
AL\1086589RO.doc PE576.992v01-00

RO RO

Parlamentul European
2014-2019

Comisia pentru afaceri juridice
Președintele

19.2.2016

Dl Pavel Svoboda
Președinte
Comisia pentru afaceri juridice
BRUXELLES

Subiect: Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de decizie a Consiliului privind 
ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția 
internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură 
cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea 
statelor membre la acest protocol, în numele Uniunii, cu excepția aspectelor 
legate de cooperarea judiciară în materie civilă [2015/0135 (NLE) – 
13806/2015 – C8-0410/2015].

Domnule Președinte,

Prin scrisoarea din 17 decembrie 2015, Consiliul a solicitat Parlamentul să aprobe propunerea 
menționată de decizie a Consiliului.1 Întrucât Consiliul a schimbat temeiul juridic al 
propunerii, Comisia pentru afaceri juridice, competentă și în fond, a decis la reuniunea sa din 
28 ianuarie 2016 ca, în temeiul articolului 39 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, să 
examineze din proprie inițiativă pertinența temeiului juridic al propunerii de decizie a 
Consiliului. 

La 22 iunie 2015, Comisia a prezentat o propunere de decizie a Consiliului privind ratificarea 
de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind 
răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al 
substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la acest protocol, în 
numele Uniunii, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă 
(denumită în continuare „decizia Consiliului privind ratificarea Protocolului din 2010 și 
aderarea la acesta” sau „decizia Consiliului”).2 Această propunere se întemeiază pe articolele 
192 și 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

1 A se vedea 13806/15
2 COM(2015)0304.  
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Europene (denumit în continuare „TFUE”). În conformitate cu articolul 218 alineatul (6) litera 
(a) punctul (v), acordurile în domeniile în care se aplică procedura legislativă ordinară sau 
procedura legislativă specială în care este necesară aprobarea Parlamentului European se 
adoptă de către Consiliu, după obținerea acordului Parlamentului European. Articolul 192 
alineatul (1) din TFUE face parte din Titlul XX referitor la mediu și permite adoptarea de 
către Parlamentul European și Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, de măsuri în vederea realizării obiectivelor menționate la articolul 191 TFUE.

La 1 decembrie 2015, Consiliul a publicat propunerea de decizie a Consiliului privind 
ratificarea Protocolului din 2010 și aderarea la acesta, bazată, în schimb, pe articolele 100 
alineatul (2) și 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) din TFUE. Articolul 100 alineatul (2) din 
TFUE face parte din Titlul VI referitor la transport și permite adoptarea de către Parlamentul 
European și Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, de dispoziții 
corespunzătoare în domeniul transporturilor maritime și aeriene. 

I. - Context

Răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii care decurg din tipuri specifice de activități de 
transport maritim sunt reglementate la nivel internațional printr-o serie de convenții ale 
Organizației Maritime Internaționale (OMI), care se bazează pe aceleași principii 
fundamentale. Aceste principii sunt: răspunderea strictă a proprietarului navei, asigurarea 
obligatorie pentru acoperirea prejudiciilor produse terților, un drept al persoanelor care 
suportă prejudicii de a formula o acțiune directă împotriva asigurătorului, limitarea 
răspunderii și, în cazul petrolului și al substanțelor periculoase și nocive (denumite în 
continuare „HNS”), un fond special de compensare din care se plătesc despăgubiri pentru 
prejudicii, atunci când acestea depășesc limitele răspunderii proprietarului navei. 

Convenția internațională din 1996 privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în 
legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive (denumită în continuare 
„Convenția HNS din 1996”) este ultima dintre convențiile OMI care abordează răspunderea și 
care nu a intrat în vigoare deoarece nu a fost încă ratificată de state. Protocolul din 2010 
(denumit în continuare „Protocolul din 2010”) la Convenția HNS din 1996 a inclus modificări 
necesare pentru tratarea problemelor identificate în Convenția HNS din 1996. Protocolul din 
2010 și prevederile convenției, astfel cum a fost modificată prin protocol, trebuie citite, 
interpretate și aplicate împreună ca un instrument unic, conform articolelor 2 și 18 din 
protocol. Semnarea, ratificarea sau acceptarea de către un stat a Protocolului din 2010 
anulează orice semnare sau ratificare anterioară de către statul respectiv a Convenției HNS din 
1996, în conformitate cu articolul 20 alineatul (8) din protocol. Statele care ratifică protocolul 
își exprimă consimțământul de a-și asuma obligații în temeiul textului consolidat al 
Convenției HNS din 2010, ca instrument unic, consolidat pentru convenție, care va produce 
efecte odată cu intrarea în vigoare a Protocolului din 2010.

În absența unei clauze privind organizațiile de integrare economică regională în textul 
Convenției sau în Protocol, statele membre încheie acest acord internațional în numele 
Uniunii. Prin urmare, propunerea de decizie a Consiliului va autoriza statele membre ca, în 
numele Uniunii, să ratifice Protocolul HNS din 2010 sau să adere la acesta și, în consecință, 
să își asume obligații în temeiul normelor Convenției HNS din 2010.
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II. - Articolele pertinente din tratat

Articolele 218 alineatul (6) litera (a) punctul (V) din TFUE, partea a cincea, intitulată 
„Acțiunea externă a Uniunii”, coroborat cu articolul 192 din TFUE, partea a treia, intitulată 
„Politicile și acțiunile interne ale Uniunii”, sunt prezentate ca temei juridic în propunerea 
Comisiei și au următorul conținut (sublinierea ne aparține): 

Articolul 218
(ex-articolul 300 TCE)

[...]

(6) Consiliul, la propunerea negociatorului, adoptă o decizie privind încheierea acordului.
Cu excepția cazului în care acordul se referă exclusiv la politica externă și de securitate 
comună, Consiliul adoptă decizia privind încheierea acordului:

(a) după aprobarea Parlamentului European în următoarele cazuri:

[...]

(v) acorduri în domeniile în care se aplică procedura legislativă ordinară sau 
procedura legislativă specială în cazul în care este necesară aprobarea 
Parlamentului European.

Articolul 192
(ex-articolul 175 TCE)

(1) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, 
decid cu privire la acțiunile pe care Uniunea urmează să le întreprindă în vederea realizării 
obiectivelor menționate la articolul 191.

[...]

Articolul 191 din TFUE este formulat după cum urmează (sublinierea ne aparține):

Articolul 191
(ex-articolul 174 TCE)

(1) Politica Uniunii în domeniul mediului contribuie la următoarele obiective:
- conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;
- ocrotirea sănătății persoanelor;
- utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale;
- promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de 
mediu la scară regională sau mondială și în special lupta împotriva schimbărilor climatice.

(2) Politica Uniunii în domeniul mediului urmărește un nivel ridicat de protecție, ținând 
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seama de diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale Uniunii. Aceasta se bazează pe 
principiile precauției și acțiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a 
daunelor provocate mediului și pe principiul "poluatorul plătește".

[...]

Propunerea de decizie a Consiliului se întemeiază pe articolele 218 alineatul (6) litera (a) 
punctul (v) din TFUE coroborat cu articolul 100 alineatul (2) din TFUE, care are următorul 
conținut (sublinierea ne aparține): 

Articolul 100
(ex-articolul 80 TCE)

[...]

(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, pot stabili dispozițiile corespunzătoare în domeniul transporturilor maritime și 
aeriene. Parlamentul European și Consiliul hotărăsc după consultarea Comitetului Economic 
și Social și a Comitetului Regiunilor.

III. - Jurisprudența privind temeiul juridic

În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție: „Alegerea temeiului juridic 
pentru un act al Comunității (în prezent Uniunea) trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care 
pot fi supuși controlului juridic, printre care figurează în special scopul și conținutul actului.”1 
Prin urmare, alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză.2

În privința temeiurilor juridice multiple, dacă examinarea unui act al Uniunii indică faptul că 
acesta servește unui scop dublu sau că are o componentă dublă și că unul dintre scopuri sau 
una dintre componente poate fi identificat(ă) ca principal(ă) sau predominant(ă), în timp ce 
celălalt (cealaltă) este doar indirect(ă), actul trebuie să fie întemeiat pe un temei juridic unic, 
mai exact cel necesar în vederea scopului sau componentei principal(e) sau predominant(e).3 
Totuși, în cazul în care un act are mai multe obiective sau componente simultane, indisolubil 
legate între ele, fără ca vreunul (vreuna) dintre acestea să fie secundar(ă) sau indirect(ă) în 
raport cu celelalte, actul respectiv trebuie să se fondeze pe diferitele temeiuri juridice 
corespunzătoare.4

1 Cauza C-411/06, Comisia/Parlamentul și Consiliul, Rec., 2009, p. I-7585, punctul 45 și Cauza C/130/10, 
Parlamentul/Consiliul, Rec., 2012, punctul 42 și jurisprudența citată în acestea.
2 Avizul 2/00 privind Protocolul de la Cartagina, Rec., 2001, p. I-9713, punctul 5.
3 Cauza C-137/12, Comisia/Consiliul, EU:C:2013:675, punctul 53. Cauza C-411/06, Comisia/Parlamentul și 
Consiliul, Rep., 2009, p. I- 7585, punctul 46 și jurisprudența citată în aceasta; Cauza C-490/10, 
Parlamentul/Consiliul, EU:C:2012:525, punctul 45; Cauza C-155/07, Parlamentul/Consiliul, Rep., 2008, p. I -
08103, punctul 34;
4 Cauza C-211/01, Comisia/Consiliul, Rep., 2003, p. I-08913, punctul 40; Cauza C-411/06, Comisia/Parlamentul 
și Consiliul, Rec., 2009, I-7585, punctul 47; Cauza C-178/03, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, Rec., 
2006, p. I-107, punctele 43-56. 
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IV. - Scopul și conținutul propunerii de decizie a Consiliului și ale Convenției HNS din 
2010

După cum s-a evidențiat mai sus, propunerea de decizie a Consiliului va autoriza statele 
membre ca, în numele Uniunii, să ratifice Protocolul HNS din 2010 sau să adere la acesta și, 
în consecință, să își asume obligații în conformitate cu dispozițiile Convenției HNS din 2010. 

În particular, articolul 1 din propunerea de decizie a Consiliului prevede autorizarea statelor 
membre de a ratifica Protocolul HNS din 2010 la Convenția HNS sau de a adera la acesta în 
interesul Uniunii. Articolele 2 și 3 definesc acțiunile pe care statele membre ar trebui să le 
întreprindă pentru a ratifica Protocolul din 2010 pentru a institui un sistem de raportare pentru 
încărcătura HNS care face obiectul contribuției. Articolele 4 și 5 conțin dispoziții finale cu 
privire la data intrării în vigoare a deciziei și destinatarii acesteia, respectiv statele membre. 

În ceea ce privește scopul și conținutul Convenției HNS din 2010, în nota redactată de 
Serviciul Juridic al Parlamentului s-a confirmat că:1

Scopul Convenției HNS din 2010 este să asigure acordarea de despăgubiri 
corespunzătoare, prompte și eficace pentru pierderi sau prejudicii aduse persoanelor, 
bunurilor sau mediului în urma transportului de substanțe periculoase și nocive pe 
mare. Convenția acoperă atât prejudiciile cauzate de poluare, cât și prejudiciile 
derivate din alte riscuri, precum incendiul sau explozia. Conținutul acesteia acoperă 
aspecte legate de răspunderea pentru prejudicii cauzate persoanelor, bunurilor și 
mediului, de despăgubirea pentru astfel de prejudicii prin intermediul Fondului 
internațional pentru substanțe periculoase și nocive și norme privind cererile de 
despăgubire și acțiunile în justiție, [...]. 

În particular, articolul 3 alineatul (a) acoperă atât prejudiciile aduse mediului, cât și cele care 
nu au legătură cu acesta; Articolul 3 alineatul (b) acoperă prejudiciile aduse mediului; 
Articolul 3 alineatul (c) acoperă prejudiciile care nu au legătură cu mediul; iar articolul 3 
alineatul (d) prevede măsuri pentru prevenirea sau minimalizarea prejudiciilor, atât a celor 
aduse mediului, cât și a celor care nu au legătură cu acesta. După enunțarea dispozițiilor 
generale în articolele 1 - 6, Convenția stabilește: norme privind răspunderea în cazul 
prejudiciilor care fac obiectul Convenției, la Capitolul II (articolele 7 - 12); norme privind 
despăgubirea prin intermediul Fondului internațional pentru substanțe periculoase și nocive 
(Fondul HNS) în cazul unor astfel de prejudicii, la Capitolul III (articolele 13 - 36); norme 
privind cererile de despăgubire și acțiunile în justiție în cazul unor astfel de prejudicii, la 
Capitolul IV (articolele 37 - 42);2 Capitolele V și VI conțin dispoziții tranzitorii și finale. 

V. - Stabilirea temeiului juridic pertinent

După cum s-a menționat mai sus, alegerea temeiului juridic al unui act al UE trebuie să se 
bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși controlului juridic; acești factori includ în special 
scopul și conținutul actului. În plus, recurgerea la un temei juridic dual nu este posibilă în 
cazul în care procedurile stabilite pentru fiecare temei juridic sunt incompatibile între ele sau 
în cazul în care utilizarea celor două temeiuri juridice ar putea submina drepturile 

1 SJ-0066/16, p.3
2 Capitolul IV face obiectul unei propuneri separate de decizie a Consiliului.
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Parlamentului. Atât articolul 100 alineatul (2) din TFUE, propus de Consiliu, cât și articolul 
192 alineatul (1) din TFUE, propus de Comisie, prevăd utilizarea procedurii legislative 
ordinare pentru ca Parlamentul European și Consiliul să ia măsuri și să stabilească dispoziții 
adecvate în domeniul transportului și, respectiv, al mediului. Mai mult decât atât, întrucât 
scopul propunerii de decizie a Consiliului este de a autoriza statele membre să ratifice 
Protocolul HNS din 2010 sau să adere la acesta și, în consecință, să își asume obligații în 
conformitate cu dispozițiile Convenției HNS din 2010, care, la rândul său, urmărește să 
asigure acordarea de despăgubiri corespunzătoare, prompte și eficace pentru pierderi sau 
prejudicii aduse persoanelor, bunurilor sau mediului în urma transportului de substanțe 
periculoase și nocive pe mare, se poate concluziona că aspectul de mediu nu poate fi 
considerat în niciun caz ca fiind „doar accesoriu”. 
În consecință, se pare că Convenția din 2010 urmărește mai multe obiective și are mai multe 
componente care sunt legate în mod indisolubil. Pe de-o parte, urmărește aplicarea 
principiului „poluatorul plătește” și a principiului adoptării de măsuri preventive în caz de 
prejudicii aduse mediului și conțin norme privind răspunderea și despăgubirile pentru 
prejudiciile aduse mediului. Pe de altă parte, urmărește implementarea unei Convenții care a 
fost încheiată sub egida Organizației Maritime Internaționale și care urmărește să 
reglementeze prejudiciile cauzate în urma transportului maritim, inclusiv prejudiciile care nu 
au legătură cu mediul cauzate de transportul maritim, precum și prevenirea sau minimizarea 
unor astfel de prejudicii. Ca atare, propunerea conține norme privind răspunderea și 
despăgubirile pentru prejudicii care nu au legătură cu mediul.

Prin urmare, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, se poate concluziona că 
propunerea de decizie a Consiliului ar trebui să aibă ca temei juridic articolele 100 alineatul 
(2) din TFUE și articolul 192 alineatul (1) din TFUE, coroborate cu articolul 218 alineatul (6) 
litera (a) punctul (v) din TFUE.

VI. - Concluzii și recomandări

În lumina analizei de mai sus, întrucât propunerea de decizie a Consiliului urmărește să 
autorizeze statele membre să ratifice Protocolul HNS din 2010 sau să adere la acesta, în 
numele Uniunii, și, ca urmare, să își asume obligații în conformitate cu dispozițiile Convenției 
HNS din 2010 și întrucât cea din urmă nu acoperă doar cazurile de prejudicii aduse mediului 
(punând în aplicare principiile conform cărora trebuie luate măsuri preventive și „poluatorul 
plătește”), ci și cele de prejudicii care nu au legătură cu mediul, ambele cauzate de transportul 
pe mare al unor anumite substanțe, articolele 100 alineatul (2), 192 alineatul (1) și 218 
alineatul (6) litera (a) punctul (v) din TFUE constituie temeiurile juridice pertinente pentru 
propunere. 

În cadrul reuniunii sale din 17 februarie 2016, Comisia pentru afaceri juridice a decis în 
unanimitate1 că temeiul juridic corect al propunerii de decizie a Consiliului îl reprezintă 
articolul 100 alineatul (2) din TFUE, articolul 192 alineatul (1) din TFUE și articolul 218 
alineatul (6) litera (a) punctul (v) din TFUE.

1 La votul final au fost prezenți: 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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Cu stimă,

Pavel Svoboda


