Съвет на
Европейския съюз
Брюксел, 24 юни 2015 г.
(OR. en)
9375/1/15
REV 1 ADD 1

Междуинституционално досие:
2011/0901B (COD)

JUR 341
COUR 21
INST 181
CODEC 797
PARLNAT 70
ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ НА СЪВЕТА
Относно:

Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския
съюз
— Изложение на мотивите на Съвета
— Приета от Съвета на 23 юни 2015 г.

9375/1/15 REV 1 ADD 1

vat/vv
DPG

1

BG

I.

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

На 28 март 2011 г. Съдът на Европейския съюз представи законодателна инициатива 1
по силата на член 281, втора алинея от ДФЕС за изменение на Протокола относно
Статута на Съда на Европейския съюз, която включва, наред с другото, увеличаване на
броя на съдиите в Общия съд с 12. Макар и другите предложени изменения да бяха
приети на 11 август 2012 г., в рамките на Съвета беше невъзможно да се постигне
споразумение по отношение на увеличаването на броя на съдиите.

2.

На пленарното си заседание на 15 април 2014 г. Европейският парламент прие
позицията си на първо четене по предложението на Съда, с която подкрепя
увеличаването на броя на съдиите в Общия съд с 12.

3.

В този контекст, и като се има предвид значителното увеличаване на натовареността на
Общия съд след внасянето на първоначалното предложение, на 13 октомври 2014 г.
Съдът на Европейския съюз предложи 2 съзаконодателите да изменят предложението,
така че броят на съдиите в Общия съд да бъде удвоен на три етапа до 2019 г.,
включително като се интегрира Съдът на публичната служба в Общия съд, при което
броят на съдиите ще се увеличи общо с 21 допълнителни съдии.

4.

На тази основа на 11 декември 2014 г. Корепер постигна принципно съгласие по
съществените елементи на реформата, както е посочено в док. 16576/14 от 8 декември
2014 г.

5.

През първата половина на 2015 г. председателството положи усилия за провеждане на
неформални обсъждания с комисията по правни въпроси на Европейския парламент
под формата на четиристранен диалог — с участието на Съда на Европейския съюз и
Комисията, с оглед да се постигне бързо споразумение на второ четене по реформата,
при което Съветът да приеме позицията си на първо четене въз основа на
предварително договорения текст, който Европейският парламент може впоследствие
да одобри съгласно член 294, параграф 7, буква а) от ДФЕС. Тези усилия обаче не се
увенчаха с успех.
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6.

При тези обстоятелства Съветът реши да приеме позицията си на първо четене
съгласно член 294, параграф 5 от ДФЕС и да я съобщи на Европейския парламент
заедно с настоящото изложение на мотивите.

II.

ЦЕЛ

7.

Вследствие на постепенното разширяване на компетентността на Общия съд броят на
делата, по които той е сезиран, бележи трайно увеличение през годините, което с
времето води до нарастване на броя на висящите пред този съд дела. Това оказва
въздействие върху продължителността на производствата, която е неприемлива от
гледна точка на правните субекти и несъвместима със задължението на Съюза да се
гарантира съдебно решение в разумен срок, както е посочено в член 47 от Хартата на
основните права на Европейския съюз. Това буди загриженост, особено в областта на
конкуренцията и държавните помощи.

8.

Като се има предвид значителното увеличаване на натоварването на Общия съд след
2011 г., на 13 октомври 2014 г. Съдът на Европейския съюз, както е посочено в точка 3
по-горе, предложи съзаконодателите да изменят първоначалното предложение, така че
да бъде удвоен броят на съдиите в Общия съд на три етапа до 2019 г., включително
като се интегрира Съдът на публичната служба в Общия съд, с оглед на постигането на
следните цели:
–

да бъдат приключвани толкова дела, колкото се образуват, което да сложи край на
увеличаващия се брой висящи дела;

−

да се преодолее изоставането по висящи дела;

−

да се съкрати продължителността на производствата пред Общия съд, с което да
се ограничат рисковете от осъждане на Европейския съюз за нарушения на
член 47 от Хартата;

−

да се опрости правораздавателната архитектура на Европейския съюз и да се
утвърди последователността в съдебната практика;
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−

да се подобри гъвкавостта при разглеждането на делата, като в интерес на
гарантиране на доброто правораздаване се даде на Общия съд възможност да
разпределя в един или няколко състава по-голям или малък брой съдии в
зависимост от натовареността с разглеждани от него спорове или да възлага на
определени състави разглеждането и постановяването на решения по дела от
определени области;

−

да се намери решение на периодично възникващи проблеми, свързани с
назначаването на съдии в Съда на публичната служба, и да се предотвратят други
подобни проблеми, които могат да възникнат при назначаването на допълнителни
съдии в Общия съд;

–

да се възстанови компетентността на Съда да се произнася в производства по
обжалване при спорове между Съюза и неговите служители, като по този начин
биха станали ненужни както процедурата за преразглеждане (чието прилагане се
оказа доста сложно), така и длъжността на заместващ съдия в Съда на публичната
служба.

III. АНАЛИЗ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ
9.

Позицията на Съвета на първо четене по същество съответства на предложението на
Съда от 13 октомври 2014 г. (вж. точка 3 по-горе), макар и с намалени разходи. Той
предвижда увеличаване на броя на съдиите в Общия съд до 56 на три етапа:
—

от септември 2015 г. (или датата на влизане в сила на регламента за изменение,
ако е след 1 септември 2015 г.): увеличаване на броя на съдиите с 12;

—

от септември 2016 г.: прехвърляне на компетентността за разглеждането като
първа инстанция на дела, свързани с публичната служба на Съюза, в Общия съд,
както и интегриране в Общия съд на постовете на седем съдии от Съда на
публичната служба — въз основа на предстоящо законодателно искане от Съда,
при условие че бъде прието от Европейския парламент и от Съвета.

—

от септември 2019 г.: увеличаване на броя на съдиите с 9.
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10.

По време на етапи 1 и 2 всеки от допълнителните съдии ще разполага с трима съдебни
помощници. Въпреки това, както е посочено в съображение № 9 и договорено със Съда
на

Европейския

съюз, третата

фаза

не

следва

да

води

до

допълнителни

административни разходи (няма да се назначават допълнителни съдебни помощници и
асистенти).
11.

Освен това, като част от политическия компромис Съдът на Европейския съюз ще
представя годишни данни относно съдебната си дейност, включително относно
промените във връзка с делата по обжалване, и ако е необходимо — ще предлага
подходящи мерки. Уговорено е също, че на втория и третия етап на разширяване на
Общия съд ще бъде направена оценка на състоянието на Общия съд, което при
необходимост може да доведе до някои корекции, като се подразбира, че те не се
отнасят до броя на съдиите, но може да включват всякакви други аспекти, свързани с
функционирането и административните разходи на Съда. Накрая, Общият съд се
очаква да се пристъпи към преразглеждане на вътрешната си организация и
процедурния си правилник и въз основа на това да приеме необходимите мерки и
своевременно да представи подходящи предложения за одобрение от Съвета преди
последния етап на разширяването си през 2019 г.

12.

Съветът счита, че тази реформа на Общия съд е необходима, тъй като броят на
висящите дела и прекомерната продължителност на производствата през 2015 г. са
много по-високи, отколкото през 2011 г., когато Съдът внесе първоначалната си
законодателна инициатива за 12 допълнителни съдии. През 2010 г. броят на новите
дела беше 636. През 2014 г. има 912 нови дела, което представлява увеличение с около
43 % за 4 години. Това доведе до положение, при което страните чакат понякога повече
от четири години, преди да получат съдебно решение, по-специално икономическите
оператори по спорове в областта на конкуренцията и държавните помощи, по време на
което стоят блокирани значителни суми, които по тази причина не могат да бъдат
инжектирани в европейската икономика. Освен това, поради закъснели съдебни
решения вече има случаи на внесени искове за обезщетение срещу Съюза. Освен
вредите за репутацията на Европейския съюз поради неспазване на собствената му
Харта на основните права, липсата на реформа на Общия съд по този начин води до
значителни разходи за европейската икономика и данъкоплатците.
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13.

В този контекст увеличаването на броя на съдиите с 21 души е основателно.
Съпоставено с увеличението на броя на делата с 43 % позицията на Съвета на първо
четене представлява допълнително увеличение на броя на съдиите само с 22 % (от 40
на 49), ако се изключат 7-те длъжности, прехвърлени от Съда на публичната служба,
което няма да се отрази върху капацитета на Общия съд, тъй като разглеждането на
спорове от областта на публичната служба (между 150 и 200 дела годишно) също ще
бъде прехвърлено към Общия съд от 2016 г. Допълнително, новото законодателство,
което вече е прието или е в процес на обсъждане, вероятно ще доведе до по-нататъшно
увеличение на броя на делата, разглеждани от Общия съд.

14.

Намаляването на броя на юрисдикциите до две вместо три ще доведе до опростяване на
съдебната система, ще засили съгласуваността на съдебната практика и ще доведе до
мащабни икономии. Реформата ще даде възможност за специализация на съставите в
рамките на Общия съд, което ще доведе до видими положителни последици за
производителността му. Реформата също така ще позволи на Общия съд да подобри
задълбочеността на обсъжданията, като по-често се вземат решения от петчленни
състави вместо от тричленни и при необходимост — като се канят членове на Общия
съд да изпълняват функцията на генерален адвокат.

15.

Разходите за осъществяването на реформата, които да бъдат направени в резултат от
позицията на Съвета на първо четене (вж. точки 10 и 11 по-горе), биха били в размер на
годишни допълнителни разходи в размер на 13,5 милиона евро в нетна стойност при
равномерна скорост на разходване, което може да се съпостави с първоначалното
предложение, оценено на 11,2 милиона евро за 12 допълнителни съдии, което вече е
прието от Европейския парламент в неговата позиция на първо четене. Следователно,
позицията на Съвета на първо четене представлява увеличение на общите разходи за
реформата с 20 % в сравнение с предложението от 2011 г., като в същото време
годишният брой на новите дела в Общия съд е нараснал с 43 процента. Като се вземе
предвид също и цената на липсата на реформи, тези разходи изглеждат умерени и
обосновани.
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IV

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

16.

Реформата, предвидена в позицията на Съвета на първо четене, след като бъде приета,
ще осигури устойчиво и дългосрочно решение на настоящите предизвикателства пред
юрисдикциите на Съюза и ще им даде възможност да изпълняват функциите си в
сроковете и стандартите за качество, които европейските граждани и предприятия имат
право да очакват в Съюз, основан на принципите на правовата държава.
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