
A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. október 3.)

az Elsőfokú Bíróság határozatai Bíróság által történő felülvizsgálata feltételeinek és korlátainak
megállapítása érdekében a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv módosításáról

(2005/696/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és
különösen annak 225. cikke (2) és (3) bekezdésére, valamint
245. cikke második bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerző-
désre, és különösen annak 140a. cikke (2) és (3) bekezdésére,
valamint 160. cikke második bekezdésére,

tekintettel a Bíróság 2003. szeptember 12-i kérésére,

tekintettel az Európai Parlament 2004. február 10-i vélemé-
nyére,

tekintettel a Bizottság 2005. február 11-i véleményére,

mivel:

(1) Az EK-Szerződésnek a Nizzai Szerződés 2. cikkének 31.
pontjával módosított 225. cikke (2) és (3) bekezdése
kimondja:

„(2) Az Elsőfokú Bíróság hatáskörébe tartozik a 225a.
cikk szerint létrehozott bírói különtanács határozatai
ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálása.

Az Elsőfokú Bíróság e bekezdés szerinti határozatait az
alapokmányban megállapított feltételek mellett és korlá-
tokon belül a Bíróság kivételesen felülvizsgálhatja, ha
fennáll a komoly veszélye annak, hogy a közösségi jog
egységessége vagy koherenciája sérül.

(3) Az Elsőfokú Bíróság az alapokmányban meghatá-
rozott egyes ügycsoportokban hatáskörrel rendelkezik a
234. cikk szerinti előzetes döntéshozatalra előterjesztett
kérdések eldöntésére.

Ha az Elsőfokú Bíróság úgy ítéli meg, hogy az ügyben
olyan elvi döntés meghozatalára van szükség, amely a
közösségi jog egységességét és koherenciáját befolyásol-
hatja, az ügyet eldöntés végett a Bíróság elé utalhatja.

Az Elsőfokú Bíróság előzetes döntéshozatalra előterjesz-
tett kérdéseket eldöntő határozatait az alapokmányban
megállapított feltételek mellett és korlátokon belül a
Bíróság kivételesen felülvizsgálhatja, ha fennáll a komoly
veszélye annak, hogy a közösségi jog egységessége vagy
koherenciája sérül.”

(2) Az Euratom-Szerződés 140a. cikkének (2) és (3) bekez-
dését hasonlóképpen módosította a Nizzai Szerződés 3.
cikkének 13. pontja.

(3) E módosításokat részben figyelembe vették a Bíróság
alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 62. cikkében,
amelynek értelmében: „Az EK-Szerződés 225. cikkének
(2) és (3) bekezdésében, illetve az EAK-Szerződés 140a.
cikkének (2) és (3) bekezdésében említett esetekben az
első főtanácsnok, ha úgy ítéli meg, hogy fennáll a
komoly veszélye annak, hogy a közösségi jog egységes-
sége vagy koherenciája sérül, az Elsőfokú Bíróság hatá-
rozatának felülvizsgálatát indítványozhatja a Bíróságnál.

Az indítványt az Elsőfokú Bíróság határozatának kihirde-
tésétől számított egy hónapon belül kell megtenni. A
Bíróság az első főtanácsnok indítványának előterjeszté-
sétől számított egy hónapon belül dönt arról, hogy szük-
séges-e a határozat felülvizsgálata.”

(4) A Nizzai Szerződés záróokmányához csatolt 13. nyilat-
kozatnak megfelelően el kell fogadni az Elsőfokú Bíró-
ságnak a bírói különtanácsok határozatairól és az
előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről döntő
határozatainak felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezé-
seket, amelyek meghatározzák a következőket:

„— a Bíróság előtti eljárásban részt vevő felek szerepe
jogaik védelme érdekében,

— a felülvizsgálati eljárás joghatása az Elsőfokú Bíróság
határozatainak végrehajthatóságára,

— a Bíróság határozatának joghatása a felek közötti
jogvitára.”,
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A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 62. és 63. cikke
között a következő cikkekkel egészül ki:

„62a. cikk

A Bíróság a felülvizsgálat tárgyát képező kérdésekkel kapcso-
latban gyorsított eljárás keretében, az Elsőfokú Bíróság által
részére megküldött iratok alapján határoz.

Az ezen alapokmány 23. cikkében említett érdekelteknek,
valamint az EK-Szerződés 225. cikkének (2) bekezdésében
és az EAK-Szerződés 140a. cikkének (2) bekezdésében emlí-
tett esetekben az Elsőfokú Bíróság előtti eljárás feleinek
jogukban áll a felülvizsgálat tárgyát képező kérdésekkel
kapcsolatban a megadott határidőn belül beadványokat vagy
írásbeli észrevételeket benyújtani a Bírósághoz.

A Bíróság a határozathozatalt megelőzően elrendelheti a
szóbeli szakasz megnyitását.

62b. cikk

Az EK-Szerződés 225. cikkének (2) bekezdésében és az EAK-
Szerződés 140a. cikkének (2) bekezdésében említett
esetekben, az EK-Szerződés 242. és 243. cikkének sérelme
nélkül, a felülvizsgálati indítványnak és a felülvizsgálati eljárás
megindításáról szóló határozatnak nincs felfüggesztő hatálya.
Ha a Bíróság azt állapítja meg, hogy az Elsőfokú Bíróság
határozata sérti a közösségi jog egységességét vagy koheren-
ciáját, az ügyet visszautalja az Elsőfokú Bíróság elé, amelyet
jogkérdésekben köt a Bíróság határozata; a Bíróság meghatá-

rozhatja, hogy az Elsőfokú Bíróság határozatának mely részei
rendelkeznek jogerővel az eljárásban részt vevő felek tekinte-
tében. Ugyanakkor, ha a jogvita eldöntése – a felülvizsgálat
eredményére figyelemmel – az Elsőfokú Bíróság határoza-
tában megállapított tényálláson alapul, a Bíróság határozata
jogerős.

Az EK-Szerződés 225. cikke (3) bekezdésében, valamint az
EAK-Szerződés 140a. cikke (3) bekezdésében említett
esetekben – felülvizsgálati indítvány vagy felülvizsgálati eljárás
indítására irányuló határozat hiányában – az Elsőfokú Bíró-
ságnak a hozzá intézett kérdésekre adott válaszai az erre a
célra a 62. cikk második bekezdésében meghatározott
határidő lejártával hatályosak. Felülvizsgálati eljárás megindí-
tása esetén a felülvizsgálat tárgyát képező válasz vagy
válaszok az eljárás lezárultával válnak hatályossá, kivéve, ha
a Bíróság ettől eltérően határoz. Ha a Bíróság azt állapítja
meg, hogy az Elsőfokú Bíróság határozata sérti a közösségi
jog egységességét vagy koherenciáját, a Bíróságnak a felülvizs-
gálat tárgyát képező kérdésekre adott válasza lép az Elsőfokú
Bíróság válasza helyébe.”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2005. október 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. ALEXANDER
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