
ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

A BÍRÓSÁG ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A BÍRÓSÁG,

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

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

mivel:

(1) Az EK Szerződés 225. cikkének (2) és (3) bekezdése,
valamint az EAK Szerződés 140a. cikkének (2) és (3)
bekezdése értelmében a Bíróság felülvizsgálhatja az Első
fokú Bíróság által valamely bírói különtanács határozata
ellen benyújtott fellebbezés vagy egyéb jogorvoslat
tárgyában, illetve a Bíróság Alapokmányában meghatáro
zott egyes ügycsoportokban előzetes döntéshozatalra
előterjesztett kérdések tárgyában hozott határozatokat;

(2) A Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 62–62b.
cikke tartalmazza a felülvizsgálati eljárás feltételeit és
korlátait;

(3) A felülvizsgálati eljárás lefolytatását, valamint ezen eljárás
egyes szabályait az eljárási szabályzatban kell meghatá
rozni.

a Tanács 2008. június 23-i jóváhagyásával,

ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK KÖVETKEZŐ MÓDOSÍTÁSÁT
FOGADJA EL:

Első cikk

Az Európai Közösségek Bíróságának 1991. június 19-i eljárási
szabályzata (HL L 176., 1991.7.4., 7. o., a következő helyesbí
téssel: 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., 24. o.), 2003.
április 8-i (HL L 147., 2003.6.14., 17. o.), 2004. április 19-i (HL
L 132., 2004.4.29., 2. o.), 2004. április 20-i (HL L 127.,
2004.4.29., 107. o.), 2005. július 12-i (HL L 203., 2005.8.4.,
19. o.), 2005. október 18-i (HL L 288., 2005.10.29., 51. o.),
2006. december 18-i (HL L 386., 2006.12.29., 44. o.) és 2008.
január 15-i (HL L 24., 2008.1.29., 39. o.) módosításokkal, az
alábbiak szerint módosul:

1. A 123. cikket követően a következő szöveg kerül beillesz
tésre:

„IVa. CÍM

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG HATÁROZATAINAK FELÜLVIZS
GÁLATA

123b. cikk

Különtanács jön létre, amely a 123d. cikkben meghatározott
feltételek szerint dönt arról, hogy szükséges-e az Elsőfokú
Bíróság határozatának a felülvizsgálata az Alapokmány
62. cikkének megfelelően.

E tanács a Bíróság elnökéből és az öt bíróból álló tanácsok
elnökei közül négyből áll, akik az e szabályzat 6. cikkében
megállapított rangsor szerint kerülnek kijelölésre.

123c. cikk

Az EK-Szerződés 225. cikkének (2) és (3) bekezdése, vala
mint az EAK-Szerződés 140a. cikkének (2) és (3) bekezdése
értelmében hozandó határozat kihirdetése napjának kitűzé
sekor az Elsőfokú Bíróság Hivatala erről értesíti a Bíróság
Hivatalát. Az Elsőfokú Bíróság Hivatala ezt a határozatot a
kihirdetésekor megküldi a Bíróság Hivatalának.

123d. cikk

Az első főtanácsnok az Elsőfokú Bíróság határozatának felül
vizsgálatára vonatkozó indítványát megküldi a Bíróság elnö
kének, ezzel egyidejűleg tájékoztatja erről a hivatalvezetőt.
Ha az Elsőfokú Bíróság a határozatát az EK-Szerződés
225. cikkének (3) bekezdése vagy az EAK-Szerződés 140a.
cikkének (3) bekezdése alapján hozta, a hivatalvezető hala
déktalanul értesíti az Elsőfokú Bíróságot, a nemzeti bíróságot,
a nemzeti bíróság előtt lévő ügyben részt vevő feleket, vala
mint az Alapokmány 62a. cikkének második bekezdésében
említett egyéb érdekelteket a felülvizsgálati indítványról.
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Az elnök a felülvizsgálati indítvány kézhezvételekor a 123b.
cikk szerinti tanács bírái közül kijelöli az előadó bírót.

E tanács az előadó bíró jelentése alapján dönt arról, hogy
szükséges-e az Elsőfokú Bíróság határozatának felülvizsgá
lata. Az Elsőfokú Bíróság határozatának felülvizsgálatát elren
delő határozat megjelöli a felülvizsgálat tárgyát képező
kérdéseket.

Ha az Elsőfokú Bíróság a határozatát az EK-Szerződés
225. cikkének (2) bekezdése vagy az EAK-Szerződés 140a.
cikkének (2) bekezdése alapján hozta, a hivatalvezető hala
déktalanul értesíti az Elsőfokú Bíróságot, az előtte lefolytatott
eljárás feleit, valamint az Alapokmány 62a. cikkének
második bekezdésében említett egyéb érdekelteket a Bíróság
azon határozatáról, hogy felülvizsgálja az Elsőfokú Bíróság
határozatát.

Ha az Elsőfokú Bíróság a határozatát az EK-Szerződés
225. cikkének (3) bekezdése vagy az EAK-Szerződés 140a.
cikkének (3) bekezdése alapján hozta, a hivatalvezető hala
déktalanul értesíti az Elsőfokú Bíróságot, a nemzeti bíróságot,
a nemzeti bíróság előtt lévő ügyben részt vevő feleket, vala
mint az Alapokmány 62a. cikkének második bekezdésében
említett egyéb érdekelteket a Bíróság azon határozatáról,
hogy felülvizsgálja, illetve hogy nem vizsgálja felül az Első
fokú Bíróság határozatát. Az Elsőfokú Bíróság határozatának
felülvizsgálatát elrendelő határozatról az Európai Unió Hiva
talos Lapjában közleményt tesznek közzé.

123e. cikk

Az Elsőfokú Bíróság határozatának felülvizsgálatát elrendelő
határozatot kézbesítik az Alapokmány 62a. cikkének
második bekezdésében említett feleknek és egyéb érdekel-
teknek. A tagállamoknak és az EGT-megállapodásban részes
államoknak, amelyek nem tagállamok, valamint az EFTA
Felügyeleti Hatóságnak történő kézbesítés során csatolják a
Bíróság határozatának fordítását az e szabályzat 104. cikke
1. §–ának első és második bekezdésében meghatározott
feltételek szerint. A Bíróság határozatát ezenkívül megküldik
az Elsőfokú Bíróságnak, és ha az Elsőfokú Bíróság a hatá-
rozatát az EK-Szerződés 225. cikkének (3) bekezdése vagy az

EAK-Szerződés 140a. cikkének (3) bekezdése alapján hozta,
az érintett nemzeti bíróságnak.

Az előző bekezdés szerinti kézbesítéstől számított egy
hónapon belül a felek és egyéb érdekeltek, akiknek a Bíróság
határozatát kézbesítették, a felülvizsgálat tárgyát képező
kérdésekkel kapcsolatban beadványokat vagy írásbeli észrevé
teleket nyújthatnak be.

Az első főtanácsnok az Elsőfokú Bíróság határozatának felül
vizsgálatát elrendelő határozat meghozatalakor kijelöli az
ügyben a főtanácsnokot.

Az elnök – az előadó bíró kijelölését követően – kitűzi azt a
határnapot, amikor az előadó bírónak be kell nyújtania
előzetes jelentését a Bíróság általános értekezletének. E
jelentés javaslatokat tartalmaz arra nézve, hogy szükség
van-e előkészítő intézkedések esetleges elrendelésére, a felül
vizsgálatot melyik ítélkező testület elé utalják, szükség van-e
tárgyalás tartására, továbbá arra nézve, hogy mi legyen a
főtanácsnok álláspontja ismertetésének módja. A Bíróság a
főtanácsnok meghallgatását követően határoz az előadó bíró
javaslatairól.

Ha az Elsőfokú Bíróság a felülvizsgálat tárgyát képező hatá-
rozatát az EK-Szerződés 225. cikkének (2) bekezdése vagy az
EAK-Szerződés 140a. cikkének (2) bekezdése alapján hozta,
a Bíróság határoz a költségekről.”

2. A 123a. cikk számozása 123f. cikkre, a 123b. cikk számo
zása 123g. cikkre változik.

2. cikk

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

Kelt Luxembourgban, 2008. július 8-án.
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