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Ændringsforslag

(4) Det fremgår desuden af den
undersøgelse, som Domstolen og Retten
har foretaget, at adskillige appeller
iværksættes i sager, der allerede har været
genstand for en dobbelt prøvelse, først ved
en uafhængig administrativ myndighed og
dernæst ved Retten, og at Domstolen
afviser mange af disse appeller på grund af
deres åbenlyse manglende grundlag, eller
på et åbenbart afvisningsgrundlag. Med
henblik på at gøre det muligt for
Domstolen at koncentrere sig om de sager,
der kræver dens fulde opmærksomhed, er
det fornødent af hensyn til retsplejen at
indføre en ordning med forudgående
bevilling for de appeller, der vedrører
sådanne sager. Det påhviler således den
part, der anfægter en afgørelse fra Retten i
disse sager, forinden at overbevise
Domstolen om den betydning, de ved
dennes appel rejste spørgsmål har for EUrettens ensartede anvendelse, sammenhæng

(4) Det fremgår desuden af den
undersøgelse, som Domstolen og Retten
har foretaget, at adskillige appeller
iværksættes i sager, der allerede har været
genstand for en dobbelt prøvelse, først ved
en uafhængig administrativ myndighed
som f.eks. Den Europæiske Unions
Kontor for Intellektuel Ejendomsret, EFSortsmyndigheden, Det Europæiske
Kemikalieagentur eller Det Europæiske
Luftfartssikkerhedsagentur og dernæst
ved Retten. Mange af disse appeller
vedrørende sager, som allerede har været
indbragt for en uafhængig administrativ
myndighed inden sagen ved Retten, bliver
afvist af Domstolen på grund af deres
åbenlyse manglende grundlag, eller på et
åbenbart afvisningsgrundlag. Med henblik
på at gøre det muligt for Domstolen at
koncentrere sig om de sager, der kræver
dens fulde opmærksomhed, er det
fornødent af hensyn til retsplejen at indføre
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eller udvikling.

en ordning med forudgående bevilling for
de appeller, der vedrører sådanne sager.
Det påhviler således den part, der anfægter
en afgørelse fra Retten i disse sager,
forinden at overbevise Domstolen om den
betydning, de ved dennes appel rejste
spørgsmål har for EU-rettens ensartede
anvendelse, sammenhæng eller udvikling.

Ændringsforslag 2
Udkast til forordning
Betragtning 5
Domstolens udkast

Ændringsforslag

(5) Henset til det stadig stigende antal
sager, der indbringes for Domstolen, og i
overensstemmelse med ordlyden af
skrivelsen af 13. juli 2018 fra præsidenten
for Den Europæiske Unions Domstol bør
det på dette trin have højeste prioritet at
gennemføre den ovenfor nævnte ordning
med forudgående bevilling for appeller.
Behandlingen af den del af Domstolens
anmodning af 26. marts 2018, som
vedrører en delvis overførsel af
traktatbrudssøgsmål til Retten, skal
foretages på et senere tidspunkt, der ligger
efter fremsættelsen i december 2020 af den
rapport om Rettens funktion, som er fastsat
i artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning 2015/2422 af 16.
december 2015.

(5) Henset til det stadig stigende antal
sager, der indbringes for Domstolen, og i
overensstemmelse med ordlyden af
skrivelsen af 13. juli 2018 fra præsidenten
for Den Europæiske Unions Domstol bør
det på dette trin have højeste prioritet at
gennemføre den ovenfor nævnte ordning
med forudgående bevilling for appeller.
Behandlingen af den del af Domstolens
anmodning af 26. marts 2018, som
vedrører en delvis overførsel af
traktatbrudssøgsmål til Retten, skal
foretages på et senere tidspunkt, der ligger
efter fremsættelsen i december 2020 af den
rapport om Rettens funktion, navnlig om
Rettens effektivitet, om effektiviteten og
nødvendigheden af forøgelsen af antallet
af dommere til 56, som er fastsat i artikel
3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning 2015/2422 af 16. december
2015, hvor der også skal foretages en
vurdering af opnåelsen af kønsbalance i
Retten. Med henblik på at nå dette mål
bør delvise nybesættelser af
dommerembederne ved Retten
tilrettelægges på en sådan måde, at
medlemsstaternes regeringer gradvist
begynder at foreslå to dommere til den
samme delvise nybesættelse og derfor
bestræber sig på at vælge en kvinde og en
mand, forudsat at de betingelser og
procedurer, der er fastlagt i traktaterne, er
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overholdt.

Ændringsforslag 3
Udkast til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)
Protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol
Artikel 8
Gældende ordlyd

Ændringsforslag
-1 a) Artikel 8 affattes således:

Artikel 8

"Artikel 8

Bestemmelserne i artikel 2-7 finder
anvendelse på generaladvokaterne.

Bestemmelserne i artikel 2-7 finder
tilsvarende anvendelse på
generaladvokaterne."

Ændringsforslag 4
Udkast til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol
Artikel 58a – stk. 1
Domstolens udkast

Ændringsforslag

Behandlingen af de appeller, der
iværksættes til prøvelse af Rettens
afgørelser vedrørende en afgørelse truffet
af et appelkammer ved Den Europæiske
Unions Kontor for Intellektuel
Ejendomsret, EF-Sortsmyndigheden, Det
Europæiske Kemikalieagentur eller Det
Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur,
er betinget af en forudgående bevilling til
disse appeller fra Domstolen.

Når en sag skal indbringes for en
uafhængig administrativ instans, hvis
medlemmer ikke er bundet af nogen form
for instrukser i forbindelse med deres
afgørelser, inden den kan anlægges ved
Retten, er behandlingen af en appel, der
iværksættes til prøvelse af sidstnævntes
afgørelse, betinget af en forudgående
bevilling til disse appeller fra Domstolen.

Ændringsforslag 5
Udkast til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol
Artikel 58a – stk. 3
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Domstolens udkast
Afgørelsen vedrørende bevilling af
appellen begrundes og offentliggøres.

Ændringsforslag
Afgørelsen vedrørende bevilling eller ej af
appellen begrundes tilstrækkeligt og
offentliggøres.

PE635.381/ 4

DA

