
BÍRÓSÁG

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A BÍRÓSÁG,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 223. cikke hatodik bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 139. cikke hatodik
bekezdésére,

mivel:

(1) A Bíróság előtti eljárások időtartama, különösen az előzetes döntéshozatali eljárások esetében, egy
ideje egyre fontosabb szerepet játszik, és ezért, különösen az Unió bővítése óta, szükségessé vált az
eljárás egyes elemeinek lerövidítése és egyszerűsítése.

(2) Le kell rövidíteni a tárgyalás tartása iránti kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidőt, és egyes
esetekben meg kell szüntetni a kérdést előterjesztő nemzeti bíróság tájékoztatásának és a felek
meghallgatásának kötelezettségét, amennyiben a Bíróság végzéssel határoz egyes egyszerű előzetes
döntéshozatalra utalt ügyekben.

(3) A technikai fejlődés eredményeként az iratok elektronikus úton történő továbbítása egyre elterjed-
tebbé válik, és az elektronikus úton történő kapcsolattartás egyre megbízhatóbb kapcsolattartási
módnak minősül. Intézkedni kell arról, hogy a Bíróság a munkáját e fejlődéshez igazíthassa, biztosítva
számára azon feltételek meghatározásának lehetőségét, amelyek fennállása esetén az elektronikus úton
eljuttatott eljárási irat eredeti példánynak minősül.

(4) Végezetül a költségmentesség engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseket is ki kell igazítani, előírva
azt, hogy a kérelmet részben vagy egészben elutasító végzésnek tartalmaznia kell az elutasítás
indokait,

a Tanács 2005. június 28-i jóváhagyásával,

ELFOGADJA ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK KÖVETKEZŐ MÓDOSÍTÁSAIT:

1. cikk

Az Európai Közösségek Bíróságának 1991. június 19-én elfogadott eljárási szabályzata (HL L 176.,
1991.7.4., 7. o., a következő helyesbítéssel: HL L 383., 1992.12.29., 117. o.), az 1995. február 21-i
(HL L 44., 1995.2.28., 61. o.), 1997. március 11-i (HL L 103., 1997.4.19., 1. o., a következő helyesbítéssel:
HL L 351., 1997.12.23., 72. o.), 2000. május 16-i (HL L 122., 2000.5.24., 43. o.), 2000. november 28-i
(HL L 322., 2000.12.19., 1. o.), 2001. április 3-i (HL L 119., 2001.4.27., 1. o.), 2002. szeptember 17-i
(HL L 272., 2002.10.10., 24. o., a következő helyesbítéssel: HL L 281., 2002.10.19.), 2003. április 8-i
(HL L 147., 2003.6.14., 17. o.), 2004. április 19-i (HL L 132., 2004.4.29., 2. o.) és 2004. április 20-i
(HL L 127., 2004.4.29., 107. o.) módosításokkal a következőképpen módosul:
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1. A 37. cikk a következő új, (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az (1) bekezdés első albekezdésének és a (2)–(5) bekezdésnek a sérelme nélkül, a Bíróság hatá-
rozatban állapíthatja meg azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén a Hivatalhoz elektronikus úton
megküldött eljárási irat eredeti példánynak minősül. Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzé kell tenni.”

2. A 44a. cikk harmadik mondatában az „egy hónapon belül” szövegrész helyébe a „három héten belül”
szövegrész lép.

3. A 76. cikk (3) bekezdésének második albekezdését az alábbi szöveg váltja fel:

„A tanács végzéssel határoz, amely ellen fellebbezésnek helye nincs. A költségmentesség teljes vagy
részleges megtagadása esetén a végzést indokolni kell.”

4. A 104. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A nemzeti bíróságoknak a 103. cikkben említett határozatait a tagállamok részére eredeti válto-
zatban küldik meg, amelyhez csatolják a határozatoknak a címzett állam hivatalos nyelvére való fordí-
tását is. Ha a nemzeti bíróság határozatának terjedelme miatt indokolt, ezt a fordítást a határozat
összefoglalásáról a címzett állam hivatalos nyelvére való fordítás helyettesíti, amely ezen állam álláspont-
jának alapját képezi majd. Az összefoglalás magában foglalja az előzetes döntéshozatalra terjesztett
kérdés vagy kérdések teljes szövegét. Ez az összefoglalás – amennyiben ezek az elemek szerepelnek a
nemzeti bíróság határozatában – tartalmazza különösen az alapeljárás tárgyát, az alapeljárás feleinek
alapvető érveit, az előzetes döntéshozatalra utalás indokainak rövid bemutatását, továbbá a hivatkozott
ítélkezési gyakorlatot, valamint a hivatkozott közösségi és nemzeti rendelkezéseket.

Az Alapokmány 23. cikkének harmadik bekezdésében említett esetekben a nemzeti bíróságok határo-
zatait eredeti változatban – a határozatnak vagy adott esetben az összefoglalásnak a 29. cikk (1)
bekezdésében említett nyelvek közül a címzett által választott nyelvre való fordításával együtt – küldik
meg azoknak az EGT-megállapodásban részes államoknak, amelyek nem tagállamok, valamint az EFTA
Felügyeleti Hatóságnak.

Amennyiben egy harmadik állam az Alapokmány 23. cikke negyedik bekezdésének megfelelően jogosult
részt venni az előzetes döntéshozatali eljárásban, a nemzeti bíróság határozatát eredeti változatban – a
határozatnak vagy adott esetben az összefoglalásnak a 29. cikk (1) bekezdésében említett nyelvek közül
az érintett harmadik állam által választott nyelvre való fordításával együtt – küldik meg részére.”

5. A 104. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Amennyiben a Bíróság elé előzetes döntéshozatalra terjesztett kérdés azonos egy olyan kérdéssel,
amelyről a Bíróság már határozatot hozott, vagy az ilyen kérdésre a válasz egyértelműen levezethető az
ítélkezési gyakorlatból, a Bíróság – a főtanácsnok meghallgatását követően – indokolt végzéssel bármikor
határozhat, amelyben utal a korábbi ítéletre vagy a vonatkozó ítélkezési gyakorlatra.

A Bíróság – a kérdést előterjesztő bíróság tájékoztatását, az Alapokmány 23. cikkében meghatározott
érdekeltek által előadott esetleges észrevételek és a főtanácsnok meghallgatását követően – abban az
esetben is indokolt végzéssel határozhat, ha az előzetes döntéshozatalra elé terjesztett kérdésre adandó
válasz nem enged teret semmilyen ésszerű kétségnek.”
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6. A 104. cikk (4) bekezdésének harmadik mondatában az „egy hónapon belül” szövegrész helyébe a
„három héten belül” szövegrész lép.

7. A 120. cikk második mondatában az „egy hónapon belül” szövegrész helyébe a „három héten belül”
szövegrész lép.

2. cikk

Az eljárási szabályzat jelen módosításait, amelyek a szabályzat 29. cikkének (1) bekezdésében említett
nyelveken hitelesek, az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell kihirdetni, és azok a kihirdetésüket követő
második hónap első napján lépnek hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2005. július 12-én.
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