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Az Európai Unió Bíróságán az ügykezelés javult ugyan, de 
aktívabb irányításra lenne szükség, jelentették ki a számvevők 

Az Európai Számvevőszék legfrissebb teljesítményértékelése szerint az Európai Unió Bírósága 
több jelentős, az ügykezelés javítását célzó lépést tett az elmúlt években, de van még lehetőség 
további fejlesztésekre. 

Az Európai Unió Bíróságát (EUB) két igazságszolgáltatási fórum alkotja: a Bíróság és a 
Törvényszék. A Bíróságnak 28 bírája van, munkájukat 11 főtanácsnok segíti. A Törvényszéken 
jelenleg 45 bíró van; létszámuk a tervek szerint 2019-ig 56-ra emelkedik. 2017-ben az EUB uniós 
költségvetésből fedezett összköltsége mintegy 400 millió eurót tesz ki. 

Az uniós intézmények teljesítményének értékelésére kiterjedő megbízatásuknak megfelelően a 
számvevők megvizsgálták, hogy az EUB eljárásai elősegítik-e a hatékony ügykezelést, különös 
tekintettel arra, hogy javult-e az ügyek elbírálásának időbenisége. Az értékelést úgy kellett 
elvégezniük, hogy bizonyos információkhoz nem kaptak hozzáférést, mivel az EUB álláspontja 
szerint ezzel sérülne a tanácskozások titkosságának elve. 

A számvevők szerint az EUB jelentős szervezeti és eljárási lépéseket tett az ügykezelés 
hatékonysága és az ügyekkel kapcsolatos beszámolás javítása érdekében. Előtérbe került a 
határidők betartása azáltal, hogy bevezették az ügyek életciklusának főbb szakaszaira vonatkozó 
indikatív teljesítési határidőket, miközben fokozatosan javultak a monitoringeszközök és a 
monitoringra vonatkozó beszámolás. Ezeknek az intézkedéseknek is köszönhető, hogy mindkét 
bíróságnál csökkent a határozatok meghozatalához szükséges átlagos időtartam. A számvevők 
megállapították, hogy 2016 végéig előrelépés történt a Törvényszéken kialakult jelentős 
ügyhátralék csökkentése terén is. Erre még azelőtt került sor, hogy a bírák számát jelentős 
mértékben növelő törvényszéki reform éreztette volna a hatását. 

A jelenlegi ügykezelési koncepció azonban nem olyan, az egyes ügyekre szabott határidőkön 
alapul, amely figyelembe venné az ügyek eltérő összetettségét, a munkaterhelést, az 
erőforrásigényt és a rendelkezésre álló munkaerőt. Jelenleg a bizonyos ügytípusokra 
meghatározott indikatív határidők általános célkitűzésként szolgálnak, és azokhoz csak az átlag 
szintjén kell igazodni. Noha ez a megközelítés kétségtelenül némi javulással járt, az, hogy 
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átlagosan mennyi időre volt szükség egy adott ügy- vagy eljárástípus lezárásához, még nem 
jelenti, hogy minden egyes ügyet észszerű határidőn belül bíráltak volna el. 

Az informatikai rendszerek szintén bonyolultak és olyan elöregedett központi adatbázisra 
támaszkodnak, amelyhez az idők során nagyszámú alrendszert csatoltak, az ügykezelést támogató 
integrált rendszer nélkül. Az EUB hosszú távú célja integráltabb informatikai megközelítés 
kidolgozása a hatékonyság növelése érdekében. 

A számvevők azt is megjegyezték, hogy az EUB mérlegelte olyan költség-haszon elemzés 
elvégzését, amely vizsgálná a franciától eltérő tanácskozási nyelvek Törvényszéken való 
bevezetésének lehetőségét. Az elemzés segíthetné a helyzetértékelést, és a kapott információk 
megalapozottabb döntés meghozatalát tennék lehetővé. 

„Az EUB döntései fontos következményekkel járnak az egyének, a gazdasági társaságok, a 
tagállamok és az Unió egészére nézve. Az ügyek észszerű elbírálási idejének túllépése jelentős 
költségnövekedéssel járhat az érintettek számára” – jelentette ki Kevin Cardiff, az értékelésért 
felelős számvevőszéki tag. Kifejtette továbbá: „az EUB-nak fontolóra kellene vennie az aktívabb 
egyéni ügykezelést és a teljesítménymérés bevezetését. Ez olyan, a döntéshozatalt elősegítő 
információkat nyújtana, amelyek révén tovább nőhetne a hatékonyság és a teljesítményről szóló 
részletesebb beszámolás révén fokozható lenne az EUB elszámoltathatósága. Örömömre szolgál, 
hogy az EUB-n belül máris megállapodás született arról, hogy az intézmény meghozza a szükséges 
intézkedéseket megállapításaink alapján.” 

A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Unió Bírósága (EUB) az Unió igazságszolgáltatási szerve. Feladata az európai uniós 
jogszabályok betartásának biztosítása a Szerződések egységes értelmezésének és alkalmazásának 
felügyelete révén. Az EUB-t két igazságszolgáltatási fórum alkotja: a Bíróság és a Törvényszék. A 
Bíróság főleg a tagállami bíróságok által előterjesztett, az uniós jog értelmezésére vonatkozó 
előzetes döntéshozatal iránti kérelmekkel foglalkozik. A Bíróság döntése ellen nem lehet 
fellebbezni. A Törvényszék hatáskörébe tartoznak az egyének vagy gazdasági társaságok által 
benyújtott olyan uniós jogi aktusok elleni keresetek, amelyek közvetlenül és személyükben érintik 
őket. A hatáskörébe tartozó jogviták többnyire gazdasági jellegűek. 

Az EUB működése során az összes uniós nyelvet használja, de a tanácskozások kizárólagos nyelve 
a francia. 

„Az Európai Unió Bírósága ügykezelésének teljesítményértékelése” című, 14/2017. sz. 
számvevőszéki különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján 
(eca.europa.eu). 

 

 

 


