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Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie ***I 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie 

projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół 

w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poprzez zwiększenie 

liczby sędziów w Sądzie (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości przedłożony Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie (02074/2011), 

– uwzględniając art. 254 akapit pierwszy oraz art. 281 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, zgodnie z którymi projekt aktu został przedłożony Parlamentowi (C7-

0126/2012), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 i 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Komisji (COM(2011)0596), 

– uwzględniając pismo Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2012 r., 

– uwzględniając pismo Komisji z dnia 30 maja 2012 r., 

– uwzględniając pkt 2 i 3 swojej rezolucji ustawodawczej z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie 

projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół w sprawie 

Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznika I do tego protokołu1, 

– uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0252/2013), 

1. przyjmuje jako swoje stanowisko w pierwszym czytaniu tekst przyjęty w dniu 12 grudnia 

2013 r.2; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 

Trybunałowi Sprawiedliwości i Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                                 
1  Dz.U. C 349 E z 29.11.2013, s. 555. 
2  Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0581. 
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P7_TC1-COD(2011)0901B 

 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 

kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr …/2014 zmieniającego Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej poprzez zwiększenie liczby sędziów w Sądzie [Poprawka 1] 

 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 19 ust. 2 akapit drugi, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 254 

akapity pierwszy oraz art. 281 akapit drugi,   

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 

w szczególności jego art. 106a ust. 1, 

uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości, 

uwzględniając opinię Komisji, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą1, 

                                                 
1  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. 
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a także mając na uwadze, co następuje: 

▌ 

(5) W konsekwencji stopniowego rozszerzania właściwości Sądu od chwili jego 

utworzenia liczba wnoszonych do niego spraw obecnie stale się zwiększa. 

(6) Liczba spraw wnoszonych do Sądu jest każdego roku coraz wyższa, co w dłuższej 

perspektywie skutkuje wzrostem liczby spraw przed nim zawisłych i wydłużeniem 

czasu trwania postępowań.   

(7) Wspomniane wydłużenie czasu trwania postępowań jest trudne do zaakceptowania 

dla podmiotów prawa, w szczególności w świetle wymogów art. 47 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 europejskiej Konwencji o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności. 
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(8) Obecna sytuacja Sądu uwarunkowana jest względami o charakterze strukturalnym, 

te zaś wynikają zarówno z intensyfikacji i dywersyfikacji działalności prawodawczej 

w zakresie przepisów ustawodawczych i wykonawczych przyjętych przez instytucje, 

organy i jednostki organizacyjne Unii, jak i wolumenu i złożoności spraw 

wniesionych do Sądu, w szczególności w dziedzinie konkurencji i pomocy państwa. 

(9) W konsekwencji należy przyjąć środki niezbędne w celu zaradzenia opisanej 

sytuacji; przewidziana przez traktaty możliwość zwiększenia liczby sędziów Sądu 

może pozwolić na ograniczenie w krótkim czasie zarówno wolumenu zawisłych 

spraw, jak i zbyt długiego czasu trwania postępowań przed Sądem. 

(9a) Środki te powinny również zawierać przepisy, w których przewiduje się trwałe 

rozwiązanie problemu związanego z pochodzeniem sędziów, ponieważ obecnie 

obowiązujący podział składu sędziowskiego między poszczególne państwa 

członkowskie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy liczba sędziów przewyższa liczbę 

państw członkowskich.  
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(9b) Zgodnie z art. 19 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej w skład Sądu wchodzi co 

najmniej jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego. Ponieważ w ten sposób 

zapewnia się już równowagę geograficzną i uwzględnienie porządku prawnego 

poszczególnych państw, dodatkowi sędziowie powinni być mianowani wyłącznie na 

podstawie ich kwalifikacji zawodowych i umiejętności osobistych, przy 

uwzględnieniu ich wiedzy na temat krajowych porządków prawnych oraz porządku 

prawnego Unii Europejskiej. Na dane państwo członkowskie nie powinno jednak 

przypadać więcej niż dwóch sędziów,  

▌ 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 



- 5 - 

Artykuł 1 

W Protokole nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

wprowadza się następujące zmiany: 

▌ 

6a) art. 47 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 9a, artykuły 14 i 15, artykuł 17 akapity pierwszy, drugi, czwarty i piąty 

oraz artykuł 18 stosują się do Sądu i jego członków.”;  

7) ▌art. 48 otrzymuje brzmienie: 

„W skład Sądu wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego 

i dwunastu dodatkowych sędziów. Na dane państwo członkowskie przypada nie 

więcej niż dwóch sędziów. 

Wszyscy sędziowie mają taki sam status, a także takie same uprawnienia 

i obowiązki. 
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Gdy co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego, dotyczy ono 

w przypadku parzystej liczby sędziów przemiennie każdorazowo połowy sędziów; 

a w przypadku nieparzystej liczby sędziów przemiennie parzystej liczby sędziów 

i pomniejszonej o jeden nieparzystej liczby sędziów.”;  

7a) dodaje się artykuł w  brzmieniu: 

„Artykuł 48a 

Rząd każdego z państw członkowskich posiada uprawnienia w zakresie 

mianowania sędziego z danego państwa członkowskiego.”;  

7b) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 48b 

1. Dodatkowe miejsca w składzie sędziowskim są obsadzane niezależnie od 

pochodzenia kandydatów z określonego państwa członkowskiego. 
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2. W procesie obsadzania co najmniej jednego z dwunastu dodatkowych miejsc 

w składzie sędziowskim wszystkie rządy państw członkowskich mogą 

wskazywać swoich kandydatów. Ponadto sędziowie Sądu przechodzący na 

emeryturę mogą osobiście przedłożyć przewodniczącemu komitetu 

ustanowionego na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej pisemne wnioski w sprawie swoich kandydatur. 

3. W procesie obsadzania co najmniej jednego z dwunastu dodatkowych miejsc 

w składzie sędziowskim komitet ustanowiony na mocy art. 255 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej wydaje opinię, czy kandydat jest 

odpowiedni do pełnienia funkcji sędziego Sądu. Komitet dołącza do tej opinii 

listę kandydatów o najbardziej odpowiednim doświadczeniu na najwyższym 

poziomie, uszeregowaną pod względem ich osiągnięć. Lista taka zawiera co 

najmniej dwukrotnie większą liczbę kandydatów od liczby sędziów, którzy 

mają być mianowani przez rządy państw członkowskich za wspólnym 

porozumieniem, pod warunkiem że zgłosi się wystarczająca liczba 

odpowiednich kandydatów.”.  

▌ 

▌ 
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Artykuł 3 

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego 

po jego opublikowaniu ▌w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

2. Dwunastu dodatkowych sędziów mianowanych na podstawie i w wyniku wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia obejmuje funkcje bezzwłocznie po złożeniu 

ślubowania. 

Kadencja sześciu sędziów wybranych w drodze losowania kończy się po upływie 

sześciu lat od pierwszego częściowego odnowienia składu Sądu po wejściu w życie 

niniejszego rozporządzenia. Kadencja pozostałych sześciu sędziów kończy się po 

upływie sześciu lat od drugiego częściowego odnowienia składu Sądu następującego 

po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.  

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich. 

 

Sporządzono w  

 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 

Przewodniczący Przewodniczący 

 


