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V Luxembourgu, 26. septembra 2017

Sodišče Evropske unije: revizorji pravijo, da se je obravnavanje
zadev izboljšalo, vendar bi moralo biti njihovo vodenje bolj
aktivno
Sodišče Evropske unije je v zadnjih letih sprejelo več pomembnih ukrepov za izboljšanje
obravnavanja zadev, vendar so po ugotovitvah v novem pregledu smotrnosti, ki ga je opravilo
Evropsko računsko sodišče, mogoče dodatne izboljšave.
Sodišče Evropske unije je sestavljeno iz dveh sodišč: Sodišča in Splošnega sodišča. Sodišče ima 28
sodnikov, ki jim pomaga 11 generalnih pravobranilcev. Na Splošnem sodišču je zdaj 45 sodnikov,
do leta 2019 pa naj bi jih bilo 56. Skupni stroški Sodišča Evropske unije za proračun EU za
leto 2017 znašajo približno 400 milijonov EUR.
Revizorji so v skladu s svojim mandatom za preučevanje smotrnosti delovanja institucij EU ocenili,
ali so postopki Sodišča Evropske unije spodbujali učinkovito obravnavanje zadev in zlasti ali bi jih
bilo mogoče reševati hitreje. Oceno so morali opraviti brez dostopa do nekaterih informacij, za
katere po mnenju Sodišča Evropske unije velja tajnost postopka posvetovanja.
Po navedbah revizorjev je Sodišče Evropske unije sprejelo pomembne organizacijske in
postopkovne ukrepe za izboljšanje obravnavanja zadev in poročanja o njih. Za povečanje
osredotočenosti na pravočasnost je uvedlo okvirne časovnice za ključne faze v življenjskem
ciklusu zadeve ter za progresiven razvoj orodij za spremljanje in poročila. Ti ukrepi so prispevali k
skrajšanju povprečnega časa, potrebnega za sprejetje sodnih odločb na obeh sodiščih. Revizorji
so ugotovili, da je bil do konca leta 2016 dosežen napredek pri zmanjševanju velikih sodnih
zaostankov, do katerih je prišlo na Splošnem sodišču. To je bilo doseženo že pred učinkom
reforme tega sodišča, s katero se bo bistveno povečalo število sodnikov.
Toda sedanji pristop k vodenju zadev ne temelji na prilagojenih časovnicah za posamezne zadeve,
pri katerih bi se upoštevali zapletenost, delovna obremenitev, potrebni viri in razpoložljivost
uslužbencev. Sedaj so okvirne časovnice, določene za nekatere vrste zadev, zgolj splošen cilj, ki ga
je treba upoštevati v povprečju. Čeprav so bile s tem pristopom nedvomno dosežene izboljšave,
povprečnega časa, potrebnega za zaključitev nekaterih vrst zadev ali postopkov, ni mogoče
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enačiti s pojmom razumnega časa, potrebnega za obravnavanje vsake posamezne zadeve.
Sistemi IT so zapleteni in odvisni od osrednje podatkovne zbirke, ki postaja zastarela in so ji bili
skozi čas dodani številni podsistemi, integriranega sistema za podporo vodenja zadev pa ni.
Dolgoročnejši cilj Sodišča Evropske unije je razviti bolj integriran pristop IT za izboljšanje
učinkovitosti.
Revizorji so ugotovili tudi, da se je na Sodišču Evropske unije že razmišljalo o izvedbi analize
stroškov in koristi uvedbe še drugih jezikov posvetovanja poleg francoščine na Splošnem sodišču.
S to analizo bi bilo lažje oceniti stanje in zagotoviti informacije, na katerih bi temeljila taka
odločitev.
„Odločbe Sodišča Evropske unije imajo pomembne posledice za posameznike, podjetja, države
članice in Unijo kot celoto. Če niso sprejete v razumnem roku, lahko to povzroči znatne stroške za
zadevne stranke,“ je povedal Kevin Cardiff, član Evropskega računskega sodišča, pristojen za ta
pregled. Pojasnil je tudi, da bi moralo Sodišče Evropske unije „razmisliti o uvedbi aktivnejšega
vodenja posameznih zadev in merjenja smotrnosti. Ta pristop bi poslovodstvu zagotovil
informacije v podporo pri odločanju in s tem postal gonilo dodatnega izboljšanja učinkovitosti, s
podrobnejšim poročanjem o smotrnosti pa bi se okrepila odgovornost Sodišča Evropske unije.
Veseli me, da se je Sodišče Evropske unije že strinjalo, da bo ukrepalo na podlagi naših ugotovitev.
“
Pojasnila za urednike
Sodišče Evropske unije je sodni organ Evropske unije. Njegova naloga je zagotoviti upoštevanje
evropskega prava z nadziranjem razlage in enotne uporabe pogodb. Sestavljeno je iz dveh sodišč:
Sodišča in Splošnega sodišča. Sodišče večinoma obravnava predloge za sprejetje predhodne
odločbe nacionalnih sodišč glede razlage prava Unije. Na odločbo Sodišča se ni mogoče pritožiti.
Splošno sodišče obravnava predvsem zadeve, ki jih posamezniki ali podjetja vložijo proti ukrepom
EU, ki jih neposredno in individualno zadevajo. Spori, ki jih obravnava, so predvsem gospodarski.
Sodišče Evropske unije dela v vseh jezikih EU, njegov jezik posvetovanja pa je francoščina.
Posebno poročilo št. 14/2017 – Pregled smotrnosti vodenja zadev na Sodišču Evropske unije – je
na voljo na spletišču Evropskega računskega sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.
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