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BEKNOPTE MOTIVERING 

Op 28 maart 2011 heeft het Hof van Justitie een voorstel ingediend tot wijziging van het 

statuut van het Hof van Justitie van de EU op grond van artikel 254, lid 1, en artikel 281, lid 

2, van het VWEU. Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon dient 

een dergelijk voorstel nu voor het eerst overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure te 

worden goedgekeurd. 

Voor elk van de drie rechterlijke instanties van het Hof van Justitie van de Europese Unie 

bevat het wetgevingsvoorstel een afzonderlijk voorstel. 

Met betrekking tot het Hof van Justitie wordt voornamelijk voorgesteld de functie van 

vicepresident van het Hof van Justitie in het leven te roepen en de regels voor de 

samenstelling van de Grote kamer te wijzigen, evenals de manier waarop de Grote Kamer 

functioneert. 

Een ander deel van het voorstel heeft tot doel het mogelijk te maken rechters-plaatsvervangers 

te benoemen bij het Gerecht voor ambtenarenzaken. In een afzonderlijke ontwerpverordening 

werd voorgesteld om artikel 62 quater van het statuut van het Hof van Justitie in algemene 

termen uit te breiden met de mogelijkheid om rechter-plaatsvervangers te detacheren bij 

gespecialiseerde gerechten. Er werden twee verordeningen aangenomen naar aanleiding van 

de voorstellen van het Hof1. 

Met het oog op de toegenomen werkdruk (het aantal zaken dat bij het Gerecht aanhangig 

wordt gemaakt, is tussen 2000 en 2010 met 65% toegenomen; eind 2010 bedroeg het aantal 

lopende zaken 1 300, terwijl dat jaar 527 zaken werden afgehandeld) is het Hof van Justitie 

van oordeel dat, om tot een structurele oplossing te komen, het aantal rechters met ten minste 

twaalf zou moeten worden uitgebreid, waarmee de bezetting op 39 zou uitkomen. 

De Commissie en het Parlement2 hebben dit voorstel tot uitbreiding van het aantal rechters bij 

het Gerecht in eerste lezing aanvaard. De lidstaten konden echter nog geen overeenstemming 

bereiken over de regels voor de benoeming van de twaalf extra rechters. Terwijl de grote 

lidstaten hen op grond van verdienste wilden benoemen, verzochten de kleine lidstaten om 

een rotatiesysteem, opdat namens hen beurtelings twee rechters in het Gerecht zouden 

plaatsnemen. 

                                                 
1 Verordening (EU, Euratom) nr. 979/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 inzake 

rechter-plaatsvervangers bij het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB L 303 van 

31.10.2012, blz. 83–84) 
Verordening (EU, Euratom) nr. 741/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 11 augustus 2012 

houdende wijziging van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en 

van bijlage I daarbij (PB L 228 van 23.8.2012, blz. 1–3) 
2 Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 12 december 2013 over het ontwerp van 

verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het statuut van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie met het oog op de uitbreiding van het aantal rechters bij het Gerecht (02074/2011 – C7-

0126/2012 – 2011/0901B(COD)) (1)  

Ontwerpwetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van verordening van het Europees 

Parlement en de Raad tot wijziging van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie met het oog op 

de uitbreiding van het aantal rechters bij het Gerecht (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 
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In juli 2014 verzocht het Italiaans voorzitterschap het Hof een nieuw hervormingsvoorstel te 

formuleren. Dit voorstel werd in augustus 2014 ingediend door de president van het Hof van 

Justitie. 

In deze bijgewerkte versie werd voorgesteld het aantal rechters bij het Gerecht in drie stappen 

te verdubbelen naar 56. In 2015 zouden er twaalf nieuwe rechterlijke posten worden 

gecreëerd. In 2016 zouden de zeven posten van de rechters bij het Gerecht voor 

ambtenarenzaken in het Gerecht worden geïntegreerd. Ten slotte zouden er in 2019 nog eens 

negen nieuwe rechterlijke posten worden gecreëerd. 

Op basis van dit nieuwe voorstel hebben het Parlement en de Raad overeenstemming bereikt1.  

Krachtens overweging 9 van de aangenomen verordening moeten in "september 2016 (...) de 

zeven posten van de rechters bij het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie 

("Gerecht voor ambtenarenzaken") worden overgedragen aan het Gerecht..." 

 Het onderhavige voorstel is bedoeld om uitvoering te geven aan het in bovengenoemde 

verordening genomen besluit om de zeven posten van de rechters bij het Gerecht voor 

ambtenarenzaken over te dragen aan het Gerecht, door tevens de rechtsmacht van het Gerecht 

voor ambtenarenzaken over te dragen aan het Gerecht. Aangezien het onderhavige voorstel 

als zodanig geen specifieke vragen oproept, stelt de rapporteur voor het voorstel zonder 

wijzigingen over te nemen. 

****** 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

juridische zaken voor te stellen dat het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing 

vaststelt en het voorstel van het Hof van Justitie zonder wijzigingen overneemt. 

                                                 
1 Verordening (EU, Euratom) 2015/2422 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot 

wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (PB L 341 van 

24.12.2015, blz. 14–17) 
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