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KORT BEGRUNDELSE

Domstolen foreslår fire reformer, der skal vedtages af Europa-Parlamentet (EP) og Rådet (den 
almindelige lovgivningsprocedure, EP og Rådet på lige fod) efter høring af Kommisionen1.

Generel bemærkning: En analyse af Domstolens forslag vanskeliggøres af opbygningen af 
Den Europæiske Unions retssystem: “Den Europæiske Unions Domstol”, der omfatter 
Domstolen, “Retten” og “specialretter”2 (indtil nu kun “EU-personaleretten”), og den 
omstændighed, at bestemmelserne vedrørende disse retsorganers struktur og funktion er 
spredt over fire tekster, traktaten om Den Europæiske Union (TEU), traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), statutten for Domstolen (statutten, en protokol til 
TEUF) og et procesreglement, som alle er indbyrdes forbundne og supplerer hinanden.

Domstolens forslag indeholder fire hovedpunkter (A til D).

Ordføreren tilføjer endnu et reformforslag, nemlig indførelse af "afvigende udtalelser” (E og 
ændringsforslag 1 og 3).

A. Indførelse af embedet som vicepræsident for Domstolen (se artikel 1, nr. 1) og 2) i 
Domstolens forslag)

Formålet med reformen

Tage sæde ved siden af Domstolens præsident i alle sager, der henvises til den store afdeling. 
Træde i stedet for præsidenten i dennes dømmende opgave, når han er hindret i at deltage.
Assistere eller træde i stedet for præsidenten i dennes ikke-dømmende funktioner 
(repræsentation, administration osv.).

Bemærkninger

Præsidenten, der er valgt af alle dommerne af deres midte for tre år, “leder Domstolens 
judicielle virksomhed og dens administration; skal føre forsædet såvel i retsmøderne som 
under rådslagninger og afstemninger."3.
Domstolen understreger følgende: “De byrder, der påhviler præsidentembedet, er nemlig 
blevet meget tunge som følge af Unionens gradvise udvidelser, bl.a. for så vidt angår 
repræsentationen og administrationen af Domstolen”.

Ordføreren er positivt indstillet over for denne reform.

B. Ændre strukturen af den store afdeling og øge antallet af dommere, som udgør den, fra 13 
til 15 (se artikel 1, nr. 2, i Domstolens forslag)

                                               
1 Artikel 281, stk. 2, i TEUF.
2 Artikel 19, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union.
3 Artikel 253, stk. 3, TEUF, artikel 8 i procesreglementet.
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Formålet med reformen

Øge afdelingens kapacitet og inddrage flere dommere i dens arbejde.
Formændene for de fire afdelinger med fem dommere har hidtil været permanente eller ”ex 
officio”-medlemmer af den store afdeling. Domstolen foreslår at lade dette udgå, og at den 
store afdeling sammensættes af 15 dommere1..

Bemærkninger

Domstolen understreger, at Domstolens præsident og formændene for afdelinger med fem 
dommere på nuværende tidspunkt har en meget tung arbejdsbyrde, mens de øvrige dommere 
deltager forholdsvis lidt i sagerne for den store afdeling.

Ordføreren er positivt indstillet over for denne reform.

C. Indføre muligheden af at knytte stedfortrædende dommere til personaleretten (artikel 1 nr. 
8) og 2) i Domstolens forslag om at ændre statutten og ændringsforslag 2 og 4)

Formålet med reformen

Erstatte en dommer ved personaleretten, når han af lægelige årsager er forhindret i at deltage i 
sagsbehandlingen sandsynligvis i over tre måneder.

Bemærkninger

Stedfortrædende dommere vil blive valgt fra en liste af tre tidligere medlemmer af Domstolen, 
der er udarbejdet af Rådet efter forslag fra Domstolens præsident.  Den stedfortrædende 
dommer skal kun være i embedet, så længe den dommer, han træder i stedet for, er forhindret 
i at udføre sit hverv. Domstolen fremfører, at denne ordning er fleksibel og sikrer, at de 
pågældende dommere kan fungere, så snart de er valgt.  Den skal også finde anvendelse på 
andre specialretter, der er oprettet i henhold til artikel 257 TEUF (hidtil er der kun Den 
Europæiske Unions personaleret).

Ordføreren tvivler på, om dette er den rigtige løsning på problemet (se ændringsforslag 4 til 
statutten og begrundelsen hertil).

D. Øge antallet af dommere ved Retten fra 27 til 39 (artikel 1, nr. 7, i Domstolens forslag)

Formålet med reformen

                                               
1 Artikel 16, stk. 2, statutten, artikel 11b, nr. 1 og 2 i procesreglementet.
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Gøre Retten i stand til at klare efterslæbet forårsaget af det stadig stigende antal verserende 
sager og overholde ”princippet om en rimelig frist" for sagsbehandlingen, der er fastlagt i 
charteret om grundlæggende rettigheder og den europæiske konvention for beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Bemærkninger

"Retten består af mindst en dommer fra hver medlemsstat."1. "...dommere ved Retten 
“udnævnes af medlemsstaternes regeringer ved fælles overenskomst for et tidsrum af seks år 
.."2. Deres antal er for øjeblikket fastlagt i vedtægten til 273.

Retten har kompetence til som første instans at træffe afgørelse i sager vedrørende 
lovligheden af retsakter eller akter vedtaget af Unionens institutioner, organer, kontorer eller 
agenturer4 med undtagelse af søgsmål indgivet i visse tilfælde af medlemsstaterne mod en 
EU-institution eller af en institution imod en anden institution5. De afgørelser, der træffes af 
Retten, kan appelleres til Domstolen, dog kun for så vidt angår retsspørgsmål6. Retten 
behandler således de fleste sager, herunder sager af en særlig kompliceret art med en 
betydelig mængde faktuelle oplysninger, der skal tages i betragtning, som f.eks. sager 
vedrørende konkurrence og statsstøtte og de talrige sager vedrørende EF-
varemærkeansøgninger. Retten henleder opmærksomheden på det stígende antal verserende 
sager fra 787 i 2000 til 1300 i 2010 (=65 %).

Domstolen overvejer to muligheder for at løse problemet vedrørende overbelastningen af 
Retten: Oprettelsen af en specialret med kompetence til at høre og træffe afgørelser i sager 
inden for et bestemt område7 og forhøjelse af antallet af dommere8.
Den første mulighed blev drøftet af Retten selv i forbindelse med området intellektuel 
ejendomsret9. 

Domstolen når frem til den slutning, at en stigning i antallet af dommere klart er at foretrække 
frem for oprettelsen af en specialdomstol, inden for området intellektuel ejendomsret.  
Begrundelserne herfor er hovedsagelig effektivitet, den presserende karakter og fleksibilitet.
Ifølge dette ræsonnement kan større effektivitet i form af specialisering opnås på samme 
måde ved at oprette afdelinger inden for Retten. En stigning i antallet af dommere og 
udnævnelsen af disse tager mindre tid end oprettelse af en ny ret.    For så vidt angår 
fleksibilitet, fremfører Domstolen, at en ret nemt kan tilpasse sine menneskelige ressourcer til 
den skiftende arbejdsbyrde inden for forskellige sagsområder.

Retten begrunder sit forslag om at oprette en specialret som følger: Ideen om at reformere 
retssystemet, der blev indført i Nicetraktaten og bekræftet af Lissabontraktaten, var at 

                                               
1 Artikel 19, stk. 2, 2. afsnit TEU.
2 Artikel 19, stk. 2, 3. afsnit TEU.
3 Artikel 254, stk. 1, TEUF og artikel 48 statutten.
4 Artikel 256, stk. 1, første afsnit TEUF.
5 Artikel 51 statutten.
6 Artikel 256, stk. 1, andet afsnit TEUF.
7 I henhold til artikel 257 TEUF.
8 I henhold til artikel 19, stk. 2, TEU, 254, stk. 1 TEUF og 48 statutten.
9 Dokumentet sendt til Domstolens præsident den 22. december 2009.
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anvende specialretter til at behandle sager i første instans så vidt som muligt. Sager inden for 
området intellektuel ejendomsret egner sig ideelt til en overførsel af kompetence til en sådan 
specialret, da dette emne er specifikt, ensartet og klart defineret. Denne form for sager optager 
allerede for øjeblikket en stor plads i den samlede arbejdsbyrde i Retten, idet de udgør ca. en 
tredjedel. Hvis dommere, referendarer og embedsmænd vælges efter deres særlige ekspertise 
inden for et givet område, er de mere produktive, både hvad angår kvalitet og kvantitet. 
Eksemplet med EU’s personaleret viser, at højere produktivitet følger lavere omkostnínger. 
Gradvise stigninger i antallet af dommere ved Retten forekommer ikke nogen bæredygtig 
løsning på problemet vedrørende overbelastning, som vil dukke op igen i fremtiden.

Domstolens forslag behandler ikke spørgsmålet om, hvordan de yderligere 12 dommere skulle 
udnævnes. Den almindelige regel vedrørende udnævnelse “af medlemmernes regeringer ved 
fælles overenskomst”, som allerede nævnt ovenfor, ville derfor finde anvendelse, eller også 
skulle der oprettes en form for rotationssystem.

En anden mulighed for at lette Rettens arbejdsbyrde kunne være at forbeholde flere sagstyper 
for Domstolen, end det for øjeblikket er tilfældet, i henhold til artikel 51 i statutten, da 
Domstolen ikke ser ud til at være belastet i samme grad som Retten,

Ordføreren ønsker ikke at tage endelig stilling til Domstolens forslag om at øge antallet af 
dommere i Retten, før Kommissionen har afgivet sin udtalelse.

E. Indførelse af “afvigende udtalelse" ved Domstolen

En afvigende udtalelse er muligheden for, at en dommer, som har en divergerende mening om 
den afgørelse, som flertallet af dommerne agter at afsige, eller grundene. som den er baseret 
på, bekendtgør denne udtalelse i forhandlingerne og får den offentliggjort sammen med 
dommen.   Den udgør således en undtagelse fra princippet om tavsheden om Domstolens 
rådslagninger og afstemninger. Ideen om at have mulighed for en sådan afvigende udtalelse i 
Domstolens procedure er ikke ny. Den blev imidlertid det meste af tiden behandlet som et 
tabu. For ordføreren er der tungtvejende grunde til at indføre denne mulighed. For det første 
eksisterer den i et betydeligt antal forfatningsdomstole i Den Europæiske Union, mere præcist 
i ni af dem: Danmark, Finland, Tyskland, Grækenland, Irland, Portugal, Spanien, Sverige og 
Det Forenede Kongerige, uden at den drages i tvivl, forstyrrer Domstolens kollegialitet eller 
underminerer dens ry. Den eksisterer også ved Menneskerettighedsdomstolen, hvor den er 
almindelig praksis.

Afvigende udtalelser gør det muligt for flertallet af dommerne at angive grundene til deres 
afgørelse i en klarere, mere sammenhængende og overbevisende måde end i en dom, som er 
resultatet af et omstændeligt kompromis. De kan således bidrage til dommens kvalitet. I sager, 
hvor der er spørgsmål på spil, som deler befolkningen, f.eks. i sager om forskelsbehandling, 
sikrer afvigende udtalelser, at offentligheden er opmærksom på, at der ikke blot er et eneste 
svar på det spørgsmål, der er forelagt Domstolen, og at retligt velfunderede alternativer er 
mulige. De kan på denne måde medvirke til at mildne større samfundskonflikter.

På den anden side ville det ikke være klogt at tillade afvigende udtalelser vedrørende alle 
typer procedurer for Den Europæiske Unions Domstol. De bør begrænses til Domstolen og 
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hertil principielle tvister, hvor afvigende udtalelser kan påvirke fremtidig retspraksis og de 
almindelige retsprincipper. Det foreslås at overlade fastlæggelsen af de kategorier af sager, 
hvor afvigende udtalelser er mulige, til Domstolens procesreglement.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Domstolens forslag Ændringsforslag

(9a) I sager af større betydning for 
Domstolen, nemlig sager vedrørende 
grundlæggende spørgsmål i forbindelse 
med Den Europæiske Unions retsorden, 
bør der være mulighed for, at en dommer, 
under Domstolens rådslagninger, kan 
bekendtgøre, at han agter at afgive en 
afvigende udtalelse, for så vidt angår 
dommen eller de begrundelser, der ligger 
til grund for den, som skal offentliggøres 
sammen med dommen. Denne mulighed, 
som forefindes i adskillige 
forfatningsdomstole i Den Europæiske 
Unions medlemsstater og ved Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol, 
sikrer, at offentligheden er opmærksom 
på, at der ikke er et eneste svar på 
spørgsmålet, der er for Domstolen, og at 
retligt velfunderede alternativer er mulige, 
og kan således have indflydelse på en 
fremtidig retspraksis. Samtidig giver det 
flertallet mulighed for at afgive 
begrundelser for deres afgørelse på en 
klar og ligefrem måde. Erfaringen har 
vist, at det ikke underminerer de 
domstoles ry, hvori denne praksis følges.

Or. en



PA\875930DA.doc 9/10 PE470.092v01-00

DA

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 10

Domstolens forslag Ændringsforslag

(10) For at specialretterne fortsat kan 
fungere på tilfredsstillende måde, når en 
dommer har forfald, uden at 
vedkommende dommer er ramt af en 
invaliditet, der anses for fuldstændig, og 
er forhindret i at deltage i 
sagsbehandlingen i en længere periode, 
bør der gives mulighed for, at der til disse 
retter knyttes stedfortrædende dommere.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 1 – nr. 8

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)

Domstolens forslag Ændringsforslag

(4a) Følgende stykke tilføjes til artikel 35:
Hvis en dommer i forbindelse med 
Domstolens rådslagninger har erklæret 
sin dissens med dommen, der skal afsiges, 
eller begrundelserne, som dommen er 
baseret på, er han berettiget til at afgive 
en afvigende udtalelse.  Denne udtalelse 
offentliggøres sammen med dommen. 
Gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
antagelighed og den detaljerede 
procedure for afgivelse af sådanne 
udtalelser fastlægges i Domstolens 
procesreglement.

Or. en
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Begrundelse

Se ændringsforslag til betragtning 9a (ny)

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8

Domstolens forslag Ændringsforslag

8. I artikel 35 indsættes som stk. 8: udgår
»Rådet og Parlamentet, der træffer 
afgørelse i henhold til artikel 257 TEUF, 
kan knytte stedfortrædende dommere til 
specialretterne for at afløse dommere, der 
har forfald, og som uden at være ramt af 
en invaliditet, der anses for fuldstændig, i 
en længere periode er forhindret i at 
deltage i sagsbehandlingen. I dette 
tilfælde fastsætter Parlamentet og Rådet 
betingelserne med hensyn til udnævnelsen 
af stedfortrædende dommere, deres 
rettigheder og forpligtelser samt 
betingelserne for udøvelse af deres hverv 
og dets ophør.«

Or. en

Begrundelse
Som artikel 3 i forslaget til forordning om stedfortrædende dommere (forordning(CJCE) 
01923/2011) understreger, skulle de stedfortrædende dommere udøve deres beføjelser som 
dommere udelukkende i forbindelse med behandling af sager, de er tildelt. Dette betyder, at 
de kun vil kunne varetage sagsbehandlingen og ikke har ret til at deltage i forvaltningen af 
personaleretten eller i valget af præsidenten for Retten eller formændene for afdelingerne. 
Det betyder tillige, at de ikke ville have ret til at udnævne deres eget personale (begrundelse, 
s. 2 i samme dokument). Disse forskelle i behandling medfører fare for at skabe to kategorier 
af dommere, hvilket kunne være skadeligt for Rettens funktion.


