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(4) Veel ilmneb Euroopa Kohtu ja 
Üldkohtu tehtud analüüsist, et hulgaliselt 
esitatakse apellatsioonkaebusi 
kohtuasjades, mis on juba kaks korda – 
esmalt sõltumatu haldusasutuse ja seejärel 
Üldkohtu poolt – läbi vaadatud, ning 
Euroopa Kohus jätab paljud neist 
apellatsioonkaebustest ilmselge 
põhjendamatuse tõttu rahuldamata või isegi 
ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi 
vaatamata. Et Euroopa Kohus saaks 
keskenduda kohtuasjadele, mis väärivad 
tema täielikku tähelepanu, tuleb hea 
õigusemõistmise huvides kehtestada 
sellistes kohtuasjades menetlusse võtmise 
otsustamise mehhanism. Seega tuleb 
kohtuasja poolel, kes vaidlustab sellistes 
kohtuasjades Üldkohtu otsuse, eelnevalt 
veenda Euroopa Kohut selles, et 
apellatsioonkaebuses tõstatatud küsimused 
on liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või 

(4) Veel ilmneb Euroopa Kohtu ja 
Üldkohtu tehtud analüüsist, et hulgaliselt 
esitatakse apellatsioonkaebusi 
kohtuasjades, mis on juba kaks korda – 
esmalt sõltumatu haldusasutuse, nagu 
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, 
Ühenduse Sordiamet, Euroopa 
Kemikaaliamet või Euroopa 
Lennundusohutusamet, ja seejärel 
Üldkohtu poolt – läbi vaadatud. Euroopa 
Kohus jätab paljud neist 
apellatsioonkaebustest, mis on seotud 
kohtuasjadega, mille puhul on enne 
Üldkohtule hagi esitamist hagi juba 
esitatud sõltumatule haldusasutusele, 
ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata 
või isegi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu 
läbi vaatamata. Et Euroopa Kohus saaks 
keskenduda kohtuasjadele, mis väärivad 
tema täielikku tähelepanu, tuleb hea 
õigusemõistmise huvides kehtestada 
sellistes kohtuasjades menetlusse võtmise 
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edasiarendamise seisukohast olulised. otsustamise mehhanism. Seega tuleb 
kohtuasja poolel, kes vaidlustab sellistes 
kohtuasjades Üldkohtu otsuse, eelnevalt 
veenda Euroopa Kohut selles, et 
apellatsioonkaebuses tõstatatud küsimused 
on liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või 
edasiarendamise seisukohast olulised.
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(5) Euroopa Kohtule esitatavate 
kohtuasjade arvu pidevat suurenemist 
arvestades ning vastavalt Euroopa Kohtu 
presidendi 13. juuli 2018. aasta kirjale 
tuleb eespool mainitud 
apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise 
otsustamise mehhanismi pidada käesolevas 
staadiumis esmatähtsaks. Euroopa Kohtu 
26. märtsi 2018. aasta taotlus anda 
liikmesriigi kohustuste rikkumise hagide 
menetlemine osaliselt üle Üldkohtule 
tuleks läbi vaadata hilisemas staadiumis, 
pärast seda, kui 2020. aasta detsembris 
esitatakse aruanne Üldkohtu toimimise 
kohta, mis on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
2015. aasta määruses 2015/2422.

(5) Euroopa Kohtule esitatavate 
kohtuasjade arvu pidevat suurenemist 
arvestades ning vastavalt Euroopa Kohtu 
presidendi 13. juuli 2018. aasta kirjale 
tuleb eespool mainitud 
apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise 
otsustamise mehhanismi pidada käesolevas 
staadiumis esmatähtsaks. Euroopa Kohtu 
26. märtsi 2018. aasta taotlus anda 
liikmesriigi kohustuste rikkumise hagide 
menetlemine osaliselt üle Üldkohtule 
tuleks läbi vaadata hilisemas staadiumis, 
pärast seda, kui 2020. aasta detsembris 
esitatakse aruanne Üldkohtu toimimise 
kohta, milles keskendutakse eelkõige 
Üldkohtu tõhususele ning kohtunike arvu 
56-ni suurendamise vajalikkusele ja 
tulemuslikkusele, nagu on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 2015. aasta määruse (EL, 
Euratom) 2015/2422 artikli 3 lõikes 1, 
ning selles tuleks hinnata ka Üldkohtus 
soolise tasakaalu saavutamist. Selle 
eesmärgi saavutamiseks tuleks korraldada 
Üldkohtus osalised väljavahetamised nii, 
et liikmesriikide valitsused hakkavad järk-
järgult esitama sama osalise 
väljavahetamise korral kaks kohtunikku 
ning püüavad seetõttu valida ühe naise ja 
ühe mehe, tingimusel et järgitakse 
aluslepingutes sätestatud tingimusi ja 
menetlusi.
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(-1a) Artikkel 8 asendatakse järgmisega:
Artikkel 8 „Artikkel 8
Artiklite 2–7 sätteid kohaldatakse 
kohtujuristide suhtes.

Artiklite 2–7 sätteid kohaldatakse 
kohtujuristide suhtes mutatis mutandis.“
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Kui apellatsioonkaebus on esitatud 
Üldkohtu lahendi peale, mis käsitleb 
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi 
Ameti, Ühenduse Sordiameti, Euroopa 
Kemikaaliameti või Euroopa 
Lennundusohutusameti apellatsioonikoja 
otsust, otsustab Euroopa Kohus eelnevalt, 
kas apellatsioonkaebus võetakse 
menetlusse.

Kui enne Üldkohtule hagi esitamist peab 
olema toimunud menetlus sõltumatus 
haldusorganis, mille liikmed ei ole otsuste 
tegemisel seotud mingite suunistega, 
otsustab Euroopa Kohus eelnevalt, kas 
Üldkohtu otsuse peale esitatud 
apellatsioonkaebus võetakse menetlusse.
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Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise 
kohta tehtud otsust tuleb põhjendada ja see 
avaldatakse.

Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise 
või mittevõtmise kohta tehtud otsust tuleb 
piisavalt põhjendada ja see avaldatakse.
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