
ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK
MÓDOSÍTÁSAI

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és külö-
nösen annak 224. cikke ötödik bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerző-
désre, és különösen annak 140. cikke ötödik bekezdésére,

tekintettel a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv
63. cikkére;

tekintettel a Bíróság egyetértésére;

tekintettel a Tanács 2008. május 14-i jóváhagyására,

mivel módosítani kell az eljárási szabályzat bizonyos rendelke-
zéseit egyrészt az Európai Parlament jogalkotási eljárásban
betöltött szerepének figyelembevétele érdekében, másrészt e ren-
delkezéseknek az igazságszolgáltatás hatékony szervezését illető
követelményekhez való hozzáigazítása érdekében;

mivel a szerzett tapasztalatok fényében kiigazítás szükséges
ahhoz, hogy az Elsőfokú Bíróság a szellemi tulajdonnal kapcso-
latos ügyekben hatékonyabban tudjon eljárni;

ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK KÖVETKEZŐ MÓDOSÍTÁSÁT
FOGADTA EL:

Első cikk

Az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának 1991. május 2-i
eljárási szabályzata (HL L 136., 1991. május 30., 1. o., a követ-
kező helyesbítéssel: HL L 317., 1991. november 19., 34. o.), az
1994. szeptember 15-i (HL L 249., 1994. szeptember 24.,
17. o.), 1995. február 17-i (HL L 44., 1995. február 28.,
64. o.), 1995. július 6-i (HL L 172., 1995. július 22., 3. o.),
1997. március 12-i (HL L 103., 1997. április 19., 6. o., a
következő helyesbítéssel: HL L 351., 1997. december 23.,
72. o.), 1999. május 17-i (HL L 135., 1999. május 29.,
92. o.), 2000. december 6-i (HL L 322., 2000. december 19.,

4. o.), 2003. május 21-i (HL L 147., 2003. június 14., 22. o.),
2004. április 19-i (HL L 132., 2004. április 29., 3. o.), 2004.
április 21-i (HL L 127., 2004. április 29., 108. o.), 2005.
október 12-i (HL L 298., 2005. november 15., 1. o.) és
2006. december 18-i (HL L 386., 2006. december 29.,
45. o.) módosításokkal, az alábbiak szerint módosul:

1. A 24. cikk 7. §-a új mondattal egészül ki:

„A keresetlevél és az ellenkérelem másolatát ugyanígy az
Európai Parlamentnek is meg kell küldeni, hogy lehetővé
tegyék számára annak megállapítását, hogy nem valamely
általa és a Tanács által közösen elfogadott jogi aktus alkal-
mazhatatlanságára hivatkoznak-e az EK-Szerződés 241. cikke
alapján.”

2. Az 51. cikk 1. §-a első bekezdése utolsó mondatának
helyébe a következő szöveg lép:

„A teljes ülésben eljáró Elsőfokú Bíróság a főtanácsnok
meghallgatását követően határoz az ügy nagyobb létszámú
ítélkező testület elé utalásáról.”

3. A 77. cikkben, a c) pontban a „.”-ot „;”-vel kell felváltani, és
egy d) pontot kell beilleszteni, amelynek szövege a követ-
kező:

„d) egyéb különleges esetekben, ha a gondos igazságszolgál-
tatás megköveteli.”

4. Az eljárási szabályzat 100. cikke 2. §-ának első bekezdé-
sében „az Elsőfokú Bíróság ítéletének vagy végzésének kivé-
telével” kifejezés helyébe az „- ideértve az Elsőfokú Bíróság
ítéletét vagy végzését is -” kifejezés lép; az első bekezdést
követően egy új bekezdés kerül beillesztésre, amelynek
szövege a következő: „A Bíróság Alapokmányának
55. cikke alapján az eljárásban félként részt nem vevő tagál-
lamokkal vagy intézményekkel közölt ítéleteket és végzéseket
részükre faxon vagy más távközlési eszköz útján küldik
meg.”; végezetül az azt követő bekezdésben a „természete
vagy” kifejezést el kell hagyni.
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5. A 135. és a 136. cikk szövege közé beillesztésre kerül az új
135a. cikk szövege:

„135a. cikk

Az e szabályzat 135. cikke 1. §-ában és – adott esetben –

135. cikke 2. és 3. §-ában említett beadványok benyújtását
követően az Elsőfokú Bíróság – az előadó bíró jelentése
alapján eljárva, a főtanácsnok és a felek meghallgatását köve-
tően – az eljárás szóbeli szakaszának mellőzésével határozhat
a keresetről, kivéve ha a fél kérelmet terjeszt elő, amelyben
felsorolja azokat az okokat, amelyek miatt meghallgatását
kéri. A kérelmet attól számított egy hónapon belül kell
előterjeszteni, hogy a felet az írásbeli szakasz befejezéséről
értesítették. Ezt a határidőt az elnök meghosszabbíthatja.”

2. cikk

Az eljárási szabályzat e módosításait, amelyek a szabályzat
35. cikkének 1. §-ában említett nyelveken hitelesek, ki kell
hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és e módosítások
a kihirdetésüket követő második hónap első napján lépnek
hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2008. június 12-én.
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