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Sodišče Evropske unije je ena od sedmih evropskih institucij.
Kot sodni organ Unije ima nalogo zagotavljati spoštovanje evropskega
prava, tako da skrbi za enotno razlago in uporabo Pogodb. Institucija
prispeva k ohranjanju vrednot Unije in s svojo sodno prakso krepi
evropsko povezovanje.
Sodišče Evropske unije sestavljata dve sodišči: Sodišče in Splošno
sodišče Evropske unije.

Kazalo
Predgovor predsednika..............................................................................................................................................................5

1| Leto 2018

A/ Leto v slikah.........................................................................................................................8

2| Sodna

A/ Pregled najpomembnejših sodb leta...................................................................... 22

3| Leto odprtosti

A/ Najpomembnejši dogodki........................................................................................... 48

4| Uprava

A/ Nenehno prizadevanje za učinkovitost.................................................................. 56

na kratko

dejavnost

in srečanj

v službi sodstva

B/ Leto v številkah .............................................................................................................. 18

B/ Ključni podatki v zvezi s sodno dejavnostjo ........................................................ 42

B/ Ključne številke............................................................................................................... 52

B/ Številke in projekti.......................................................................................................... 63

5| Pogled v prihodnost............................................................................................................................................................ 67
6| Ostanite povezani!............................................................................................................................................................... 70

„Sodišče Evropske unije
ostaja zanesljiv in trden
steber evropskega
projekta, pri čemer si
neprenehoma prizadeva
za ohranjanje in krepitev
temeljnih vrednot, ki
so neločljivo povezane
z vladavino prava in
od katerih ni mogoče
odstopati ali jih ogroziti.“

PREDGOVOR
PREDSEDNIKA
Pred 100 leti je bila Evropa opustošena po še posebno uničujoči
vojni. Danes je več kot 500 milijonov državljanov vseh generacij priča
zgodovinskemu razvoju brez primere, ki je postopoma pripeljal do
nastanka Evropske unije, ki svojim državam članicam prinaša skupne
temeljne vrednote ter prek svojih institucij zagotavlja mir, svobodo,
demokracijo, vladavino prava in spoštovanje človekovih pravic.
Ne smemo pozabiti na neverjetne pridobitve evropske povezave zlasti v času, ko se
Evropa spopada z negotovostjo glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije, dramatično
migracijsko krizo in napetostmi med državami članicami zaradi nespoštovanja vladavine
prava v nekaterih od njih.
V teh razmerah ostaja Sodišče Evropske unije zanesljiv in trden steber evropskega projekta,
pri čemer si neprenehoma prizadeva za ohranjanje in krepitev temeljnih vrednot, ki so
neločljivo povezane z vladavino prava in od katerih ni mogoče odstopati ali jih ogroziti.
Sodišče si prizadeva, da bi s kakovostnim, jasnim, učinkovitim in preglednim pravosodjem
znova pridobilo zaupanje vseh državljanov – zaposlenih, potrošnikov, podjetnikov, političnih
odločevalcev ali javnih organov – v evropsko povezavo.
Leto 2018 je bilo za sodišči Unije izjemno v več pogledih. Kar zadeva sodno dejavnost, je bilo
predvsem leto presežkov, saj še nikoli v zgodovini institucije ni bilo tako veliko vloženih in
končanih zadev. Poleg tega je v letu 2018 začela delovati Pravosodna mreža Evropske unije,
prava platforma za izmenjave med Sodiščem ter ustavnimi in vrhovnimi sodišči držav članic.
Nazadnje, Splošno sodišče je storilo odločilen korak k digitalizaciji, saj od 1. decembra 2018
izmenjava sodnih pisanj med njim in zastopniki strank poteka izključno prek aplikacije
e-Curia. Ta aplikacija obema sodiščema, ki sestavljata institucijo, pomaga čim bolje izkoristiti
neposrednost digitaliziranih izmenjav in prihraniti velike količine papirja, s čimer se zmanjšuje
ogljična bilanca institucije.
Na naslednjih straneh so jasno in jedrnato predstavljene sodne odločbe, ki so zaznamovale
leto 2018, ter njihov vpliv na vsakdanje življenje državljanov Unije. Omenjeni so tudi
najpomembnejši dogodki iz življenja institucije, z različnimi infografikami pa so predstavljeni
ključni podatki o delovanju Sodišča in uprave, ki mu pomaga izpolnjevati nalogo v interesu
evropskega pravosodja.
Prijetno branje!
Koen Lenaerts
Predsednik Sodišča Evropske unije
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LETO 2018
NA KRATKO

A | LETO
V SLIKAH

Januar

8

1. januar

10. januar

25. januar

Začetek delovanja
Pravosodne mreže
Evropske unije

Vložitev zadeve
Glawischnig-Piesczek
pri Sodišču

Sodba F

S Pravosodno mrežo Evropske
unije, predstavljeno leta 2017 ob
60. obletnici Rimskih pogodb, se
krepi pravosodno sodelovanje
v interesu kakovostnega
evropskega pravosodja. Namen
sodelovalne platforme, ki je na
voljo v vseh jezikih Unije, je združiti
delo, ki ga evropski in nacionalni
sodniki opravljajo v okviru svoje
naloge.
(Glej stran 58.)

Vrhovno sodišče Avstrije sprašuje,
ali se od ponudnika storitev
gostovanja, kot je Facebook, lahko
zahteva blokiranje sovražnega
sporočila, ki ga objavi uporabnik
družabnega omrežja, in ali mora
na podlagi iskanj na svojih spletnih
mestih na svetovni ravni blokirati
sporočila z enako vsebino (C‑18/18).

LETNO POROČILO 2018 – LETNI PREGLED

Prosilec za azil ne more biti podvržen
psihološkemu testu za ugotovitev
njegove spolne usmerjenosti,
saj bi to pomenilo nesorazmerno
poseganje v njegovo zasebnost
(C‑473/16).
(Glej stran 27.)

Februar
29. januar

1. februar

1. februar

Vložitev zadeve CCOO
pri Sodišču

40. obletnica
ustanovitve službe za
tolmačenje pri Sodišču

Vložitev zadeve
Komisija/Madžarska pri
Sodišču

Prvotno se je Sodišče pri
zagotavljanju simultanega
tolmačenja svojih obravnav zanašalo
izključno na službe za tolmačenje
Evropskega parlamenta. 1. februarja
1978 je dobilo svojo ekipo tolmačev,
da bi zagotavljala kakovostne storitve
v skladu z njegovimi potrebami.
Sodišče je 40. obletnico ustanovitve
svoje službe za tolmačenje počastilo
s slovesnostjo v veliki razpravni
dvorani.

Komisija meni, da se s pogoji za
delovanje tujih visokošolskih
ustanov na madžarskem ozemlju,
zlasti tistih, ki so ustanovljene zunaj
Evropskega gospodarskega prostora,
krši pravo Unije (C‑66/18).

Audiencia Nacional (osrednje
sodišče, Španija) sprašuje Sodišče,
ali morajo podjetja obvezno imeti
sistem evidentiranja efektivnega
delovnega časa svojih zaposlenih,
da preverjajo ustrezno spoštovanje
delovnega časa in nadzorujejo število
nadur (C‑55/18).
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Marec

10

14. februar

21. februar

1. marec

Vložitev zadeve
Komisija/Italija pri
Sodišču

Vložitev zadeve
Avstrija/Komisija pri
Splošnem sodišču

140. obletnica
osvoboditve Bolgarije

Komisija Italiji očita, da je kršila
Direktivo 2011/7/EU o boju proti
zamudam pri plačilih v trgovinskih
poslih, ker ni poskrbela za to, da
javni organi ne prekoračijo roka
30 oziroma 60 koledarskih dni za
plačilo svojih trgovinskih obveznosti
(C‑122/18).

Avstrija izpodbija odločbo, s katero
je Komisija odobrila državno
pomoč Madžarske za razvoj
dveh novih jedrskih reaktorjev
jedrske elektrarne Paks II, ki stoji
v osrednjem delu države (T‑101/18).
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Leta 1878 se je Bolgarija
s podpisom mirovne pogodbe San
Stefano osvobodila petstoletne
turške nadvlade in znova našla
svoje mesto na zemljevidu Evrope.
Sodišče je to 140. obletnico
1. marca počastilo s slovesnostjo,
ki so se je udeležili člani sodišč in
osebje institucije, pa tudi zunanji
gostje.

April
14. marec

17. april

26. april

Sodba TestBioTech/
Komisija

Sodba Krüsemann in
drugi

Sodba Messi

Posledice gensko spremenjenih
organizmov (GSO) za zdravje ljudi
in živali lahko spadajo na področje
okolja. Nevladne organizacije
imajo tako pravico sodelovati pri
odločanju o dajanju na trg živil, ki
vsebujejo GSO (T‑33/16).
(Glej stran 33.)

Letalski prevoznik ne more zavrniti
izplačila odškodnine potnikom zaradi
odpovedi ali velike zamude leta
v primeru divje stavke letalskega
osebja (C‑195/17).

Lionel Messi lahko registrira
svojo znamko „MESSI“ za oblačila
in športno opremo. Zaradi
prepoznavnosti nogometaša so
izničene podobnosti z znamko
„MASSI“ (prav tako za športno
opremo) in je izključena vsakršna
verjetnost zmede (T‑554/14).
(Glej stran 31.)
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Maj
28. april

od 20. do 23. maja

22. maj

20 let od sodb Kohll
in Decker

Uradni obisk
na Švedskem

Sodišče je s tema zgodovinskima
sodbama dovolilo zdravstveno
oskrbo in nakup zdravil v tujini
brez predhodne odobritve
nacionalnega zavoda za
zdravstveno zavarovanje (sodbi
C‑158/96 in C‑120/95).

Delegacija Sodišča je odpotovala
na Švedsko, kjer se je med drugim
srečala s člani vrhovnega sodišča,
vrhovnega upravnega sodišča,
pritožbenega sodišča Svea in
upravnega pritožbenega sodišča
v Stockholmu.
(Glej stran 51.)

Vložitev zadeve
Amazon/Komisija pri
Splošnem sodišču

(Glej brošuro s pojasnili o Sodišču
in zdravstvenem varstvu.)

12
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Družba Amazon Splošnemu sodišču
predlaga razglasitev ničnosti sklepa,
s katerim je Komisija Luksemburgu
naložila, naj od družbe Amazon
izterja nezakonite davčne
ugodnosti v znesku približno
280 milijonov EUR (T‑318/18).

od 23. do 26. maja

29. maj

31. maj

Kongres FIDE

Sodba Liga van
Moskeeën en
Islamitische
Organisaties Provincie
Antwerpen in drugi

Novi člani Računskega
sodišča

XXVIII. bienalni kongres
Mednarodnega združenja za
evropsko pravo (FIDE) je potekal
v Estorilu (Portugalska). Tokrat je
bil posvečen trem pomembnim
temam: notranji trg in digitalno
gospodarstvo, obdavčitev, državne
pomoči in izkrivljanje konkurence
ter zunanja razsežnost politik Unije.
(Glej stran 49.)

Zahteva, da se obredni zakoli
brez omamljanja opravljajo
v pooblaščenih klavnicah, ne
posega v versko svobodo
(C‑426/16).
(Glej stran 27.)

Ob delni zamenjavi članov
Računskega sodišča so v skladu
s Pogodbama slovesno prisegli
Tony Murphy (Irska), Eva Lindström
(Švedska), Hannu Takkula (Finska) in
Annemie Turtelboom (Belgija).
Člani Računskega sodišča so se
na slavnostni seji pred Sodiščem
Evropske unije zavezali, da bodo
spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz
njihove funkcije.
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Junij
5. junij

14. junij

10. julij

Sodba Coman in drugi

Uradna predaja
„L’Erma – Ritratto del
c.d. Pseudo Seneca“

Sodba Jehovan todistajat

Istospolno zakonsko zvezo,
zakonito sklenjeno v državi članici,
je treba priznati v drugih državah
članicah, da se zakoncu, ki ni
državljan EU, dodeli izvedena pravica
do prebivanja. Vendar ta obveznost
ne pomeni, da mora država članica
v svojem nacionalnem pravu
predvideti sklenitev istospolne
zakonske zveze (C‑673/16).
(Glej stran 27.)

14

Julij
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Na Sodišču je na ogled kip iz
zbirke Farnese, ki ga je posodil
neapeljski narodni arheološki
muzej. Kopija izvirnega bronastega
kipa iz drugega stoletja pred našim
štetjem, ki je nastala v drugi polovici
drugega stoletja našega štetja, naj
bi predstavljala Seneko Mlajšega
(leta 4 pred našim štetjem–leta 65
našega štetja). Vendar pa naj
bi po najzanesljivejših sedanjih
domnevah šlo za grškega pesnika in
kmeta Hezioda. Ta kip je zamenjal
„L’Erma di Socrate“, ki ga je Sodišču
februarja 2017 posodil isti muzej.

Verska skupnost, kot so Jehovove
priče, se skupaj s svojimi
oznanjevalci šteje za upravljavca
osebnih podatkov, zbranih med
oznanjevanjem od vrat do vrat
(C‑25/17).
(Glej stran 28.)

September

Oktober

13. september

2. oktober

4. oktober

Sodba Wind Tre

Vložitev zadeve
Komisija/Poljska pri
Sodišču

Študijski dan o izzivih,
s katerimi se srečujejo
sodobne pravosodne
knjižnice

Predhodno nameščene in
aktivirane plačljive storitve na
karticah SIM pomenijo agresivno
in nelojalno poslovno prakso, če
potrošniki o njih niso bili predhodno
obveščeni (C‑54/17 in C‑55/17).
(Glej stran 22.)

Komisija meni, da je poljski zakon,
s katerim se znižuje upokojitvena
starost sodnikov vrhovnega
sodišča in se predsedniku Poljske
dodeljuje pravica, da njihov mandat
podaljša po prostem preudarku,
v nasprotju s pravom Unije
(C‑619/18).

Vrhunski strokovnjaki in
predstavniki različnih evropskih
knjižnic, institucij ter ustavnih in
vrhovnih sodišč so se srečali, da
bi izmenjali stališča o prihodnosti
pravosodnih knjižnic. Knjižnica
Sodišča, ki je bila pred kratkim
temeljito modernizirana, je
močno povečala uporabo novih
tehnologij in digitalnih virov ter
nadaljuje sodelovanje z drugimi
specializiranimi knjižnicami, da bi
uporabnikom ponudila kakovostno
storitev.
(Glej stran 50.)
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November
8. oktober

9. oktober

7. november

Delna zamenjava
članov Sodišča in
nastop funkcije šestih
novih članov

Vložitev zadeve Google
in Alphabet/Komisija pri
Splošnem sodišču

100. obletnica
neodvisnosti Poljske

V okviru triletne zamenjave članov
Sodišča so Alexander Arabadjiev
(Bolgarija), Jean-Claude Bonichot
(Francija), Thomas von Danwitz
(Nemčija), Carl Gustav Fernlund
(Švedska), Egils Levits (Latvija),
Constantinos Lycourgos (Ciper),
Jiří Malenovský (Češka), Alexandra
Prechal (Nizozemska), Yves Bot
(Francija) in Maciej Szpunar (Poljska)
nastopili nov šestletni mandat kot
sodniki ali generalni pravobranilci.
Štirje novi sodniki, ki so jih imenovali
predstavniki vlad držav članic
v Svetu, so Lucia Serena Rossi
(Italija), Irmantas Jarukaitis (Litva),
Peter George Xuereb (Malta)
in Nuno José Cardoso da Silva
Piçarra (Portugalska). Imenovana
sta bila tudi dva nova generalna
pravobranilca, Giovanni Pitruzzella
(Italija) in Gerard Hogan (Irska).
Šest novih članov je pred Sodiščem
priseglo na slavnostni seji.

16
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Google Splošnemu sodišču predlaga
razglasitev ničnosti sklepa, s katerim
mu je Komisija naložila globo v višini
4,34 milijarde EUR zaradi nezakonitih
praks v zvezi z mobilnimi
napravami Android za okrepitev
prevladujočega položaja njegovega
iskalnika (T‑604/18).

Poljska, ki je bila prej razdeljena
med rusko, avstroogrsko in prusko
cesarstvo, je 11. novembra 1918
ponovno pridobila neodvisnost.
Sodišče je 100. obletnico
te neodvisnosti počastilo
s konferenco o „izzivih poljske
demokracije ob stoletnici ponovne
neodvisnosti Poljske“, ki so se je
udeležili člani sodišč in osebje.

December
od 18. do 20. novembra

3. december

4. december

Forum sodnikov

Vložitev zadeve
Deutsche Umwelthilfe
pri Sodišču

Otvoritev razstave
„Palača Sodišča
Evropske unije – deset
let“

Na tem dvodnevnem forumu
se vsako leto zberejo nacionalni
sodniki iz 28 držav članic in člani
Sodišča, da bi razpravljali o različnih
temah prava Unije ter okrepili
sodelovanje med sodišči držav
članic in Sodiščem.
(Glej stran 50.)

Bavarsko upravno sodišče (Nemčija)
sprašuje Sodišče, ali pravo Unije
v primeru, da država ne upošteva
pravnomočne sodbe, s katero ji je
naloženo, da mora popraviti akcijski
načrt za kakovost zraka (mesto
München), dovoljuje izrek zaporne
kazni državnim uradnikom, če se
denarne kazni, naložene državi, ne
izkažejo za učinkovite (C‑752/18).

Sodišče se je leta 2008 preselilo
v novo palačo, ki simbolizira evropsko
pravosodje. Novo nepremičninsko
infrastrukturo sestavljajo nova
palača, obroč, galerija in stolpa.
Sodišče je 10. obletnico otvoritve
novih zgradb počastilo z razstavo, ki
prikazuje najpomembnejše dogodke
v življenju Sodišča kot institucije
ter sodnega in upravnega organa
v zadnjem desetletju.

10. december

Sodba Wightman
in drugi
Združeno kraljestvo lahko v skladu
s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji
(PEU) enostransko prekliče uradno
obvestilo o nameri, da izstopi iz
Unije (C‑621/18).
(Glej stran 39.)

LETNO POROČILO 2018 – LETNI PREGLED

17

B | LETO V ŠTEVILKAH –
INSTITUCIJA V LETU 2018
PRORAČUN
INSTITUCIJE 2018

410

Statistično gledano je leto 2018 zaznamovala še vedno zelo intenzivna sodna dejavnost. To se kaže
v izjemnem številu 1769 končanih zadev v instituciji kot celoti (v primerjavi s 1594 v letu 2017 in 1628
v letu 2016) in na vsakem od obeh sodišč (760 Sodišče in 1009 Splošno sodišče). O trendu rasti priča tudi
1683 vseh na novo vloženih zadev (v primerjavi s 1656 v letu 2017).

milijonov EUR

Ta delovna obremenitev se je odrazila tudi pri dejavnosti upravnih služb, ki dnevno zagotavljajo podporo
sodiščema.

75

11

sodnikov

2217
uradnikov in drugih
uslužbencev

generalnih
pravobranilcev

iz 28 držav članic

39 %

moških
872

61 %

žensk
1 345

Zastopanost žensk na odgovornih položajih v upravi postavlja Sodišče v zgornji del povprečja evropskih institucij.

663

žensk, ki zasedajo delovna
mesta upravnih uslužbencev
(tj. 53 %)

27

21
6

žensk, ki zasedajo vodilne položaje (37,5 %):
srednjih vodilnih položajev (37 %)
višjih vodilnih položajev (40 %)

Sodno leto (obe sodišči skupaj)

1683

1769

vloženih zadev

končanih zadev

Povprečno trajanje
postopkov

približno
Sodišče
Splošno sodišče

18

18

163.642

procesnih vlog, vpisanih v register sodnih
tajništev

Odstotek procesnih aktov,
vloženih prek aplikacije
e-Curia

mesecev

15,7 meseca
20 mesecev
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Sodišče

75 %

Splošno sodišče

85 %

Število računov za dostop do
aplikacije e-Curia: 5657

2727

obvestil sodišč, objavljenih
v Uradnem listu Evropske unije

JEZIKOVNE
SLUŽBE

721

Sodišče mora biti kot večjezična sodna institucija sposobno
obravnavati zadevo ne glede na to, v katerem uradnem jeziku
Unije je bila vložena. Nato zagotovi razširjanje svoje sodne prakse
v vseh teh jezikih.

24

606 23

potencialnih
jezikov postopka,
torej 552 mogočih
jezikovnih
kombinacij

„pravnikov
lingvistov“
za prevajanje
dokumentov

jezikovnih
oddelkov

71

obravnav in sej,
na katerih je bilo
zagotovljeno simultano
tolmačenje

tolmačev za obravnave in
sestanke

INSTITUCIONALNO
LETO

2292

nacionalnih sodnikov, ki jih
je Sodišče sprejelo v okviru
seminarjev, usposabljanj, obiskov
in praks

Na Sodišču se prevodi opravljajo ob upoštevanju obvezne
jezikovne ureditve, ki določa možnost uporabe vseh 24 uradnih
jezikov Evropske unije. Dokumenti, ki se prevajajo, so zelo
strokovna pravna besedila. Jezikovna služba Sodišča zato
zaposluje samo „pravnike lingviste“, ki imajo popolno pravno
izobrazbo in dobro znanje še vsaj dveh uradnih jezikov poleg
maternega.

Približno

20.000
obiskovalcev

1.215.000

•
•
•
•

strokovnjakov
novinarjev
študentov
državljanov

strani, ki jih je proizvedla služba za prevajanje

Zmanjšanje potreb po
prevajanju leta 2018
(notranji varčevalni ukrepi)

565.000
strani

Število strani
za prevod

1.285.000

79

protokolarnih
dogodkov
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Varstvo
potrošnikov

Varstvo potrošnikov je eden od nenehnih izzivov za Evropsko
unijo, ki bdi nad uporabo strogih pravil, da bi zagotovila visoko
raven varstva. Prizadeva si tudi izboljšati poznavanje pravic
potrošnikov, da bi se lahko premišljeno odločali in branili svoje
interese zlasti pred nelojalnimi poslovnimi praksami.

Sodišče je v zadevi, ki se je nanašala na dajanje kartic SIM s predhodno nameščenimi
in aktiviranimi plačljivimi storitvami na trg, ugotovilo, da gre za „nenaročeno
blago ali storitve“ ter torej za agresivno in nelojalno poslovno prakso v razmerju do
potrošnikov, če ti o njih niso predhodno obveščeni.
ÆÆ
sodba Wind Tre in Vodafone Italia
z dne 13. septembra 2018, združeni zadevi C‑54/17 in C‑55/17

Sodišče je tudi ugotovilo, da povračilo v okviru nacionalnega sistema zdravstvenega
zavarovanja za stroške zdravila, predpisanega za uporabo, ki ni zajeta z njegovim
dovoljenjem za promet, ni v nasprotju s pravom Unije. Vendar pa mora tako zdravilo
biti v skladu s farmacevtskimi predpisi Unije. Tako se lahko povrnejo stroški zdravila,
načeloma namenjenega zdravljenju nekaterih vrst raka, če se predpiše za zdravljenje
očesne bolezni in je cenejše od drugega zdravila, namenjenega istemu zdravljenju.
ÆÆ
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sodba Novartis Farma z dne 21. novembra 2018, C‑29/17

Splošno sodišče je v zadevi, ki jo je vložila družba Dyson, proizvajalka sesalnikov
s posodami brez vrečke, razveljavilo uredbo v zvezi z označevanjem sesalnikov
z energijskimi nalepkami. Ta je določala metodo za izračun energetske
učinkovitosti sesalnikov, ki temelji na prazni posodi, kar ne ustreza pogojem,
čim bolj podobnim dejanskim pogojem uporabe.
ÆÆ

sodba Dyson z dne 8. novembra 2018, T‑544/13 RENV
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Varstvo
delavcev

Pravo Unije varuje delavce v različnih pogledih. Pri pogodbah
o zaposlitvi za določen čas okvirni sporazum evropskih socialnih
partnerjev določa minimalne ukrepe za preprečevanje prekarnosti
zaposlenih. Poleg tega so z direktivo urejeni določeni vidiki
organizacije delovnega časa, kot sta najdaljše trajanje delovnega
časa in pravica do plačanega letnega dopusta najmanj štirih
tednov, ki se lahko nadomesti z denarnim nadomestilom šele
ob prenehanju delovnega razmerja.

V Italiji se zloraba veriženja pogodb za določen čas sankcionira s samodejno
spremembo pogodb v pogodbe za nedoločen čas. Vendar to varstvo ne velja za
zaposlene v opernih hišah in simfoničnih orkestrih. Sodišče, ki mu je bilo postavljeno
vprašanje o zakonitosti te izključitve, je opozorilo, da se z okvirnim sporazumom o delu
za določen čas od držav članic ne zahteva, da morajo predvideti tako samodejno
spremembo. Nasprotuje pa izključitvi določenega sektorja iz take sankcije, kadar ne
obstaja druga učinkovita sankcija za zlorabe, ugotovljene v tem sektorju.
ÆÆ

sodba Sciotto z dne 25. oktobra 2018, C‑331/17

Čas dežurstva, ki ga mora prostovoljni gasilec opraviti na domu, pri čemer ima
obveznost odzvati se na pozive delodajalca v kratkem času, je treba šteti za delovni
čas. Obveznost fizične prisotnosti na kraju, ki ga določi delodajalec, in potreba, da
pride na delovno mesto v kratkem času, zelo omejujeta možnosti delavca, da se
posveti drugim dejavnostim.
ÆÆ

sodba Matzak z dne 21. februarja 2018, C‑518/15

Kar zadeva pravico do plačanega letnega dopusta, zagotovljeno s pravom Unije,
je Sodišče pojasnilo, da je delavec ne more samodejno izgubiti, ker naj zanjo ne bi
zaprosil. Če pa delavec namerno in ob poznavanju posledic ni izrabil dopusta, čeprav
mu je delodajalec to dejansko omogočil, izgubi pravico do plačanega letnega dopusta,
s tem pa tudi pravico do denarnega nadomestila ob prenehanju delovnega razmerja.
ÆÆ
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sodbi Kreuziger in Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
z dne 6. novembra 2018, C‑619/16 in C‑684/16

Poleg tega je Sodišče potrdilo, da lahko dediči pokojnega delavca od njegovega nekdanjega
delodajalca zahtevajo denarno nadomestilo za plačani letni dopust, ki ga ta delavec
ni izrabil. Pravica pokojnega delavca do tega nadomestila se namreč z dedovanjem
prenese na njegove pravne naslednike.
ÆÆ
sodba Bauer in Willmeroth
z dne 6. novembra 2018, združeni zadevi C‑569/16 in C‑570/16

Nazadnje, pravo Unije določa, da ima vsak delavec pravico do plačanega letnega dopusta
najmanj štirih tednov ob predpostavki, da je delavec v referenčnem obdobju dejansko
delal. Tako je nacionalna določba, v skladu s katero se pri določitvi trajanja plačanega
letnega dopusta, do katerega je upravičen delavec, ne upošteva trajanje starševskega
dopusta, skladna s pravom Unije. Obdobja starševskega dopusta namreč ni mogoče
enačiti z obdobjem dejanskega dela.
ÆÆ

sodba Dicu z dne 4. oktobra 2018, C‑12/17
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Temeljne pravice
in varstvo osebnih
podatkov

Evropska unija temelji na skupku vrednot in temeljnih pravic,
priznanih in določenih s Pogodbama in Listino Evropske unije
o temeljnih pravicah, ki je postala zavezujoča leta 2009.
Natančneje, namen načel enakega obravnavanja in prepovedi
diskriminacije je državljane Unije zaščititi pred diskriminacijo med
drugim na podlagi državljanstva, spola, rase, invalidnosti, starosti,
spolne usmerjenosti ali vere. Z leti Sodišče vse pogosteje odloča
o vprašanjih s tega področja in ob tem opredeljuje obseg teh
temeljnih pravic. Leta 2018 je imelo pomembno vlogo v boju proti
diskriminaciji oseb na podlagi njihove vere in spolne usmerjenosti.

V Nemčiji je Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung (verska organizacija)
v razpisu za prosto delovno mesto zahtevala, da kandidati pripadajo Evangeličanski
Cerkvi ali nekaterim drugim krščanskim Cerkvam. Sodišče, ki mu je vprašanje postavilo
nemško zvezno delovno sodišče, je odločilo, da mora biti zahteva glede verske
pripadnosti za delovno mesto v okviru Cerkve ali verske organizacije predmet
učinkovitega sodnega nadzora. To zahtevo morajo glede na etiko Cerkve ali organizacije
nujno in objektivno narekovati narava ali pogoji izvajanja zadevne poklicne dejavnosti,
poleg tega pa mora biti v skladu z načelom sorazmernosti.
ÆÆ

sodba Egenberger z dne 17. aprila 2018, C‑414/16

Prav tako lahko odpoved delovnega razmerja zdravniku in vodji oddelka, ki je katolik,
zaradi nove sklenitve zakonske zveze po razvezi pomeni diskriminacijo na podlagi
vere. Zahteva, da zdravnik in vodja oddelka, ki je katolik, spoštuje svetost in neločljivost
zakonske zveze, kot jo pojmuje Katoliška Cerkev, se namreč ne zdi bistvena, legitimna
in upravičena poklicna zahteva, kar mora preveriti nacionalno sodišče.
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Sodišče je tudi pojasnilo, da je prepoved vsakršne diskriminacije zaradi vere kot
splošno načelo prava, določeno v Listini o temeljnih pravicah, zavezujoča. To pomeni,
da se lahko vsak posameznik sklicuje na to prepoved v sporu, v katerem se uporablja
pravo Unije.
ÆÆ

sodba IR z dne 11. septembra 2018, C‑68/17

Različna muslimanska združenja in krovne organizacije mošej so tožili belgijsko
regijo Flamsko zaradi njene napovedi, da bodo morali biti od leta 2015 vsi zakoli
živali brez omamljanja, tudi ob muslimanskem prazniku žrtvovanja, opravljeni
izključno v odobrenih klavnicah. Sodišče je v okviru tega potrdilo, da je v Evropski uniji
obredne zakole brez omamljanja dovoljeno opravljati samo v odobrenih klavnicah.
Ta obveznost ne posega v versko svobodo, saj se z njo le ureja svobodno opravljanje
obrednih zakolov ob upoštevanju bistvenih pravil glede zaščite dobrega počutja živali
in zdravja potrošnikov živalskega mesa.
ÆÆ

sodba Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen
in drugi z dne 29. maja 2018, C‑426/16

Z direktivo o uresničevanju prostega gibanja državljanov Unije
in njihovih družinskih članov je zakoncu takega državljana, ki je
uveljavil to pravico, dovoljeno, da se pridruži svojemu zakoncu
v državi članici njegovega prebivališča.

Sodišče je ugotovilo, da pojem „zakonec“ v smislu direktive vključuje zakonce istega
spola. Čeprav se lahko države članice prosto odločijo, ali bodo dovolile istospolno
zakonsko zvezo ali ne, ne morejo ovirati prostega gibanja državljana Unije, tako da
njegovemu zakoncu, ki je istega spola in državljan tretje države, ne dodelijo izvedene
pravice do prebivanja na svojem ozemlju. Tako mora država članica priznati istospolno
zakonsko zvezo, sklenjeno v drugi državi članici v skladu z njenim pravom, izključno
za dodelitev take pravice do prebivanja. Nasprotno pa ta obveznost državi članici
ne nalaga, da mora v svojem nacionalnem pravu vzpostaviti institut istospolne
zakonske zveze.
ÆÆ

sodba Coman in drugi z dne 5. junija 2018, C‑673/16

Poleg tega prosilec za azil ne more biti podvržen psihološkemu testu za ugotavljanje
spolne usmerjenosti. Čeprav mora zadevna oseba uradno privoliti v take teste, ta
privolitev ni nujno svobodna, ker je vsiljena pod pritiskom okoliščin, v katerih je ta
oseba. Uporaba takega psihološkega izvedenskega mnenja torej pomeni nesorazmeren
in zelo hud poseg v zasebnost prosilca za azil, saj se z njim ugotavljajo najintimnejši
vidiki njegovega življenja.
ÆÆ

sodba F z dne 25. januarja 2018, C‑473/16
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Zaradi naraščanja izmenjav osebnih podatkov med javnimi
in zasebnimi akterji – tudi med fizičnimi osebami, združenji
in podjetji – je naloga prava Unije, da določi trden in povezan
okvir varstva podatkov, saj je treba okrepiti zaupanje, ki
bo omogočilo razvoj digitalnega gospodarstva na celotnem
notranjem trgu. V letu 2018 je Sodišče v več zadevah odločilo
o odgovornostih, ki izhajajo iz zbiranja in obdelave osebnih
podatkov.

Tako je skrbnik strani oboževalcev na Facebooku skupaj z družbo Facebook
odgovoren za obdelavo osebnih podatkov obiskovalcev njegove strani.
ÆÆ

sodba Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein
z dne 5. junija 2018, C‑210/16

Prav tako se verska skupnost, kot so Jehovove priče, skupaj s svojimi oznanjevalci
šteje za upravljavca osebnih podatkov, ki se zbirajo med oznanjevanjem od vrat
do vrat.
ÆÆ
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sodba Jehovan todistajat z dne 10. julija 2018, C‑25/17
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Državne pomoči
in konkurenca

Svobodna konkurenca je bistvena za pravilno delovanje notranjega
trga Unije. Spodbuja gospodarsko uspešnost ter potrošnikom
zagotavlja večjo izbiro kakovostnejših izdelkov in storitev
po konkurenčnejših cenah. S pravom Unije je zagotovljeno
spoštovanje pravil svobodne in poštene konkurence med podjetji
na notranjem trgu. S tega vidika so državne pomoči načeloma
prepovedane, razen če so upravičene in ne izkrivljajo konkurence
na način, ki je v nasprotju s splošnim interesom.

Sodišče je v italijanski zadevi razglasilo ničnost odločbe Komisije, s katero se je ta
odrekla odreditvi vračila nezakonite pomoči, ki jo je dodelila Italija. Ta pomoč je
vključevala oprostitev občinskega davka na nepremičnine v korist nekomercialnih
subjektov, kot so cerkvene ali verske ustanove, ki v svojih nepremičninah opravljajo
izobraževalne ali nastanitvene dejavnosti. Sodišče je prvič priznalo, da imajo neposredni
konkurenti upravičencev do državne pomoči pravico, da pri sodiščih Unije predlagajo
razglasitev ničnosti take odločbe.
ÆÆ

sodba Scuola Elementare Maria Montessori in drugi
z dne 6. novembra 2018, združene zadeve C‑622/16 idr.

Splošno sodišče je razglasilo ničnost odločbe Komisije o nenasprotovanju shemi
pomoči za vzpostavitev trga zmogljivosti v Združenem kraljestvu. Združeno
kraljestvo namerava s to shemo pomoči zagotoviti plačilo dobaviteljem zmogljivosti,
ki se zavežejo, da bodo proizvedli električno energijo ali zmanjšali oziroma odložili
porabo električne energije v obdobju povečane obremenitve omrežja. Splošno
sodišče je menilo, da bi Komisija morala podvomiti o nekaterih vidikih načrtovanih
pomoči in začeti formalni postopek preiskave, da bi lahko bolje presodila njihovo
združljivost z notranjim trgom.
ÆÆ

sodba Tempus Energy in Tempus Energy Technology/Komisija
z dne 15. novembra 2018, T‑793/14

LETNO POROČILO 2018 – LETNI PREGLED

29

Splošno sodišče je razglasilo tudi ničnost odločbe Komisije o ugotovitvi obstoja
omejevalnih sporazumov in zlorabe prevladujočega položaja na trgu perindoprila,
zdravila proti hipertenziji in srčnemu popuščanju. Kljub temu je potrdilo, da je lahko
cilj nekaterih poravnav v sporih, ki se nanašajo na patente, omejevanje konkurence.
ÆÆ
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sodba Biogaran in drugi/Komisija z dne 12. decembra 2018, T‑677/14 idr.
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Znamke
in avtorska pravica

Evropska unija je vzpostavila sistem varstva pravic intelektualne
lastnine, ki zagotavlja zanesljiva orodja za varstvo znamk in
modelov ter književnih in umetniških del. Vsa pravila, ki jih je
sprejela Unija ter katerih uporabo in upoštevanje zagotavlja
Sodišče, prispevajo k inovacijam, konkurenčnosti, ustvarjanju
delovnih mest in financiranju raziskav.

Splošno sodišče je pojasnilo obseg prepovedi prijave znamke zaradi kršitve javnega
reda in sprejetih moralnih načel. Tako je bila registracija znamke „La Mafia se
sienta a la mesa“ zavrnjena, saj bi lahko uporabljena navedba šokirala in žalila vsako
razumno osebo, ki ima na ozemlju Unije povprečen prag občutljivosti in strpnosti.
ÆÆ

sodba La Mafia Franchises/EUIPO z dne 15. marca 2018, T‑1/17

Splošno sodišče je odločilo, da nogometaš Lionel Messi lahko registrira svojo znamko
„MESSI“ za oblačila in športno opremo. Čeprav se znamka „MASSI“, katere lastnica
je španska družba, prav tako nanaša na športno opremo, so zaradi prepoznavnosti
nogometaša izničene vizualne in fonetične podobnosti med znamkama ter je izključena
vsakršna verjetnost zmede.
ÆÆ

sodba Messi Cuccittini/EUIPO z dne 26. aprila 2018, T‑554/14

Na področju avtorske pravice je Sodišče ugotovilo, da okusa živila (v tem primeru
nizozemskega sira „Heksenkaas“) ni mogoče zavarovati z avtorsko pravico. Takega
okusa namreč ni mogoče opredeliti kot „delo“, saj ga ni mogoče opredeliti natančno
in objektivno.
ÆÆ

sodba Levola Hengelo z dne 13. novembra 2018, C‑310/17
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Nazadnje, čeprav je neka fotografija z dovoljenjem avtorja prosto dostopna na neki
spletni strani, je za njeno objavo na drugi spletni strani potrebno novo dovoljenje
avtorja. Z novo spletno objavo se namreč fotografija da na razpolago novi javnosti.
ÆÆ

32

sodba Renckhoff z dne 7. avgusta 2018, C‑161/17
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Zdravje in okolje

Okoljski standardi Evropske unije so med najstrožjimi na svetu:
njihov namen je zagotoviti okolju prijaznejše gospodarstvo,
varstvo biotske raznovrstnosti in naravnih habitatov ter visoko
raven zdravja in kakovosti življenja v Uniji.

Splošno sodišče je v okviru varstva okolja potrdilo veljavnost omejitev, ki so bile
leta 2013 v Uniji uvedene za nekatere insekticide zaradi tveganj za čebele.
ÆÆ

sodba Bayer CropScience in drugi/Komisija z dne 17. maja 2018, T‑429/13 idr.

Nasprotno pa je deloma razveljavilo novo uredbo Komisije iz leta 2016, s katero so
bile za lahka potniška in gospodarska vozila določene višje mejne vrednosti emisij
plinastih onesnaževal (dušikov oksid), kot jih je določala uredba „Euro 6“.
ÆÆ
sodba Ville de Paris in drugi/Komisija
z dne 13. decembra 2018, združeni zadevi T‑339/16 idr.

Splošno sodišče je tudi odločilo, da lahko posledice gensko spremenjenih organizmov
(GSO) za zdravje ljudi ali živali spadajo na področje okolja, tako da imajo nevladne
organizacije na podlagi uredbe o uporabi Aarhuške konvencije iz leta 1998 na področju
okolja pravico sodelovati pri odločanju o dajanju na trg živil, ki vsebujejo GSO.
Splošno sodišče je tako razglasilo ničnost odločbe, s katero je Komisija zavrnila
zahtevo take organizacije za revizijo odločb o odobritvi dajanja na trg živil, živilskih
sestavin in krme, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo.
ÆÆ

sodba TestBioTech/Komisija z dne 14. marca 2018, T‑33/16

Prav tako je Sodišče odločilo, da so organizmi, pridobljeni z mutagenezo (sklop
tehnik, ki omogočajo spremembo genoma živih vrst brez vnašanja tuje DNK), GSO.
Pred njihovo odobritvijo mora torej biti opravljena ocena tveganja za zdravje in
okolje, prav tako pa zanje veljajo obveznosti sledljivosti, označevanja in spremljanja.
ÆÆ

sodba Confédération paysanne in drugi z dne 25. julija 2018, C‑528/16
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Poleg tega je bilo na okoljskem področju ugotovljenih več neizpolnitev obveznosti
držav članic: stalno preseganje mejnih vrednosti koncentracij suspendiranih delcev
v zunanjem zraku (PM10) na Poljskem; politika gospodarjenja z gozdovi za preprečitev
širjenja lesnega hrošča, ki jo izvaja Poljska in ki ogroža varovano območje gozda
Białowieska; dovoljenje Malte za ujetje nekaterih vrst divjih ptic.
ÆÆ

sodba Komisija/Poljska z dne 22. februarja 2018, C‑336/16
ÆÆ
ÆÆ

sodba Komisija/Poljska z dne 17. aprila 2018, C‑441/17
sodba Komisija/Malta z dne 21. junija 2018, C‑557/15

Nazadnje, kadar države članice ne izvršijo sodbe Sodišča, s katero
je ugotovljena neizpolnitev njihovih obveznosti, ki izhajajo iz
prava Unije, lahko Komisija vloži novo tožbo, s katero predlaga
denarne sankcije.

Tako so Grčija, Italija in Španija dobile globe, ker so odlašale z uporabo pravil Unije
o zbiranju in čiščenju odpadnih voda. Slovaška pa je bila sankcionirana zaradi
zamude pri uporabi pravil o odlaganju odpadkov.
ÆÆ

sodba Komisija/Grčija z dne 22. februarja 2018, C‑328/16
ÆÆ

34

sodba Komisija/Italija z dne 31. maja 2018, C‑251/17

ÆÆ

sodba Komisija/Španija z dne 25. julija 2018, C‑205/17

ÆÆ

sodba Komisija/Slovaška z dne 4. julija 2018, C‑626/16
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Dobava
energije

V okviru stalnih razprav o tveganjih, povezanih s proizvodnjo
jedrske energije, je več držav članic Unije izrazilo pripravljenost,
da se odrečejo tej vrsti energije. Nasprotno pa so se druge odločile
nadaljevati po jedrski poti in veliko vlagajo zlasti v gradnjo novih
reaktorjev. Ker bi ti državni izdatki lahko škodovali konkurenci na
trgu energije, je Komisija sprejela več odločb o njihovi združljivosti
s pravom Unije, katerih veljavnost presoja Splošno sodišče.
Sodišču, pristojnemu za obravnavo pritožb zoper sodbe Splošnega
sodišča, so bila predložena tudi vprašanja za predhodno odločanje
v zvezi z jedrskim sektorjem.

Komisija je leta 2014 odobrila pomoč, ki jo Združeno kraljestvo namerava dodeliti
jedrski elektrarni Hinkley Point, ki stoji na njegovi obali, da bi spodbudilo ustvarjanje
novih zmogljivosti za proizvodnjo jedrske energije. Avstrija je pred Splošnim sodiščem
predlagala razglasitev ničnosti te odločbe. To sodišče je tožbo zavrnilo, pri čemer je
navedlo, da ima vsaka država članica pravico izbrati vir energije, ki mu daje prednost,
in da je lahko razvoj jedrske energije cilj v splošnem interesu, ki upravičuje dodelitev
ukrepov pomoči, tudi če tega cilja ne delijo vse države članice.
ÆÆ

sodba Avstrija/Komisija z dne 12. julija 2018, T‑356/15

Za zagotovitev zanesljivosti in stabilnosti elektroenergetskega omrežja na Slovaškem
zaradi zaprtja dveh enot jedrske elektrarne Jaslovské Bohunice je ta država članica
uvedla posebno dajatev na izvoz električne energije, proizvedene na slovaškem
ozemlju, vključno z izvozom v države članice. Sodišče, na katero se je obrnilo slovaško
sodišče, je ugotovilo, da države članice ne morejo uvesti dajatve na izvoz električne
energije, proizvedene na njihovem ozemlju, tudi če je namen te dajatve zagotoviti
zanesljivost oskrbe z električno energijo na tem istem ozemlju.
ÆÆ

sodba FENS z dne 6. decembra 2018, C‑305/17
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Euroobmočje

Zaradi finančne krize leta 2008 so bila na evropski ravni sprejeta
številna pravila na bančnem in finančnem področju. Da bi se
omogočila večja jasnost glede ravni lastnih sredstev kreditnih
institucij, je evropski zakonodajalec uvedel nov mehanizem za
presojo, to je „količnik finančnega vzvoda“. Njegova posebnost je,
da ni izračunan glede na raven tveganja naložb (izpostavljenosti)
kreditnih institucij in da naj bi se pri njem načeloma upoštevale
vse njihove naložbe.

Šest francoskih kreditnih institucij, ki spadajo pod neposredni bonitetni nadzor
Evropske centralne banke (ECB), je zaprosilo za odobritev odstopanja, da bi se iz
izračuna količnika finančnega vzvoda izključile nekatere izpostavljenosti, povezane
z varčevalnimi shemami in prenesene na francosko javno ustanovo. Ker je ECB zavrnila
odobritev tega odstopanja, so se kreditne institucije obrnile na Splošno sodišče.
Splošno sodišče je na podlagi ugotovitve, da je ECB pri izvajanju svoje diskrecijske
pravice napačno uporabila pravo in storila očitne napake pri presoji, razglasilo
ničnost odločb ECB.
ÆÆ
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sodbi Banque Postale in drugi/ECB z dne 13. julija 2018, T‑733/16 idr.

Zunanja politika
in omejevalni
ukrepi

„Omejevalni ukrepi“ so instrument zunanje politike Evropske
unije, ki ima lahko obliko embarga na orožje, zamrznitve sredstev,
prepovedi vstopa na ozemlje Unije in tranzita čezenj, prepovedi
uvoza in izvoza itd. Namen teh ukrepov je ohraniti vrednote in
varnost Unije, podpreti demokracijo, vladavino prava, človekove
pravice in načela mednarodnega prava ter preprečiti spore in
ohraniti mir. Usmerjeni so lahko proti vladam držav, ki niso članice
Unije, družbam, skupinam ali organizacijam (kot so teroristične
skupine) in fizičnim osebam, da bi se spodbudila sprememba
v politiki ali ravnanju.

Svet je v okviru krize v Ukrajini in v odgovor na ukrepe Rusije za destabilizacijo razmer
v navedeni državi sprejel omejevalne ukrepe proti več ruskim bankam ter naftnim in
plinskim podjetjem, kot je Rosneft. Da bi se povečali stroški ukrepov, ki jih izvaja Rusija,
se z omejevalnimi ukrepi uvajajo omejitve za nekatere finančne transakcije ter izvoz
nekaterega občutljivega blaga in tehnologij, omejuje se dostop do kapitalskega trga
in prepoveduje opravljanje storitev, nujnih za izvajanje nekaterih naftnih dejavnosti.
Splošno sodišče je te ukrepe potrdilo, ker je njihov cilj v skladu z zunanjo politiko Unije
ter ker poseganja v svobodo gospodarske pobude in lastninsko pravico zadevnih
podjetij ni mogoče šteti za nesorazmernega.
ÆÆ

sodbe Rosneft in drugi/Svet z dne 13. septembra 2018, T‑715/14 idr.

Poleg tega je Splošno sodišče potrdilo podaljšanje zamrznitve sredstev nekdanjega
egiptovskega predsednika Hosnija Mubaraka in članov njegove družine, ki je bila
sprejeta zaradi političnega dogajanja v Egiptu od januarja 2011. Svet je namreč imel
na voljo dovolj dokazov o egiptovskih političnih in pravosodnih razmerah ter sodnih
postopkih proti družini Mubarak zaradi nezakonite prisvojitve egiptovskih državnih
sredstev, da je lahko podaljšal zamrznitev njihovih sredstev.
ÆÆ

ÆÆ

sodbi Saleh Thabet in Moubarak in drugi/Svet
z dne 22. novembra 2018, T‑274/16 in T‑275/16

sodba Moubarak/Svet z dne 12. decembra 2018, T‑358/17
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Nazadnje, Splošno sodišče je odločilo o veljavnosti omejevalnih ukrepov v zvezi z drugimi
fizičnimi osebami in podjetji, sprejetih v povezavi s stanjem demokracije v Ukrajini,
Siriji, Severni Koreji in Egiptu.
ÆÆ

sodba Stavytskyi/Svet z dne 22. marca 2018, T‑242/16
ÆÆ

sodba Azarov/Svet z dne 26. aprila 2018, T‑190/16

ÆÆ

sodba Lukash/Svet z dne 6. junija 2018, T‑210/16

ÆÆ

sodba Abruzov/Svet z dne 6. junija 2018, T‑258/17

ÆÆ

sodba Klyuyev/Svet z dne 11. julija 2018, T‑240/16

ÆÆ

sodba Kaddour/Svet z dne 31. maja 2018, T‑461/16
ÆÆ

sodba HX/Svet z dne 19. junija 2018, T‑408/16

ÆÆ
sodba Kim in drugi/Svet in Komisija
z dne 14. marca 2018, združeni zadevi T‑533/15 in T‑264/16
ÆÆ
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sodba Ezz in drugi/Svet z dne 27. septembra 2018, T‑288/15
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Brexit

Sodišče je v letu 2018 odločilo tako o reverzibilnosti brexita in
zakonitosti odločbe Sveta o začetku pogajanj glede pogojev
brexita kot tudi o izvršitvi evropskih nalogov za prijetje, ki so
jih izdali britanski organi.

Škotsko sodišče je na zahtevo več članov škotskega parlamenta, parlamenta Združenega
kraljestva in Evropskega parlamenta Sodišču predložilo vprašanje, ali bi v primeru, da
se Združeno kraljestvo odloči ostati v Uniji, ta država članica lahko enostransko,
torej brez soglasja Unije ali drugih držav članic, preklicala svojo namero o izstopu iz
Unije. Sodišče je na to vprašanje odgovorilo pritrdilno, tako da bi tak preklic pomenil,
da bi Združeno kraljestvo ostalo v Uniji pod nespremenjenimi pogoji glede njegovega
statusa države članice.
ÆÆ

sodba Wightman in drugi z dne 10. decembra 2018, C‑621/18

Združeno kraljestvo je leta 2016 zoper nekega moškega izdalo dva evropska naloga
za prijetje, da bi zoper njega začelo kazenski postopek zaradi hudih kaznivih dejanj.
Moški, ki je bil prijet na Irskem, je nasprotoval predaji Združenemu kraljestvu, ker naj
bi bil zaradi brexita prikrajšan za temeljne pravice, ki so s pravom Unije zagotovljene
osebam, zoper katere so izdani taki nalogi. Sodišče, na katero se je v zvezi s tem obrnilo
irsko sodišče, je odločilo, da če ni resnih in utemeljenih razlogov za prepričanje, da
bi bila lahko oseba, zoper katero je bil izdan tak nalog, po brexitu prikrajšana za te
pravice, je treba nalog, ki so ga izdali britanski organi, izvršiti, dokler je Združeno
kraljestvo del Unije.
ÆÆ

sodba RO z dne 19. septembra 2018, C‑327/18 PPU
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Pravo
institucij

Pravo Unije določa pravice in obveznosti ne samo za države članice,
podjetja in posameznike, temveč tudi za institucije Unije. Slednje
naj bi namreč delovale v skladu z določenimi pravnimi pravili,
katerih upoštevanje nadzorujejo sodišča Unije. Ne glede na to,
ali gre za postopek sprejetja zakonodajnega akta ali za plačila
v breme proračuna Unije, je zakonitost aktov institucij bistvena
za ohranitev zaupanja javnosti v njihovo delovanje in avtoriteto.

Poslanka v Evropskem parlamentu je v obdobju 2010–2016 zaposlila parlamentarno
pomočnico in za njeno plačilo prejela skoraj 300.000 EUR. Ker poslanka ni mogla
dokazati, da je zaposlena oseba dejansko opravljala to dejavnost, ji je Parlament
odredil, da mora prejeti znesek vrniti. Splošno sodišče je potrdilo odločbo Parlamenta,
ker poslanka ni dokazala, da je njena pomočnica dejansko opravljala delo.
ÆÆ

sodba Le Pen/Parlament z dne 19. junija 2018, T‑86/17

V skladu s pravom Unije lahko milijon državljanov, ki prihajajo iz vsaj četrtine držav
članic, s svojo pobudo Komisijo pozove, naj zakonodajalcu Unije predlaga sprejetje
pravnega akta. Namen take evropske državljanske pobude, naslovljene „Eden izmed
nas“, je bil, da Unija preneha financirati dejavnosti, ki vključujejo uničenje človeških
zarodkov, na področju raziskav in javnega zdravja. Čeprav je bilo v okviru pobude
zbranih milijon podpisov, potrebnih za njeno veljavnost, se je Komisija odločila, da ne
bo ukrepala. Pobudniki so to odločitev nato izpodbijali pred Splošnim sodiščem. To
je tožbo zavrnilo, ker je menilo, da je bila odločitev dovolj obrazložena in da Komisije
z evropsko državljansko pobudo ni mogoče prisiliti k vložitvi predloga pravnega akta.
ÆÆ
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sodba One of Us in drugi/Komisija z dne 23. aprila 2018, T‑561/14

Dostop
do dokumentov

Dostop do dokumentov je bistvena sestavina politike preglednosti,
ki jo vodijo evropske institucije. Tako imajo vsi državljani in
prebivalci Evropske unije pravico do dostopa do dokumentov
institucij, organov, uradov in agencij Unije, ob upoštevanju izjem.

Splošno sodišče je razglasilo ničnost odločbe Parlamenta o zavrnitvi dostopa do
dokumentov, ki vsebujejo informacije o stališčih institucij glede postopkov soodločanja,
ki potekajo. Ker Parlament ni dokazal, da bi bil lahko zaradi popolnega dostopa do teh
dokumentov resno ogrožen njegov postopek odločanja, mora na podlagi natančno
opredeljene prošnje načeloma zagotoviti dostop do dokumentov v zvezi s trialogi, ki
potekajo (tristranski neformalni sestanki med Parlamentom, Svetom in Komisijo glede
zakonodajnih predlogov). Ker je delo v okviru trialogov odločilna faza zakonodajnega
postopka, je treba v zvezi z njim v celoti spoštovati pravico do dostopa do dokumentov.
ÆÆ

sodba De Capitani/Parlament z dne 22. marca 2018, T‑540/15
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B | KLJUČNI PODATKI V ZVEZI S SODNO DEJAVNOSTJO
SODIŠČE
Pri Sodišču je mogoče v prvi vrsti vložiti:
•

predloge za sprejetje predhodne odločbe, kadar nacionalno sodišče dvomi o razlagi akta, ki ga sprejme Unija, ali
o njegovi veljavnosti. Takrat nacionalno sodišče prekine postopek, ki poteka pred njim, in se obrne na Sodišče, ki
pove, kako je treba razlagati zadevne določbe, ali se izreče o njihovi veljavnosti. Ko nacionalno sodišče z odločbo,
ki jo sprejme Sodišče, prejme pojasnila, lahko reši spor, ki mu je predložen. Za zadeve, v katerih je treba odgovor
pripraviti v zelo kratkem času (npr. na področju azila, nadzora mej, ugrabitve otrok), je predviden nujni postopek
predhodnega odločanja (PPU);

•

pritožbe zoper odločbe Splošnega sodišča, ki pomenijo pravno sredstvo, v okviru katerega lahko Sodišče odločbo
Splošnega sodišča razveljavi;

•

direktne tožbe, s katerimi se želi zlasti doseči:
 razglasitev ničnosti akta Unije („ničnostna tožba“) ali
 ugotovitev, da država članica ni izpolnila obveznosti iz prava Unije („tožba zaradi neizpolnitve obveznosti“).
Če država članica ne spoštuje sodbe, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti, ji lahko Sodišče na
podlagi vložitve druge tožbe, poimenovane tožba zaradi „dvojne neizpolnitve“, naloži plačilo denarne kazni;

•

predlog za izdajo mnenja glede združljivosti sporazuma, ki ga namerava Unija skleniti s tretjo državo ali mednarodno
organizacijo, s Pogodbama. Ta predlog lahko vloži država članica ali evropska institucija (Parlament, Svet ali Komisija).

849

Postopki predhodnega odločanja

568

od tega

19

Direktne tožbe

63

PPU

od tega

Države članice, ki so poslale največ predlogov:
Nemčija
Italija

42

78
68

Španija
Francija

67
41

vloženih
zadev

Belgija

40

57

tožb zaradi
neizpolnitve
obveznosti in

Pritožbe zoper odločbe
Splošnega sodišča

Prošnje za brezplačno pravno
pomoč

199

6
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2

tožbi zaradi
„dvojne
neizpolnitve“

Stranka, ki ne more kriti stroškov postopka, lahko zaprosi
za brezplačno pravno pomoč.

760

končanih
zadev

Postopki predhodnega odločanja

520

od tega

11

PPU

Direktne tožbe

60

30

od tega

5

od tega

ugotovljenih neizpolnitev proti

17 državam članicam
sodb zaradi „dvojne
neizpolnitve“

Glavna obravnavana
področja
12

Carinska unija

74

Intelektualna in industrijska lastnina

15

Kmetijstvo

41

Konkurenca in državne pomoči

58

Obdavčitev

74

Območje svobode, varnosti in pravice

33

Okolje

38

Promet

77

Prosti pretok in svoboda ustanavljanja
ter notranji trg

42

Socialno pravo

19

Varstvo potrošnikov

Pritožbe zoper odločbe
Splošnega sodišča

165
od katerih
jih je

27

pripeljalo do razveljavitve
odločbe Splošnega sodišča

Povprečno trajanje postopkov

15,7

meseca

Nujni postopki predhodnega odločanja

3,1

meseca
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SPLOŠNO SODIŠČE

Splošnemu sodišču se lahko na prvi stopnji v odločanje predložijo direktne tožbe, ki jih vložijo fizične ali pravne osebe
(družbe, združenja itd.) in države članice zoper akte institucij, organov, uradov in agencij Evropske unije, ter direktne
tožbe za povrnitev škode, ki so jo povzročile institucije ali njeni zaposleni. Velik del sporov pred njim je gospodarske narave:
intelektualna lastnina (znamke in modeli Evropske unije), konkurenca, državne pomoči ter bančni in finančni nadzor.
Splošno sodišče je prav tako pristojno za odločanje o sporih s področja javnih uslužbencev med Evropsko unijo in
njenimi zaposlenimi.
Zoper odločbe Splošnega sodišča je mogoče pri Sodišču vložiti pritožbo, omejeno na pravna vprašanja.

834
Direktne tožbe, od tega:

732

70

tožb s področja državnih
pomoči in konkurence (vključno
s 4 tožbami, ki so jih vložile
države članice)

301

tožba v zvezi z intelektualno in
industrijsko lastnino

268

drugih direktnih tožb (vključno
z 18 tožbami, ki so jih vložile
države članice)

93

44

tožb s področja javnih
uslužbencev
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vloženih
zadev

Prošnje za brezplačno pravno pomoč

49
Stranka, ki ne more kriti stroškov postopka,
lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč.

1009

končanih
zadev

1333
Nerešene zadeve
(31. decembra 2018)

Direktne tožbe, od tega:

893

123

tožb s področja
državnih pomoči in
konkurence

349

tožb v zvezi
z intelektualno
in industrijsko
lastnino

110

tožb s področja
javnih uslužbencev

434

drugih direktnih tožb

Pritožbe zoper odločbe Sodišča
za uslužbence

9

od katerih
jih je

7

pripeljalo do
razveljavitve odločbe
Sodišča za uslužbence

Glavna obravnavana
področja
30

Dostop do dokumentov

219

Državne pomoči

127

Ekonomska in monetarna politika

322

Intelektualna in industrijska lastnina

22
162

Javno naročanje
Kadrovski predpisi za uradnike

43

Kmetijstvo

68

Konkurenca

8
60

Okolje
Omejevalni ukrepi

Sodišče za uslužbence, ustanovljeno leta 2004, je
v okviru reforme sodne strukture Evropske unije
31. avgusta 201prenehalo delovati. Zadeve, ki na
ta datum še niso bile rešene, so bile prenesene na
Splošno sodišče, ki je od 1. septembra 201pristojno za
obravnavanje tožb v zvezi z javnimi uslužbenci.

Povprečno trajanje postopkov

20

mesecev

Odločbe, zoper katere je
bila vložena pritožba pri
Sodišču

27 %
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LETO ODPRTOSTI
IN SREČANJ

3

A | NAJPOMEMBNEJŠI
DOGODKI
Dialog, ki ga Sodišče Evropske unije vzdržuje z nacionalnimi sodišči in
evropskimi državljani, ni omejen na sodne postopke, temveč ga vsako leto
zaznamujejo številna srečanja.
V zvezi s tem je bilo leto 2018 bogato s srečanji in razpravami, kar prispeva
k razširjanju prava in sodne prakse Unije ter njunemu razumevanju.

13.
april

FINALE
TEKMOVANJA
„EUROPEAN LAW
MOOT COURT“

48
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European Law Moot Court Competition, ki ga
že skoraj 30 let organizira European Law Moot
Court Society, je tekmovanje v simuliranem
sojenju, katerega cilj je spodbujati poznavanje
prava Unije pri študentih prava. Finale tega enega
od najprestižnejših tekmovanj na svetu vsako
leto poteka na Sodišču, kjer se ekipe študentov
iz vseh držav članic Unije in tudi iz Združenih
držav soočijo na obravnavah, ki potekajo pred
komisijami, sestavljenimi iz članov Sodišča in
Splošnega sodišča. Zmagovalec tekmovanja za
leto 2018 je ekipa Collège d’Europe de Bruges
(Belgija). Nagrada za „najboljšega generalnega
pravobranilca“ je bila podeljena Tychu Tijlu
Eg genhuizenu z univerze v Maastrichtu
(Nizozemska), nagrada za „najboljšega agenta
Komisije“ pa Federici Velli z univerze v Haagu
(Nizozemska).

5.
maj

DAN
„ODPRTIH VRAT“
INSTITUCIJE

Ob dnevu Evrope, ki se 9. maja v vseh državah članicah
praznuje v počastitev izjave francoskega ministra Roberta
Schumana 9. maja 1950, Sodišče organizira dan „odrtih vrat“.
Na tem dogodku aktivno sodeluje več kot 180 prostovoljcev,
zaposlenih na Sodišču, ki v sproščenem vzdušju spremljajo
obiskovalce med vodenim ogledom prostorov in jim
zagotavljajo pojasnila v več jezikih. Ta dan državljanom
omogoča, da se seznanijo z institucijo, njeno nalogo in
delovanjem, lahko pa si tudi ogledajo njene prostore in
umetniška dela, ki so ji jih posodile države članice ter ki
odražajo evropske umetniške in kulturne tradicije. Letos sta
dan „odprtih vrat“ skupaj organizirala Sodišče Evropske unije
in Evropska investicijska banka (EIB). Sodišče je privabilo
več kot 2200 obiskovalcev, ki so imeli priložnost sodelovati
na zasedanju, na katerem je na vprašanja odgovarjal
predsednik K. Lenaerts.

od

23.
do

26.
maja

KONGRES
FIDE

Mednarodno združenje za evropsko pravo (FIDE),
ki so ga leta 1961 ustanovila nacionalna združenja
za evropsko pravo šestih ustanovnih držav članic
Evropske unije (Belgije, Nemčije, Francije, Italije,
Luksemburga in Nizozemske), danes povezuje
združenja za evropsko pravo iz vseh držav
članic, držav kandidatk za pristop k Uniji ter
iz Norveške in Švice. Njegov bienalni kongres
spada med najpomembnejše in najuglednejše
konference o pravu Unije. Kongresa se udeležuje
500 pravnikov, kar uglednim predstavnikom

akademskega sveta omogoča, da se srečajo
s sodniki in generalnimi pravobranilci Sodišča
in Splošnega sodišča, sodniki nacionalnih
vrhovnih sodišč in drugih sodišč, uradniki institucij
Unije ter nacionalnimi ministri in odvetniki.
Tokratni XXVIII. kongres, organiziran v Estorilu
(Portugalska), je bil posvečen trem temam:
notranji trg in digitalno gospodarstvo; obdavčitev,
državne pomoči in izkrivljanje konkurence;
zunanja razsežnost politik Unije.
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4.

oktober
ŠTUDIJSKI
DAN KNJIŽNICE

Knjižnica Sodišča je standard na področju prava
Unije. Na študijskem dnevu se je zbralo kakih
sto vodij knjižnic sodišč, ki so člani Pravosodne
mreže Evropske unije, evropskih pravosodnih
knjižnic ter drugih institucij in agencij, da bi
razpravljali o izzivih, s katerimi se srečujejo
sodobne pravosodne knjižnice zlasti na področju
digitalizacije in tehnološkega razvoja. Ta dogodek

je postavil temelj za začetek sodelovanja
z drugimi knjižnicami, da se tako razširi obseg
dokumentacije, ki je na voljo uporabnikom.

Sodniki različnih sodišč držav članic se vsako
leto zberejo na Forumu, ki ga Sodišče organizira
za razpravo o različnih temah prava Unije.
Ta dogodek, pr vič organiziran leta 1968, je
namenjen krepitvi sodnega dialoga, ki ga Sodišče
vzdržuje z nacionalnimi sodišči zlasti v okviru
predlogov za sprejetje predhodne odločbe,
ter izboljšanju seznanjenosti s pravom Unije
in njegove enotne uporabe, saj so nacionalni

sodniki prvi, ki uporabljajo te določbe v sporih,
ki jih morajo rešiti. Letos se je Foruma udeležilo
155 nacionalnih sodnikov, ki so s člani Sodišča
razpravljali o postopku predhodnega odločanja,
Listini o temeljnih pravicah, azilu in priseljevanju,
pravosodnem sodelovanju v civilnih zadevah,
boju proti zlorabam (davčno pravo, pravo varstva
potrošnikov, napotitev delavcev) ter o tekoči sodni
praksi Splošnega sodišča.

od

18.
do

20.

novembra
FORUM
SODNIKOV
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URADNI
OBISKI
Sodišče so leta 2018 v okviru stalnih institucionalnih srečanj
med Sodiščem, drugimi evropskimi institucijami, mednarodnimi
sodišči ter institucijami in sodišči držav članic Unije obiskali
Margrethe Vestager, evropska komisarka za konkurenco, Věra
Jourová, evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in
enakost spolov, Tiemo Wölken in Monika Hohlmeier, člana
Evropskega parlamenta, ter delegacije „European Federation
of Energy Law Associations“ (EFELA), Evropskega sodišča za
človekove pravice (ESČP) in Evropskega združenja odvetnikov
pri vrhovnih sodiščih.
Obiskali so ga tudi Seamus Woulfe SC, Attorney General iz Irske,
Bruno Lasserre, podpredsednik francoskega državnega sveta,
Frédéric Van Leeuw, zvezni tožilec Kraljevine Belgije, in François
Molins, državni tožilec iz Pariza, ter delegacije višjih sodnikov in
pravnikov s Poljske, vrhovnega sodišča Finske, vrhovnega sodišča
Irske ter ustavnega in vrhovnega sodišča Hrvaške.
Poleg tega je sprejelo delegacije flamskega parlamenta in nemško
govoreče skupnosti v Belgiji, berlinsko poslansko zbornico
(Berliner Abgeordnetenhauses), danski odbor za javne finance
(Statsrevisorerne) ter odbora za revizijo in zunanje zadeve
litovskega parlamenta.
Sodišče so obiskale tudi različne osebnosti držav članic, med
drugim Xavier Bettel (fotografija), predsednik vlade in minister
Luksemburga, Andrej Plenković, predsednik vlade Hrvaške,

Katarina Barley (fotografija), zvezna ministrica za pravosodje in
varstvo potrošnikov Nemčije, Dražen Bošnjaković, minister za
pravosodje Hrvaške, in Cecka Cačeva, ministrica za pravosodje
Bolgarije.
Leta 2018 je delegacija Sodišča obiskala Evropsko sodišče za
človekove pravice v Strasbourgu, višje sodišče v Luxembourgu,
Sechser-Treffen (srečanje šesterice) nemško govorečih ustavnih
sodišč v Karlsruheju (Nemčija), vrhovno sodišče Združenega
kraljestva in francoski državni svet. Odpotovala je tudi na
Švedsko, kjer se je srečala s člani vrhovnega sodišča, vrhovnega
upravnega sodišča, pritožbenega sodišča Svea in upravnega
pritožbenega sodišča v Stockholmu. Med tem obiskom se je
delegacija Sodišča srečala tudi s pravosodnim kanclerjem ter
ministri za pravosodje in notranje zadeve, zunanje zadeve ter
evropske zadeve in trgovino.
Splošno sodišče so v letu 2018 obiskale delegacije Evropskega
sodišča za človekove pravice, škotskih sodnikov in Urada Evropske
unije za intelektualno lastnino (EUIPO).
Delegacija Splošnega sodišča je obiskala EUIPO v Alicanteju
(Španija) v okviru letne konference „IP Case Law Conference“,
posvečene vsebinskim in postopkovnim vprašanjem v sporih
v zvezi z znamkami in modeli.
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B | KLJUČNE
ŠTEVILKE

STALEN DIALOG
S PRAVNIMI STROKOVNJAKI
•

Vzdrževanje sodnega dialoga z nacionalnimi sodniki

Več kot

2400

nacionalnih sodnikov,
s katerimi se je srečalo
Sodišče

•

•

sprejem nacionalnih sodnikov v okviru letnega Foruma sodnikov ali
v okviru 6- ali 10‑mesečnega študijskega obiska v kabinetu člana

•

seminarji, organizirani na Sodišču

•

predavanja za nacionalne sodnike v okviru evropskih pravosodnih
združenj in mrež

•

sodelovanje na slovesnostih nacionalnih vrhovnih in višjih sodišč ter
srečanja s predsedniki ali podpredsedniki evropskih vrhovnih sodišč

Spodbujanje uporabe in razumevanja prava Unije

od tega

705

197

ki so se udeležile predstavitev
o obravnavah, na katerih so
prisostvovale, ali o delovanju sodišč

to je

skupin obiskovalcev,

303

sprejeti pravniki
pripravniki
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skupin pravnih strokovnjakov

453

zunanjih
uporabnikov

3825

oseb

študentje, raziskovalci, profesorji,
ki so za svoje raziskave uporabili
knjižnico institucije

OKREPLJEN DIALOG
Z EVROPSKIMI DRŽAVLJANI

19.493

obiskovalcev

od
tega

2233

ob dnevu
„odprtih vrat“

207

sporočil za medije

(to je
skupno

2259

jezikovnih
različic)

490

tvitov, objavljenih na računih
Twitter Sodišča

61.500
z

„sledilci“

Vsako sporočilo za medije se
prevede v več jezikov, da se
novinarjem v državah članicah
olajša delo. Ta sporočila so na voljo
na spletnem mestu curia.europa.
eu/jcms/PressRelease.

112

prošenj za dostop
do upravnih dokumentov in
arhivskega gradiva institucije

Približno

43.000
zahtev za informacije letno

REDNI URADNI
IN INSTITUCIONALNI DIALOG

29

3

uradnih obiskov

slavnostne seje
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UPRAVA
V SLUŽBI SODSTVA

A | NENEHNO PRIZADEVANJE
ZA UČINKOVITOST

SLUŽBE INSTITUCIJE:
PROJEKT ZA NUDENJE PODPORE
DEJAVNOSTI SODIŠČ

Sodni tajnik Sodišča, generalni sekretar
institucije, vodi upravne službe in je
podrejen predsedniku.
Priča o predanosti služb, ki so v pomoč
sodni dejavnosti.

V letu 2018 je bila upravna struktura institucije temeljito reorganizirana (glej okvir),
kar je omogočilo soočanje z dvojnim izzivom, in sicer po eni strani zmanjšanjem
števila zaposlenih, ki je bilo naloženo institucijam in ki je vodilo v 6,5-odstotno
zmanjšanje števila osebja v službah institucije v obdobju 2013–2017, in po drugi
strani povečanim obsegom dela sodišč ter s tem služb, ki jim nudijo podporo.
Nova organiziranost je omogočila ustvarjanje novih sinergij med službami,
racionalizacijo delovnih procesov, prav tako pa je spodbudila združevanje
prizadevanj na področjih, ki so v skupnem interesu, zlasti v kontekstu predpisov,
ki so od vseh služb terjale temeljit razmislek o svojih metodah dela (na primer
začetek veljavnosti nove uredbe o varstvu osebnih podatkov ali nove finančne
uredbe, ki se uporablja za institucije).

Nova upravna struktura institucije, ki se je začela uporabljati
1. januarja 2018, temelji na treh glavnih prizadevanjih:
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•

spodbujati usklajeno in učinkovito uporabo človeških in
materialnih virov institucije, kar je naloga Generalnega
direktorata za upravljanje, ki odslej združuje direktorate za
človeške vire in upravljanje kadrov, proračun in finančne zadeve
ter objekte in varnost;

•

zagotavljati premišljeno upravljanje, pa tudi zavzemanje za
pravno večjezičnost in spodbujanje te večjezičnosti, tako da je
bil uveden pravi „pristop večjezičnosti“ pod okriljem novega
Generalnega direktorata za večjezičnost, ki združuje službi za
tolmačenje in pravno prevajanje (glej stran 61);

•

zagotavljati hrambo, delitev in strukturirano razširjanje
informacij v njihovi dvojni institucionalni in pravni razsežnosti
pod nadzorom novega Generalnega direktorata za informiranje (ki
ga sestavljajo direktorati za knjižnico, informacijske tehnologije
in komunikacije).

Na podlagi teh sprememb so službe tudi ponovno ocenile ustreznost svojih storitev glede na pričakovanja
sodišč, strokovnjakov in evropskih državljanov. Poglobljen razmislek je bil namenjen zlasti rezultatom dela
službe za raziskave in dokumentacijo, opravljenega v podporo sodni dejavnosti, pa tudi delu na področju analize,
indeksacije in razširjanja sodne prakse zlasti za pravne strokovnjake in akademski svet. Da bi se institucija tudi
čim bolje odzvala na pričakovanja sodnikov in zastopnikov strank, si še naprej prizadeva za digitalizacijo pošiljanja
dokumentov v okviru postopkov, zlasti prek aplikacije e‑Curia (glej stran 60). Nazadnje, Sodišče je v skrbi, da bi
bolje izpolnilo pričakovanja državljanov, spremenilo politiko objavljanja na spletu nekaterih sodnih dokumentov
z namenom okrepitve varstva podatkov oseb, na katere se nanašajo zadeve s področja predhodnega odločanja.
Poleg tega službe sodelujejo pri obsežnem projektu modernizacije svojih tehničnih orodij, in sicer v smeri večje
integracije in transverzalnosti. Uvedba računalniškega programa za celostno vodenje zadev in hkratna vzpostavitev
projekta upravljanja z upravnim dokumentacijskim sistemom sta najvidnejša primera teh prizadevanj na področju
sodne in upravne dejavnosti.
Nazadnje, ta reorganizacija se pridružuje razvoju na področju upravljanja človeških virov, katerega namen je
spodbujati odprtost in deljenje znanj in informacij, pa tudi zagotavljanje večje stopnje enakopravnosti pri razvoju
poklicnih poti. Okrepitev ponudbe izobraževanj na področju managementa, preizkus sistema izobraževalnega
obiska na drugem delovnem mestu, ki se opravlja med službami (job shadowing), povečana uporaba delegacije ter
skrb, posvečena dostopnosti žensk do vodilnih delovnih mest, so trenutno odprta področja, ki odražajo projekt,
pri katerem so bili uradniki in začasni uslužbenci pozvani k sodelovanju.
V okviru nenehnega prizadevanja za učinkovitost pa se institucija ni omejila samo na preoblikovanje svoje upravne
strukture in delovanje svojih služb. Odločila se je tudi okrepiti sodelovanje navzven, da bi spodbudila skupno
uporabo dobrih praks in izmenjave s sorodnimi institucijami.
Ustanovitev Pravosodne mreže Evropske unije (PMEU) med ustavnimi in vrhovnimi sodišči 28 držav članic ter
Sodiščem, skupaj z vzpostavitvijo sodelovalne platforme med njenimi člani januarja 2018, v tem pogledu pomeni
pomembno orodje na področju sodelovanja v interesu kakovostnega in hitrega pravosodja. Sodiščem, ki so člani
mreže, ponuja priložnost za preučitev novih načinov sodelovanja med njihovimi sorodnimi službami, olajšanje
dejavnosti spremljanja ali združevanje dela v skupnem interesu, kot so pravne raziskave.
Sodelovanje z evropskimi pravosodnimi knjižnicami, ki poteka na pobudo Direktorata Sodišča za knjižnico, ki
je oktobra 2018 organiziral velik študijski dan, posvečen izzivom, s katerimi se srečujejo dokumentacijske službe
in pravosodne knjižnice, je še en primer plodnega sodelovanja za izboljšanje kakovosti storitev za notranje in
zunanje uporabnike ter omogoča, da se v prihodnje predvidijo še drugi načini sodelovanja med podpornimi
službami v okviru sodne dejavnosti.
Sodišče Evropske unije tako sodni dialog, predviden s Pogodbama, razširja na institucionalni in upravni dialog,
s katerim bo lahko poglobilo svoje posebne vezi z nacionalnimi sodišči ter utrdilo zasidranost evropskega pravosodja,
vključno z njegovimi najoperativnejšimi vidiki, v tradicijah in praksah držav članic.

Alfredo Calot Escobar
Sodni tajnik
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PRAVOSODNA MREŽA
EVROPSKE UNIJE
Pravosodna mreža Evropske unije je bila ustanovljena na pobudo
predsednika Sodišča Evropske unije ter predsednikov ustavnih in
vrhovnih sodišč 28 držav članic ob 60. obletnici podpisa Rimskih
pogodb leta 2017.
Izhaja iz skupne želje 72 višjih sodišč 28 držav članic in Sodišča Evropske unije po okrepitvi
sodelovanja med nacionalnimi sodniki – redna sodišča prava Unije – in sodniki Sodišča
Evropske unije – ki zagotavljajo njegovo enotno razlago – v dialogu v interesu kakovostnega
pravosodja in varstva pravic evropskih posameznikov.
Prvi dosežek te mreže je bila, in sicer že januarja 2018, torej manj kot eno leto po začetku
njenega delovanja, ustanovitev sodelovalne platforme, ki je na voljo v vseh jezikih Unije in
povezuje delo, ki ga v okviru svojih sodnih dejavnosti opravljajo sodniki Sodišča Evropske
unije in nacionalni sodniki.
Slednji imajo tako orodje, s katerim lahko svojo sodno prakso ter raziskovalno in analitično
delo dajo na voljo svojim kolegom, kar omogoča izmenjavo znanja in povečanje učinkovitosti.
Mreža je tudi odgovor na željo po izboljšanju razumevanja nacionalnih pravnih sistemov
z vidika vzajemne obogatitve v interesu skupnega pravosodja, ki hkrati spoštuje evropske
in nacionalne tradicije.
Platforma PMEU ima danes že več kot 2000 uporabnikov na ustavnih in vrhovnih sodiščih
držav članic. Sodišče namerava glede na ta uspeh in veliko količino dokumentov na tem
spletnem mestu odslej tudi širši javnosti in posledično vsem pravnim strokovnjakom
omogočiti dostop do vseh dokumentov, ki bi jih lahko zanimali v okviru njihove dejavnosti.
To bo uresničeno že konec leta 2019.
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VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V OKVIRU
POSTOPKOV PREDHODNEGA ODLOČANJA
V okoliščinah, ko tehnološki napredek, masovni podatki (big data)
in splošna razširjenost interneta prinašajo izzive za varstvo osebnih
podatkov, je leto 2018 na nacionalni in evropski ravni zaznamoval
začetek uporabe novega regulativnega okvira, s katerim se krepi
varstvo državljanov, pri čemer med drugim določa nekatera načela,
ki jih je Sodišče prvotno opredelilo v svoji sodni praksi.
Sodišče je ta razvoj pospremilo s sprejetjem novih smernic v letu 2018, s katerimi se krepi
varstvo posameznikov v okviru objav o postopkih predhodnega odločanja, v katerih odloča.
Odločilo se je namreč, da bo imena fizičnih oseb, udeleženih v teh postopkih, zamenjalo
z nevtralnimi začetnicami, tako pri samem poimenovanju zadeve kot v dokumentih,
objavljenih na internetu (časovni razpored zadev, sklepni predlogi, sodbe, sporočila za
medije itd.). Poleg tega pazi na to, da so izpuščene vse navedbe, na podlagi katerih bi
bilo te osebe mogoče prepoznati. Tak pristop je načeloma uporabljen za vse zadeve
v zvezi s predhodnim odločanjem, vložene od 1. julija 2018, razen če posebnosti zadeve
upravičujejo drugačno ravnanje.
Da bi se hkrati zagotovilo spoštovanje načela javnosti sojenja, ti ukrepi ne vplivajo niti na
običajno obravnavanje zadev pred Sodiščem niti na potek postopka (zlasti ne na potek
obravnav).
Sodišče tako skupaj z državami članicami, ki so svoj pravni sistem že spremenile, prispeva
h krepitvi varstva osebnih podatkov posameznikov v okviru sodnih pisanj, ki jih objavi na
internetu.
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„E-CURIA“: SODOBNA,
UČINKOVITA IN OKOLJU
PRIJAZNA APLIKACIJA
ZA IZMENJAVO SODNIH PISANJ
e-Curia je skupna platforma Sodišča in Splošnega sodišča, ki
temelji na internetnih tehnologijah. Omogoča elektronsko
vlaganje in vročanje procesnih aktov. Od uvedbe leta 2011
se je e-Curia izkazala za zelo uspešno: število imetnikov
računov za dostop in delež vlog, vloženih prek te aplikacije,
se vztrajno povečujeta. Od 1. decembra 2018 se vse vloge
pri Splošnem sodišču vlagajo prek aplikacije e-Curia.
Pozitivne povratne informacije (odvetnikov in agentov) ter povečanje
učinkovitosti, ki je posledica takojšnjih izmenjav po elektronski poti in opustitve
obdelave mešanih formatov (papirnatega in digitalnega), so Splošno sodišče
spodbudili k nadaljevanju digitalizacije postopkov.
Tako je s spremembami Poslovnika Splošnega sodišča, sprejetimi julija 2018,
ter sprejetjem nove odločbe o vlaganju in vročanju procesnih aktov e-Curia
za Splošno sodišče s 1. decembrom 2018 postala edini način za izmenjavo
sodnih pisanj s strankami.
To zadeva vse stranke (tožnike, tožence in interveniente) in vse vrste postopkov,
vključno z nujnimi postopki. Nekatere izjeme ostajajo pri spoštovanju načela
dostopa do sodišča, zlasti kadar aplikacije tehnično ni mogoče uporabiti ali
kadar tožnik, ki ga ne zastopa odvetnik, zaprosi za brezplačno pravno pomoč.
Ta reforma, ki je pomembna za Splošno sodišče, bi morala biti koristna tako
za delovanje pravosodja – saj prispeva k racionalizaciji obravnave zadev – kot
tudi za stranke in okolje.
Aplikacija e-Curia je za uporabnike brezplačna ter omogoča pošiljanje aktov
24 ur na dan in vse dni v tednu. V Luxembourg tako ni več treba pošiljati
dokumentov v papirnati obliki, ki jim je priloženih več kompletov prepisov,
enakih izvirniku, s čimer se zmanjšujejo emisije CO2 v okolje (glej strani 64 in 65).
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„PRISTOP
VEČJEZIČNOSTI“
Od začetka leta 2018, v katerem praznujemo 60. obletnico Uredbe
št. 1/58 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v institucijah Unije, Sodišče
uporablja nov pristop k vrednotenju večjezičnosti, ki se imenuje
„pristop večjezičnosti“. Ta pristop vključuje zasnovo in uresničevanje
različnih ukrepov za razumevanje večjezičnosti na pravnem področju
in zavzemanje zanjo. Ti ukrepi so del dejavnega, širokega in trajnega
komunikacijskega pristopa, ki Generalni direktorat za večjezičnost
povezuje z različnimi službami Sodišča.
Večjezičnost je za institucijo, katere naloga je zagotavljati spoštovanje prava Unije – katerega
razlaga in uporaba sta po definiciji večjezični – temeljna zahteva za poštenost postopkov
in nepogrešljivo orodje za njeno sodno prakso kot pravni vir.
Nobeno drugo sodišče na svetu ne pozna take jezikovne ureditve, kot jo ima Sodišče: ker
je lahko jezik postopka kateri koli od uradnih jezikov Evropske unije (24), mora Sodišče
s strankami komunicirati v njihovem jeziku in zagotavljati razširjanje svoje sodne prakse
v uradnih jezikih Unije, sploh ker se njegova sodna praksa uporablja neposredno in
prevlada v postopkih predhodnega odločanja. Spoštovanje take polne večjezičnosti pomeni
obvladovanje 552 jezikovnih kombinacij!
Da bi Sodišče bolje opravljalo svojo nalogo, se je odločilo, da bo s 1. januarjem 2018 oba
stebra svoje jezikovne službe, to je tolmačenje in pravno prevajanje, združilo v Generalni
direktorat za večjezičnost. Namen tega upravnega preoblikovanja je okrepiti učinkovitost in
prepoznavnost jezikovne službe, spremljajo pa ga različni ukrepi ozaveščanja in razpravljanja
o večjezičnosti, ki je na Sodišču postala nekaj vsakdanjega, da bi se ohranilo njeno spoštovanje.

Pravo Unije ni niti
mednarodno niti tuje pravo,
temveč je del nacionalnih
prav nih ok v irov dr ž av
č l a n i c . Ta ko s e z n j i m
ust varjajo pravice in
obveznosti za državljane
vsake države članice, ki
morajo imeti možnost, da
se z njimi seznanijo in jih
uveljavljajo v svojem jeziku.
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Tako je bilo v okviru „pristopa večjezičnosti“ leta 2018 posneto umetniško delo o večjezičnosti
na Sodišču, s katerim so predstavljene dejavnosti pravnikov lingvistov in tolmačev na
obravnavah, delovnih sestankih ali pravnih delavnicah itd. Delo – ki vključuje prikazovanje
na več zaslonih, pri čemer vsak prikazuje en tematski del – je bilo premierno prikazano
januarja 2019 v „Haus der Kulturen der Welt“ („Hiša svetovnih kultur“) v Berlinu, čemur je
sledila konferenčna razprava.
„Pristop večjezičnosti“ bo stalen, med predvidenimi dejavnostmi za leto 2019 pa je projekt,
posvečen večjezičnosti in njenemu delovanju na Sodišču.
Medtem ko se v letu 2019 napoveduje bogato dogajanje na področju večjezičnosti, zlasti
tehnologij, bo mogoče s tem pristopom nacionalne institucije in vse državljane Unije
opomniti, da večjezičnost bolj kot ideal ali potrebo pomeni prednost za Evropsko unijo, ki
ima bogato raznolikost na kulturnem in pravosodnem področju, in zlasti način, kako lahko
ohrani čim tesnejši stik s svojimi državljani.

Neposredni učinek ali neposredna uporaba
Pravo Unije se uporablja na ozemlju držav članic: njegovo pravilno uporabo morajo
zagotoviti organi teh držav. Če spor vključuje določbo prava Unije, ima torej nacionalno
sodišče ne le možnost, da jo uporabi samo, temveč mora to storiti po uradni dolžnosti,
da zaščiti pravice, ki za državljane in podjetja izhajajo iz te pravice.

Primarnost
Države članice so se odločile, da bodo nekatere svoje pristojnosti delile na ravni
Evropske unije. V primeru kolizije med nacionalnim pravom in pravom Unije mora
prevladati slednje, nacionalne zakone, ki so v nasprotju z njim, pa je treba odpraviti.
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B | ŠTEVILKE
IN PROJEKTI

SODIŠČE NA TWITTERJU
Sodišče Evropske unije je na Twitterju prisotno od aprila 2013.
Z računoma, ki ju upravlja Direktorat za komunikacije, širše in hitreje
razširja svojo sodno dejavnost. Medtem ko sta imela ta računa (eden
v francoščini in eden v angleščini) v letu 2017 približno 42.000 sledilcev,
sta jih do konca leta 2018 zbrala več kot 60.000 (natančneje 61.548).
To 45‑odstotno povečanje v primerjavi s predhodnim letom je rezultat
dejavnejše politike komuniciranja na družabnih omrežjih.
Sodišče je prej Twitter uporabljalo le za razširjanje svojih sporočil za medije, zdaj pa s tviti
naročnike predvsem obvešča o razvoju zadev, ki imajo pomemben medijski vpliv, in sicer
objavlja datume vložitve, obravnav in odločitev v teh zadevah. Tviti se nanašajo tudi na
druge zanimive teme, kot so veliki dogodki, ki potekajo na Sodišču, na primer slavnostne
seje ali protokolarni obiski.
Funkcionalnosti tega družabnega omrežja omogočajo, da se tvitom dodajo fotografije,
videoposnetki in povezave do sporočil za medije ali pomembnih dokumentov v zvezi
z zadevami. Razširjanje vsebin je tako bolj dinamično in privlačno za naročnike, kar jih
spodbuja k delitvi tvitov.
V letu 2018 je bilo poslanih kar 490 tvitov, v primerjavi s 350 v letu prej.
Ta novi dinamični in aktivni pristop na tem družabnem omrežju instituciji omogoča
komuniciranje tako rekoč v realnem času ter prispeva k temu, da je širša javnost bolje
seznanjena s sodno prakso Sodišča in njenimi posledicami.
Evropski državljani lahko s spremljanjem informacij, objavljenih na obeh računih Sodišča,
ostanejo na tekočem s sodno dejavnostjo sodišč Unije, poleg tega pa tudi sodelujejo pri
njenem razširjanju.

OKOLJSKO OZAVEŠČENA
INSTITUCIJA
Sodišče Evropske unije že več let vodi ambiciozno okoljsko politiko,
katere namen je izpolniti najvišje standarde na področju trajnega
razvoja in varstva okolja.
Izvedba nepremičninskih projektov institucije ter vsakodnevno upravljanje sredstev in
orodij, ki jih ima na voljo, sta poleg tega prežeta s stalno skrbjo glede varstva okolja,
o čemer priča pridobitev registracije v sistemu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
15. decembra 2016.
Certifikat EMAS, ki ga določa evropska uredba ter se podeljuje organizacijam, ki izpolnjujejo
stroge pogoje, povezane z njihovo okoljsko politiko in njihovimi prizadevanji v korist varstva
okolja in trajnostnega razvoja, je tako pomembno priznanje za ekološko prizadevanje Sodišča
in veliko okoljsko učinkovitost.

Sodišče si je postavilo cilj, da v obdobju 2016–2018 v kategoriji mešanih odpadkov
za 10 % zmanjša delež odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati.

Dejstvo, da je aplikacija „e-Curia“ (glej stran 60) od 1. decembra 2018 edini način za izmenjavo
sodnih pisanj med zastopniki strank in Splošnim sodiščem, bo pozitivno vplivalo na okolje. Na
primer, če bi bilo 823.076 strani procesnih aktov, ki so bili v letu 2018 Splošnemu sodišču poslani
prek aplikacije e-Curia, predloženih v papirnati obliki skupaj s kompleti prepisov, enakih izvirniku
(trije obvezni izvodi za Splošno sodišče in toliko dodatnih izvodov, kot je strank v postopku), bi
to pomenilo več kot 4 milijone strani dokumentov, kar ustreza 10 tonam papirja, ki bi jih bilo
poleg tega treba fizično poslati v Luxembourg.

Kar ustreza letnim potrebam po električni energiji 66 družin.
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Okoljski kazalniki za vodo, odpadke, papir in elektriko ustrezajo tistim iz leta
2017. Spremembe so izražene v številkah glede na leto 2015, ki je referenčno leto.

2888 m²

Ukrepi za zmanjšanje
emisij ogljika

fotonapetostnih celic

za proizvodnjo skoraj

367.000 kWh
Zbiranje zamaškov iz
mehke plastike
Zmanjšanje porabe
električne energije

–3%
Parkirna mesta za kolesa/
„Mam vëlo op d’Schaff“
(„s kolesom v službo“)

Zmanjšanje
porabe papirja

– 4,1 %

Osebje je prevozilo več kot
36.000 km, kar pomeni
zmanjšanje emisij CO2
za približno 6 ton.

Zmanjšanje mešanih
odpadkov

Medinstitucionalni
portal za skupni prevoz

– 18,8 %
Zmanjšanje
porabe vode

– 4,7 %

Zasaditev sadnega
drevja
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POGLED
V PRIHODNOST

LETO, POLNO IZZIVOV
IN NOVIH PERSPEKTIV
Sodišče Evropske unije je v okviru nenehnih prizadevanj za
povečanje produktivnosti v zadnjih letih dokazalo, da si je
mogoče pri skrajševanju procesnih rokov postaviti realne
cilje in hkrati zagotoviti pravosodje, katerega kakovost je
nesporna.
Ta prizadevanja bodo v letu 2019 prešla v novo fazo, saj bo za nekatere vrste
zadev vzpostavljen mehanizem predhodne dopustitve pritožb, s katerim se
bo okrepil nadzor nad uporabo prava, hkrati pa bo Sodišču omogočil, da se
osredotoči na zadeve, ki vključujejo pomembne pravne vidike.
Poleg tega bo posebna pozornost v prihodnjih mesecih namenjena Splošnemu
sodišču Evropske unije, ki bo v letu 2019 praznovalo svojo trideseto obletnico.
Svet je o njegovi ustanovitvi odločil oktobra 1988, vendar so prvi člani sodišča
nastopili funkcijo šele 25. septembra 1989. Praznovanje navedene obletnice bo
priložnost za pregled razvoja sodišča, ki ima bistveno vlogo pri nadzoru nad
spoštovanjem prava Unije, zlasti pri regulaciji gospodarskih in tržnih organov
Unije.
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OSTANITE
POVEZANI!

Dostop do iskalnika sodne prakse Sodišča in Splošnega
sodišča prek spletnega mesta Curia:
curia.europa.eu
Novosti v zvezi s sodno prakso in institucijo spremljajte:
•

s prebiranjem sporočil za medije na naslovu: curia.europa.eu/jcms/PressRelease

•

s prijavo na tok RSS Sodišča: curia.europa.eu/jcms/RSS

•

s sledenjem računu Twitter institucije: @CourUEPresse ali @EUCourtPress

•

s prenosom aplikacije CVRIA za pametne telefone in tablice.

Za več podrobnosti v zvezi z dejavnostjo institucije:
•

obiščite stran v zvezi z Letnim poročilom 2018: curia.europa.eu/jcms/AnnualReport
– Letni pregled
– Poročilo o sodni dejavnosti
– Poročilo o upravljanju

•

poglejte si posnetke na YouTube.

Dostop do dokumentov institucije:
•

arhivsko gradivo: curia.europa.eu/jcms/archive

•

upravni dokumenti: curia.europa.eu/jcms/documents

Obisk sedeža Sodišča Evropske unije:
•

Institucija zainteresiranim osebam ponuja programe obiskov, posebej prilagojene interesom posamezne skupine
(udeležba na obravnavi, vodeni ogledi stavb ali umetniških del, študijski obiski): curia.europa.eu/jcms/visits

•

Virtualni obisk zgradb omogoča, da preletite nepremičninski kompleks in vanj pogledate kar od doma:
curia.europa.eu/visit360/

Za kakršne koli informacije v zvezi z institucijo:
•

nam pišite prek obrazca za stike: curia.europa.eu/jcms/contact
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SODIŠČE

SPLOŠNO SODIŠČE

L-2925 LUXEMBOURG

L-2925 LUXEMBOURG

LUKSEMBURG

LUKSEMBURG

TEL. +352 4303-1

TEL. +352 4303-1

Spletno mesto Sodišča: curia.europa.eu

Rokopis končan februarja 2019
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