 5. Zoper odločitev Splošnega sodišča iz tega odstavka se lahko 
vloži pritožba na Sodišče zgolj glede pravnih vprašanj6. Splošno sodišče zato obravnava 
večino sodnih postopkov, vključno z zadevami, ki so še zlasti zapletene in vsebujejo znatno 
število dejanskih podatkov, ki jih je treba upoštevati, kot so zadeve o konkurenci ali državni 
pomoči in resnično številne zadeve, ki se nanašajo na prijavo blagovne znamke Skupnosti.
Sodišče opozarja na naraščanje števila nerešenih zadev, ki se je dvignilo s 787 leta 2000 na 
1300 leta 2010 (65 %).

Sodišče obravnava dve možnosti reševanja preobremenjenosti Splošnega sodišča: ustanovitev 
specializiranih sodišč, pristojnih za obravnavo in odločanje na posebnih področjih7, ter 
povečanje števila sodnikov8. 
Splošno sodišče je že samo obravnavalo prvo možnost v zvezi s področjem intelektualne 
lastnine9.

Sodišče je ugotovilo, da je povečanje števila sodnikov očitno boljše od ustanovitve 
specializiranega sodišča za področje intelektualne lastnine. Predvsem se opira na razloge, kot 
so učinkovitost, nujnost in prožnost.
V skladu s takim mnenjem, se lahko večjo učinkovitost, ki naj bi jo prinesla specializacija, 
prav tako doseže z ustanovitvijo senatov znotraj Splošnega sodišča. Za povečanje števila 
sodnikov in njihovo imenovanje je potrebno manj časa kot za ustanovitev novega sodišča. O 
prožnosti Sodišče meni, da lahko Splošno sodišče zlahka prilagodi svoje človeške vire 
spremembam v številu zadev na različnih področjih sodnih postopkov.

                                               
1 Drugi pododstavek člena 19(2) PEU.
2 Tretji pododstavek člena 19(2) PEU.
3 Člen 254 (1) PEU in člen 48 Statuta.
4 Člen 256(1), prvi pododstavek PDEU.
5 Člen 51 statuta.
6 Člen 256(1), drugi pododstavek PDEU.
7 V skladu s členom 257 PDEU.
8 V skladu s členi 19(2) PEU, 254(1) PDEU in 48 statuta.
9 Dokument, naslovljen na predsednika sodišča dne 22. decembra 2009.
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Splošno sodišče utemeljuje svoj predlog za ustanovitev specializiranih sodišč z naslednjim: 
zamisel o reformi sodstva, ki jo je prinesla Pogodba iz Nice in potrdila Lizbonska pogodba, 
je, da bi se za obravnavanje zadev na prvi stopnji kar najdlje uporabljalo specializirana 
sodišča. Tožbe na področju intelektualne lastnine so zelo primerne za prenos pristojnosti na 
taka specializirana sodišča, saj je predmet zadeve specifičen, homogen in jasno določen. Že 
zdaj take zadeve predstavljajo velik delež celotnega števila zadev Splošnega sodišča, saj jih je 
približno za tretjino. Sodniki, referenti in uradniki, ki so izbrani zaradi svojih posebnih znanj 
in izkušenj na določenem področju, so produktivnejši, tako po kakovosti kot količini. Primer 
Sodišča za uslužbence EU kaže, da večjo produktivnost spremljajo nižji stroški. Kaže, da 
zaporedno zviševanje števila sodnikov Splošnega sodišča ni najustreznejša rešitev za 
vprašanje preobremenjenosti, ki se bo znova pojavilo v prihodnosti. 

Predlog Sodišča ne obravnava načina imenovanja dodatnih 12 sodnikov. Potem bi se torej 
uporabljalo splošno načelo medsebojnega soglasja vlad držav članic, ki je navedeno zgoraj, 
ali pa bi bilo treba uvesti neko vrsto sistema kroženja.

Dodatna možnost za zmanjševanje števila zadev Splošnega sodišča je, da se Sodišču nameni 
več vrst tožb, kot je to sedaj praksa v skladu s členom 51 statuta, saj se zdi, da Sodišče ni 
enako obremenjeno kot Splošno sodišče.

Pripravljavec mnenja ne želi zavzeti dokončnega stališča o predlogu Sodišča za zvišanje 
števila sodnikov Splošnega sodišča, preden Komisija ne poda svojega mnenja.

E. Uvedba ločenega odklonilnega mnenja Sodišča

Ločeno odklonilno mnenje je možnost, da sodnik, ki se ne strinja z odločitvijo večine 
sodnikov ali z utemeljitvijo, skupaj s sodbo objavi mnenje, ki ga je zagovarjal med 
posvetovanjem. Predstavlja torej izjemo od načela tajnosti posvetovanj. Zamisel o možnosti 
ločenega odklonilnega mnenja v postopkih Sodišča ni nova, vendar pa je bila večino časa 
tabu. Pripravljavec mnenja meni, da obstajajo pomembni razlogi za uvedbo tega instrumenta: 
prvič, uporabljajo ga na znatnem številu ustavnih sodišč Evropske unije, natančneje, v devet:
dansko, finsko, nemško, grško, irsko, portugalsko, špansko, švedsko in v Združenem 
kraljestvu, ne da bi ga izpodbijali, da bi motil kolegialnost sodišč ali zmanjševal njihov ugled. 
Obstaja tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice, kjer je njegova uporaba običajna 
praksa. 

Ločena odklonilna mnenja omogočajo večini sodnikov, da podajo razloge za svojo odločitev 
na bolj jasen, skladen in prepričljiv način kot v sodbi, ki je plod okornega kompromisa. Lahko 
torej prispevajo h kakovosti sodbe. V zadevah, ki razdvajajo prebivalstvo, kot je na primer 
diskriminacija, se lahko z ločenim odklonilnim mnenjem javnost obvesti o dejstvu, da ni 
samo enega odgovora na vprašanje, ki ga obravnava Sodišče, in da so možne druge pravno 
veljavne možnosti. Na ta način lahko prispevajo k umirjanju pomembnih družbenih nasprotij.

Po drugi strani pa ne bi bilo modro sprejeti ločenih odklonilnih mnenj za vse vrste postopkov 
pred Sodiščem Evropske unije. Omejiti jih je treba na Sodišče in na načelne spore, kjer lahko 
ločeno odklonilno mnenje vpliva na prihodnjo sodno prakso in splošna pravna načela. 
Predlagano je, da se prepusti določitev kategorij zadev, kjer je ločeno odklonilno mnenje 
dopustno, poslovniku Sodišča.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(9a) V zelo pomembnih zadevah, ki so v 
obravnavi pred Sodiščem, in sicer 
zadevah, ki so povezane s temeljnimi 
vprašanji pravnega reda Evropske unije, 
bi morala obstajati možnost, da sodnik 
med posvetovanjem Sodišča objavi, da 
namerava podati ločeno odklonilno 
mnenje k sodbi ali njeni utemeljitvi, da se 
ga objavi skupaj s sodbo. To omogočajo 
številna ustavna sodišča držav članic 
Evropske unije in Evropsko sodišče za 
človekove pravice ter s tem zagotavljajo, 
da se javnost zaveda dejstva, da ni samo 
enega odgovora na vprašanje, ki ga 
obravnava Sodišče, in da so možne druge 
pravno veljavne možnosti, kar lahko 
vpliva na prihodnjo sodno prasko. Hkrati 
pa omogoča večini, da jasno in 
neposredno poda razloge za svojo 
odločitev. Izkušnje so pokazale, da s tem 
ni omajan ugled sodišč, ki uporabljajo to 
prakso.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(10) Da bi specializirana sodišča lahko še 
naprej zadovoljivo delovala ob zadržanosti 
sodnika, ki sicer ni v stanju invalidnosti, 

črtano
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ki se šteje za popolno, vendar dlje časa ne 
more sodelovati pri reševanju zadev, je 
treba predvideti možnost, da se tem 
sodiščem dodelijo začasni sodniki. –

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 1, točka 8.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 a (novo)

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

(4a) V členu 35 se doda naslednji 
odstavek:
„Kadar sodnik med posvetovanjem 
Sodišča izrazi svoje nestrinjanje s sodbo, 
ki bo izrečena, ali utemeljitvijo sodbe, 
potem je upravičen, da poda ločeno 
odklonilno mnenje. To mnenje se objavi 
skupaj s sodbo. V poslovniku Sodišča se 
določijo izvedbena pravila o dopustnosti 
ter podroben postopek podajanja teh 
mnenj.“

Or. en

Obrazložitev

Glej uvodna izjava 9 a (novo)

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8

Osnutek Sodišča Predlog spremembe

8. Člen 62c se dopolni s tem odstavkom: črtano
,,Parlament in Svet, ki odločata v skladu s 
členom 257 PDEU, lahko odločita, da se 
specializiranim sodiščem dodelijo začasni 
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sodniki za nadomeščanje v primeru 
zadržanosti sodnikov, ki sicer niso v 
stanju invalidnosti, ki se šteje za popolno, 
vendar dolgotrajno ne morejo sodelovati 
pri odločanju o zadevah. V takem primeru 
Parlament in Svet določita pogoje za 
imenovanje začasnih sodnikov, njihove 
pravice in dolžnosti, način, na katerega 
opravljajo svoje naloge, in okoliščine, 
zaradi katerih jim mandat preneha.“

Or. en

Obrazložitev
V členu 3 osnutka uredbe o začasnih sodnikih (Uredba št. 01923/2011) je poudarjeno, da bi 
začasni sodniki uživali sodniška pooblastila zgolj v zadevah, ki so jim dodeljene v obravnavo. 
To pomeni, da bodo lahko opravljali samo sodno funkcijo, ne bodo pa mogli sodelovati niti 
pri upravljanju Sodišča za uslužbence niti pri imenovanju predsednika Sodišča za uslužbence 
in predsednikov senatov. Pomeni tudi, da ne bodo mogli imenovati lastnega osebja 
(obrazložitev, 2. stran istega dokumenta). Tako razlikovanje v obravnavi pomeni nevarnost, 
da bi se ustvarila dva razreda sodnikov, kar bi lahko škodilo delovanju sodišča.


