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EU-domstolen: handläggningen av mål har förbättrats men en 
mer aktiv hantering behövs, säger revisorerna  

Europeiska unionens domstol har under de senaste åren vidtagit en rad viktiga åtgärder för att 
förbättra handläggningen av mål, men ytterligare förbättringar skulle kunna göras, enligt en ny 
effektivitetsrevision som utförts av Europeiska revisionsrätten. 

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) består av två domstolar: domstolen och tribunalen 
Domstolen är sammansatt av 28 domare som bistås av 11 generaladvokater. Tribunalen har för 
närvarande 45 domare, och antalet planeras öka till 56 fram till 2019. De totala kostnaderna för 
EU-domstolen i EU-budgeten för 2017 är omkring 400 miljoner euro. 

I enlighet med sitt uppdrag att granska EU-institutionernas verksamhet bedömde revisorerna 
huruvida förfarandena vid EU-domstolen främjade en effektiv handläggning av målen och 
framför allt om målen skulle kunna avgöras snabbare. De fick göra sina bedömningar utan tillgång 
till viss information som enligt EU-domstolen omfattades av sekretessen i 
överläggningsprocessen. 

EU-domstolen har vidtagit betydande organisatoriska och procedurmässiga åtgärder för att 
förbättra handläggningen av mål och rapporteringen, säger revisorerna. Man har infört 
vägledande tidsramar för viktiga steg i ett måls livscykel och fortlöpande utvecklat 
övervakningsverktyg och rapporter för att öka fokus på tidsaspekten. Dessa åtgärder har bidragit 
till att minska den genomsnittliga tidsåtgången för rättsliga avgöranden i båda domstolarna. 
Revisorerna konstaterade också att framsteg hade gjorts, i slutet av 2016, för att minska den 
stora eftersläpningen av mål som hade byggts upp vid tribunalen. Detta uppnåddes innan den 
reform av tribunalen som ska leda till en avsevärd ökning av antalet domare hade kunnat ge 
resultat. 

Men den nuvarande metoden för hantering av mål är inte baserad på skräddarsydda tidsramar 
för enskilda mål, med hänsyn tagen till komplexitet, arbetsbelastning, resursbehov och 
tillgänglighet på personal. För närvarande fungerar de vägledande tidsramar som fastställts för 
vissa typer av mål endast som övergripande mål som ska uppfyllas i genomsnitt. Även om denna 
metod utan tvekan lett till förbättringar, kan den genomsnittliga tidsåtgången för att avsluta vissa 
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typer av mål eller förfaranden inte anses motsvara begreppet skälig tid för att hantera varje 
enskilt mål. 

It-systemen är också komplexa och bygger på en äldre central databas till vilken ett stort antal 
undersystem efter hand har lagts till, utan något integrerat system för att stödja handläggningen 
av mål. EU-domstolens mål på längre sikt är att utveckla en mer integrerad it-lösning för att 
förbättra effektiviteten. 

Revisorerna noterade också att man inom EU-domstolen redan har övervägt att utföra en 
kostnadsnyttoanalys av möjligheten att utöka överläggningsspråket till andra språk än franska vid 
tribunalen. En sådan analys skulle kunna vara till hjälp för att bedöma situationen och ge 
underlag för beslut i frågan. 

”EU-domstolens avgöranden får stora konsekvenser för enskilda personer, företag, 
medlemsstater och unionen som helhet. Om man inte lyckas avgöra ett mål inom skälig tid kan 
det leda till betydande kostnader för de berörda parterna”, sade Kevin Cardiff, den ledamot av 
Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. Han förklarade vidare att ”EU-
domstolen bör överväga att gå över till en mer aktiv individuell handläggning av mål och mätning 
av resultat. Det skulle ge underlag för beslutsfattande i riktning mot ytterligare 
effektivitetsvinster och stärka EU-domstolens redovisningsskyldighet genom en mer detaljerad 
resultatrapportering. Jag noterar med tillfredsställelse att EU-domstolen redan har beslutat att 
vidta åtgärder med anledning av våra iakttagelser. ” 

Meddelande till redaktörer 

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) är EU:s rättsliga myndighet. Dess uppgift är att 
säkerställa att EU-lagstiftningen följs genom att övervaka tolkningen och den enhetliga 
tillämpningen av fördragen. EU-domstolen består av två domstolar: domstolen och tribunalen. 
Domstolen hanterar främst mål som rör begäran om förhandsavgörande från nationella 
domstolar angående tolkningen av EU-lagstiftningen. Det går inte att överklaga domstolens 
avgöranden. Tribunalen behandlar framför allt mål som rör talan som väcks av enskilda personer 
eller företag avseende ogiltigförklaring av EU-rättsakter som är riktade till dem eller som direkt 
och personligen berör dem. De tvister som tribunalen prövar är mestadels av ekonomisk natur. 

EU-domstolen arbetar med samtliga EU-språk, men överläggningsspråket är franska. 

Särskild rapport nr 14/2017 Effektivitetsrevision av handläggningen av mål vid Europeiska 
unionens domstol finns på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu på 23 EU-språk. 

 

 

 


