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Pers en Voorlichting

Perscommuniqué naar aanleiding van het arrest van het Duitse grondwettelijk hof van 5 mei
2020

De directie Communicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft talrijke vragen
ontvangen over het arrest van het Duitse grondwettelijk hof van 5 mei 2020 over het
overheidsprogramma voor activa-aankoop op secundaire markten (public sector purchase
programme; hierna: „PSPP”) van de Europese Centrale Bank (ECB).
De diensten van de instelling geven nooit commentaar op uitspraken van een nationale rechterlijke
instantie.
In het algemeen wordt in herinnering gebracht dat volgens vaste rechtspraak van het Hof van
Justitie een prejudicieel arrest van het Hof bindend is voor de nationale rechter bij de beslechting
van het hoofdgeding.1 Opdat een uniforme toepassing van het Unierecht gewaarborgd is, heeft het
Hof van Justitie, dat daartoe door de lidstaten is opgericht, als enige de bevoegdheid om vast te
stellen dat een handeling van een instelling van de Unie in strijd is met het Unierecht. Verschillen
van inzicht tussen de rechterlijke instanties van de lidstaten over de geldigheid van
Uniehandelingen zouden de eenheid van de rechtsorde van de Unie in gevaar kunnen brengen en
afbreuk kunnen doen aan de rechtszekerheid.2 Net zoals andere autoriteiten van de lidstaten zijn
de nationale rechterlijke instanties verplicht om de volle werking van het Unierecht te waarborgen.3
Enkel zo kan worden gezorgd voor de gelijkheid van de lidstaten in de Unie die zij tot stand
hebben gebracht.
De instelling zal verder niet communiceren over dit onderwerp.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.
Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught  (+352) 4303 2170

1

Arrest van het Hof van 14 december 2000, Fazenda Pública (C-446/98, punt 49).
Arrest van het Hof van 22 oktober 1987, Foto-Frost (C-314/85, punten 15 en 17).
3 Arrest van het Hof van 4 juli 2006, Adeneler e.a. (C-212/04, punt 122).
2

www.curia.europa.eu

