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Presse og Information

Statistik over retssagerne 2017: antallet af indbragte sager oversteg på ny 1 600
Domstolen har konsolideret de gode resultater fra de foregående år, og Rettens resultater er
kendetegnet ved både en stigning i antallet af afsluttede sager og en væsentlig forkortelse af
sagsbehandlingstiden
For andet år i træk er der blevet indbragt mere end 1 600 sager for Domstolen og Retten. Det
samlede antal sager anlagt ved de to retsinstanser i 2017 var således 1 656 sager. Antallet af
afsluttede sager ved begge instanser i 2017 lå tæt på antallet af indbragte sager: 1 594.

Domstolen
Den første markante oplysning vedrørende statistikken for 2017 er antallet af indbragte sager for
Domstolen. Der er således blevet registreret 739 sager i løbet af året, hvilket udgør en ny
rekord i institutionens historie, som dermed sletter rekorden fra 2015 (713). Rekordantallet
skyldes især stigningen i antallet af anmodninger om præjudiciel afgørelse (533, eller +13% i
forhold til den tidligere rekord fra 2016), hvilket i vidt omfang kan forklares med indbringelsen af en
række ens sager (43) vedrørende fortolkningen af forordning (EF) nr. 261/2004 1 om kompensation
til luftfartspassagerer. Samtidig er den stigende tendens i antallet af traktatbrudssøgsmål blevet
bekræftet (41 i 2017 mod 31 i 2016). Antallet af appelsager, som er blevet indbragt for Domstolen i
2017 (141) er derimod faldet i forhold til de to foregående år (206 i 2015 og 168 i 2016).
En anden markant oplysning fra det forgangne år vedrører det samlede antal sager, der blev
afsluttet af Domstolen: Med 699 afsluttede sager har Domstolen i 2017 haft en tilsvarende
produktivitet som i det foregående år (704). Hvis der ses bort fra de godt 40 sager om
luftfartspassagerers rettigheder, som i det væsentlige vedrører den samme problematik, er
statussen for 2017 således i balance.
Hvad angår den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved Domstolen, er sagsbehandlingstiden for
præjudicielle søgsmål steget let i forhold til 2016 (15 måneder, hvilket var historisk lavt), men
forbliver under 16 måneder (15,7), hvilket er nævneværdigt i betragtning af de komplekse regler,
som for første gang er blevet forelagt Domstolen til fortolkning. Stigningen er mere markant for
behandlingen af appelsager (17,1 måneder mod 12,9 måneder i 2016), hvilket hovedsageligt
skyldes afslutningen af en række komplekse konkurrencesager i det forgangne år, herunder 14
appelsager i en omfangsrig sag om et kartel af producenter af badeværelsesudstyr og -inventar.
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation
og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af
forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1).
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Retten
2017 kan anses for at være det første hele år, hvori Retten har kunnet afprøve sin nye
organisation, som skal gøre det muligt at opfylde sin mission ved på én gang at forfølge flere
ambitiøse mål: en hurtig sagsbehandling, kvalitet, sammenhæng og gennemslagskraft i
retspraksis. I betragtning af den udfordring, som integrationen af et stort antal nye dommere udgør,
må statussen for dette første år efter gennemførelsen af reformen anses for særdeles
tilfredsstillende.
Der er næsten opnået balance mellem antallet af indbragte sager og antallet af afsluttede sager
(917 indbragte sager, 895 afsluttede sager 2), selv om der er blevet indbragt et udsædvanligt stort
antal sammenhægende sager inden for bank- og finanssektoren (omkring 100 sager). Især er
Rettens produktivitet steget betydeligt (+140 afsluttede sager i forhold til 2016, eller +18,5%), efter
det uundgåelige fald, som Retten oplevede ved den treårlige udskiftning og den interne
reorganisering i forbindelse med reformen. Produktiviteten vil stige yderligere i 2018, hvor Retten
gerne skulle have fundet sin nye arbejdsrytme.
Især sagsbehandlingstiden – en præstationsindikator – er atter faldet væsentligt til et
gennemsnit på 16,3 måneder for sager, som afsluttedes ved dom eller kendelse (-13% i forhold til
2016). Den tendens, som har kunnet observeres de seneste fem år (-40% siden 2013), er
således blevet forstærket yderligere og inden for alle sagstyper.
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Disse tal indbefatter ikke de 47 indbragte og 53 afsluttede sager om foreløbige forholdsregler.
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Endelig bør det fremhæves, at antallet af sager, som er blevet henvist til en udvidet afdeling med
fem dommere, er steget stærkt (84 henviste sager, 29 i 2016), hvilket er et resultat af den
organisation og arbejdsmetode, som Retten har valgt for at forfølge det formål om at bevare
kvaliteten, som Retten havde sat sig i forbindelse med gennemførelsen af reformen. Henset til
antallet af indbragte sager, nærmede andelen af sager henvist til en udvidet afdeling sig således
10% i 2017, hvilket står i kontrast til gennemsnittet af henvisninger i perioden forud for reformen af
Unionens retsinstansers struktur (2010-2015), som var omkring 1%.
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