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[2015/0135 (NLE) – 13806/2015 – C8-0410/2015]

Geachte heer Svoboda,

Bij brief van 17 december 2015 heeft de Raad het Parlement verzocht zijn goedkeuring te 
hechten aan bovengenoemd voorstel voor een besluit van de Raad.1 Vanwege de wijziging 
van de rechtsgrond van het voorstel door de Raad, heeft de Commissie juridische zaken, die 
ter zake van het voorstel voor een besluit tevens de ten principale bevoegde commissie is, op 
haar vergadering van 28 januari 2016 besloten om overeenkomstig artikel 39, lid 2, van het 
Reglement op eigen initiatief de juistheid van de rechtsgrond van het voorstel voor een besluit 
van de Raad na te gaan. 

Op 22 juni 2015 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een besluit van de Raad 
betreffende de bekrachtiging door de lidstaten namens de Unie van het Protocol van 2010 bij 
het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang 
met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en de toetreding tot dat 
protocol, uitgezonderd aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken (hierna: "Besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging van het Protocol 
van 2010 en de toetreding tot dat protocol" of "Besluit van de Raad").2 Dit voorstel is 

1 Zie 13806/15
2 COM(2015) 304 final.  
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gebaseerd op artikel 192, juncto artikel 218, lid 6, onder a), punt v) van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: "VWEU"). Volgens artikel 218, lid 6, 
onder a), punt v), VWEU moeten overeenkomsten betreffende gebieden waarop de gewone 
wetgevingsprocedure, of, indien de goedkeuring van het Europees Parlement vereist is, de 
bijzondere wetgevingsprocedure van toepassing is, vastgesteld worden door de Raad, na 
goedkeuring door het Europees Parlement. Artikel 192, lid 1, VWEU maakt deel uit van Titel 
XX over het milieu. Op grond van deze bepaling kunnen het Europees Parlement en de Raad 
volgens de gewone wetgevingsprocedure maatregelen vaststellen ter verwezenlijking van de 
in artikel 191 VWEU genoemde doelstellingen.

Op 1 december 2015 publiceerde de Raad zijn ontwerp van besluit van de Raad betreffende 
de bekrachtiging van het Protocol van 2010 en de toetreding tot dat protocol, en baseerde dit 
besluit op artikel 100, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a) punt v), VWEU.  
Artikel 100, lid 2, VWEU maakt deel uit van Titel VI over vervoer. Op grond van deze 
bepaling kunnen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone 
wetgevingsprocedure passende bepalingen vaststellen voor de zeevaart en de luchtvaart. 

I. - Achtergrond

De aansprakelijkheid voor en vergoeding van schade als gevolg van de specifieke aard van 
scheepvaartactiviteiten is internationaal gereguleerd in een aantal verdragen van de 
Internationale Maritieme Organisatie, die op dezelfde beginselen zijn gebaseerd. Die 
beginselen zijn: risicoaansprakelijkheid van de reder, verplichte verzekering om schade aan 
derden te dekken, regresrecht van personen die schade ondervinden tegen de verzekeraar, 
beperking van de aansprakelijkheid en, in het geval van olie en gevaarlijke en schadelijke 
stoffen (hierna "HNS" genoemd, hazardous and noxious substances), een speciaal 
compensatiefonds dat de schade vergoedt als die hoger is dan de maximumaansprakelijkheid 
van de reder. 

Het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang 
met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen van 1996 (hierna: "HNS-
verdrag van 1996") is het laatste verdrag van de Internationale Maritieme Organisatie inzake 
aansprakelijkheid dat nog door de staten moet worden bekrachtigd vóór het in werking treedt. 
In het Protocol van 2010 bij het HNS-verdrag van 1996 (hierna: "het Protocol van 2010") zijn 
de nodige wijzigingen opgenomen om de problemen op te lossen die in het HNS-verdrag van 
1996 zijn vastgesteld. Het Protocol van 2010 en de bepalingen van het verdrag, zoals 
gewijzigd bij het protocol, moeten als één enkel instrument worden gelezen, geïnterpreteerd 
en toegepast als bedoeld in de artikelen 2 en 18 van het protocol. Als een staat het Protocol 
van 2010 ondertekent, bekrachtigt of aanvaardt, doet dat elke voorafgaande ondertekening of 
bekrachtiging van het HNS-verdrag van 1996 door deze staat teniet, overeenkomstig artikel 
20, lid 8, van het protocol. Staten die het protocol bekrachtigen, verklaren dat zij instemmen 
gebonden te zijn door de geconsolideerde tekst van het HNS-verdrag van 2010, als één enkel 
geconsolideerd instrument voor het verdrag, dat van kracht wordt zodra het Protocol van 2010 
in werking treedt.

Omdat de tekst van het verdrag of het protocol geen clausule voor de toetreding van regionale 
organisaties voor economische integratie bevat, moeten de lidstaten deze internationale 
overeenkomst sluiten namens de Unie. Door het voorgestelde besluit van de Raad worden de 
lidstaten dan ook gemachtigd om namens de Unie het Protocol van 2010 te bekrachtigen of 
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tot dat protocol toe te treden en, als gevolg daarvan, gebonden te zijn door de regels van het 
HNS-verdrag van 2010.

II. - De relevante Verdragsbepalingen

In het voorstel van de Commissie worden artikel 218, lid 6, onder a), punt v), VWEU, dat 
deel uitmaakt van het vijfde deel, getiteld "Extern optreden van de Unie", juncto artikel 192 
VWEU, dat deel uitmaakt van het derde deel, getiteld "Het beleid en intern optreden van de 
Unie" voorgesteld als rechtsgrondslag. Deze artikelen luiden als volgt (onderstreping 
toegevoegd): 

Artikel 218
(oud artikel 300 VEG)

[...]

6. De Raad stelt op voorstel van de onderhandelaar een besluit houdende sluiting van de 
overeenkomst vast.
Tenzij de overeenkomst uitsluitend betrekking heeft op het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, stelt de Raad het besluit houdende sluiting van de overeenkomst vast:

a) na goedkeuring door het Europees Parlement, in de volgende gevallen:

[...]

v) overeenkomsten betreffende gebieden waarop de gewone 
wetgevingsprocedure, of, indien de goedkeuring van het Europees Parlement 
vereist is, de bijzondere wetgevingsprocedure van toepassing is.

Artikel 192
(oud artikel 175 VEG)

1. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na 
raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's de 
activiteiten vast die de Unie moet ondernemen om de doelstellingen van artikel 191 te 
verwezenlijken.

[...]

Artikel 191 VWEU luidt als volgt (onderstreping toegevoegd):

Artikel 191
(oud artikel 174 VEG)

1. Het beleid van de Unie op milieugebied draagt bij tot het nastreven van de volgende 
doelstellingen:
- behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu;
- bescherming van de gezondheid van de mens;
- behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
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- bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden aan regionale of 
mondiale milieuproblemen, en in het bijzonder de bestrijding van klimaatverandering.

2. De Unie streeft in haar milieubeleid naar een hoog niveau van bescherming, rekening 
houdend met de uiteenlopende situaties in de verschillende regio's van de Unie. Haar beleid 
berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat 
milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, en het beginsel dat 
de vervuiler betaalt.

[...]

De Raad baseert zijn besluit op artikel 218, lid 6, onder a), punt v) VWEU in samenhang met 
artikel 100, lid 2, VWEU, dat luidt (onderstreping toegevoegd): 

Artikel 100
(oud artikel 80 VEG)

[...]

2. Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, 
passende bepalingen vaststellen voor de zeevaart en de luchtvaart. Zij besluiten na 
raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.

III. - Jurisprudentie inzake de rechtsgrondslag

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet de keuze van de rechtsgrondslag van 
een gemeenschapshandeling (nu: Uniehandeling) berusten op objectieve gegevens die voor 
rechterlijke toetsing vatbaar zijn, waartoe met name het doel en de inhoud van de handeling 
behoren.1 De keuze van een onjuiste rechtsgrondslag kan dan ook aanleiding vormen tot de 
nietigverklaring van de desbetreffende handeling.2

Ten aanzien van meervoudige rechtsgrondslagen geldt dat, indien uit onderzoek van een 
handeling blijkt dat zij een tweeledig doel heeft of dat de inhoud ervan bestaat uit twee 
componenten, waarvan er een kan worden gezien als het hoofddoel of de voornaamste 
component, terwijl het andere doel of de andere component slechts bijkomstig is, de 
handeling op één enkele rechtsgrondslag gebaseerd moet worden, te weten die welke vereist 
is uit hoofde van het hoofddoel of de voornaamste component.3 Indien een maatregel echter 
tegelijkertijd meerdere doelstellingen of componenten heeft die onverbrekelijk met elkaar 
verbonden zijn zonder dat de ene secundair en indirect is ten opzichte van de andere, moet 
deze handeling op de verschillende desbetreffende rechtsgrondslagen worden gebaseerd.4

1 Zaak C-411/06 Commissie/Parlement en Raad, Jurispr. 2009, blz. I-7585, par. 45 en Zaak C-130/10 
Parlement/Raad, Jurispr. 2012, par. 42, en de daarin aangehaalde jurisprudentie.
2 Advies 2/00 over het Protocol van Cartagena, Jurispr. 2001, blz. I-9713, par. 5.
3 Zaak C-137/12 Commissie/Raad EU:C:2013:675, par. 53; Zaak C-411/06 Commissie/Parlement en Raad, 
Jurispr. 2009, blz. I-7585, par.46 en de daarin aangehaalde jurisprudentie; Zaak C-490/10 Parlement/Raad 
EU:C:2012:525, par. 45; Zaak C-155/07 Parlement/Raad, Jurispr. 2008, blz. I-08103, par. 34;
4 Zaak C-211/01 Commissie/Raad, Jurispr. 2003, blz. I-08913, par. 40; Zaak C-411/06 Commissie/Parlement en 
Raad, Jurispr. 2009, blz. I-7585, par. 47; Zaak C-178/03, Commissie/Europees Parlement en Raad, 
Jurispr. 2006, blz. I-107, par. 43-56; 
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IV. - Doel en inhoud van het voorgestelde besluit van de Raad en het HNS-verdrag van 
2010

Zoals hierboven uiteengezet worden door het voorgestelde besluit van de Raad de lidstaten 
gemachtigd om namens de Unie het Protocol van 2010 te bekrachtigen of tot dat protocol toe 
te treden en, als gevolg daarvan, gebonden te zijn door de regels van het HNS-verdrag van 
2010. 

Meer bepaald bevat artikel 1 van het voorgestelde besluit van de Raad de machtiging aan de 
lidstaten om in het belang van de Unie het Protocol van 2010 te bekrachtigen of tot het 
protocol bij het HNS-verdrag toe te treden. In de artikelen 2 en 3 worden de maatregelen 
genoemd die de lidstaten zouden moeten nemen om het Protocol van 2010 te bekrachtigen en 
een systeem op te zetten voor de rapportage van bijdragende lading als bedoeld in het HNS-
verdrag.  De artikelen 4 en 5 bevatten de slotbepalingen inzake de datum van 
inwerkingtreding van het besluit en de adressaten van het besluit, te weten de lidstaten.  

Wat betreft het doel en de inhoud van het HNS-verdrag van 2010 bevestigt de Juridische 
Dienst van het Parlement in een nota dat:1

"met het HNS-verdrag van 2010 wordt beoogd een passende, snelle en doeltreffende 
vergoeding te bieden voor verlies van of schade aan personen, eigendommen of het 
milieu, voortvloeiende uit het vervoer van gevaarlijke en schadelijke stoffen over zee. 
Het verdrag heeft betrekking op zowel schade door verontreiniging als op schade ten 
gevolge van andere risico's, zoals brand of  explosie. Het regelt de aansprakelijkheid 
voor schade aan personen, eigendom en het milieu, alsmede de vergoeding voor 
dergelijke schade uit het Internationaal Fonds voor gevaarlijke en schadelijke stoffen 
en bevat bepalingen over vorderingen en rechtsvorderingen,  [...]." 

Meer bepaald heeft artikel 3, letter a), betrekking op schade, hetzij door milieuvervuiling, 
hetzij anders dan door milieuvervuiling, heeft artikel 3, letter b), betrekking op schade door 
milieuvervuiling, heeft artikel 3, letter c), betrekking op schade anders dan door 
milieuvervuiling, en heeft artikel 3, letter d), betrekking op maatregelen ter voorkoming of 
beperking van schade door milieuvervuiling en schade anders dan door milieuvervuiling. Na 
de algemene bepalingen in de artikelen 1 t/m 6 bevat het verdrag: regels inzake 
aansprakelijkheid voor schade die binnen het toepassingsgebied van het verdrag valt 
(hoofdstuk II, artikel 7 t/m 12), regels inzake vergoeding van dergelijke schade door het 
Internationaal Fonds voor gevaarlijke en schadelijke stoffen (het HNS-Fonds) (hoofdstuk III, 
artikel 13 t/m 36) en regels inzake vorderingen tot schadevergoeding en rechtsvorderingen 
(hoofdstuk IV, artikel 37 t/m 42).2 De hoofdstukken V en VI bevatten overgangsbepalingen 
en slotbepalingen. 

V. - Vaststelling van de juiste rechtsgrondslag

Zoals hierboven reeds vermeld, moet de keuze van de rechtsgrondslag van een EU-handeling 
berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn. Daartoe behoren 
met name het doel en de inhoud van de handeling. Daarnaast geldt dat het gebruik van een 

1 SJ-0066/16, blz.3
2 Hoofdstuk IV is het voorwerp van een afzonderlijk voorstel voor een besluit van de Raad.



PE576.992v01-00 6/7 AL\1086589NL.doc

NL

dubbele rechtsgrondslag uitgesloten is wanneer de procedures welke voor de twee 
rechtsgrondslagen zijn voorgeschreven, onverenigbaar zijn en/of wanneer de cumulatie van 
rechtsgrondslagen de rechten van het Parlement aantast. Zowel het door de Raad voorgestelde 
artikel 100, lid 2, VWEU als het door de Commissie voorgestelde 192, lid 1, VWEU schrijft 
de gewone wetgevingsprocedure voor, op grond waarvan het Europees Parlement en de Raad 
actie kunnen ondernemen en passende bepalingen kunnen vaststellen op het gebied van 
vervoer, respectievelijk milieu.  Aangezien het voorgestelde besluit ertoe strekt de lidstaten te 
machtigen het Protocol van 2010 bij het HNS-verdrag te bekrachtigen of tot dit protocol toe te 
treden, en als gevolg daarvan gebonden te zijn door de regels van het HNS-verdrag van 2010, 
dat er op zijn beurt toe strekt een passende, snelle en doeltreffende vergoeding te bieden voor 
verlies van of schade aan personen, eigendommen of het milieu, voortvloeiende uit het 
vervoer van gevaarlijke en schadelijke stoffen over zee, kan geconcludeerd worden dat het 
milieuaspect geenszins beschouwd kan worden als een slechts bijkomstig aspect. 
Dit zou betekenen dat het verdrag van 2010 meerdere doelstellingen en componenten heeft 
die onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Het verdrag strekt er enerzijds toe uitvoering te 
geven aan het beginsel dat de vervuiler betaalt en aan het beginsel van preventief handelen bij 
milieuaantastingen en bevat regels inzake aansprakelijkheid en vergoeding van milieuschade.  
Het strekt er anderzijds toe toepassing te geven aan een verdrag dat gesloten werd onder 
auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie en dat ten doel heeft regels te stellen 
inzake schade als gevolg van vervoer over zee, waaronder schade anders dan milieuschade als 
gevolg van vervoer over zee, en regels ter voorkoming of beperking van dergelijke schade. 
Het bevat als zodanig regels inzake aansprakelijkheid en vergoeding van niet-milieuschade.

Op grond daarvan en in overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof van Justitie kan 
geconcludeerd worden dat het voorgestelde besluit van de Raad gebaseerd moet worden op 
artikel 100, lid 2, VWEU en artikel 192, lid 1, VWEU, juncto artikel 218, lid 6, onder a), punt 
v), VWEU.

VI. - Conclusie en aanbeveling

Gelet op bovenstaande analyse en aangezien het voorgestelde besluit van de Raad ertoe strekt 
de lidstaten te machtigen om namens de Unie het Protocol van 2010 bij het HNS-verdrag te 
bekrachtigen of tot dat protocol toe te treden en, als gevolg daarvan, gebonden te zijn door de 
regels van het HNS-verdrag van 2010, en overwegende dat laatstgenoemd verdrag niet alleen 
betrekking heeft op milieuschade (doordat het toepassing geeft aan het beginsel van 
preventief handelen en het beginsel dat de vervuiler betaalt), maar ook op schade anders dan 
milieuschade ten gevolge van het vervoer van bepaalde stoffen over zee, vormen de artikelen 
100, lid 2, 192, lid 1, en 218, lid 6, onder a), punt v), de juiste rechtsgrondslag van het 
voorstel. 

Op haar vergadering van 17 februari 2016 besloot de Commissie juridische zaken bijgevolg 
met algemene stemmen1 dat de juiste rechtsgrondslag van het voorstel voor een besluit van de 
Raad wordt gevormd door artikel 100, lid 2, VWEU, artikel 192, lid 1, VWEU en artikel 218, 
lid 6, onder a), punt v), VWEU.

1 Tijdens de eindstemming waren de volgende leden aanwezig: Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, 
Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, António Marinho e 
Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.
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Hoogachtend,

Pavel Svoboda


