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AMENDEMENTEN 001-005 
ingediend door de Commissie juridische zaken

Verslag
Tiemo Wölken A8-0439/2018
Voorgestelde wijzigingen van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie

Voorstel voor een verordening (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

_____________________________________________________________

Amendement 1

Ontwerp van verordening
Overweging 4

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(4) Voorts blijkt uit het door het Hof en 
het Gerecht verrichte onderzoek dat veel 
hogere voorzieningen worden ingesteld in 
zaken die reeds tweemaal zijn onderzocht, 
eerst door een onafhankelijke 
administratieve instantie en vervolgens 
door het Gerecht, en voorts dat veel van 
die hogere voorzieningen door het Hof 
worden afgewezen omdat zij kennelijk 
ongegrond of zelfs kennelijk niet-
ontvankelijk zijn. Teneinde het Hof in staat 
te stellen om zich te concentreren op de 
zaken die zijn volledige aandacht vereisen, 
dient met het oog op een goede 
rechtsbedeling voor de hogere 
voorzieningen in dergelijke zaken een 
mechanisme van voorafgaande toelating te 
worden ingevoerd. Het staat derhalve aan 
de partij die opkomt tegen een beslissing 
van het Gerecht in deze zaken, om eerst het 
Hof te overtuigen van het belang van de 

(4) Voorts blijkt uit het door het Hof en 
het Gerecht verrichte onderzoek dat veel 
hogere voorzieningen worden ingesteld in 
zaken die reeds tweemaal zijn onderzocht, 
eerst door een onafhankelijke 
administratieve instantie zoals het Bureau 
voor intellectuele eigendom van de 
Europese Unie, het Communautair 
Bureau voor plantenrassen, het Europees 
Agentschap voor chemische stoffen of het 
Europees Agentschap voor de veiligheid 
van de luchtvaart, en vervolgens door het 
Gerecht. Veel van die hogere 
voorzieningen in zaken waarin reeds vóór 
de instelling van een beroep bij het 
Gerecht een onafhankelijke 
administratieve instantie is aangezocht, 
worden door het Hof afgewezen omdat zij 
kennelijk ongegrond of zelfs kennelijk 
niet-ontvankelijk zijn. Teneinde het Hof in 
staat te stellen om zich te concentreren op 
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door haar hogere voorziening opgeroepen 
vragen voor de eenheid, de samenhang of 
de ontwikkeling van het recht van de Unie.

de zaken die zijn volledige aandacht 
vereisen, dient met het oog op een goede 
rechtsbedeling voor de hogere 
voorzieningen in dergelijke zaken een 
mechanisme van voorafgaande toelating te 
worden ingevoerd. Het staat derhalve aan 
de partij die opkomt tegen een beslissing 
van het Gerecht in deze zaken, om eerst het 
Hof te overtuigen van het belang van de 
door haar hogere voorziening opgeroepen 
vragen voor de eenheid, de samenhang of 
de ontwikkeling van het recht van de Unie.

Amendement 2

Ontwerp van verordening
 Overweging 5

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(5) Gezien de constante toename van het 
aantal zaken dat voor het Hof wordt 
gebracht, en zoals de president van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie tot 
uitdrukking heeft gebracht in zijn brief van 
13 juli 2018, moet in dit stadium voorrang 
worden gegeven aan voornoemd 
mechanisme van voorafgaande toelating 
van hogere voorzieningen. Het onderzoek 
van het deel van het verzoek van het Hof 
van Justitie van 26 maart 2018 betreffende 
de gedeeltelijke overdracht van de 
beroepen wegens niet-nakoming aan het 
Gerecht zal in een later stadium dienen 
plaats te vinden, nadat in december 2020 
het verslag over de werking van het 
Gerecht als bedoeld in artikel 3, lid 1, van 
verordening 2015/2422 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
2015 zal zijn uitgebracht.

(5) Gezien de constante toename van het 
aantal zaken dat voor het Hof wordt 
gebracht, en zoals de president van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie tot 
uitdrukking heeft gebracht in zijn brief van 
13 juli 2018, moet in dit stadium voorrang 
worden gegeven aan voornoemd 
mechanisme van voorafgaande toelating 
van hogere voorzieningen. Het onderzoek 
van het deel van het verzoek van het Hof 
van Justitie van 26 maart 2018 betreffende 
de gedeeltelijke overdracht van de 
beroepen wegens niet-nakoming aan het 
Gerecht zal in een later stadium dienen 
plaats te vinden, nadat in december 2020 
het verslag over de werking van het 
Gerecht als bedoeld in artikel 3, lid 1, van 
Verordening 2015/2422 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
2015, dat met name de efficiëntie van het 
Gerecht en de doeltreffendheid en 
noodzaak van de uitbreiding van het 
aantal rechters tot 56 moet betreffen, zal 
zijn uitgebracht. Hierbij moet tevens 
worden nagegaan in hoeverre 
genderevenwicht in het Gerecht is 
gerealiseerd. Om deze doelstelling te 
bereiken, moeten gedeeltelijke 
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vervangingen in dit Gerecht aldus worden 
georganiseerd dat de regeringen van de 
lidstaten geleidelijk beginnen met de 
voordracht van twee rechters voor 
dezelfde gedeeltelijke vervanging met als 
doel één vrouw en één man te kiezen, mits 
aan de in de Verdragen vastgestelde 
voorwaarden en procedures is voldaan.

Amendement 3

Ontwerp van verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Artikel 8

Bestaande tekst Amendement

(-1 bis) Artikel 8 wordt vervangen 
door:

Artikel 8 "Artikel 8

De bepalingen van de artikelen 2 tot en met 
7 zijn van toepassing op de advocaten-
generaal.

De bepalingen van de artikelen 2 tot en met 
7 zijn van overeenkomstige toepassing op 
de advocaten-generaal."

Amendement 4

Ontwerp van verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Artikel 58 bis – alinea 1

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

Het onderzoek van hogere voorzieningen 
tegen de beslissingen van het Gerecht 
betreffende een beslissing van een kamer 
van beroep van het Bureau voor 
intellectuele eigendom van de Europese 
Unie, het Communautair Bureau voor 
plantenrassen, het Europees Agentschap 
voor chemische stoffen en het Europees 
Agentschap voor de veiligheid van de 
luchtvaart is afhankelijk van de 
voorafgaande toelating door het Hof van 
Justitie.

Wanneer een zaak aanhangig moet 
worden gemaakt bij een onafhankelijke 
administratieve instantie waarvan de 
leden bij hun beslissingen niet zijn 
gebonden aan instructies voordat bij het 
Gerecht beroep kan worden ingesteld, 
wordt de behandeling van de hogere 
voorziening tegen de beslissing van het 
Gerecht afhankelijk gesteld van de 
voorafgaande toelating ervan door het Hof 
van Justitie.
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Amendement 5

Ontwerp van verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Artikel 58 bis – alinea 3

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

De beslissing omtrent de toelating van de 
hogere voorziening wordt met redenen 
omkleed en bekendgemaakt.

De beslissing omtrent het al dan niet 
toelaten van de hogere voorziening wordt 
met voldoende redenen omkleed en 
bekendgemaakt.


