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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is het eens met de belangrijkste doelstellingen van het voorstel, met name de 
overdracht aan het Hof van Justitie van de exclusieve bevoegdheid om uitspraak te doen op 
beroepen tot nietigverklaring met betrekking tot de gebrekkige uitvoering van een arrest van 
het Hof van Justitie op grond van artikel 260, lid 2 of lid 3, VWEU. De rapporteur is echter 
van oordeel dat 
het voorstel kan worden aangevuld met de mogelijkheid voor de rechters om – al dan niet 
afwijkende – afzonderlijke adviezen te publiceren, en stelt amendementen voor op de 
desbetreffende artikelen van het statuut van het Hof. De praktijk van afzonderlijke adviezen is 
gebruikelijk in de meeste lidstaten en wordt doorgaans toegestaan door internationale 
rechtbanken, met inbegrip van het Internationaal Gerechtshof en het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens. De mogelijkheid om afzonderlijke adviezen uit te brengen zou 
bijdragen tot een hogere kwaliteit van de arresten van het Hof, met name als de redenering 
van het Hof moeilijk te volgen is omdat het arrest deels uiteenlopende standpunten bevat om 
tot een compromis tussen de rechters te komen. Afzonderlijke adviezen zouden de 
meerderheid in staat stellen expliciet in te gaan op de standpunten van de minderheid en de 
geldigheid van hun juridische argumenten in twijfel te trekken. De afwijkende standpunten 
zouden gescheiden worden gehouden, zodat de arresten explicieter, coherenter, begrijpelijker 
en uiteindelijk gezaghebbender en overtuigender zouden zijn. Het is mogelijk dat in 
afzonderlijke adviezen vooruit wordt gelopen op latere ontwikkelingen in de jurisprudentie 
van het Hof. Dergelijke adviezen zouden zelfs kunnen leiden tot een verbetering van de 
justitiële dialoog met de nationale rechterlijke instanties, die te maken zouden krijgen met 
beter gemotiveerde arresten waarin alle juridische adviezen — en met name die van de 
verwijzende rechter — expliciet en volledig in aanmerking worden genomen. Het uitbrengen 
van afzonderlijk advies zou in geen geval verplicht zijn, en rechters zouden vrijelijk kunnen 
beslissen om een afzonderlijk advies al dan niet te publiceren. Het spreekt vanzelf dat het 
verkiezen van transparantie boven geheimhouding alleen maar kan bijdragen aan het 
democratiseringsproces van de Europese Unie.

AMENDEMENTEN

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Ontwerpverordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Artikel 2

Bestaande tekst Amendement

(-1) Artikel 2 wordt vervangen door:



PE627.917v02-00 4/7 AD\1170451NL.docx

NL

Artikel 2 "Artikel 2

Alvorens zijn ambt te aanvaarden, moet 
iedere rechter voor het Hof van Justitie in 
openbare zitting bijeen de eed afleggen, dat 
hij zijn functie zal uitoefenen in volkomen 
onpartijdigheid en geheel overeenkomstig 
zijn geweten en dat hij niets van het 
geheim der beraadslagingen openbaar zal 
maken.

Alvorens zijn ambt te aanvaarden, moet 
iedere rechter voor het Hof van Justitie in 
openbare zitting bijeen de eed afleggen, dat 
hij zijn functie zal uitoefenen in volkomen 
onpartijdigheid en geheel overeenkomstig 
zijn geweten en, onverminderd artikel 36, 
alinea 2, dat hij niets van het geheim der 
beraadslagingen openbaar zal maken. "

Amendement 2

Ontwerpverordening
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 3

Ontwerpverordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 ter (nieuw)
Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Artikel 35

Bestaande tekst Amendement

(-1 ter) Artikel 35 wordt vervangen door:

Artikel 35 "Artikel 35

De beraadslagingen van het Hof van 
Justitie zijn en blijven geheim.

Onverminderd artikel 36, tweede alinea, 
zijn en blijven de beraadslagingen van het 
Hof van Justitie geheim."
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Amendement 4

Ontwerpverordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

Artikel 2 bis

De artikelen 2, 8, 35, 36 en 47 van het 
statuut, zoals gewijzigd bij deze 
verordening, zijn van toepassing op zaken 
die aanhangig worden gemaakt bij het 
Hof van Justitie of het Gerecht na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.
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