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PR_NLE-AP_Agreement

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de goedkeuring namens de Europese 
Unie van het Protocol bij het Verdrag inzake internationale zekerheden op mobiel 
materieel betreffende voor rijdend spoorwegmaterieel specifieke aangelegenheden, 
vastgesteld te Luxemburg op 23 februari 2007
(15113/2013 – C8-0004/2014 – 2013/0184(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15113/2013),

– gezien het Protocol bij het Verdrag inzake internationale zekerheden op mobiel 
materieel betreffende voor rijdend spoorwegmaterieel specifieke aangelegenheden, 
vastgesteld te Luxemburg op 23 februari 2007,

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 81, 
lid 2, en artikel 218, lid 6, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (C8-0004/2014),

– gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en de artikelen 99, lid 2, en 108, lid 7,van 
zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0030/2014),

1. hecht zijn goedkeuring aan de goedkeuring van het protocol;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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BEKNOPTE MOTIVERING

Op 12 juni 2013 publiceerde de Commissie een voorstel voor een besluit van de Raad inzake 
de goedkeuring namens de Europese Unie van het Protocol van Luxemburg bij het Verdrag 
inzake internationale zekerheden op mobiel materieel betreffende voor rijdend 
spoorwegmaterieel specifieke aangelegenheden, aangenomen te Luxemburg op 23 februari 
2007 (hierna: "Protocol voor rijdend spoorwegmaterieel").De Europese Unie besloot bij 
Besluit van de Raad van 30 november 2009 het Protocol voor rijdend spoorwegmaterieel te 
ondertekenen en heeft het op 10 december 2009 daadwerkelijk ondertekend. 

Op 20 november 2013 stelde de Raad een besluit vast inzake de goedkeuring, namens de 
Europese Unie, van het Protocol. Op 14 april 2014 verzocht de Raad om goedkeuring van het 
Europees Parlement. Artikel XXII van het Protocol voor rijdend spoorwegmaterieel bepaalt 
dat door soevereine staten ingestelde regionale organisaties voor economische integratie die 
bevoegdheid hebben over bepaalde door dit protocol beheerste aangelegenheden, dit kunnen 
ondertekenen, aanvaarden, goedkeuren of ertoe kunnen toetreden, op voorwaarde dat zij de in 
het tweede lid van dit artikel bedoelde verklaring afleggen. De Raad legt namens de Europese 
Unie deze verklaring af.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de voorzitter van de Raad ervan in kennis gesteld dat het wenst 
deel te nemen aan de aanneming en toepassing van dit besluit, in overeenstemming met artikel 
3 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten 
aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht bij het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Denemarken 
zal evenwel geen partij bij dit protocol zijn. 

Het Verdrag inzake internationale zekerheden op mobiel materieel (hierna: "het Verdrag"), 
waarnaar het protocol verwijst, is aangenomen tijdens een in 2001 in Kaapstad gehouden 
diplomatieke conferentie. De Europese Unie heeft de toetreding tot het Verdrag en tot het 
Protocol betreffende voor luchtvaartmaterieel specifieke aangelegenheden, dat gelijktijdig met 
het Verdrag werd aangenomen, goedgekeurd bij besluit van de Raad van 6 april 2009 en de 
toetredingsakte neergelegd op 28 april 2009.

Het Verdrag is van toepassing als de schuldenaar zich in een verdragsluitende staat bevindt en 
versterkt de rechten van schuldeisers ingeval de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, 
door een internationaal stelsel tot stand te brengen volgens hetwelk schuldeisers zekerheden 
op de verschillende categorieën mobiel materieel kunnen laten inschrijven, en zich kunnen 
beroepen op voorschriften inzake voorrang en uitvoerbaarheid van de in het register 
ingeschreven zekerheden. Het Protocol voor rijdend spoorwegmaterieel voorziet in een 
register voor internationale zekerheden op mobiel materieel en vormt een aanvulling bij het 
Europees nummeringssysteem van rijtuigen, dat is vastgesteld in het kader van de richtlijn 
spoorweginteroperabiliteit. Het register is via internet 24 uur per dag toegankelijk voor 
inschrijving of raadpleging.

Volgens het voorstel beoogt het Protocol voor rijdend spoorwegmaterieel de financiering van 
duur rijdend spoorwegmaterieel te vergemakkelijken door de invoering van een sterke 
internationale zekerheid ten behoeve van schuldeisers (verkopers op afbetaling en instellingen 
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die krediet verstrekken voor de aankoop van dergelijk materieel). De Commissie benadrukt 
dat hierdoor kapitaalinvesteringen in de spoorwegsector worden aangemoedigd en een 
bijdrage kan worden geleverd aan de totstandkoming van een echte leasemarkt voor rijdend 
spoorwegmaterieel in Europa.

Het voorstel hangt dus nauw samen met het vierde spoorwegpakket, dat onder meer ten doel 
heeft innovatie en investeringen in de spoorwegen in de EU te stimuleren. De Commissie 
vermeldt in haar voorstel voorts dat het Protocol voor rijdend spoorwegmaterieel ook 
consistent is met de doelstelling de omschakeling naar groenere en duurzamere 
vervoersmiddelen, zoals het spoor, te ondersteunen, een doelstelling die ook onderstreept 
werd in het witboek vervoer van 2011.

Het Verdrag en het Protocol voor rijdend spoorwegmaterieel vallen ten dele onder de 
exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. Het Protocol voor rijdend spoorwegmaterieel 
bepaalt dat regionale organisaties voor economische integratie, zoals de EU, in een algemene 
verklaring moeten aangeven ter zake van welke zaken zij bevoegd zijn. De EU heeft dit op het 
tijdstip van ondertekening gedaan. In het voorstel wordt opgemerkt dat lid 6 van deze 
verklaring gewijzigd en bijgewerkt moet worden1.

Verscheidene bepalingen van het Protocol voor rijdend spoorwegmaterieel verplichten de 
verdragsluitende partijen om verklaringen af te leggen over de toepasselijkheid of de 
werkingssfeer van de bepalingen ervan of over de manier waarop deze zullen worden 
uitgevoerd, of bieden hen de mogelijkheid daartoe. De Europese Unie is bevoegd om 
verklaringen af te leggen met betrekking tot de artikelen VI, VIII, IX, en X van het Protocol 
voor rijdend spoorwegmaterieel, waarvan het voorwerp onder haar exclusieve bevoegdheid 
valt. Aangezien deze artikelen de mogelijkheid bieden om bepalingen van toepassing te 
verklaren inzake de rechtskeuze, voorlopig redres en insolventieprocedures, maar dit gebieden 
zijn waarop de EU reeds eigen wetgeving kent2, stelt de Commissie voor om, naar analogie 
met de oplossing die werd gekozen bij de toetreding tot het Protocol voor luchtvaartmaterieel, 
de "opt-in"-mogelijkheid bij deze artikelen niet te benutten. 

Uw rapporteur is van oordeel dat het Protocol voor rijdend spoorwegmaterieel verenigbaar is 
met het recht van de Unie, met name gezien het feit dat de Raad het voorstel van de 
Commissie heeft gevolgd en heeft besloten de "opt-in"-mogelijkheid niet te benutten bij de 
bepalingen die betrekking hebben op gebieden waarop de EU zelf over passende wetgeving 
beschikt. De voorgestelde rechtsgrondslag, artikel 81, lid 2, juncto artikel 218, lid 6, VWEU 
is eveneens correct. Artikel 81 VWEU voorziet in de vaststelling van maatregelen gericht op 
de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten 
op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken met grensoverschrijdende 
gevolgen. Deze maatregelen worden vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure. 
Artikel 218, lid 6, bevat de procedure voor het sluiten van internationale overeenkomsten en 
bepaalt wanneer het Parlement zijn goedkeuring moet verlenen, hetgeen bij onderhavig 
protocol het geval is.

1 Bijlage II bij het voorstel bevat de gewijzigde tekst van de verklaring. De verklaring moet derhalve bij de 
goedkeuring dienovereenkomstig worden gewijzigd.
2 Verordening (EG) nr. 593/2008 van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst (Rome I) en Verordening (EG) nr.1346/2000 van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures.
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