IMPLICIETE BEVOEGDHEDEN IN DE
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
Een onderzoek naar de betekenis van 'implied powers'

Christine Denys

MAKLU

IMPLICIETE BEVOEGDHEDEN IN DE EUROPESE
ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
Een onderzoek naar de betekenis van 'implied powers'

IMPLICIETE BEVOEGDHEDEN IN DE
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
Een onderzoek naai de betekenis van 'implied powers'

Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT
TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR
AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN,
VOLGENS BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN DECANEN
IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN
OP DONDERDAG 1 NOVEMBER 1990
DES NAMIDDAGS TE 1.30 UUR PRECIES

DOOR
CHRISTINE MARIE GERMAINE ARLETTE DENYS
GEBOREN TE KINSHASA (ZAIRE) OP 6 FEBRUARI 1958

MAKLU
ANTWERPEN - 1990

Promotor:

Prof.dr. J.H.V. Stuyck

Van dit proefschrift is een handelseditie verschenen bij uitgeverij Maklu te Antwerpen onder
ISBN 90 6215 27 91

VOORWOORD

Hoewel dit onderzoek over impliciete bevoegdheden gaat, wil ik hier graag
aan enkele personen mijn expliciete dank betuigen. Sinds mijn eerste dag in
Nijmegen heeft prof. dr. K. Wellens mij op talloze manieren gesteund; ik
denk hierbij in het bijzonder aan de periode na het plotse overlijden van
prof. mr. A. Leenen, buitengewoon hoogleraar Europees Recht aan deze
universiteit. De komst van prof. dr. J. Stuyck leidde een nieuwe periode in.
Elke ontmoeting is een ontdekking en vergt geduld, aftasten en aanpassing.
Zo is het ook met onze samenwerking gegaan. Uit gedachtenwisselingen
over het onder leiding van prof. mr. A. Leenen aangevangen proefschrift
over de samenwerkingsakkoorden van de Gemeenschap is een geheel
nieuw onderwerp voortgekomen. Dit onderwerp is begin 1988 definitief
vastgelegd als een onderzoek naar de impliciete bevoegdheden in de EEG.
Het vertrouwen dat J. Stuyck, mijn promotor, in mij heeft gesteld en zijn
enthousiaste begeleiding zijn voor mij een permanente bron van inspiratie
geweest bij deze denk- en schrijfoefening. Mijn ouders dank ik voor hun
aanmoedigingen tijdens deze periode. Ook ben ik dank verschuldigd aan de
heer en mevrouw Lemahieu voor zowel de ideële als materiële steun die zij
mij hebben verleend bij het uitgeven van dit werk. Dit voorwoord kan ik
niet afsluiten zonder ook uitdrukkelijk Gem en Otto te bedanken, die me
vooral gedurende de laatste maanden onvoorwaardelijk hebben gesteund.
Naast hun bijdrage aan de voltooiing van het manuscript was vooral hun
vertrouwen voor mij een sterk élan vital. Tenslotte zijn er nog zij, die ik op
een impliciete wijze dank voor hun steun, een woord of een glimlach, op
het juiste ogenblik.
Dit onderzoek is afgesloten eind mei 1990.
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INLEIDING

De bedoeling van dit onderzoek is de betekenis van 'implied powers' in het
recht van de EEG te analyseren.
Impliciete bevoegdheden zijn bevoegdheden die niet op een uitdrukkelijke,
doch slechts op een impliciete wijze in een oprichtingsakte zijn neergelegd.
Zij kunnen onder welbepaalde omstandigheden worden afgeleid uit een
uitdrukkelijk opgesomde bevoegdheid. Deze ongeschreven bevoegdheden
spelen een sleutelrol in elk stelsel georganiseerd op het beginsel der toegewezen bevoegdheden ter afbakening van de respectieve bevoegdheidssfeer
van een centrale autoriteit en van deelentiteiten. Hun oorsprong ligt in het
federale staatsrecht, meer bepaald in het Amerikaanse recht.
Als herschikkingsmechanisme van uitdrukkelijk toegekende bevoegdheden
hebben impliciete bevoegdheden ook ingang gevonden in het communautaire recht. Vooral in de rechtsorde van de EEG spelen zij een belangrijke
rol, met name op het gebied van de exteme betrekkingen. Het Hof heeft in
drie uitspraken een impliciete gemeenschapsbevoegdheid om internationale overeenkomsten te sluiten, afgeleid uit de expliciete verdragsartikelen
43 en 75 inzake landbouw en vervoer. Deze artikelen verlenen slechts een
bevoegdheid tot het nemen van eenzijdige maatregelen. Gelet op de sterke
discrepantie tussen de bepalingen gewijd aan enerzijds de gemeenschappelijke markt en anderzijds de externe betrekkingen, is deze rechtspraak
zeker een welkome aanvulling van het externe verdragsregime van de EEG.
Toch is het opvallend dat de toepassing van 'implied powers' in de praktijk
vrij schaars is en dat in de doctrine nog fundamentele controverses bestaan
over de betekenis van deze rechtspraak. Zo meent een overwegend Duitse
stroming - gelet op de federale staatsstructuur van de Bondsrepubliek is dit
misschien geen toeval - dat deze rechtspraak geen erkenning van 'implied
powers' betreft. Andere auteurs betwijfelen de mogelijke erkenning van
impliciete bevoegdheden niet, doch zij verschillen van mening over de
werkelijke draagwijdte ervan. Kan de Gemeenschap op grond van 'implied
powers' slechts overeenkomsten sluiten op gebieden van positieve inte-
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gratie - zoals landbouw en vervoer - of kan zij het ook op gebieden van negatieve integratie, zoals het vrij verkeer van personen, diensten en kapitaal?
Het uitgangspunt ter opheldering van deze onduidelijkheden is een korte
vergelijking van 'implied powers' zoals erkend in de rechtspraak enerzijds
van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten en anderzijds van het
Hof van Justitie. Er zal worden aangetoond dat de rechtspraak van het Hof
niet de erkenning betreft van een impliciete inhoudelijke gemeenschapsbevoegdheid doch wel van een impliciete instrumentele gemeenschapsbevoegdheden. 'Implied powers' hebben met andere woorden in het recht van
de EEG een eigen kleur. In dit verband zal het begrip instrumentele 'implied
powers' worden geïntroduceerd. Zoals ook zal blijken, is dit begrip niet
enkel relevant voor de externe betrekkingen doch ook voor de uitbouw van
een sociaal beleid van de EEG. Zo heeft het Hof in enkele recente uitspraken
een bevoegdheid erkend voor de Gemeenschap om bindende besluiten in
plaats van niet-bindende te nemen.
Bovenstaande en nog andere nuanceringen zullen als volgt worden toegelicht. Het eerste deel betreft de stelling dat het federalisme een bruikbaar
referentiekader is voor een studie naar de bevoegdheidsverdeling tussen
Gemeenschap en Lid-Staten, op voorwaarde evenwel dat men bepaalde nog
bestaande verschillen tusen de EG en federale stelsels niet uit het oog
verliest. Het tweede deel betreft een nadere analyse van de bevoegdheidsverdeling tussen Gemeenschap en Lid-Staten, waaruit een bijzondere complexiteit van het communautair bevoegdheidsbegrip zal blijken. Een goed
begrip van deze complexiteit is de voorwaarde voor een juiste analyse van
'implied powers' in de EEG. Het ligt ten grondslag aan de stelling dat
'implied powers' geen monolytisch begrip is. In het derde deel vindt een
staving hiervan plaats aan de hand van een analyse van de rechtspraak, de
doctrine en de praktijk. Het zal worden afgesloten met enkele
beschouwingen over de verhouding tussen impliciete bevoegdheden en
artikel 235, het ander herschikkingsmechanisme dat uitdrukkelijk is
neergelegd in het EEG-verdrag en op grond waarvan de Gemeenschap
leemten in het verdrag kan opvullen.
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DEELl
НЕТ FEDERALISME ALS REFERENTIEKADER

INTRODUCTIE

Aanwending van het federalisme als een 'perspective for understanding'1
om het communautair integratiestreven inzichtelijker te maken, veronderstelt dat federale stelsels enerzijds en de EG (Europese Gemeenschappen)
anderzijds vergelijkbaar zijn. Het veronderstelt met andere woorden het bestaan van een aantal vergelijkingspunten tussen beiden.
In het hiernavolgende zal, na een korte schets van het nieuwe karakter van
het integratiestreven, onderzocht worden in hoeverre beide stelsels vergelijkbaar zijn. Vervolgens zal worden nagegaan of, en zo ja, onder welke
voorwaarden federale ervaringen nuttig zijn voor het vraagstuk van de bevoegdheidsverdeling tussen Gemeenschap en Lid-Staten in het algemeen,
en voor de vraag van de 'implied powers' in het bijzonder.

1

W. Wallace, Europe as a Confederation: the Community and the Nation-State, JCMS 19821983, p. 60.
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INLEIDENDE OPMERKINGEN

Door de ondertekening van het EGKS-verdrag in 1951 en van het EGA- en
het EEG-verdrag in 1957, richtten zes soevereine staten een internationale
organisatie op, die met de tot dan toe bestaande internationale organisaties
onvergelijkbaar was.
In tegenstelling tot de klassieke internationale organisaties die stoelen op
een methode van samenwerking waarbij de soevereiniteit van de verdragsluitende partijen intakt blijft, gaan de verdragen tot oprichting van de EG
uit van een methode van integratie waarbij een, zij het gedeeltelijke, soevereniteitsafstand tot stand komt. De verdragsluitende staten erkennen hierbij
het bestaan van een ruimere orde dan die van de nationale staat en
besluiten over te gaan tot de opheffing van hun nationale grenzen op bepaalde gebieden. Deze erkenning vindt zijn uitdrukking in de oprichting
van gemeenschappelijke instellingen, waaraan zij een deel van hun soevereine rechten afstaan. Vandaar dat de verdragsbepalingen, in tegenstelling
tot de oprichtingsakten van de meeste andere internationale organisaties,
ruime organisatorische en procedurele voorzieningen bevatten met betrekking tot deze instellingen. Behalve de omstandigheid dat deze instellingen
in een ruime mate onafhankelijk functioneren van de regeringen van de
Lid-Staten - de bewindvoering ligt niet uitsluitend in handen van een
instelling samengesteld uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en voor
de vaststelling van de meeste besluiten is geen eenstemmigheid vereist kunnen zij anders dan de meeste internationale organisaties besluiten
nemen die zowel de Gemeenschap als de Lid-Staten binden. Verder is het
kenmerkend dat deze besluiten niet enkel de Gemeenschap en de Lid-Staten, doch ook de particulieren kunnen binden op dezelfde voet als het
nationale recht1. Het gemeenschapsrecht regelt met andere woorden een ge1
Deze rechtstreekse binding ook t.a.v. particulieren dient te worden onderscheiden van het
begrip rechtstreekse werking, of de mogelijkheid voor een particulier om zich voor de nationale rechter op het gemeenschapsrecht te beroepen. Voor nadere details over dit begrip, zie
infra, p. 30. Bij klassieke internationale organisaties blijven de instellingen onderworpen aan
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heel van rechten en plichten tussen de Gemeenschap en haar subjecten. Lidstaten zowel als particulieren, en tussen deze subjecten onderling.
Om dit nieuwe karakter van de EG te benadrukken heeft men in de literatuur een beroep gedaan op het begrip integratie. Hieronder dient verstaan te
worden elk project van eenmaking tussen onafhankelijke staten met betrekking tot welbepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld de economie of defensie. In tegenstelling tot federale staten wordt dus geen aanspraak gemaakt op
het geheel der Staatsattributen2.
Naast dit begrip van algemene aard treft men in politieke studies ook de benaming 'neofunctionalisme' aan, en in juridische studies de benaming
'supranationalisme' of de vrij vage omschrijving 'sui generis'-stelsel3. Deze
begrippen zijn geen theoretische begrippen die van voor de oprichting van
de EG dateren doch zij zijn door de wetenschap in het leven geroepen,
teneinde de oprichting van de EG te onderscheiden van de bestaande
klassieke internationale organisaties. De oprichting van de EG is met andere
woorden een specifiek antwoord op een specifieke historische uitdaging.
Hierbij wordt een nieuw model van samenwerking tussen staten in het
leven geroepen dat noch met klassieke federale stelsels, noch met internationale organisaties - de tot dan toe gekende modellen van 'sharing of
powers' - kan worden vergeleken. Treffend heeft Everting dit nieuwe karakter als volgt omschreven: " (...) history also has new answers to new situations. The Community, in the areas already transferred to it, has largely
taken on federal features, (...). In other areas, the Community has worked
out cooperative forms which make it more like an association of states, (...)
In this fashion, a new type of conjunction of states (cursivering toegevoegd)
is emerging which has no model in the past and has not yet taken on final
shape"4. In het hiernavolgende zal een korte analyse van de ontstaansgede wil van de oprichtende Lid-Staten - vnl. ten gevolge van de samenstelling van deze en de
wijze van besluitvorming bij unanimiteit - en hun besluiten kunnen particulieren niet rechtstreeks binden. Hun taak is veelal beperkt tot het stimuleren en het registreren van overeenstemming tussen de staten en het bevorderen van de naleving van het overeengekomene. Het is
m.a.w. gericht op de coördinatie en adaptatie van de ordenende en besturende activiteit van
de deelnemende staten door middel van georganiseerde overreding en politieke pressie. P.
Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 28 e.V., V. Constanönesco, Compétences, p.
54, H.G. Schermers, International institutional law, vol. I, p. 20, A. Leenen, Gemeenschapsrecht, p. 37.
2
Dit neologisme heeft dus een beperktere betekenis dan het algemeen woordgebruik, waarbij
bedoeld wordt elke vorm van dynamisch proces waarin deelgroepen naar een eenheid streven,
en waaronder dus ook federale stelsels kunnen worden gebracht. Zie P. Pescatore, Fédéralisme
et intégration: remarques liminaires, in Federalism and supreme courts, p. 7.
3
Zie o.a. A. Bredimas, Methods of interpretation, p. 4, en E. Stein, Towards a European
foreign Policy?, in Integration through law, vol.1, book 3, p. 4.
4
U. Everling, Possibilities and limits of European integration, JCMS 1980, p. 224; zie ook Α.
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schiedenis worden ondernomen, teneinde dit nieuwe karakter van de EG
nader te belichten.

Bredimas, Methods of interpretation, p. 13: 'The nature of the Communities is a highly
disputed issue (...) instead of obstinately trying to fit them into the existing categories of
legal orders and thereby mutilating them, one should forge new classifications. Community
law defies the accepted classifications (cursivering toegevoegd) of the law by its originality
and sui generis character".
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Hoofdstuk 1
DE EG, EEN SUPRANATIONAAL COMPROMIS

Na de tweede wereldoorlog was de heropbouw van het 'oude continent' een
dringende noodzaak. Hoewel consensus bestond over de noodzakelijkheid
hiertoe, waren de meningen omtrent het doel van het herstel van het oude
continent en de hiertoe aan te wenden middelen verdeeld.
Zo kan men vooreerst die strekking onderscheiden, volgens welke een
herstel van de vrede slechts kan worden bewerkstelligd door de organisatie
van een samenwerking tussen de staten op relatief niet-controversiële,
voornamelijk economische en sociale gebieden: "Is peace the aim? Its
foundations must be laid by piecemeal international effort in commonly
recognized transnational problem areas, which are readily adaptable to procedures stated and accepted by modem man" 1 .
Binnen deze strekking - die men als economisch determinisme kan omschrijven - bestond onenigheid over de wijze van verwezenlijking van een
dergelijke economische groei. Volgens Mitrany, de vader van het functionalisme, is de oprichting van een vrijhandelszone voldoende 2 . Bij deze
vorm van samenwerking op economisch gebied behouden de deelnemende
staten een economische en politieke zelfstandigheid, en blijft de soevereiniteit van de Lid-Staten dus intakt.
Volgens Haas daarentegen, de grondlegger van het neofunctionalisme, is de
instelling van een gemeenschappelijke markt een noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van een economische herstel 3 . Dit impliceert een
noodzakelijke soevereiniteitsafstand,
zij het in een beperkte functionele
mate, aan een supranationaal orgaan. Ten gevolge van de verbondenheid
van de economische problemen, zou de oplossing van een bepaald
probleem bovendien noodzakelijkerwijs leiden tot de gezamenlijke behandeling van andere problemen, zodat de functionele beslissingsbevoegdheid
van de centrale autoriteit geleidelijk aan zou worden uitgebreid. Gelet op de
steeds afnemende manoeuvreerruimte voor de nationale overheid, zou de
J.P. Sewell, Functionalism and world politics, p. 3.
D. Mitrany, A working peace system.
E. Haas, The uniting of Europe.
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integratie van alle domeinen van de 'welfare politics' met weinig politieke
inslag, automatisch na verloop van tijd leiden tot een integratie van de
'high politics' (landsverdediging, buitenlands beleid). Dit neofunctionalisme
is met andere woorden gebaseerd op de premisse van een automatische
'spill over' van 'low' naar 'high politics', en houdt dus een bedreiging in
voor de autonomie van de oprichtende staten4. In de mate dat dit 'spill
over'-effect slechts geleidelijk werkt, kan het neofunctionalisme als een
strategie beschouwd worden om verdere beslissingen inzake de toekomst
van de nationale staat en een toenemende gemeenschapsbevoegdheid
voorlopig uit te stellen: "(...) that the neofunctionalists had not really
abandoned the goal of transcending the nation-state and substituted for it
simple concerting of economic policy. Economic problem-solving was to be
merely the first step (cursivering toegevoegd) towards broader and more intensive forms of union"5.
Tegenover dit economisch determinisme staat die strekking, volgens welke
samenwerking op niet-controversiële gebieden hoogstens tot de oplossing
van deze niet-controversiële problemen leidt. Aangezien de oorzaak van de
oorlog in controversiële punten ligt, kan vrede slechts worden bewerkstelligd door precies deze politieke twistpunten aan te pakken.
Ook binnen dit politiek determinisme bestond echter een meningsverschil
over hoe dergelijke conflicten dienen te worden opgelost. De nationalisten
weigeren elke vorm van soevereiniteitsoverdracht, aangezien dit volgens
hen ingaat tegen de legitimiteit van de nationale staat die gebaseerd is op de
steun en de emotionele betrokkenheid van het volk. Een internationale
samenwerking tussen absoluut soevereine staten is volgens hen de enige
mogelijke oplossing voor de naoorlogse problemen.
Volgens de federalisten daarentegen is het predes deze nationale soevereine
staat die aan de oorsprong ligt van twee gevaarlijke tendenzen: op intern
gebied leidt het tot een concentratie van machten, op extern gebied leidt het
tot instabiliteit en conflicten. Vrede in Europa kan slechts worden verwezenlijkt door de oprichting van een federale staat, waaraan de oprichtende
staten zowel met betrekking tot politieke als met betrekking tot economische
aangelegenheden een deel van hun soevereine rechten zullen overdragen6.
Een soort 'Verenigde Staten van Europa' is dus het objectief.
4

Opgemerkt zij dat dit 'spill over'-effect niet zo automatisch werkt als in politiek gerichte
studies gesuggereerd: bij een juridische analyse van de verdragsbepalingen van het EEG-verdrag, meer in het bijzonder de artt. 235 en 236, blijkt dat voor een bevoegdheidsuitbreiding ten
voordele van de Gemeenschap de uitdrukkelijke wilsovereenstemming van alle Lid-Staten
noodzakelijk is. Voor nadere details, zie p. 79. Over het contrast tussen politiek en juridisch
gerichte studies, zie p. 31.
*> L. Lindberg and S. Scheingold, Europe's would-be polity, p. 21.
° J. Harris, International politics in the atomic age, hoofdstuk 6.
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Het meningsverschil inzake de doelstelling van een heropbouw van het
Europees continent, namelijk het herstel van nationale staten of de overstijging ervan, wordt dus doorkruist door een meningsverschil inzake de te
volgen strategie bij deze heropbouw, namelijk een economische of politieke
strategie. Lindberg en Scheingold hebben deze opties als volgt schematisch
weergegeven.

Economie
Determinism

Rebuild the nation-state

Federalists

Nationalists

Institutional Nexus
European Coal and Steel
Community

Political
Determinism

Transcend the nation-state

Institutional Nexus
Council of Europe
Functionalists
Neofunctionalists

Institutional Nexus
Organization for European
Economic Cooperation

Deze categorieën zijn slechts 'Idealtypen' en maken geen aanspraak op een
nauwkeurige weergave van de historische werkelijkheid. Zij hebben vooral
een methodologische functie, waardoor de toen bestaande stromingen ten
aanzien van de heropbouw van Europa op een schematische wijze in beeld
worden gebracht7.
In dit schema komt het vernieuwend karakter van de EG duidelijk naar
voor. Nadat in eerste instantie heil is gezocht in de oprichting van klassieke
internationale organisaties - meer in het bijzonder in de oprichting van de
OEES (de Organisatie voor de Europese Economische Samenwerking) in
1948, en van de Raad van Europa in 1949 -, is men vrij snel tot de
vaststelling gekomen dat de institutionele structuur van deze organisaties te
licht is om tot een werkelijke heropbouw van Europa te komen8.
7
L. Lindberg and S. Scheingold, Europe's would-be polity, p. 138: "Even though the "real
world" rarely fits logical models exactly, they are useful because they highlight certain
crucial theoretical dimensions and this helps to "make sense" out of the infinite complexity of
that "real world"".
8 P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 5.
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Vandaar het voorstel van de Franse Minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, op een perskonferentie in 1950 om het geheel van de FransDuitse produktie van kolen en staal onder een gemeenschappelijke Hoge
Autoriteit te plaatsen, in een organisatie die open zou staan voor deelneming door andere Europese staten. Dit voorstel resulteerde kort nadien in
de ondertekening in 1951 van het EGKS-verdrag . Hierbij werd onder andere
een Hoge Autoriteit ingesteld die op de door het Verdrag in het leven geroepen gemeenschappelijke markt van kolen en staal soms in plaats van,
soms naast de zes nationale overheden als overheid zou optreden. Aan de
basis van de oprichting van het EGKS-verdrag ligt met andere woorden een
soevereiniteitsafstand, zij het tot twee sectoren van de nationale economie
beperkt, ten grondslag.
Hoewel de opstellers van het EGKS-verdrag - onder wie één van de meest
actieve figuren ongetwijfeld Jean Monnet is - door duidelijk federale sympatieën bewogen werden, is dit plan dus opgesteld in termen die aanvaardbaar zouden zijn voor een voldoende aantal staten. Immers, ondanks het
bewustzijn van de noodzaak van een zekere flexibiliteit van de staatsgrenzen - 'The principle of national sovereignty has exhausted its usefulness"9 stonden de Lid-Staten huiverig tegenover elke vorm van soevereiniteitsafstand ten voordele van de Gemeenschap naar federaal model. Het tijdskader van Europa na de tweede wereldoorlog werd nog steeds beheerst door
het idee van een absolute soevereiniteit die als een nagenoeg metafysische,
onmeetbare en onvervreemdbare hoedanigheid, slechts aan staten toebehoren kon. Vandaar de terughoudendheid van de Lid-Staten ten aanzien van
elke vorm van soeverein!teitsafstand. Vandaar ook het compromis-karakter
van het voorstel van Monnet, dat een gedeeltelijke beperking behelsde van
de soevereiniteitsafstand, namelijk tot de niet-controversiële gebieden van
de 'low polities': "In economie terms, Monnet was determined to move
beyond free trade to an economic merger - albeit in only two products. Politically, Monnet's minimum was an organisation with real decisionmaking power"10.
Onderlijnd zij dat deze, tot de economische sfeer beperkte soevereiniteitsafstand, hoe dan ook een revolutie in het traditionele denken over het
soevereiniteitsbegrip betekende, aangezien de onaantastbaarheid van de nationale soevereiniteit hierdoor definitief tot het verleden behoorde. Zoals de
' H. Laski, in de inleiding tot zijn boek Liberty in the Modem State. Zie ook C.F. Ophüls,
Staatshochheit und Gemeinschaftshochheit, in Recht im Wandel, p. 538: "So wuchs die
Überzeugung, daß die Einigung Europas nur weiterkommen könnte, wenn man sich von den
einengenden Vorstellungen des überlieferten Souveränitätsbegriffes frei mache und bei den
Regelungen das zugrunde lege, was nach diesen Vorstellungen unmöglich schien: eine Verschmelzung staatlicher Souveränitatsrechte und deren Zusammenfassung in einem überstaatlichen Gebilde".
Ю L. Lindberg and S. Scheingold, Europe's would-be polity, p. 15.
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onaantastbaarheid van het absolute staatsgezag door de opkomst van de
democratische en grondwettelijke moderne staat slechts geleidelijk in het
gedrang is gekomen, zo ook heeft de onaantastbaarheid van de nationale
soevereiniteit slechts geleidelijk ingang gevonden in de klassieke doctrine11.
Dit neofunctioneel compromis - als uitdrukking van een 'politics of the
possible' - vervangt met andere woorden het te revolutionair karakter van
een 'Verenigde Staten van Europa'12.
De oprichting van de EEG en de EGA in 1958 dienen in ditzelfde perspectief
van een economisch determinisme geplaatst te worden. Zij hebben respectievelijk betrekking op de instelling van een gemeenschappelijke markt en
op de bevordering van de vreedzame toepassing van kernenergie.
Deze nadruk op het economisch karakter betekent niet dat de EG ontdaan
zijn van elke federale gedachte. Zoals reeds gesteld, is het neofunctionalisme
een strategie waarbij verdere beslissingen inzake een toenemende gemeenschapsbevoegdheid voorlopig worden uitgesteld. Zo stelt Schuman:
"L'Europe ne se fera pas d'un coup dans une construction d'ensemble, elle
se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait"13.
Volgens Wagner is de term supranationaliteit in verband met het EGKSverdrag juist aangewend om de controversiële term van federaal te vermijden14. De federale ambities van de verdragsopstellers laten toe te stellen dat
het uitzicht op een federaal Europa minstens als richtwijzer kan functioneren voor de verdere uitbouw van de EG.
Voorts zijn in de verdragen duidelijk 'federale sporen' aanwezig. Behalve
de omstandigheid dat een onafhankelijke instelling over verstrekkende bevoegdheden beschikt, is de preambule van het EGiCS-verdrag relevant in de
mate dat zij onder andere bepaalt dat de oprichtende staten vastbesloten zijn
"(...) de eerste grondstenen te leggen voor een grotere en hechtere Gemeenschap tussen volkeren (...) en de grondslagen te leggen voor instellingen, die
in staat zijn richting te geven aan een voortaan gezamenlijke bestemming"15.
11
Baanbrekend werk hiertoe is verricht door C.F. Ophüls, in Recht im Wandel, p. 519-590.
Weliswaar was het pad hiertoe reeds voorbereid door de oprichting van federale staten, doch
de soevereiniteitsverdeling werd er eerder als een uitzondering op de algemene regel, dan als
een wijziging van het klassieke soevereiniteitsbegrip beschouwd. Bovendien komen voor deze
soevereiniteitsverdeling alle Staatsattributen in principe in aanmerking zodat deze verdeling, in tegenstelling tot de oprichting van de EG, in de context van het klassieke staatskader
plaatsvindt. Voor nadere details, zie infra, p. 22.
12 L. Lindberg and S. Scheingold, Europe's would-be polity, p. 16
13 Gtaat uit Lorette L. de Sainte, Le Marché Commun, p. 17.
1* Zie H. Wagner, Grundbegriffe des Beschlussrechts der Europäischen Gemeinschaften, p. 8182.
15 Monnet heeft deze doelstelling als volgt verwoord: "Nous ne coalisons pas les Etats, nous

15

Ondanks de mislukking van de plannen voor de oprichting van een Europese Defensie Gemeenschap en van een Europese Politieke Gemeenschap16,
is deze politieke ambitie ook merkbaar in de EEG- en EG A-verdragen. Zo bepaalt de preambule van het EEG-verdrag dat de oprichtende staten "vastberaden (zijn) de grondslagen te leggen voor een steeds hechter verbond tussen de Europese volkeren". Verder wordt een van de doelstellingen van artikel 2 omschreven als de bevordering van "nauwere betrekkingen tussen
de in de Gemeenschap verenigde staten".
Tot slot zij gewezen op de Europese Aktei7, waarvan één der overwegingen
van eenzelfde politieke doelstelling getuigt, namelijk dat de partijen "bezield (zijn) door de wil de (...) aangevatte taak voort te zetten en het geheel
van de betrekkingen tussen hun Staten om te zetten in een Europese Unie,
overeenkomstig de Plechtige Verklaring van Stuttgart van 19 juni 1983".
Artikel 1 van deze Akte is hiervan een verdere bevestiging: "De Europese
Gemeenschappen en de Europese Politieke Samenwerking hebben tot doel
er gezamelijk toe bij te dragen dat de Europese Unie concrete vorderingen
maakt".
De Europese Unie waarnaar in de Europese Akte verwezen wordt, is voor
het eerst op de topconferentie van Parijs in 1972 als politiek streefdoel
vooropgesteld voor de verdere uitbouw van de EG18. Op de topconferentie
in Den Haag van 1969 vóór de Britse toetreding en net vóór de afloop van de
overgangsperiode, waren fundamentele beslissingen genomen ter verdere
sturing van het integratiestreven, waarbij drie terreinen als prioriteit werden vooropgesteld; namelijk de etappegewijze realisering van een economische en monetaire unie, de invoering van eigen middelen, en een vooruitgang in de politieke eenwording. Hoewel voor wat het laatste gebied betreft het mechanisme van de Europese Politieke Samenwerking dat hiervan
het gevolg is van zuiver intergouvernementele aard is19, is de gedachte van
een uitbouw van deze samenwerking in een meer omvattende unie door de
topconferentie van 1972 weer opgenomen, en kan de Europese Akte als een
eerste concretisering hiervan worden beschouwd20.
Deze federale ambities en sporen laten minstens toe te stellen dat de EG niet
unissons les hommes", geciteerd door het editoriaal van de CMLR 1989, р. 3.
И· Voor nadere details, zie P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 7.
17
PB 1987, L169 .
1
° Zo wordt in het slotcommuniqé o.a. het voornemen bevestigd "om voor het einde van dit
decennium hun betrekkingen in een Europese Unie om te zetten". Bulletin EG 1972/10, p. 15.
1' Het overleg in de EPS tussen de ministers van buitenlandse zaken over onderwerpen van
buitenlands beleid - of m.a.w. over aangelegenheden van 'high politics' - heeft ten doel gemeenschappelijke beleidslijnen te bepalen t.a.v. onderwerpen die raken aan de belangen van
Europa, wanneer een gemeenschappelijke standpuntbepaling noodzakelijk of Wenselijk is.
Voor nadere details, zie o.a. P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 19.
20 P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 20-21.
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helemaal ontdaan zijn van een federale inspiratie. Gelet op de huidige ontwikkelingen21 kunnen de volgende woorden van Monnet zeker nog als actueel worden beschouwd: "Par la mise en commun de production de base et
l'institution d'une Haute Autorité nouvelle dont les décisions lieront la
France, l'Allemagne et les pays qui y adhèrent, cette propos tion réalisera les
premières assises concrètes d'une fédération européenne (cursivering
toegevoegd) indispensable à la préservation de la paix"22.

21

Zie infra, p. 42.
J. Monnet, Mémoires, p. 353. Zie ook H. Koopmans, De ontwikkeling van de internationale
rechtsorde, RM Themis 1987, p. 314: "De Europeanen van het eerste uur hebben dikwijls
aangenomen dat de Europese integratie moet dienen om de nationale staat te ontmantelen (...)
het vaststaand eindpunt voor de Europese ontwikkelingen was vrijwel altijd iets dat op de
Verenigde Staten leek, al zag het er soms wat minder bewapend uit". Zie ook T. Sandalow and
E. Stein, On the two systems: an overview, in Courts and Free markets, p. 3: "(...) both the
Constitution and the EEC Treaty superimposed central institutional frameworks upon existing
state structures with the objective of forming 'a more perfect union'".
22
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Hoofdstuk 2
VERGELIJKINGSPUNTEN TUSSEN DE EG EN FEDERALE STELSELS

Uit bovenstaande blijkt dat de EG als integratiestreven een element in wording is1 en dat dit proces gekenmerkt wordt door een sterke dynamiek. Deze
strategie waarbij beslissingen inzake de toekomst voorlopig worden uitgesteld, is in de literatuur omschreven als een 'journey to an unknown
destination'2. Dit evolutief en dynamisch karakter maakt het moeilijk het
integratiebegrip in een definitie te vatten: "Het rechtskarakter van de Europese Gemeenschap en in het algemeen de vraag, wat de Europese Gemeenschap nu eigenlijk is, vormt het fundamentele probleem sinds de oudste
van de Europese Gemeenschappen, de EGKS, 30 jaar geleden werd opgericht
(...). Een volledig en definitief antwoord is nog niet gegeven en kan waarschijnlijk ook niet worden gegeven omdat de Gemeenschap immers nog
voortdurend in ontwikkeling (cursivering toegevoegd) is"3.
De kwalificaties neofunctionalisme en supranationaliteit brengen in werkelijkheid weinig aarde aan de dijk. Nuttig ter onderlijning van de juridische
nieuwheid van de EG ten aanzien van bestaande internationale organisaties4 raken zij, voor wat de inhoudelijke beschrijving van deze nieuwheid
betreft, verstrikt in een zekere vicieuze cirkel: "But since the new term, supranationalism, derives from, indeed is the explication of the phenomenon
it seeks to define, a measure of circularity is inevitable"5.
De enige wijze om de essentie van het integratiestreven begrijpelijk te ma1

S. Hoffman heeft dit dynamisch karakter als volgt kernachtig uitgedrukt: 'a process is not a
policy', geciteerd door L. Lindberg and S. Scheingold, Europe's would-be polity, p. 4.
2 Zie A. Schonfield, Europe journey to an unknown destination.
3 P. Dagtoglou, Het rechtskarakter van de Europese Gemeenschap, in Dertig jaar gemeenschapsrecht, p. 37.
4
J. Weiler, Supranationalism Revisited - a Retrospective: The European Communities after
30 Years, in Noi si mura, p. 343: "The need to revert to a novel term in characterising the
Community was indication that existing terminology was not felt to give adequate expression
to the new venture".
5
J. Weiler, in Noi si mura, p. 343. Zie ook W. Wallace, JCMS 1982-1983, p. 62: "The early
theorists of European integration were sufficiently struck by the singularity of the Community
to develop a neofunctionalist model which, in its dependence on Community examples for illustrations of its general tenets, unavoidably suffered from a certain circularity (...)".
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ken, is deze te vergelijken met de bestaande vormen van samenwerking
tussen staten: "Its uniqueness of the Community becomes comprehensible
only in the context of established juridical or political categories from which
it may be distinguished. This comparative approach, one early exponent of
which was P. Hay, Federalism and Supra-national Organizations (1966), is
now reappearing" 6.
Vandaar het onmiskenbaar nut van de schematische voorstelling van Lindberg en Scheingold, waaruit blijkt dat de EG niet met de reeds bestaande modellen van federalisme en klassieke internationale organisaties gelijkgesteld
kunnen worden. Ten gevolge van het 'sui generis'-karakter dient men de
EG als integratiestreven tussen deze modellen te situeren: "(...) the Community, a sui generis divided power system, placed on a continuum (cursivering toegevoegd) somewhere between a traditional intergovernmental
organisation and a federal state (...)"7. Het gemeenschappelijke aan deze
modellen (namelijk federale stelsels, klassieke internationale organisaties
en de EG) is het streven naar een bepaalde solidariteit tussen de deelentiteiten. Gericht op de verwezenlijking van bepaalde gemeenschappelijke
belangen, voorzien zij hiertoe in de oprichting van gemeenschappelijke instellingen. Hierbij wordt een evenwicht gezocht tussen de noodzaak van
een zekere eenheid enerzijds en het behoud van een min of meer uitgebreide autonomie van de oprichtende deelstaten anderzijds. Deze modellen
zijn met andere woorden verschillende antwoorden ter kanalisering van de
spanning tussen eenheid en dwersiteit.
Voor een preciesere benadering van de inhoud van het integratiebegrip is
een beroep op een aantal parameters nodig, op basis waarvan een verdere
vergelijking met de bestaande modellen mogelijk wordt: "(...) even if one
cannot (...) have a fully fledged definition, the exercise of determining the
most relevant hallmarks as indicia for supranationalism remains of interest.
First, they may serve as a significant comparative tool for evaluating the
similarities and differences between on the one hand both older and novel
associations of states and on the other hand the EC (...)"8.
Hiertoe kunnen de bijzondere eigenschappen van de communautaire
rechtsorde aangewend worden. De belangrijkste die men in de doctrine
aantreft hebben betrekking op het doel van de EG - namelijk een integratie
0

J. Weiier, The external legal relations of non-unitary actors: mixity and the federal
principle, in Mixed agreements, p. 36. Zie ook V. Constantìnesco, Compétences p. 51 e.V., die
het supranationaliteitsbegrip kwalificeert als een 'notion sur mesure'.
7
E. Stein, Towards a European foreign policy? The European foreign affairs system from the
perspective of the United States Constitution, in Integration through law, vol. 1, book 3, p. 4.
Zie ook J. Weiler, in Mixed agreements, p. 35 e.v.
" J. Weiler, in Noi si mura, p. 343 .
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in tegenstelling tot een enkele samenwerking -, het belang van de besluiten
van de instellingen en van de algemene rechtsbeginselen als rechtsbron van
het gemeenschapsrecht, de systematische aanwending van dynamische in
terpretatiemethoden, de voorrang en de rechtstreekse werking van het ge
meenschapsrecht en de institutionele structuur van de EG9. Naast deze is
het eveneens nuttig na te gaan in hoeverre ook typisch federale eigenschap
pen mogelijke kenmerken van de communautaire rechtsorde zijn, zoals de
wijze van verdragsherziening en de onmogelijkheid tot uittreding10.

§ 1. Soevereiniteitsafstand
Uit de eerste parameter, namelijk het doel van het integratiestreven11, blijkt
dat de EG, ten gevolge van de soevereiniteitsafstand dichter tegen een fede
raal model dan tegen klassieke internationale organisaties aanleunen. Aan
gezien de oprichting van klassieke internationale organisaties de soeverei
niteit van de oprichtende staten intakt laat - tussen deze wordt hoogstens
een samenwerking georganiseerd hetzij met betrekking tot politieke aan
gelegenheden (zoals de oprichting van de Raad van Europa), hetzij met
betrekking tot economische aangelegenheden (zoals de oprichting van de
OEES), waarbij de belangen van de aan het internationaal verkeer deel
nemende staten centraal staan12-, blijven de oprichtende staten superieur
aan de door hen opgerichte instellingen. Een gevolg hiervan is dat de ver
houding tussen de deelnemende staten en de instellingen bepaald wordt

9

A. Leenen, Gemeenschapsrecht, p. 30 e.v. Zie ook J. Weiier, in Noi si mura, p. 347, H.
Schermers, International institutional law, vol. I, p. 20, en E. Stein, The European Unity in
1983: a less perfect union ?, CMLR1983, ρ. 641.
!" Zie hiertoe ол. L.J. Constantinesco, La nature juridique des Communautés Européennes, Annales 1979, p. 156 e.v., en D. Elazar and I. Greilsammer, Federal Democracy: the U.S.A. and
Europe Compared · a political science perspective, in Integration through law, vol. 1, book 1,
p. 71 e.v.
11
In termen van het schema uitgedrukt is het doel van het integratiestreven de opbouw van
een verenigd Europa door een overstijging van de nationale staat, dus niet door een herstel ervan. De juridische uitdrukking van deze scheidingslijn, of nog van het onderscheid tussen de
statische en dymanische as, is dus de al dan niet aanwezigheid van een soevereiniteitsafstand. J. Weiier, in Noi si mura, p. 347: "The concept of a transfer of sovereignty may be the
legal analytical counterpart of the political descriptive notion of supranationality".
^ A. Leenen, Gemeenschapsrecht, p. 30. Zie ook V. Constantinesco, Compétences, p. 54: "(...)
l'entrée dans une Organisation internationale n'a aucune conséquence sur la Souveraineté et sur
l'existence de l'Etat. Ceux-ci continuent à demeurer les sujets privilégiés de la société internationale (...) la permanence de l'Organisation internationale n'est pas absolue, elle est relative
et fonctionnelle", en P. Pescatore, in Federalism and supreme courts, p. 7: "L'ordre confédéral
touche bien aux fonctions essentielles de l'Etat, mais de manière à respecter, dans son principe,
la souveraineté des collectivités participantes".
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door de regels van het internationaal recht13.
Ten gevolge van de soevereiniteitsafstand die de oprichting van de EG impliceert vertonen de Gemeenschappen, minstens voor wat dit aspect betreft,
meer overeenkomst met federale stelsels14. Door de soevereiniteitsafstand
ten aanzien van min of meer onafhankelijk functionerende instellingen is
hier sprake van een werkelijke 'sharing of powers', of een bevoegdheidsverdeling tussen centrale autoriteiten en deelentiteiten: "For the Communities resemble a constitutional construction, rather than an international organisation of the classical type, for the very reason that their tasks
are to be performed by community institutions equiped with sovereign
rights. The revolutionary element in the European treaties consists, therefore, mainly of their institutional provisions, i.e. those provisions that deal
with powers (cursiveringen toegevoegd) conferred upon them"15.
Toch kan men beide modellen niet zondermeer aan elkaar gelijkstellen.
Immers, het antwoord dat zij op de uitdaging van de spanning tussen
eenheid en diversiteit geven is, zoals zal blijken, enigszins verschillend.
In een federaal model is er sprake van een perceptie van een totale solidariteit. Een ingrijpende reorganisatie van de traditionele functies van de deelnemende entiteiten vindt er plaats in de zin dat alle vitale functies - zoals
externe betrekkingen, handel, defensie en muntpolitiek - onder één centraal
gezag verenigd worden dat superieur is aan dat van de deelstaten. Door deze
soevereiniteitsoverdracht, waarvoor in principe alle staatsfuncties in aanmerking komen, wordt het traditionele staatskader niet doorbroken. Dit betekent onder andere dat de verhouding tussen de centrale autoriteit en de
deelnemende staten uitsluitend wordt bepaald door het nationale of federale
recht, en dus van grondwettelijke aard is: "La fédération, compte tenu de la
plénitude relative de ses compétences matérielles et de l'intensité des pouvoirs attribués à l'autorité centrale, est un Etat au plein sens du terme. Elle
est représentative de rapports de droit public et non de droit international"16.
13

L.J. Constantinesco, Annales 1979, p. 557. Vandaar dat, gelet op de onverbrekelijke band
tussen soevereiniteit en bevoegdheden, en in de mate dat hierdoor een verhelderend licht op
de bevoegdheidsverdelingsproblematiek binnen de communautaire context geworpen kan worden, slechts bij de federale ervaringen zal worden stilgestaan.
" Deze soevereiniteitsafstand dient niet in een kwantitatieve zin begrepen te worden,
waarin de soevereiniteit met een territorium waarvan delen worden afgestaan wordt gelijkgesteld, doch in de zin van een verdeling van verantwoordelijkheden. Zie J.V. Louis, De
rechtsorde, p. 10.
15 w. Hallstein, Zu den Grundlagen und Verfassungsprinzipien der Europäischen Gemeinschaften, in Zur Integration Europas (Festschrift Ophüls), p. 5. Zie ook M. Cappelletti and D.
Golay, The judicial branch in the federal and transnational union: its impact on integration in
Integration through law, vol. 1, book 2, p. 264.
1* P. Pescatore, in Federalism and supreme courts, p. 7. Zie ook W. Ganshof van der Meersch,
Communautés Européennes et droit international, RCADI 1975, p. 89: "(...) que l'ordre fédéral
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Binnen dit nieuw federaal verband, dat als een staat in de traditionele zin
van het woord kan worden beschouwd, wordt de soevereiniteit verdeeld
tussen het geheel en de delen die elk een eigen rechtsordening hebben17.
Volledigheidshalve zij hieraan toegevoegd dat deze soevereiniteitsverdeling slechts geldt voorzover het de interne soevereiniteit betreft, of de bevoegdheid van een staat om vrij zijn eigen rechtsorde in te stellen en derhalve zijn eigen regeringsvorm en gezagsorganisaties te bepalen. Het is
algemeen aanvaard dat voor wat de externe soevereiniteit betreft - of de bevoegdheid om juridisch vrij, behoudens beperkingen uit het verdragsrecht
of het internationaal gewoonterecht, de rechtsverhoudingen met andere
staten tot stand te brengen18 -, de deelstaten deze soevereiniteit volledig
hebben overgedragen aan de federale autoriteit: "It is usually assumed that
the foreign relations of a federation will be controlled predominantly, if not
exclusively, by the federal government of the whole territory. Indeed, one of
the arguments of establishing a federation is usually that it will provide for a
unified foreign policy"19. Gelet op dit exclusief monopolie van de federale
autoriteit vormt elk federaal stelsel, voor wat de regeling van het extern beleid betreft, vanuit een intemationaalrechtelijk oogpunt een unitaire staat20.
Het integratiestreven van de EG daarentegen betreft een eenmakingsproject
tussen staten waarbij niet de totaliteit van de Staatsattributen van de deelnemende staten in het geding is. Slechts met betrekking tot de economische
est un ordre étatique et qu'il ne peut être qu'un ordre étatique; les structures fédérales ont été
conçues et sont instituées pour la fusion d'Etats suivant le schéma institutionnel fédéral qui
comporte, en principe, la disparition des Etats fédérés dans la société internationale". Een bevestiging van dit constitutioneel karakter kan bovendien gevonden worden in een meer formele
reden, nl. de omstandigheid dat een grondwet aan de oprichting van de federale staat ten
grondslag ligt. Zie o.a. L.J. Constantinesco, Annales 1979, p. 157.
17
Zie о л. Α. Alen, Algemene beginselen en grondslagen van het Belgisch publiek recht, p. 33,
en CF. Ophüls, in Recht im Wandel, p. 529.
18 Voor deze definities, zie A. Alen, Algemene beginselen en grondslagen van het Belgisch
publiek recht, p. 18.
1' K.C. Wheare, Federal Government. Zie ook L. Henkin, Foreign affairs and the constitution,
p. 15: "Foreign affairs are national affairs", en E. Stein, in Integration through law, vol. 1,
book 3, p. 6 en J. Weiler, in Mixed agreements, p. 38.
2" Zo bepaalt art. I, Section 10, clause 3 van de Amerikaanse grondwet dat de staten niet
"without consent of congress, (...) enter into any agreement or compact with another state or
with a foreign power". Met betrekking tot de beperkte mogelijkheid van de deelstaten om internationale overeenkomsten te sluiten, zij dus onderlijnd dat hiertoe een beslissing van de federale autoriteit noodzakelijk is, of dat zij minstens aan de ultieme controle van deze instantie onderworpen blijven. Voor nadere details, zie L.J. Constantinesco, Annales 1979, p. 159, D.
Elazar en I. Greilsammer, in Integration through law, vol. 1, book 1, p. 84, W. Ganshof van der
Meersch, RCADI1975, p. 89, en J. Weiler, in Mixed agreements, p. 69. Het recente art. 59 bis,
par. 2 bis van de Belgische Grondwet vormt vanuit dit opzicht een uitzondering, aangezien de
deelstaten volgens dit artikel een zelfstandige externe bevoegdheid bezitten.
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sector - of de gebieden van 'low politics' - vindt een soevereiniteitsoverdracht plaats21. De overige sectoren - of gebieden van 'high politics' - blijven
tot de soevereiniteit van de oprichtende Lid-Staten behoren.
Ten gevolge van deze 'fusion partielle de souveraineté' wordt de spanning
tussen eenheid en diversiteit slechts gedeeltelijk gekanaliseerd en kan men
de EG onmogelijk als een staat beschouwen22. Of, zoals Monaco het stelt, in
tegenstelling tot de centrale autoriteiten binnen een federaal staatsbestel
bezitten de gemeenschapsinstellingen niet 'het imperium': "(...) so as to
avoid any confusion with the constitutive elements of the state, it is better to
say that it has a spatial sphere and a personal sphere, which can be compared
to those of the state. What it lacks, in contrast to the state, is imperiumC)"23.
Verder is het belangrijk te onderlijnen dat deze partiële soevereiniteitsafstand heeft plaats gevonden met betrekking tot zowel het intern als het
extern aspect van de soevereiniteit. De EG bezitten met andere woorden niet
zoals federale stelsels een exclusief monopolie inzake de externe economische betrekkingen. De schaarsheid van de uitdrukkelijke externe gemeenschapsbevoegdheden wijst er bovendien op dat de externe soevereiniteitsafstand geen gelijke tred heeft gelopen met de interne soevereiniteitsafstand: "In the Community (pre ERTA) treaty making power was enumerated. It appeared that the power was narrower than internal legislative
competences"24. De Lid-Staten zijn met andere woorden meer terughoudend
geweest bij de afstand van hun externe soevereiniteit of hun internationale
rechtspersoonlijkheid 25 . Dit heeft een discrepantie tot gevolg tussen verdragsbepalingen gewijd aan de instelling en werking van de gemeenschap21

In de EGKS en EGA-verdragen zijn de gemeenschapsbevoegdheden respectievelijk beperkt
tot de sectoren kolen en staal en de sector atoomenergie. De gemeenschapsbevoegdheid onder
het EEG-verdrag is ruimer: zij omvat vrijwel de gehele economie van de deelnemende LidStaten. Over de onderlinge verhouding tussen deze drie verdragen, zie artikel 232 EEG-verdrag.
22 P. Pescatore, in Federalism and supreme courts, p. 8: " Elle s'en distingue par le fait que son
objet matériel est limité: l'ensemble intégré, à défaut d'une plénitude adéquate de compétences, n'acquiert pas la qualité d'Etat. Cette qualité reste réservée aux entités composantes". Zie
ook Europese Documentatie, de Europese Gemeenschap en haarrechtsorde,1981, p. 9.
23 R. Monaco, The limits of the European Community order, ELR1976, p. 231. Zie ook D. Lasok
and J. Bridge, Introduction, p. 28: "It is clear that the EEC is not a state for it has no territory
of its own, no population which is a citizenry of the member states, whilst its "government"
has no power exept those defined by the Treaty".
'
24
J. Weiler, in Mixed agreements, p. 69. Over het ERTA-begrip, zie infra, p. 123.
2
^ M. Waelbroeck, The emergent doctrine of community pre-emption-consent and re-delegation, in Courts and free markets, p. 543: "In spite of the extensive limitations which
Community law imposes on the Member States' freedom of action in the international sphere,
it cannot be denied that the Member States still are today subjects of international law". Opgemerkt zij dat ten gevolge v?n het partieel karakter van de soevereiniteitsafstand, de internationale rechtspersoonlijkheid van de Lid-Staten op het gebied van de 'high politics' hoe
dan ook intakt is gebleven.
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pelijke markt enerzijds, en aan de uitbouw van de externe betrekkingen anderzijds. Zoals zal blijken, is deze discrepantie een belangrijke verklaring
voor de omstandigheid dat 'implied powers' voor het eerst op het gebied
van de exteme betrekkingen zijn ontwikkeld.
Ondanks de fundamentele gelijkenis, namelijk een soevereiniteitsafstand
aan een centraal gezag, verschillen de EG dus van een federaal model in de
mate dat de soevereiniteitsafstand binnen de EG slechts partieel is, en zowel
het interne als het externe aspect van de soevereiniteit betreft. Het gevolg
van dit laatste is dat de gemeenschapsinstellingen, in tegenstelling tot de federale autoriteiten, geen exclusief monopolie bezitten inzake het buitenlands beleid. De oprichting van de Gemeenschappen betekent dus niet het
einde van de nationale staat. Tussen de Lid-Staten en de gemeenschappelijke instellingen wordt een - tot nog toe ongekende - coëxistentie in het
leven geroepen tussen enerzijds een geïntegreerde sector en anderzijds een
sector waarin de soevereiniteit van de Lid-Staten in principe intact blijft:
"Ainsi, l'intégration, en tant qu'unification par secteurs, conduit à des
constellations nouvelles - variables d'ailleurs selon l'objet et la physionomie des différentes entreprises d'intégration - entre les secteurs intégrés et
les souverainetés retenues des Etats"26.
In het hiernavolgende zal worden onderzocht op basis van welke principes
deze nieuwe constellatie georganiseerd wordt, ten einde te kunnen bepalen
of klassieke internationale organisaties dan wel federale stelsels het meest
nuttige referentiekader vormen voor een studie naar de bevoegdheidsverdeling binnen de EG. Om deze reden is een onderzoek naar de overige parameters nuttig.

§ 2. Rechtsbronnen
Met betrekking tot de tweede parameter, met name de rechtsbronnen van
het gemeenschapsrecht, is het opvallend dat anders dan in de meeste klassieke internationale organisaties de besluiten van de instellingen en de algemene rechtsbeginselen een belangrijke rol spelen. Terwijl de rechtsbronnen van het internationaal recht vooral verdragen tussen staten en het internationaal gewoonterecht zijn speelt in het gemeenschapsrecht, naast de
oprichtingsverdragen, vooral de communautaire wetgeving een sleutelrol27.
26

P. Pescatore, in Federalism and supreme courts, p. 8. Zie ook L. Lindberg and S. Scheingold,
Europe's would-be polity, p. 24: "(...) to think in terms of a new kind of system that may
transform the nation-state but not replace it".
27 Zie L. Brinkhorst en R. Barents, Grondlijnen, p. 185 e.V., A. Leenen, Gemeenschapsrecht, p.
31, en P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 30.
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Deze wetgeving bestaat uit besluiten die meestal bindend zijn voor de gemeenschapsinstellingen, de Lid-Staten en de particulieren. Door dit bindend
karakter onderscheidt het gemeenschapsrecht zich van het internationale
recht aangezien besluiten van internationale organisaties meestal juridisch
onverbindend zijn. Vanuit deze optiek kan men bijgevolg stellen dat het
gemeenschapsrecht dichter tegen het nationale dan tegen het internationale
recht aanleunt.

§ 3. Interpretatiemethoden
Een beroep op de derde parameter bevestigt deze stelling. Uit de jurisprudentie blijkt een systematische aanwending van extensieve of dynamische
interpretatiemethoden. Het Hof maakt geen gebruik van de statische interpretatiemethoden van het internationale recht. Bij deze laatste staat de letter
van de tekst van een verdragsbepaling centraal en wordt pas, indien dit niet
tot een zinvol resultaat leidt, bij de bedoeling van de verdragspartijen op het
moment van het sluiten van het verdrag en/of bij het voorwerp en doel
van de betrokken regel aangeknoopt28. Dit heeft onder andere tot gevolg dat
in geval van twijfel de oprichtingsakte restrictief wordt geïnterpreteerd.
De meest waarschijnlijke verklaring voor de niet-aanwending van statische
interpretatiemethoden in het gemeenschapsrecht is het onverenigbaar karakter ervan met de dynamiek van het integratiestreven. Een benadrukking
van de soevereiniteit van de Lid-Staten zou tot een rem op, of zelfs tot een
op losse schroeven zetten van dit streven leiden: "Toute interprétation du
droit communautaire limitée à la technique exégétique, fondée sur la seule
lettre du Traité, constitue une méthode d'investigation non appropriée et
insuffisante. Non appropriée parce que incapable d'appréhender la véritable
nature des Communautés européennes et par la même du droit communautaire (...) Insuffisante parce que prisonnière d'une vision statique, cette
méthode passe à côté d'une des caractéristiques les plus essentielles des
Communautés européennes: son caractère dynamique"29. Vandaar de stelselmatige voorkeur voor dynamische, functionele interpretatiemethoden
waarbij niet de letter van de oprichtingsakte centraal staat, doch de algemene
strekking van de verdragen teneinde de geest daarvan te bepalen. In geval
van twijfel bij de interpretatie van een verdragsbepaling zal het Hof de
strekking ervan meestal verduidelijken door een beroep op de teleologische
interpretatiemethode 30 . Aangezien in een aantal sectoren niet de soeve^ö Zie A. Leenen, Gemeenschapsrecht p. 82.
29
L.J. Constantinesco, Noot b;j zaak 22/70, AETR, RTDE 1971, p. 801.
30
De teleologische interpretatiemethode - waarbij bepalingen van gemeenschapsrecht worden geïnterpreteerd in het licht van de doelstellingen ervan - is de meest gebruikte vorm van
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reiniteit van de Lid-Staten doch die van de Gemeenschap centraal staat, leidt
de aanwending van extensieve interpretatiemethoden tot een ruime invulling van de aan de Gemeenschap toegewezen bevoegdheden31.
Achter deze keuze tussen statische en dynamische intepretatiemethoden
schuilt uiteindelijk een keuze tussen twee mogelijke opvattingen over de
natuur van de EG, namelijk als intergouvernementeel orgaan of als integratiestreven: "Au fond et à travers les deux formes d'interprétation ce
sont deux conceptions de la Communauté qui s'opposent. L'une qui ne voit
dans la construction communautaire que l'aspect intergouvernementale, à
la fois statique et coopérationiste. La seconde refuse de negliger la composante intégrationiste et dynamique qui s'appuie sur la finalité à réaliser"32.
In dit verband is het nuttig op die rechtspraak te wijzen waarin het Hof het
onderscheid tussen de communautaire rechtsorde en de internationale
rechtsorde benadrukt. Hierdoor stelt het de autonomie van het gemeenschapsrecht ten aanzien van het internationale recht in het licht. Na in 1961
voor het eerst gesteld te hebben dat "het internationaal recht en het gemeenschapsrecht twee te onderscheiden en uiteenlopende rechtsordes
zijn"33, heeft het kort nadien deze stelling in het van Gend en Loos-arrest
geëxpliciteerd. Geconfronteerd met de vraag of artikel 12 van het EEG-verdrag door een particulier voor een nationale rechtbank rechtstreeks kan
worden ingeroepen, antwoordt het - door aanwending van een dynamische
interpretatiemethode 34 - "dat de Gemeenschap in het volkenrecht een
nieuwe rechtsorde vormt ten bate waarvan de staten zij het op een beperkt
terrein, hun soevereiniteit hebben begrensd en waarbinnen niet slechts deze
Lid-Staten, maar ook hun onderdanen gerechtigd zijn"35.
dynamische interpretatiemethode. Voor nadere details, zie J.V. Louis, De rechtsorde, p. 29,
A. lizzano, De bevoegdheden van de Gemeenschap, in Dertig jaar gemeenschapsrecht, p. 55,
V.D. Degan, Procédés d'interprétation tirés de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, RTDE 1966, p. 224, L.J. Constantinesco, Annales 1979, p. 163, P. Mathijsen. Teleologische interpretatie, p. 9, A. Leenen, Gemeenschapsrecht, p. 32 e.v.
31 Voor voorbeelden, zie infra, p. 64 e.v. en p. 172 e.v.
32
L.J. Constantinesco, RTDE 1971, p. 105. Zie ook J. Rideau, Noot bij zaak 22/70, AETR, Ree.
Dalloz 1972, p. 458, die naar aanleiding van de AETR-uitspraak stelt: "Devant le silence du
Traité, le juge communautaire avait à choisir une méthode d'interprétation (...) reflet des divergences d'analyse de la nature même des Communautés Européennes".
33
Zaak 13/61, De Geus, Jur. 1962, p. 103.
34 "Ter vaststelling of de bepalingen van een internationaal verdrag dezelfde onmiddellijke
werking als intem recht hebben, moet worden gelet op de geest, de inhoud en de bewoordingen
daarvan".
35
Zaak 26/62, Jur. 1963, p. 1. Zie ook de uitspraak van het Hof in zaak 6/64, Costa/Enel, Jur.
1964, p. 1209, waar het Hof het nieuwe karakter van de communautaire rechtsorde als volgt
nader toelicht: "Overwegende dat het EEG-Verdrag, anders dan met gewone internationale
verdragen het geval is, een eigen rechtsorde in het leven heeft geroepen (...) dat namelijk de
Lid-Staten - door voor onbepaalde tijd een Gemeenschap op terichten,voorzien van eigen or-
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De communautaire rechtsorde wordt dus beheerst door eigen regels en procedures die tussen de rechtssubjecten van het gemeenschapsrecht gelden.
Het volkenrecht speelt in principe geen grote rol in de betrekkingen tussen
de instellingen en de Lid-Staten en binnen het toepassingsgebied van het
verdrag, tussen de Lid-Staten onderling36.

§ 4. Voorrang en rechtstreekse werking van het gemeenschapsrecht
Deze parameter betreft de verhouding tussen het gemeenschapsrecht en het
nationale recht. Zij is bijzonder relevant voor een nadere kwalificatie van
het nationale recht waartegen het gemeenschapsrecht het sterkst aanleunt.
Ten gevolge van het autonoom bestaan van de communautaire rechtsorde
naast de twaalf rechtsordes van de Lid-Staten37, vertonen de EG een opvallende gelijkenis met federale stelsels. Immers, één der belangrijkste kenmerken van de bondstaat is het bestaan van twee afzonderlijke rechtsordes,
die van de federatie enerzijds en die van de deelstaten anderzijds38.
Stelsels waarin autonome rechtsordes naast elkaar bestaan veronderstellen
de aanwezigheid van een minimum aantal regels voor de bepaling van de
verhouding tussen het recht van de federatie of de Gemeenschap enerzijds,
en het recht van de federale staten of de Lid-Staten anderzijds; dit om potentiële conflicten tussen deze twee rechtsordes te vermijden. Zo is het
voorrangsbeginsel een conditio sine qua non voor de instandhouding en
leefbaarheid van elk stelsel gebaseerd op een 'sharing of powers': "(...) as
people cannot reasonably be expected to follow two conflicting commands,
the law of one sovereign must apply at the expense of the law of the other,
and in the federal or transnational union, if the union - and integration - or
to be meaningful, it must be the federal or transnational law that, if validly
enacted, is supreme. Without this supremacy, the federal or transnational
law can have no direct integrative force"39. Deze noodzaak is zo evident dat
bepaalde auteurs een uitdrukkelijke vermelding van deze conflictregel in de
oprichtingsakte overbodig achten: "A supremacy clause, it might therefore
be argued, is strictly speaking superfluous, and one is reminded of Justice
ganen, van rechtspersoonlijkheid en handelingsbevoegdheid, van vertegenwoordigingsbevoegdheid op het internationale vlak, en in het bijzonder van praktische bevoegdheden (....) hun soevereiniteit, zij het op een beperkt terrein, hebben begrensd en derhalve een rechtsstelsel in het leven hebben geroepen, dat bindend is zowel voor hun onderdanen als voor henzelf'.
36 Zie o.a. J.V. Louis, De rechtsorde, p. 64, en P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 114.
V.D. Degan, RTDE 1966, p. 192: "Ces traités ont creé un ordre juridique nouveau, concurrent à
celui de chaque état contractant".
38
Zie A. Alen, Algemene beginselen en grondslagen van het Belgisch publiek recht, p. 33.
39
M. Cappelletti and D. Golay, in Integration through law, vol. 1, book 2, p. 263.
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Story's commentary on the Supremacy Clause in Article VI of the United
States Constitution, to the effect that the propriety of that clause 'would
seem to result from the very nature of the constitution' "^.
Toch bevatten de meeste federale grondwetten een uitdrukkelijke bepaling
inzake het Ooorrangsbeginsel. Indien het federale recht rechtsgeldig tot stand
is gekomen zal, tengevolge van de toepassing van het adagium 'Bundesrecht bricht Landesrecht', een eventueel conflict tussen het recht van de federatie en het recht van één of meer deelstaten in het voordeel van de federatie worden beslecht41.
De gemeenschapsverdragen daarentegen bevatten geen uitdrukkelijke regels
hieromtrent: "There is no express provision in the Community Treaties - as
might have been expected if they had been intended as a fully developed
constitution - for the primacy of Community law over Member-State law"42.
Het Hof heeft deze lacune vrij snel opgevuld. In de reeds vermelde uitspraak Costa/ Enel heeft het de grondslag gelegd voor het voorrangsbeginsel
van het gemeenschapsrecht ten aanzien van het nationale recht. Deze voorrang, als noodzakelijk uitvloeisel van de opvatting van het Hof over de
communautaire rechtsorde die "in de rechtsorde der Lid-Staten is opgenomen" en "waarmede de nationale rechters rekening dienen te houden",
vindt zijn oorsprong in de communautaire rechtsorde, en niet in de nationale grondwetten43. De erkenning van dit principe - waardoor de toepassing
van het intemationaalrechtelijk beginsel "lex posterior derogat lege priori"
binnen de communautaire rechtsorde wordt uitgesloten - wijst erop dat
toenadering tot het nationale recht vooral zinvol is wanneer laatstgenoemd
recht federaal recht is.
Tot dezelfde conclusie leidt ook de rechtspraak inzake het beginsel van de
rechtstreekse werking van verdragsbepalingen. Zoals het voorrangsbeginsel,
betreft ook dit beginsel een essentieel kenmerk van elk federaal stelsel: "The
existence of direct relations between individuals and central institutions is,
indeed, generally taken to be a defining characteristic of a federal system"44.
4U

F. Jacobs and K. Karst, The 'federal' legal order: the U.S.A. and Europe compared, in Integration through law, vol. 1, book 1, p. 234.
41
W. Van Gerven, La contribution du pouvoir judiciaire à l'intégration de la Communauté
économique européenne.
42
F. Jacobs and K. Karst, in Integration through law, vol. 1, book 1, p. 233. Zie ook К.
Lenaerts, Constitutie, p. 408.
43 J.V. Louis, De rechtsorde, p. 102. Zie ook F. Jacobs and K. Karst, in Integration through law,
vol. 1, book 1, p. 234, en R. Ko var. De verhouding tussen het gemeenschapsrecht en het recht
van de Lid-Staten, in Dertig jaar gemeenschapsrecht, p. 128, die dit voorrangsbeginsel als een
existentieel vereiste beschouwt van het gemeenschapsrecht.
4 4
T. Sandalow and E. Stein, in Courts and free markets, p. 15. Zie ook P. Pescatore, L'ordre ju
ridique des Communautés Européennes, p. 243.
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Hoewel evenmin met zoveel woorden in de oprichtingsverdragen neergelegd, heeft het Hof eveneens vrij snel - namelijk in het Van Gend en Loosarrest van 1962 - de mogelijkheid voor een particulier erkend om voor de
nationale rechtbanken bepalingen van het gemeenschapsrecht in te roepen.
Sindsdien heeft het Hof deze leer in latere uitspraken verder ontwikkeld en
verfijnd. De rechtstreekse werking die de doeltreffendheid van het gemeenschapsrecht versterkt, geldt niet alleen met betrekking tot verdragsbepalingen doch ook, indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn, met betrekking
tot het secundaire recht45. Ten gevolge van deze erkenning van rechtstreeks
werkende bepalingen - die meer uitzondering dan regel zijn in het internationale recht46 - kan men ook hier stellen dat toenadering tot het nationale
recht, in de zin van federaal recht, bijzonder zinvol is.
Vandaar dat het terecht is dat bepaalde auteurs deze uitspraken waarin het
Hof de twee pijlers van de communautaire rechtsorde expliciteert47, als
'grondwettelijk' kwalificeren. Zo stelt Weiier met betrekking tot de rechtstreekse werking: "(...) the main interest lies in the fact that this (namelijk de
erkenning van de rechtstreekse werking) was the first major step in the
'constitutionalization' of the Treaty of Rome - its transformation by adopting a 'constitutional interpretation' method into a quasi-constitution of the
supranational entity"48. Cappelletti stelt met betrekking tot de voorrang dat:
"(...) 'constitutionalization' of the Treaties (is) a process implying both the
elevation of the Treaties to 'higher law' status and their interpretation by
techniques more appropriate to constitutions than to multipartite international agreements"49.
Gelet op de omstandigheid dat deze twee pijlers een noodzakelijke consequentie zijn van de herschikking van bevoegdheden ten gevolge van de
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Zie A. Leenen, Gemeenschapsrecht, p. 35, P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 34, J.V. Louis, De rechtsorde, p. 77. Voor wat de richtlijnen betreft, zie infra, p. 169.
Ook internationale overeenkomsten kunnen rechtstreeks werken binnen de communautaire
rechtsorde. Deze rechtstreekse werking kan evenwel niet op dezelfde wijze worden beoordeeld
als de rechtstreekse werking van het gemeenschapsrecht. Zie o.a. J. Bourgeois, Les engagements internationaux de la Communauté et leurs implications sur le plan interne, in Relations
extérieures, p. 164, en dezelfde auteur in Michigan Law Rev. 1984, p. 1250, "Effects of international law agreements in European Community Law: are the dice cast?". Zie evenwel E.
Peteranann, Application of GATT by the Court of Justice of the E.C.; CMLR1983, p. 397.
46
Zie o.a. A. Leenen, Gemeenschapsrecht, p. 35.
^ J.V. Louis, De rechtsorde, p. 77.
48
J.Weiler, in Noi si mura, p. 350.
4
' M. Cappelletti en D. Golay, in Integration through law, vol. 1, book 2, p. 309. Zie ook. P.
Pescatore, Die Gemeinschafsverträge als Verfassungsrecht, in Europäische Gerichtsbarkeit
und nationale Verfassungsgerichtheit, Festschrift H. Kutscher, p. 319, en H. Matthias, Die
Verfassung als gemeinsamer Marktes, in Das Europa der zweiten Generation, Gedächtnisschrift für С Sasse, p. 115.
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oprichting van de Gemeenschappen, is dit uiteindelijk niet verwonderlijk50.
Tot slot is het in dit verband interessant te wijzen op volgend door Weiier
geïntroduceerd onderscheid inzake supranationaliteit. Het 'decisional supranationalism' doelt op dat aspect van de supranationaliteit dat betrekking
heeft op het institutioneel kader en de besluitvorming binnen deze. Het
'normative supra-nationalism' doelt, voor zover het de Gemeenschap
betreft, op dat aspect van de supranationaliteit dat betrekking heeft op de
relatie tussen de gemeenschapsbevoegdheden en secundaire wetgeving
inzake bepaalde aangelegenheden enerzijds, en de nationale bevoegdheden
en maatregelen van de Lid-Staten op dezelfde gebieden anderzijds. Dit
laatste aspect betreft met andere woorden het resultaat van wat het institutioneel mechanisme produceert, namelijk rechtsnormen51. Aangezien de
principes van de directe werking en de voorrang van het gemeenschapsrecht criteria zijn om de graad van normatieve supranationaliteit te meten 52 , laat deze nuancering van het bevoegdheidsbegrip een duidelijke
belichting van het grondwettelijk karakter van de verdragen toe53.
Deze nuancering maakt tevens een meer correcte beoordeling van het integratiestreven mogelijk. Het is een specifiek verschijnsel dat politieke en
juridische studies inzake de EG van elkaar gescheiden lopen. Dit kan een
eenzijdige belichting van het integratiestreven, en zelfs beeldvervorming
tot gevolg hebben. Terwijl politiek gerichte studies vooral een toenemende
intergouvemementali tei t benadrukken als indicatie van een afname van de
supranationaliteit, belichten juridische analyses vaak de integratiebevorderende rol van het Hof en dus een toename van de supranationaliteit.
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J.V. Louis, De rechtsorde, p. 102.
" Voor deze begrippen, zie J. Weiier, in Noi si mura, p. 348.
" Zie J. Weiler, in Noi si mura, p. 348, en ook Α. Leenen, Gemeenschapsrecht, p. 34.
" E. Stein, Lawyers, judges and the making of a transnational constitution, American journal
of international law 1981, p. 1: "(...) The Court of Justice of the European Comunities has
fashioned a constitutional framework for a federal-type structure in Europe". Zie ook D. Lasok and J. Bridge, Introduction, p. 27, J. Weiler, Community, Member States and European in
tegration: is the law relevant?, JCMS 1982-1983, p. 47, en T. Sandalow and E. Stein, in Courts
and free markets, p. 13.
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§ 5. De instellingen
Uit bovenstaande is gebleken dat hoewel de parameters in hun globaliteit in
een federale richting wijzen, een gelijkstelling van de EG met een klassiek
federaal model niet mogelijk is. Een belangrijke reden hiervoor is het
partieel karakter van de soevereiniteitsoverdracht. Een onderzoek van deze
parameter bevestigt deze onmogelijkheid. Immers, de institutionele opzet
van de EG verschilt, minstens op het eerste gezicht, aanmerkelijk van die
van federale staten: "Structurally, the institutions of the E.E.C, are very
nearly as Janus, like the treaty that gave him birth. There is a legislature (the
E.P.) which doesn't legislate, an administrative organ (the Commission)
which both initiates legislation and administers it; a cabinet (Council of
Ministers) which is responsible to no one; and a supreme court (Court of
Justice) which is supposed to act as if these glearing weaknesses and strange
anomalies didn't exist"54. Dit aspect zal nader onderzocht worden bij de
behandeling van het communautair bevoegdheidsbegrip, waarvan de instellingen een bijzonder aspect uitmaken. Voorlopig kan men stellen dat,
ondanks de aanwezigheid van enkele federale elementen, de institutionele
opzet van de Gemeenschap in de nabije toekomst zeker nog niet in de
richting van een volwaardig federalisme zal evolueren55.

§ 6. Verdragsherziening
Deze parameter wijst op een fundamenteel verschil tussen de EG en federale
stelsels. Kenmerkend voor federale stelsels is de sterke betrokkenheid van
de federale autoriteiten bij de herzieningsprocedure en de afwezigheid van
een recht van veto in hoofde van de deelstaten56.
In de EG daarentegen behouden de Lid-Staten het laatste woord. Hoewel de
herzieningsprocedures van de artikelen 236 EEG, 96 EGKS, 204 EGA een uitdrukkelijke communautaire fase bevatten, ligt het beslissend moment in de
hieropvolgende nationale fase van bijeenroeping van een conferentie van
regeringsvertegenwoordigers en goedkeuring van de verdragsherziening
door de nationale parlementen57. Aangezien een onderlinge overeenstem54

Zie S. Scheingold, De Gaulle and Hallstein: Europe picks up the pieces, the American
Scholar, 35, p. 478.
55
Zie infra, p. 77 e.V..
56 L.J. Constantinesco, Annales 1979, p. 168, en D. Elazar and I. Greilsammer, in Integration
through law, vol. 1, p. 89.
" Art. 236 luidt als volgt: "De regering van elke Lid-Staat of de Commissie kunnen aan de
Raad ontwerpen voorleggen tot herziening van dit Verdrag. Indien de Raad na raadpleging
van het Europees Parlement en, in voorkomende gevallen, van de Commissie, gunstig adviseert
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Irving noodzakelijk is om verdragswijzigingen aan te brengen, kan elke LidStaat een herziening in de weg staan. Dit staat gelijk met een constitutionele
beperking van de autonomie van de Gemeenschap58.
Toch is het in dit verband nuttig te wijzen op de uitspraak in de tweede
Defrenne-zaak. Hier stelt het Hof ondermeer dat: "(...) een wijziging van het
Verdrag behoudens bijzondere bepalingen slechts kan worden tot stand
gebracht door een herziening volgens de procedure van artikel 236"59. Dit
betekent dat de volkenrechtelijke regel volgens welke een verdrag ongeacht
de voorgeschreven procedure altijd door een later verdrag kan worden
gewijzigd, geen toepassing vindt binnen de communautaire rechtsorde60.
Deze uitspraak ligt in het verlengde van die jurisprudentie waarin het Hof
het autonoom karakter van de communautaire rechtsorde benadrukt. Het
waarborgt een minimale deelname van de gemeenschapsinstellingen.
Deze parameter leidt dus noch tot een vruchtbare toenadering tot het internationale recht - aangezien een verplichte communautaire procedure
dient te worden gevolgd - noch tot een zinvolle toenadering tot het federale
recht, aangezien het laatste woord in handen van de Lid-Staten ligt. Men
kan deze verdragsherzieningsprocedure beschouwen als een specifieke uitdrukking van het compromiskarakter dat aan de oprichting van de EG ten
grondslag ligt.

§ 7. Uittreding
Hoewel de meeste federale grondwetten hierover geen uitdrukkelijke bepalingen bevatten, wordt algemeen aanvaard dat uittreding onmogelijk is61.
ten aanzien van het bijeenkomen van een conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen
der Lid-Staten wordt deze conferentie door de voorzitter van de Raad bijeengeroepen, ten
einde in onderlinge overeenstemming de in dit Verdrag aan te brengen wijzigingen vast te stellen. De wijzigingen treden in werking nadat zij door alle Lid-Staten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen zijn bekrachtigd".
' ° J.V. Louis, De rechtsorde, p. 36. Zie ook D. Elazar and I. Greilsammer, in Integration
through law, vol. 1, book 1, p. 89, en L.J. Constantinesco, Annales 1979, p. 148.
59 Zaak 43/75, Jur. 1976, p. 479. In deze zaak diende het Hof o.a. de vraag te beantwoorden of
een resolutie van de Lid-Staten in het kader van de Raad bijeen de termijn van art. 119 inzake
de verwezenlijking van het beginsel van gelijke behandeling, rechtsgeldig kan wijzigen in de
zin van uitstel van deze termijnen.
60 Volgens H. von der Groeben, Kommentar, Band 2, p. 1268, kan dit verbod reeds worden
afgeleid uit art. 5: "(...) daß die Beteiligung der Gemeinschaftsorgane bei Änderungen des
EWG-Vertrages, eine aus dem Vertrag folgende Verpflichtung darstellt, die von dem Mitgliedstaaten gemäß Art. 5 EWGV zu beachten ist". Zie ook P. Kapteyn en P. Verloren van
Themaat, Inleiding, p. 42, U. Everling, Sind EG-Mitgliedstaaten noch Herren der Verträge?,
in Festschrift für H. Mosler, p. 186 e.V., en О. Jacot- Guillarmod, Droit Communautaire, p. 13.
61 L.J. Constantinesco, Annales 1979, p. 170, en D. Elazar and I. Greilsammer, in Integration
through law, vol. 1, book 1, p. 90.
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Het Hooggerechtshof van de VS heeft dit geëxpliciteerd in de zaak Texas/
White waarin het stelt dat "The act which consumated her (namelijk Texas)
into the Union was something more than a compact; it was the incorporation of a new member into the political body. And this was final (cursivering toegevoegd)"62.
Tengevolge van het partieel karakter van de EG is een eenduidig antwoord
op de vraag naar de al dan niet mogelijkheid van uittreding niet eenvoudig.
Een beantwoording vergt een genuanceerde aanpak, waarbij het noodzakelijk is een onderscheid te maken tussen een eenzijdige uittreding en een
uittreding in overeenstemming.
Voor wat de eenzijdige uittreding betreft is het nuttig te beginnen met de
opmerking dat het verdrag, in tegenstelling tot de uitdrukkelijke mogelijkheid van toetreding zoals voorzien in artikel 237, geen enkele bepaling bevat
inzake de mogelijkheid tot uittreding. Artikel 240 bevat wel een bepaling
inzake de werkingssfeer van het EEG-verdrag in de tijd: "Dit verdrag wordt
voor onbeperkte tijd gesloten". Een systematische interpretatie van deze
slotbepaling - namelijk in samenhang met de politiek geïnspireerde preambule en de doelstellingen van de artikelen 2 en 3 waarmee zij een thematische eenheid vormt -, laat toe te stellen dat de verdragsluitende partijen
bindingen hebben beoogd die op een verdere uitbouw gericht zijn. Een doelgerichte lezing van artikel 240 bevestigt deze conclusie. Uit de onbeperkte
duur van dit verdrag kan men afleiden dat de verdragsluitende partijen een
definitieve soevereiniteitsafstand hebben beoogd63.
Dit wijst op een onmogelijkheid van eenzijdige uittreding. Een bevestiging
hiervan is te vinden in het internationale recht dat per analogiam toepasbaar is64. Zo bepaalt artikel 56 van het tweede Verdrag van Wenen65 inzake
de toelaatbaarheid van eenzijdige terugtrekking uit verdragen dat, wanneer
een verdrag geen regel aangaande zijn beëindiging bevat, eenzijdige terugtrekking niet mogelijk is tenzij vaststaat dat de partijen de intentie hadden
deze mogelijkheid toe te staan, of dat het recht op terugtrekking uit de aard
van het verdrag kan worden afgeleid66.
De omstandigheid dat het EEG-verdrag, in tegenstelling tot de tekst van het
62

Chief Justice Salmon P. Chase, Texas v. White, 7 Wall. (74 U.S.) 700 (1869).
°з H. Ipsen, Europäische Gemeinschaftsrecht, p. 39, en H. von der Groeben, Kommentar, Band
2, p. 1326.
" De autonomie van de communautaire rechtsorde wordt hierdoor niet miskend, aangezien
dit beroep op het internationale recht slechts gebeurt ter bevestiging van wat reeds op basis
van communautaire criteria is vastgesteld.
65
Voor de tekst van dit uit 1986 daterende Verdragenverdrag, of de Vienna Convention on the
law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, zie International legal materials 1986, vol. 25, deel 1, p. 543.
00
Zie A. Leenen, Gemeenschapsrecht, p. 134.
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nooit tot stand gekomen EDG-verdrag, niet uitdrukkelijk bepaalt dat de Ge
meenschap onontbindbaar is, doet geen afbreuk aan deze vaststelling.
Immers, het is noch in internationale organisaties, noch in federale stelsels
gebruikelijk dergelijke onontbindbaarheid te stipuleren 67 . Evenmin is het
tegenargument met betrekking tot het bij de onderhandelingen over het
EEG-verdrag door de BRD gestelde voorbehoud - inzake het recht tot uittre
ding in geval van een mogelijke hereniging van Duitsland -, aanvaardbaar.
Volgens het Hof is de juridische waarde van een dergelijk, niet uitdruk
kelijk in een protocol opgenomen voorbehoud, zeer twijfelachtig №.
Tot slot zij opgemerkt dat de omstandigheid dat de Lid-Staten zich steeds in
de materiële mogelijkheid bevinden om verdragsbepalingen te schenden en
dus ook om uit te treden - aangezien de Gemeenschap de naleving van de
verdragsbepalingen niet manu militare kan afdwingen -, evenmin een geldig tegenargument is. Recht en macht zijn geen verwisselbare begrippen.
Vanuit het oogpunt van het recht blijft een dergelijk optreden een schending van zowel het gemeenschaprecht als het internationaal recht69.
Voor wat de uittreding in overeenstemming met de overige Lid-Staten betreft en dus ook de mogelijkheid van opheffing van de EEG, is een gebeurtenis uit de praktijk illustratief, namelijk het besluit inzake de uittreding
van Groenland. Vooropgesteld zij dat dit geen absoluut voorbeeld is
aangezien niet de uittreding van een Lid-Staat doch slechts van een deelgebied van een Lid-Staat, namelijk Groenland, in het geding was. Tot deze
uittreding, noodzakelijk geacht ten gevolge van een regeling inzake zelfbestuur, werd besloten in overeenstemming met de overige Lid-Staten conform de procedure van artikel 23670. Analogisch redenerend kan men concluderen tot de mogelijkheid van uittreding van een Lid-Staat uit de EEG in
overeenstemming met de overige Lid-Staten71. De procedurele vereisten
van artikel 236 waarborgen niet alleen het respect van de volkenrechtelijke
regel 'pacta sunt servanda' doch ook een goede regeling van de uittreding,
die rekening houdt met de belangen van alle Lid-Staten.
67

H. von der Groeben, Kommentar, Band 2, p. 1325, en A. Leenen, Gemeenschapsrecht, p. 134.
Zie zaak 9/65, Acdaierie San Michele/Hoge Autoriteit, Jur. 1967, p. 36. Zie ook W. Ganshof van der Meersch, RCADI1975, p. 72, en A. Leenen, Gemeenschapsrecht, p. 134.
69
U. Everling, in Festschrift für H. Mosier, p. 184: "(...) verwechselt Recht und Macht. Gegen
Vertragsbruch ist die Gemeinschaft ebensowenig geschützt wie die Staaten gegen Revolutionen (...)". Voor details inzake een eventuele 'eeuwige rechtsschending', zie A. Leenen, Gemeenschapsrecht, p. 135.
7
u Het heeft geleid tot de beëindiging van de toepassing van de verdragen en tot de regeling
van de betrekkingen tussen Groenland en de EEG overeenkomstig de artt. 131 t/m 136 inzake de
associatie van de landen en gebieden overzee. Zie Bulletin van de EG, supplement 1/83.
71
A. Leenen, Gemeenschapsrecht, p. 133, en D. Elazar and I. Greilsammer, in Integration
through law, vol. 1, p. 91.
68
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Hierbij zij evenwel het uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt dat uittreding of
opheffing slechts mogelijk is zolang het integratieproces nog niet dat stadium bereikt heeft, waarin de EEG over een op een staat gelijkende soevereiniteit beschikt72. Immers, de strategie van het neofunctìonalisme en dus
de dynamiek van het integratiestreven impliceren een 'point of no return'.
Gelet op de groeiende economische interdependentie komt deze steeds
dichter bij
Een bevestiging van deze conclusies inzake uittreding is te vinden in die
rechtspraak waarin het Hof met zoveel woorden het definitief en onherroepelijk karakter van de aan de Gemeenschap afgestane bevoegdheden benadrukt.
Het definitief karakter van de soevereiniteitsafstand heeft het Hof voor het
eerst in de Costa/Enel-zaak onderlijnd: "(...) dat, waar de Lid-Staten de rechten en plichten die uit de Verdragsbepalingen voortvloeien aan de rechtsorde van de Gemeenschap hebben overgedragen, dit impliceert dat hun
soevereine rechten definitief zijn beperkt (cursiveringen toegevoegd)" 73 .
Later heeft het Hof verduidelijkt dat deze onherroepelijkheid absoluut is.
Een in gebreke blijven van de gemeenschapsinstellingen - bijvoorbeeld ten
gevolge van een politiek verlamde besluitvorming - kan niet tot gevolg
hebben dat de Lid-Staten de aan de Gemeenschap overgedragen bevoegdheden weer naar zich toe kunnen trekken: "dat derhalve een onttrekking
van de aldus verleende bevoegdheden en terugkeer van de desbetreffende
onderwerpen tot de uitsluitende bevoegdheid van de Lid-Staten slechts op
grond van een uitdrukkelijke verdragsbepaling kan plaatsvinden (cursiveringen toegevoegd)"74. Een verdere consequentie van de onherroepelijkheid
72

Zo stelt H. von der Groeben, Kommentar, Band 2, p. 1327: "Der Rechtsgehalt des Art. 240
wird mit zunehmender Integrationsdichte aufgefühlt, bis er im Falle des Erreichen einer Bundesstaatsähnlichen Gemeinschaft nicht nur die zeitliche Unbegrenztheit, sondern auch die
Unauflösigheit der Gemeinschaft anzeigt". Zie ook Α. Leenen, Gemeenschapsrecht, p. 139, en
U. Everting, in Festschrift für H. Mosler, p. 184 en 187.
73
Zie zaak 6/64, Costa/Enel, Jur. 1964, p. 1209. Zie voor latere uitspraken, o.a. zaak 48/71,
Commissie/Italië, Jur. 1972, p. 1039, waar het in de 9e overweging stelt: "dat het feit dat de
Lid-Staten overeenkomstig de bepalingen van het verdrag rechten en bevoegdheden aan de
Gemeenschap hebben toegekend, immers een definitieve (cursivering toegevoegd) beperking
van hun soevereine rechten meebrengt, waartegen interne rechtsbepalingen van welke aard
ook niet kunren worden ingeroepen", en zaak 804/79, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur.
1981, p. 1045: "dat, waar de bevoegdheden terzake volledig en onherroepelijk (cursivering
toegevoegd) aan de Gemeenschap zijn overgedragen (...)".
74
Zaak 7/71, Commissie/ Frankrijk, Jur. 1971, p. 1003; in deze zaak was de vraag aan de orde
of de omstandigheid dat de Raad verzuimd heeft binnen een door het verdrag bepaalde termijn een besluit te nemen inzake de voorziening, tot de conclusie kan leiden dat Frankrijk terzake bevoegd is. Zo ook zaak 804/79, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur. 1981, p. 1045,
overweging 20: "(...) waar de bevoegdheden terzake volledig en onherroepelijk aan de Gemeenschap zijn overgedragen, een dergelijk verzuim in geen geval de Lid-Staten de bevoegd-
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van de gemeenschapsbevoegdheden is dat Raad en Commissie hun bevoegdheden zelf dienen uit te oefenen, en deze niet kunnen delegeren aan
de Lid-Staten. Een delegatie van materiële regelende bevoegdheden is onverenigbaar met het gemeenschapsrecht, dit ter voorkoming van een
uitholling van de communautaire bevoegdheden75.
De afstand van nationale bevoegdheden aan de Gemeenschap is bijgevolg,
behoudens verdragsherziening, definitief. Aangezien deze verdragsherziening overeenkomstig artikel 236 dient te geschieden, is eenzijdige uittreding
onmogelijk. Vandaar dat men kan stellen dat de EG-situatie in dit opzicht
verwantschap vertoont met de federale regeling inzake uittreding. Echter,
voor zover dat uittreding nog mogelijk is in overeenstemming met de
overige Lid-Staten, verschillen beide modellen nog van elkaar.

heid en de vrijheid kan teruggeven om op dit gebied eenzijdig op te treden". Hier was de vraag
aan de orde of de door het VK genomen maatregelen inzake de instandhouding van visbestanden, rechtsgeldig waren gelet op de omstandigheid dat de bevoegdheid hiertoe sinds 1 januari
1979 uitsluitend aan de Gemeenschap toekwam.
75
Zaak 23/75, Rey Soda, Jur. 1975, p. 1279. In de zaak 30/70, Otto Scheer, Jur. 1970, p. 1197,
kan reeds een evolutie in deze zin waargenomen worden. Zie hiertoe o.a. M. Waelbroeck, in
Courts and free markets, p. 575, en С Timmermans, Het recht als multiplier in het Europese
integratieproces, p. 9.
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Hoofdstuk 3
HET FEDERAUSME ALS REFERENTTIEKADER

§ 1. Relevantie in het algemeen
Bovenstaande analyse van de parameters laat toe te stellen dat, hoewel het
gemeenschapsrecht naar oorsprong internationaal recht is, het uiteindelijk
meer gelijkenis vertoont met het federale recht.
De eerste parameter inzake de soevereiniteitsafstand kan men als de basis
beschouwen voor de overige bijzondere eigenschappen van het gemeenschapsrecht. Het is ten gevolge van deze soevereiniteitsafstand dat de gemeenschapsbesluiten een cruciale rol als bron van gemeenschapsrecht
spelen en dat de aanwending van dynamische interpretatiemethoden een
bijna inherente noodzaak is voor de groei van het integratiestreven . Het is
ook op deze soevereiniteitsafstand dat het Hof zijn redenering stoelt om de
autonomie van de communautaire rechtsorde te expliciteren. Deze autonomie betreft onder andere de principes van de directe werking en de
voorrang van het gemeenschapsrecht ten aanzien van het recht van de Lidstaten. Beide zijn onontbeerlijk voor respectievelijk de optimale functionering en de instandhouding van de communautaire rechtsorde.
Een inhoudelijke analyse van het gemeenschapsrecht bevestigt deze gelijkenis met het federale recht. Zo vertoont dit recht een aantal materiële
eigenschappen, die in het traditionele volkenrecht niet in deze combinatie
en intensiteit voorkomen. Naar zijn inhoud is het Europees recht meer een
commuun intern recht van de Lid-Staten dan een recht tussen de Lid-Staten. De kern ervan bestaat uit voorschriften die strekken tot de instelling en
instandhouding van de gemeenschappelijke markt die in de plaats treedt
van de afzonderlijke nationale markten. Deze gemeenschappelijke markt
heeft bijgevolg een analoog karakter als de binnenmarkt van een staat. In de
mate dat het gemeenschapsrecht de regeling beoogt van het gedrag van
zowel nationale overheden als van particulieren op deze markt, vertoont
het ook vanuit dit economisch perspectief een opvallende gelijkenis met
federale stelsels. Zo stelt Pescatore in een voorwoord tot een vergelijkende
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Studie over het recht van de EG en dat van de Verenigde Staten terecht vast:
(...) economically speaking it is a matter of rendering possible free trade and
equality of opportunities in a legal context which is characterized by the
coexistence of a set of common rules (...)"1.
Een gevolg hiervan is dat het klassieke internationale recht niet van toepassing is op de rechtsbetrekkingen tussen de staten, de instellingen en de particulieren, voorzover het de in de verdragen geregelde materies betreft2.
Het is evenwel belangrijk voor ogen te houden dat gelijkstelling van de EG
met een klassiek federaal model nog niet mogelijk is. Het partieel karakter
van de soevereiniteitsafstand, de eigenheid van het institutioneel apparaat,
het unanimiteitsvereiste voor een verdragsherziening en de mogelijkheid
van uittreding in overeenstemming met de Lid-Staten zijn zoveel parameters die op nog duidelijke verschillen wijzen tussen het integratiestreven
en federale stelsels.
In dit verband is het toch zinvol op te merken dat de klassieke modellen
meestal zelf het resultaat zijn van een groeiproces: "La fédération est un
moment final, un aboutissement de tout un processus. Ainsi compris, le fédéralisme serait une tendance dynamique qui mènerait à une forme juridique déterminée: la Fédération"3. Vandaar dat in de doctrine een algemeen
aanvaarde, vrij ruime omschrijving van het federalisme bestaat die met dit
groeiproces rekening houdt. Het wordt omschreven als een "association of
states, which has been framed for certain common purposes, but in which
the member-states retain a large measure of their original independence"4.
Hieruit blijkt dat de minimumvoorwaarde de aanwezigheid van een
'sharing of powers' is, waarbinnen de zoektocht naar eenheid onafscheidelijk verbonden is met de garantie van een minimum aan autonomie of
diversiteit in hoofde van de deelstaten5.
1
P. Pescatore, Voorwoord tot Courts and free markets, ρ. X
2 Zie o.a. P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 29, en L. Brinkhorst en R.
Barents, Grondlijnen, p. 17.
3 V. Constantinesco, Compétences, p. 28. Zie ook E. McWhinney, Introduction: Classical
(constitutional charterbased) conceptions of federalism, and the functional (process-oriented)
approach to integration, in Federalism and supreme courts, p. 2, en H. Schermers, International institutional law, vol. 1, p. 22-23.
4
K.C. Wheare, Federal Government, p. 1. Zie ook P. Pescatore, Voorwoord tot Courts and free
Markets, p. X.
5
Lord Mackenzie Stuart, Problems of the European Community - transatlantic parallels,
ICLQ 1987, p. 185: "(...) where you have an association of independent states, which in one
form or another have agreed to divide powers and control between centralized and regional
authorities, you have at least the essential elements of the federal concept, yet at the same
time, great is the variety (cursiveringen toegevoegd) of organizations the concept may
include". Voor een toelichting van deze variëteit, zie H. Schermers, International insti-
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De verdienste van deze definitie is dat zij het mogelijk maakt ook de
voorafgaande fases van de 'gevestigde' modellen van het federalisme zoals
men ze heden ten dage kent, onder de noemer van federalisme te brengen.
Een ander voordeel is dat de federale gedachte transponeerbaar is naar het
internationale vlak zonder tot de onmiddellijke opbouw van een federale
staat te hoeven leiden: "It would rather seem that federalism is a political
and legal philosophy which adapts itself to all political concepts on both the
municipal and the international level"6.
Men kan anders gezegd het integratiestreven van de EG in het perspectief
van een overstijging van de nationale staat plaatsen, op een wijze waarbij
nodeloze en emotionele discussies inzake het verdwijnen van de nationale
soevereiniteit ten voordele van een Europese superstaat worden vermeden:
"De staat sterft niet af, hij wordt deel van een nieuw politiek landschap"7.
Op basis van bovenstaande, en mede gelet op de federale ambities die aan de
oprichting van het EEG-verdrag ten grondslag liggen en de federale sporen
die in dit verdrag aanwezig zijn8, kan men stellen dat een aldus geformuleerd niet-dogmatisch federalisme9 het meest geëigende referentiekader is
om de EG als integratiestreven en de evolutie ervan in de toekomst inzichtelijk te maken.
Uit recente discussies tussen de Engelse Premier Thatcher en de Belgische
Premier Martens blijkt dat dit debat inzake het al dan niet federaal karakter
van het integratiestreven ook zeer levendig is binnen politieke milieus. In
een repliek op een boodschap op het Europa-college van Thatcher - volgens
welke de Lid-Staten van de EG onafhankelijke en soevereine staten dienen
te blijven en de pogingen om van de EG een soort 'Verenigde Staten van
Europa' te maken, tot mislukken gedoemd zijn10 - stelt Martens dat een
debat nodig is om te bepalen in welke richting het integratiestreven verder
dient te gaan. Hierbij laat hij een uitgesproken voorkeur blijken voor een
federatie of een vorm van gedecentraliseerd bestuur, waarbinnen zowel de
eenheid van Europa als de verscheidenheid van haar volkeren gerespecteerd worden11. Ook Delors, voorzitter van de Commissie, benadrukt een
tutional law, vol. 1, p. 22-23.
6 P. Pescatore, Voorwoord tot Courts and free markets, ρ. X
^T. Koopmans, RM Themis 1987, p. 315. Zie ook E. Stein, in Integration through law, vol. 1,
book 3, p. 79: "(...) not heading towards a type of structure, in which the states would disap
pear".
8
Zie supra, p. 15 t/m 17.
9
H. Brugmans: "Federalism is not dogmatic. It takes it as normal that no organisation is
universally competent. The national state is not so any longer, but neither will European
Union or a world government be", geciteerd in Agence Europe, 20 -10-1988, nr. 4877, editoriaal.
10
Europa van Morgen, 21-9-1988, p. 419.
11
Agence Europe, 6-10-1989, nr. 4863 en Europa van Morgen, 21-9-1988, p. 419.
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jaar later op hetzelfde Europa-college de noodzaak van een federaal Europa,
dat georganiseerd moet worden op basis van het subsidiariteitsbeginsel12.
Deze uitlatingen van belangrijke politici wijzen erop dat de stemmen voor
een federaal Europa verre van marginaal zijn13.
De recente initiatieven voor een monetaire en zelfs politieke unie wijzen
eveneens op een evolutie naar een EG-federatie. De blauwdruk voor een
Economische en Monetaire Unie (EMU) heeft vergaande gevolgen voor de
nationale soevereiniteit van de Lid-Staten14. Voorts heeft de Europese Raad
van Dublin van begin juni 1990 de ministers van buitenlandse zaken uitgenodigd om op de volgende top eind juni 1990 verslag uit te brengen over de
mogelijkheid om, tegelijkertijd met de intergouvernementele conferentie
over een EMU, een tweede conferentie over een Politieke Unie te beleggen15.

§2. Bijzondere relevantie van het federaal referentiekader voor de bevoegdheidsverdeling binnen de EEG
Aanwending van het federaal model als referentiekader is niet enkel nuttig
om het integratiestreven inzichtelijker te maken, doch is tevens van bijzonder belang voor een studie naar de bevoegdheidsOerdeling tussen Gemeenschap en Lid-Staten16. Een oppervlakkige vergelijking van enkele bevoegdheidsbegrippen suggereert reeds deze relevantie: toegewezen bevoegdheden, 'implied powers', 'preemption' zijn begrippen die in beide
stelsels te vinden zijn.
De belangrijkste verklaring hiervoor ligt ongetwijfeld in de soevereiniteitsafstand die aan de oprichting van federale stelsels en de Gemeenschap ten
grondslag ligt. Deze afstand heeft tot gevolg dat beide stelsels gekenmerkt
worden door een 'sharing of powers' of een bevoegdheidsverdeling tussen
een centrale autoriteit en deelentiteiten. Deze relatie tussen soevereiniteit
en bevoegdheid blijkt, voor wat de EEG betreft, zeer duidelijk uit enkele
beginuitspraken van het Hof waarop Pescatore als volgt de aandacht vestigt:
"Pour sa part la jurisprudence, à partir des arrêts (...) van Gend en Loos et (...)
12

Agence Europe, 20-10-1989, nr. 5115, p. 3. Zie ook Agence Europe, 25 en 26-1-1990, nrs. 5179
en 5180, waarin een verslag is te vinden van "Delors' 'federal ' line of reasoning".
^ Zie ook Agence Europe, 23-3-1990, nr. 5203, over de 'relaunch' van het federalisme door
Martens en Eyskens.
14
Europa van Morgen, 19-4-1989, p. 214.
15
Europa van Morgen, 10-5-1990, p. 253.
16
Zo stelt bijvoorbeeld Bourgeois voorop: "En raison de la nature même de la Communauté et
du partage des responsabilith (cursivering toegevoegd) pour l'application du Droit Communautaire entre Communauté et Etats membres, la référence à des états unitaires serait
manifestement inappropriée (...) il faut tenir compte de sa nature propre; celle-ci est en tout
cas plus proche d'un Etat fédéral que d'un Etat unitaire", in Relations extérieures, p. 163.
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Costa Enel a établi toujours une équation juridique entre ce qu'elle appelle,
d'une part, les 'compétences', les 'attributions', les 'pouvoirs', les 'droits
souverains' conférés à la Communauté et, d'autre part, les limitations correspondantes, imposées aux 'droits souverains' des Etats Membres. La Cour
localise donc clairement le phénomène de la ventilation des compétences au
niveau des partages de souveraineté "17.
Het is kenmerkend voor stelsels die gebaseerd zijn op een bevoegdheidsverdeling tussen verschillende autoriteiten, dat zij uitgaan van het beginsel der
toegewezen bevoegdheden: "C'est le même principe (de la compétence
d'attribution) qui s'applique non seulement aux organisations internationales, mais encore aux constructions de type fédéral (...) nous ne nous trouvons jamais en présence, comme dans l'Etat unitaire, d'une entité ayant un
champ d'action théoriquement illimité"18.
Dit beginsel der toegewezen bevoegdheden heeft tot gevolg dat beide stelsels
geconfronteerd worden met dezelfde problematiek van 'balancing of
powers' of van bevoegdheidsafbakening. Men kan hierbij drie aspecten onderscheiden.
1) Ten eerste dienen criteria te bestaan aan de hand waarvan men op elk
moment kan bepalen welke gebieden onder de bevoegdheid van de centrale autoriteit of de deelentiteiten vallen.
2) Ten tweede dient een mechanisme beschikbaar te zijn ter regeling van
eventuele bevoegdheidsgeschillen tusen de centrale autoriteit en de
deelentiteiten.
3) Ten derde dient een mogelijkheid te bestaan tot herschikking van deze
bevoegdheden, teneinde aan gewijzigde omstandigheden het hoofd te
kunnen bieden19. Het is precies in dit verband dat zich de problematiek
van 'implied powers' situeert.
Pescatore heeft de uitdaging waarvoor beide stelsels staan als volgt samengevat: "In political terms it is matter of allocating powers and drawing borderlines between the jurisdiction of the central agencies and the prerogatives
of the constituent units"20.
Echter, de voorwaarde voor een juiste vergelijking van de bevoegdheidsproblemaüek tussen federale stelsels en de EEG is dat men een bepaald fun17

P. Pescatore, Les répartitions de compétences entre Ia Communauté et ses Etats membres, in
La Communauté et ses Etats Membres, p. 82.
^ G. Olmi, La place de l'article 235 CEE dans le système des attributions de compétence à la
Communauté, in Mélanges F. Dehousse, vol. Π, p. 279. Voor nadere details, zie infra, p. Ill
e.v.
1° Voor deze opsplitsing van de bevoegdsheidsproblematiek, zie T. Sandalow and E. Stein, in
Courts and free markets, p. 3.
20 p. Pescatore, voorwoord tot Courts and free markets, p. X.
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damenteel verschil tussen beide stelsels niet uit het oog verliest, namelijk
het partieel karakter van het integratiestreven21. Dit partieel karakter van de
soevereiniteitsafstand is een duidelijke indicatie van het feit dat de Lidstaten ten tijde van de oprichting van de EG op een maximale bescherming
van hun soevereiniteit uit waren22. Bij nadere lectuur van het EEG-verdrag
blijkt dat deze weerspannigheid zich niet enkel op dit punt heeft geuit, doch
dat in dit verdrag ook nog andere inhoudelijke sporen hiervan te vinden
zijn.
Zo is het opvallend dat de aan de Gemeenschap afgestane bevoegdheden
verschillende intensiteiten kunnen hebben qua inhoud. Afhankelijk van de
gebieden waarop zij worden uitgeoefend dient dit volgens een integratie- of
een samenwerkingsmethode te gebeuren. Binnen deze eerste methode
verschillen de gemeenschapsbevoegdheden bovendien naar gelang het aanspraken betreft op grond van een positieve of negatieve integratie23.
Zoals ook zal worden aangetoond, zijn deze verschillen bovendien niet beperkt tot de verdragsbepalingen inzake een inhoudelijke bevoegdheidsomschrijving van de Gemeenschap. Ook de verdragsbepalingen inzake de deelname van de instellingen aan het besluitvormingsproces en die inzake de
mogelijk aanwendbare rechtsbesluiten zijn een uitdrukking van deze verschillende intensiteiten. Dit alles wijst op een bijzondere complexiteit van
het communautaire bevoegdheidsbegrip.
Deze vaststelling is van fundamenteel belang voor elke vergelijking van de
bevoegdheidsproblematiek zoals die zich afspeelt in federale stelsels en in de
EG.
Een systematische vergelijking is geenszins de bedoeling van deze studie.
Slechts een korte vergelijking van het derde aspect van de bevoegdheidsproblematiek, namelijk de mogelijkheid tot herschikking van bevoegdheden, zal plaatsvinden. Zoals zal blijken is dit verhelderend voor de problematiek van 'implied powers' binnen de communautaire rechtsorde.
Een juiste vergelijking van dit derde aspect veronderstelt evenwel, zoals zal
blijken, een inzicht in de verschillen die bestaan tussen federale stelsels en
de EEG op het niveau van het eerste aspect van de problematiek van de
bevoegdheidsverdeling. Dit aspect betreft het bestaan van criteria ter afbakening van de respectieve bevoegdheden.
Daarom zal in deel 2 eerst nader worden ingegaan op de betekenis van het
21

Dit geldt onafgezien van een al dan niet ruime definitie van federale stelsels.
Naast het reeds gesignaleerde nog relatief sterke belang van de Lid-Staten in het institutioneel apparaat, en de omstandigheid dat een wijziging van de verdragsopzet afhankelijk is
van de instemming van alle Lid-Staten.
^ Voor deze begrippen, zie infra p. 53 e. v.
22
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eerste aspect van de bevoegdheidsverdelingsproblematiek binnen de rechtsorde van de EEG. Er zal worden aangetoond hoe de weerstand die de Lidstaten in het algemeen ten aanzien van de soevereiniteitsafstand aan de dag
hebben gelegd, tot gevolg heeft dat de criteria ter afbakening van de respectieve bevoegdheden binnen de EEG slechts op een impliciete wijze in het
verdrag zijn neergelegd en bovendien niet uniform zijn. In het verlengde
hiervan zal worden aangetoond hoe dit op zijn beurt een bijzondere complexiteit van het communautair bevoegdheidsbegrip tot gevolg heeft. Tot
slot zal de betekenis van deze vaststellingen voor het beginsel der toegewezen bevoegdheden binnen de rechtsorde van de EEG kort worden toegelicht.
In deel 3 zal blijken hoe een goed begrip van dit eerste aspect van de
bevoegdheidsverdelingsproblematiek de voorwaarde is voor een juiste
analyse van het derde aspect van deze problematiek. Dit aspect betreft de
mogelijkheid tot herschikking van bevoegdheden, waarvan de 'implied
powers' een belangrijke mogelijkheid uitmaakt. Hier wordt de stelling verdedigd dat impliciete bevoegdheden niet, zoals in federale stelsels, betrekking hebben op de mogelijkheid om een gemeenschapsbevoegdheid inhoudelijk uit te breiden. Zij betreffen vooral de mogelijkheid om rechtshandelingen te stellen die volgens de tekst van het verdrag en/of de verdragsopzet
op het eerste gezicht zijn uitgesloten. Het begrip 'implied powers' is anders
gezegd geen monolytisch begrip.
Het tweede aspect van de bevoegdheidsproblematiek, met name de rol van
de rechterlijke macht ter beslechting van eventuele bevoegdheidsgeschillen,
zal wegens de nauwe betrokkenheid ervan met zowel het eerste als het
derde aspect in deze delen waar relevant aan de orde komen.
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DEEL 2
DE CRITERIA TOT TOEKENNING VAN
GEMEENSCHAPSBEVOEGDHEDEN

INLEIDENDE OPMERKINGEN

Zoals aangegeven, ligt het uitgangspunt voor een studie naar de bevoegdheidsverdeling tussen Gemeenschap en Lid-Staten in het beginsel der toegewezen bevoegdheden: de Gemeenschap kan slechts die bevoegdheden
uitoefenen die haar uitdrukkelijk zijn toegekend. Dit beginsel, dat geldt
voor alle stelsels gebaseerd op een bevoegdheidsverdeling tussen een centrale autoriteit en deelautoriteiten, houdt in dat de centrale autoriteit noch
over een algemene regelgevende bevoegdheid beschikt, noch over de bevoegdheid om regelend op te treden ter verwezenlijking van de doelstellingen van de oprichtingsakte1.
De voornaamste reden voor deze wijze van bevoegdheidsverdeling is de
wens van de oprichtende deelstaten of Lid-Staten de inbreuk op hun soevereiniteit zo scherp mogelijk te begrenzen2. In de oprich tings ver dragen
van de EG wordt deze bedoeling niet met zoveel woorden uitgedrukt. Een
expliciete uitdrukking hiervan is daarentegen bijvoorbeeld wel te vinden in
het tiende amendement, in 1791 aan de Amerikaanse grondwet toegevoegd,
dat als volgt luidt: "Alle bevoegdheden die niet aan de Verenigde Staten
overgedragen worden door de grondwet, noch door deze aan de staten ontnomen worden, blijven gereserveerd voor de staten of het volk"3.
In de oprichtingsverdragen van de EG wordt dit beginsel evenmin ergens
uitdrukkelijk vastgelegd. De doctrine leidt het af uit artikel 3 EEG-verdrag
dat bepaalt dat de activiteiten van de Gemeenschap dienen te worden uitgeoefend "onder de voorwaarden en volgens het ritme in dit Verdrag
1
Zie o.a. J. Weiier, in Noi si mura, p. 358, G. Olmi, in Mélanges F. Dehousse, vol. II, p. 279, en
T. Sandalow and E. Stein, in Courts and free markets, p. 15.
2 Voor wat de EG betreft, zie P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 81 e.V., en
R. Lauwaars en C. Timmermans, Europees gemeenschapsrecht, p. 48 e.V.; zie ook P. Pescatore,
La fusion des Communautés Européennes, p. 73: "L'application systématique du principe
d'attribution est l'expression de la prudence manifestée par les Etats Membres à l'égard de ce
nouveau pouvoir européen dont la compétence porterait (...) sur l'ensemble de l'activité industrielle, commerciale et agricole des pays, avec prolongement vers des domaines tels que les
transports, le travail et la sécurité sociale, la fiscalité et les finances".
3 Deze vertaling komt van К. Lenaerts, Constitutie, p. 95.
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voorzien"4. Ook wijst men op artikel 4, volgens hetwelk "Iedere instelling
handelt binnen de grenzen van de haar door dit Verdrag verleende bevoegdheden". Dit laatste artikel heeft weliswaar niet de betrekkingen tussen
Gemeenschap en Lid-Staten op het oog, doch wel de betrekkingen tussen de
instellingen onderling in de zin dat zij hun respectieve bevoegdheden
dienen te eerbiedigen5. Toch heeft het, zoals verder zal blijken, op een indirecte wijze eveneens betrekking op het beginsel der toegewezen bevoegdheden6.
Meer in het algemeen wordt het beginsel der toegewezen bevoegdheden afgeleid uit het in het verdrag gevolgde systeem. In achtereenvolgende materiële voorschriften worden de draagwijdte, de voorwaarden en de wijze van
uitoefening van de verschillende communautaire bevoegdheden nauwkeurig aangegeven. Hierbij wordt vermeden dat de bepalingen van algemene aard kunnen worden uitgelegd als een automatische en onbeperkte
toekenning van bevoegdheden aan de communautaire instellingen7.
De oprichtingsverdragen bevatten geen cataloog naar het model van de
meeste federale stelsels waarin de respectieve bevoegdheden van de Gemeenschap als centrale autoriteit en van de Lid-Staten als deelentiteiten,
worden opgesomd: "In contrast with a federal system, there is in the Community no explicit constitutional division of powers between the central
authority and the Member States"8. Echter, dit betekent niet dat in het
verdrag geen criteria aanwezig zijn ter bepaling van de bevoegdheidsverdeling tussen Gemeenschap en Lid-Staten. Zij zijn wel aanwezig doch op
een impliciete, en niet-uniforme wijze: "Il est incontestable qu'il n'y a pas
dans les Traités, de catalogue de matières relevant de la compétence communautaire et d'autres demeurant dans le champ de la compétence nationale. Le système de répartition est implicite et il n'est pas uniforme"9.

4

P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 82, en K. Lenaerts, Constitutie, p. 359.
^ Zie A. Tizzano, De bevoegdheden van de Gemeenschap, in Dertig jaar gemeenschapsrecht,
p. 50.
6
Zie infra, p. 106.
' A. Tizzano, in Dertig jaar gemeenschapsrecht, p. 50-51.
В F. Jacobs and K. Karst, in Integration through law, vol. 1, book 1, p. 236. Zo bepaalt de
Duitse grondwet de gebieden die of aan de 'Bundesstaat' toebehoren of aan de 'Länder', waarbij de wetgevende bevoegdheden van de Bond geënumereerd zijn, terwijl de landen voor het
overige bevoegd zijn. Zo ook bevat de Amerikaanse grondwet een vrij algemene opsomming van
de bevoegdheden die tot de centrale autoriteit behoren: fiscaliteit, immigratie en nationalisatie, monetaire politiek, defensie en buitenlandse politiek.
' J.V. Louis, Quelques réflexions sur la répartition des compétences entre la Communauté Européenne et ses Etats Membres, RIE 1979, p. 359. Zie ook К. Lenaerts, Constitutie, p. 365.
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De reden voor deze niet-uniforme wijze van bevoegdheidsverdeling is de
omstandigheid dat de Lid-Staten zelfs met betrekking tot de aan de Gemeenschap toegekende bevoegdheden de teugels niet volledig hebben vrij gelaten. Afhankelijk van de gebieden voorziet het verdrag in twee methoden ter
ontplooiing van de gemeenschapsactiviteiten. Enerzijds een integratiemethode gericht op de instelling en functionering van de gemeenschappelijke
markt; anderzijds een methode van samenwerking gericht op de coördinatie
van het economisch beleid van de Lid-Staten voor zover noodzakelijk ter
verwezenlijking van de verdragsdoelstellingen. Het economisch integratiestreven heeft met andere woorden geen uniform karakter. Afhankelijk
van de graad van economische integratie of samenwerking die de verdragsopstellers hebben beoogd, varieert zij voor de verschillende materies: "(...)
l'intégration économique choisie par les auteurs du traité est une notion
dont le degré varie selon les secteurs d'intervention de la Communauté"10.
Dit niet-uniform karakter kan men, zoals reeds gesteld, beschouwen als een
verdere uitdrukking van de gereserveerdheid van de Lid-Staten ten aanzien
van elke bevoegdheidsafstand ten voordele van de Gemeenschap11.
Een gevolg van bovenstaande is dat de toekenning van gemeenschapsbevoegdheden volgens een eenvormig principe niet mogelijk was: "L'introduction d'une clause générale de répartition de compétences aurait été incompatible avec les objectifs économiques différenciés du Traité (cursivering
toegevoegd) : trop rigide elle eut sans doute fait reculer les Etats au seuil du
processus d'intégration (...)"12. De toewijzing van uitdrukkelijke bevoegdheden aan de Gemeenschap heeft plaatsgevonden volgens een meer door de
feiten bepaalde methode: "The material sphere of application is nowhere
generally defined (...). The extent of the powers of the Council and of the
Commission in the material sphere is regulated case by case (cursivering
toegevoegd) in separate provisions of the Treaty (...)"13.
In hoofdstuk 4 zal het niet-uniforme karakter van het integra ties treven nader worden belicht, en zal worden aangetoond hoe dit zich weerspiegelt in
het inhoudelijk aspect van het communautaire bevoegdheidsbegrip.
In hoofdstuk 5 zal worden aangetoond hoe behalve deze inhoudelijke bevoegdheidsverschillen ook de verdragsbepalingen inzake de deelname van
10

V. Constantinesco, Compétences, p. 193.
Zie supra, p. 40, waar gewezen is op het partieel karakter van de integratie, op de nog belangrijke plaats van de Lid-Staten in het institutioneel bestel, en op de omstandigheid dat
een verdragswijziging afhankelijk is van de instemming van alle Lid-Staten.
" V. Constantinesco, Compétences, p. 193.
13
R. Lauwaars, Lawfulness, p. 78. Zie ook P. Pescatore, The law of integration, p. 38: "The
EEC Treaty lays down in each case ad hoc, what are the powers of the Community or, rather,
of its institutions", en L.J. Constantinesco, RTDE 1971, p. 797.
11
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de instellingen aan het besluitvormingsproces en de beschikbare rechtsinstrumenten een uitdrukking zijn van dit niet-uniform karakter van het
integratiestreven.
Als besluit zullen de consequenties van deze vaststellingen voor de betekenis van het beginsel der toegewezen bevoegdheden binnen de rechtsorde
van de EEG worden aangegeven.
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Hoofdstuk 4
HET NIET-UNIFORM KARAKTER VAN DE MATERIËLE BEVOEGDHEID
VAN DE EEG

In de doctrine wordt vaak het onderscheid tussen positieve en negatieve integratie aangewend om de verschillen aan te geven die tussen de aan de
Gemeenschap toegewezen bevoegdheden bestaan 1 .
In een eerste en tweede paragraaf zullen deze begrippen en de belangrijkste
juridische verschillen tussen beide nader worden toegelicht. Vervolgens zal
in een derde paragraaf worden aangetoond hoe ten gevolge van een bepaalde interpretatie van de verdragsbepalingen inzake de negatieve integratie door het Hof enerzijds, en een toenemende tussenkomst van de LidStaten in het marktreguleringsproces anderzijds, een toenemende behoefte
bestaat aan een harmoniserend gemeenschapsoptreden. Tot slot zal in een
vierde paragraaf worden gesteld dat dit laatste optreden een vorm van
beperkt positieve integratie betreft, die op een overgangsgebied ligt van de
negatieve naar de positieve integratie. Deze vaststelling waardoor het traditionele onderscheid in een enigszins ander daglicht wordt geplaatst is,
zoals in deel drie zal blijken, een belangrijk element voor een juiste bepaling van de mogelijkheden en grenzen van 'implied powers' binnen de
EEG.

§ 1. Positieve en negatieve integratie
Bij nalezing van artikel 2 van het EEG-verdrag blijkt dat ter verwezenlijking
van de verdragsdoelstellingen twee middelen zijn neergelegd, namelijk de
instelling van een gemeenschappelijke markt en een geleidelijk tot elkaar
brengen van het economisch beleid van de Lid-Staten. De inhoud van deze
middelen wordt vervolgens toegelicht in artikel 3, sub a t / m k. In de verdere
hoofdstukken van het verdrag worden de daarin genoemde activiteiten
nader uitgewerkt.
1 Zie o.a. P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 60, en het WRR-rapport, The
unfinished European integration, p. 21.
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Uit de verdragsopzet blijkt dat het hoofdaccent op het eerste middel ligt,
namelijk de instelling van een gemeenschappelijke markt2. De verdragsauteurs hebben in de eerste plaats gekozen voor de instelling van een vrije
markteconomie, die hoofdzakelijk uit orderegels bestaat. Pas in tweede instantie wordt aandacht besteed aan de geleidelijke coördinatie van het economisch beleid. Hiertoe wordt een beroep gedaan op de instelling van
marktreguleringsmechanismes die voornamelijk uit sturingsregels bestaan3.
Aan dit economisch verschil tussen beide middelen is een belangrijk juridisch verschil gekoppeld. De aan de Gemeenschap toegekende bevoegdheden zijn onder het eerste middel sterker dan onder het tweede middel4. Een
uitzondering hierop vormen de gemeenschappelijke politieken (landbouw,
vervoer, mededinging5, gemeenschappelijke handelspolitiek, onderzoek en
technologische ontwikkeling, milieu- en associatiepolitiek), waar het geleidelijk nader tot elkaar brengen van het economisch beleid de hoogste vorm
van eenmaking bereikt. Vandaar ook dat de gemeenschapsinstellingen op
deze gebieden over zeer vergaande bevoegdheden beschikken6.
De totstandbrenging van de gemeenschappelijke markt en de instelling van
gemeenschappelijke politieken impliceren dus een bevoegdheidsoverdracht
van de Lid-Staten ten gunste van de Gemeenschap. De samenwerkingsmethode daarentegen laat de normatieve bevoegdheid van de Lid-Staten in
principe intakt laat. De terzake bestaande gemeenschapsbevoegdheden hebben voornamelijk betrekking of op taken van controle en coördinatie7, of op
taken van administratiefrechtelijke aard8. Hoewel de bevoegdheden van de
Lid-Staten vanuit inhoudelijk oogpunt dus intakt blijven, zij toch opgemerkt dat de uitoefening ervan procedureel wordt beperkt. Immers, de LidStaten dienen deze uit te oefenen in samenwerking met de gemeenschapsinstellingen9. Het Hof heeft deze beperking nog in de recente migratiezaak
2

L. Brinkhorst en R. Barents, Grondlijnen, p. 78, WRR-rapport, p. 21: "The EEC-treaty opted
for a system of negative (market)integration related to positive (policy)integration".
3 P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 60.
4 P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 57, en L. Brinkhorst en R. Barents,
Grondlijnen, p. 78.
5
Dit geldt voor zover het de artt. 85, lid 3,87, 90, lid 3, 92, lid 3, 93 en 94 betreft; voor nadere
details, zie infra, p. 58.
6 P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 57.
7
Zie ол. de artt. 103 t/m 109,118,118В, 128 EEG-verdrag.
8
Zie o.a. de artt. 124 t/m 127 EEG-verdrag.
9
Dit staat met zoveel woorden reeds in art. 6, eerste lid: "De Lid-Staten coördineren in nauwe
samenwerking met de instellingen van de Gemeenschap, hun economisch beleid in de mate
waarin dit ter bereiking van de doelstellingen van dit Verdrag noodzakelijk is". De uitwerking van dit algemeen principe van art. 6 is te vinden in Titel 2 inzake het economisch beleid enerzijds - met uitzondering van de bepalingen inzake de handelspolitiek, waarvoor in
het verdrag een gemeenschappelijk beleid is ingesteld - en in Titel 3 inzake een sociaal beleid
anderzijds. Zie ook P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 413.
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als volgt benadrukt: "Ofschoon dus artikel 118 de bevoegdheid der Lidstaten op sociaal gebied onverlet laat (...) preciseert die bepaling evenwel dat
die bevoegdheid moet worden uitgeoefend in het kader van de door de
Commissie te organiseren samenwerking tussen de Lid Staten"10. Het is ook
nuttig te preciseren dat een procedurele gemeenschapsbevoegdheid de vaststelling van normatief bindende besluiten niet in de weg staat11.
Uit bovenstaande blijkt dus dat het bevoegdheidsbegrip ten gevolge van het
niet-uniform karakter van het integratiestreven evenmin uniform is. Men
kan een onderscheid maken tussen een inhoudelijke gemeenschapsbevoegdheid - die betrekking heeft op de instelling van een gemeenschappelijke markt en van gemeenschappelijke politieken -, en een procedurele gemeenschapsbevoegdheid, die betrekking heeft op de samenwerkingsmethode12.
Bij een blik op de doctrine stelt men vast dat behalve dit expliciete verdragsonderscheid tussen integratie- en samenwerkingsmethode ook een ander
veelvuldig onderscheid wordt aangewend. Het betreft het onderscheid
tussen positieve en negatieve integratie.
Een positieve integratie duidt op het vormen en toepassen van gemeenschappelijke en/of gecoördineerde beleidsopties om bepaalde doelstellingen
te realiseren, andere dan het wegwerken van discriminaties en/of het elimineren van hindernissen in het tussenstaats handelsverkeer. Voorbeelden
hiervan zijn de verdragsbepalingen inzake een gemeenschappelijk landbouw-, vervoers- en mededingingsbeleid, een gemeenschappelijke handelsen associatiepolitiek, en sinds de Europese Akte, een gemeenschappelijk beleid inzake onderzoek en technologie, en milieu13. Ook de procedurele gemeenschapsbevoegdheden inzake de coördinatie van het economisch en
sociaal beleid dienen onder deze noemer gebracht te worden14. In dit verband zij ook gewezen op artikel 235 en de mogelijkheid om op basis van dit
10
Zie gevoegde zaken 281, 283, 284, 285 en 287/85, Duitsland e.a. Lid-Staten/Commissie, of
de migratie-zaak, Jur. 1987, p. 3203.
ï l Zie art. 103, lid. 2, op basis waarvan de Raad verordeningen heeft vastgesteld op het gebied van de instandhouding en het beheer van de visbestanden, en het energie- en voorzieningsbeleid. Zie ook de recente uitspraken van het Hof in de migratiezaak, voor wat art. 118
betreft, en in de Erasmus-zaak, nl. zaak 242/87,30-5-1989, n.n.g., voor wat art. 128 betreft: ondanks de afwezigheid in de tekst van een duidelijke mogelijkheid hiertoe heeft het Hof de
bevoegdheid erkend van resp. de Commissie en de Raad om bindende besluiten te nemen. Voor
nadere details, zie infra, p. 265 e. v.
12 Voor zover niet anders bepaald, zal in het hiernavolgende het begrip gemeenschapsbevoegdheid in haar algemene betekenis aangewend worden, dus betrekking hebbend op zowel
inhoudelijke als procedurele aspecten.
13
Zie de artt. 38 t/m 47; de artt. 75 t/m 84; de artt. 85, lid 3, 87, 90, lid 3, 92, lid 3, 93, 94; de
artt. 110 t/m 116; de artt. 130F t/m 130Q,· de artt. 130R t/m 130T.
14
Zie de artt. 103 t/m 118, en de artt. 117/m 128.

55

artikel nieuwe gemeenschappelijke politieken te ontwikkelen1 ь . Hieruit
blijkt dat de positieve integratie betrekking kan hebben op zowel inhou
delijke als procedurele gemeenschapsbevoegdheden. De nadruk ligt er
vooral op de marktregulering.
De negatieve integratie is gericht op het wegwerken van discriminaties op
grond van nationaliteit en/of geslacht, en in bepaalde gevallen op het weg
werken van alle, zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke, belemme
ringen in het tussenstaats handelsverkeer16. Positief uitgedrukt betreft de
negatieve integratie alle instrumenten die noodzakelijk zijn voor de instel
ling én optimale werking van de gemeenschappelijke markt17. Men kan
deze omschrijven als "een markt waar iedere marktdeelnemer onder niet
kunstmatig vervalste concurrentievoorwaarden vrij is te investeren, te produceren, te kopen, te verkopen of diensten te verlenen of te betrekken, daar
waar de economische voorwaarden de gunstigste zijn". Zij vertoont een
sterke analogie met de binnenlandse markt van een Lid-Staat18. Het nieuwe
begrip van de interne markt van artikel 8A van de Europese Akte en omschreven als "een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer
van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd", brengt weinig
verandering aan deze beschrijving .
Voorbeelden van negatieve integratie zijn de gebods- en verbodsbepalingen
inzake de afschaffing van de bestaande hindernissen in de tussenstaatse
handel van goederen - zowel die van publiekrechtelijke19 als van privaatrechtelijke oorsprong20 -, die inzake de niet-discriminatoire toepassing van
15

Zo heeft de Gemeenschap vóór de Europese Akte, op basis van dit artikel ondermeer een
gemeenschappelijk regionaal-, technologisch- en milieubeleid ontwikkeld.
16
Deze definities zijn ontleend aan J. Pinder, Positive and negative integration, some problems of economic union in the EEC, The world today, vol. 24,1968, p. 88-110. Zie ook WRRrapport, p. 7, waarin de negatieve integratie omschreven wordt als "the elimination of national barriers towards the introduction of a single, unified market" en positieve integratie
als "the implementation of common or Community coordinated policies".
' ' P . Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 53.
IB P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 59. Zie ook de uitspraak van het Hof
in zaak 15/81, Schuil/Inspecteur der Invoerrechten, Jur. 1982, p. 1409, waar het Hof de gemeenschappelijke markt als volgt omschrijft: "Het begrip gemeenschappelijke markt, zoals
door het Hof in een vaste rechtspraak ontwikkeld, ziet op de afschaffing van alle belemmeringen van het intracommunautair handelsverkeer teneinde de nationale markten te verenigen
tot een enkele markt die de omstandigheden van een binnenlandse markt zoveel mogelijk benadert. Het is van belang dat de voordelen van deze markt, behalve aan de handel, ook aan
particulieren ten goede komen ingeval zij grensoverschrijdende transacties verrichten".
19
Zie Titel 1 van het verdrag inzake het vrije verkeer van goederen.
20
Zie de artt. 85, lid 1, 86, 90, leden 1 en 2, en 92, leden 1 en 2. De samenhang tussen beide
groepen van bepalingen heeft het Hof zeer duidelijk onderlijnd in de gevoegde zaken 56 en
58/64, Gnindig/Consten, Jur. 1966, p. 494, waar het o.a. stelt: "dat het Verdrag, hetwelk zowel
in zijn preambule als in zijn tekst de opheffing van de handelsbelemmeringen tussen de staten

56

nationale regelingen op het gebied van het vrij verkeer van personen,
diensten en kapitaal21, en die inzake de afschaffing van fiscale discriminaties22. Ook artikel 119 inzake het discriminatieverbod op grond van geslacht
dient men hier te vermelden. De reden voor opname van dit artikel ligt niet
zozeer in een sociale bewogenheid als wel in de economisch geïnspireerde
vrees dat verschillen in nationale wetgeving tot concurrentievervalsingen
tussen de Lid-Staten zouden leiden, en dus een hindernis zouden zijn voor
de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt. In economische
termen uitgedrukt ligt de nadruk bij de negatieve integratie op de instelling
van een marktmechanisme en dit in eerste instantie op een negatieve wijze.
De bepalingen zijn niet zozeer gericht op het nemen van gemeenschappelijke en/of gecoördineerde beleidsopties, doch wel op de afschaffing van
minstens discriminerende nationale reglementeringen.
Samenvattend kan men het niet-uniform karakter van het integratieproces
en het gevolg hiervan - namelijk dat de gemeenschapsbevoegdheden naar
inhoud van intensiteit kunnen verschillen -, als volgt weergeven.
Binnen de positieve integratie treft men twee soorten bevoegdheden aan.
Enerzijds procedurele gemeenschapsbevoegdheden die bij uitstek de uitdrukking zijn van de gereserveerdheid van de Lid-Staten om op de gebieden
van economische en sociale politiek aan de Gemeenschap ruime bevoegdheden toe te kennen. Anderzijds inhoudelijke gemeenschapsbevoegdheden
ter uitbouw van gemeenschappelijke politieken, waarbij sprake is van een
maximale soevereiniteitsoverdracht ten gunste van de Gemeenschap. Deze
laatste bevoegdheden kunnen als klassiek beschouwd worden in de zin dat
zij gelijkwaardig zijn aan de bevoegdheden zoals in het nationale recht geformuleerd.
De reden voor toekenning van dergelijke verstrekkende gemeenschapsbevoegdheden is, voor wat het landbouw- en het vervoersbeleid betreft, de
omstandigheid dat ten tijde van de redactie van het verdrag elke Lid-Staat
een eigen beleid terzake uitgebouwd had. Dit beleid was gekenmerkt door
een sterk regulerend optreden van de overheid ter correctie van het marktmechanisme van vraag en aanbod. Een enkele openstelling van de grenzen
ter realisering van een vrij verkeer van landbouwprodukten of vervoerders, zou voor geen van de Lid-Staten acceptabel zijn geweest. Dit zou tot
een doorkruising en zelfs een onmogelijkmaking van het nationaal beleid
hebben geleid. De enige afdoende oplossing was de omvorming van de zes
beoogt (...) niet geacht kan worden de ondernemingen een handelen in strijd met deze doelstellingen toe te staan"; wat aan de Lid-Staten verboden wordt, dient met andere woorden ook aan
de ondernemingen verboden te worden.
21 Zie Titel 3 van het verdrag.
22
Zie de artt. 95 t/m 99.
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oorspronkelijke ordeningsstelsels in een gemeenschappelijk systeem, wat
dus ook de toekenning noodzakelijk maakte van verstrekkende gemeenschapsbevoegdheden teneinde de Gemeenschap in staat te stellen een adequaat gemeenschappelijk beleid te voeren23.
De reden voor opname van de mededingingsbepalingen, namelijk van de
artikelen 85, lid 3, 87, 90, lid 3, 92, lid 3, 93 en 94 is het er aan ten grondslag
liggende verbodsstelsel en de omstandigheid dat dit niet steeds even absoluut kan worden gehandhaafd. Vandaar de mogelijkheid van buiten toepassingverklaring van dit verbod en de mogelijkheid om op basis van de
artikelen 87, 90, lid 3, en 94 maatregelen te nemen, dienstig voor de toepassing van de artikelen 85, 90, 92 en 93. De mededingingsbepalingen van de
artikelen 85 tot en met 94 worden met andere woorden gekenmerkt door
een tweezijdig karakter. Enerzijds zijn er de verbodsbepalingen die tot het
domein van de negatieve integratie behoren. Anderzijds kan de Gemeenschap deze verbodsbepalingen buiten toepassing verklaren op grond van
welbepaalde in het verdrag neergelegde criteria. Dit laatste houdt een beleidsbevoegdheid in, die kenmerkend is voor het gebied van de positieve
integratie24.
Binnen de negatieve integratie, gericht op de instelling van een marktmechanisme, zijn de gemeenschapsbevoegdheden in eerste instantie negatief
geformuleerd. De Lid-Staten en de ondernemingen mogen niet belemmerend en/of discriminerend optreden met betrekking tot het vrije goederen-,
personen-, diensten- en kapitaalverkeer. Er is geen sprake van een klassieke
bevoegdheid op basis waarvan een werkelijk beleid gevoerd kan worden. In
dit verband is het interessant te wijzen op een terminologische verfijning
van Lenaerts: "Het lijkt correcter de term rechtssfeer te gebruiken in plaats
van bevoegdheidssfeer omdat de prerogatieven van de Gemeenschap zowel
positief als negatief geformuleerd werden in de verdragen. De bevoegdheidstoewijzingen aan de Gemeenschap komen hierbij op één lijn te staan
met de verbodsvoorschriften voor de Lid-Staten om belemmeringen van
het vrij verkeer van goederen en personen te creëren of in stand te houden"^.
23

T. Hartley, Het vervoer, en M. Melchior, Het gemeenschappelijk landbouwbeleid, in Dertig jaar gemeenschapsrecht, p. 483 e.V., en p. 495, en L. Brinkhorst en R. Barents, Grondlijnen,
p. 84. Voor de reden van opname van art. 113 en art. 238, zie infra, p. 205 e.v. Het grensoverschrijdend effect van de milieuproblematiek en het belang van een versteviging van de
internationale concurrentiepositie van de Gemeenschap, zijn de respectieve redenen voor de
opname van de hoofdstukken milieu en onderzoek en technologische ontwikkeling.
4
Zie P. Verloren van Themaat, Inleiding tot het Europees mededingingsrecht, in Europese
Monografien 28,1980, p. 10. Zie ook P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 385,
die het mededingingsbeleid situeren op een overgangsgebied tussen negatieve en positieve integratie.
" K. Lenaerts, Constitutie, p. 360.
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Behalve een methodologische verfijning biedt dit onderscheid tussen positieve en negatieve integratie het voordeel dat de samenwerkingsmethode
als procedurele gemeenschapsbevoegdheid onder de noemer van positieve
integratie kan worden gebracht. Hierdoor verliest het zijn onderscheidend
karakter niet ten aanzien van de klassieke samenwerkingsmethoden van
het internationaal recht.
Het is nuttig om reeds hier op te merken dat de Gemeenschap, indien
bepaalde voorwaarden zijn vervuld, op de gebieden van negatieve integratie ook harmoniserend kan optreden, wat een meer positieve bevoegdheid veronderstelt. Dit wijst er met andere woorden op dat het onderscheid
tussen positieve en negatieve integratie niet zo absoluut is als op het eerste
gezicht zou kunnen lijken26. Alvorens op dit punt in te gaan, is het zinvol
enkele juridische verschillen tussen de positieve en negatieve integratie
nader toe te lichten.

§ 2. Verdere juridische verschillen tussen positieve en negatieve integratie
Aan het onderscheid tussen negatieve en positieve integratie zijn, behalve
dit verschil in intensiteit van bevoegdheid, nog andere juridische verschillen gekoppeld.
Kenmerkend voor de verdragsbepalingen inzake positieve integratie is hun
ruime formulering. Slechts doelstellingen en beginselen en de door de instellingen te volgen procedure voor hun verwezenlijking worden aangegeven. Voorts beschikken de instellingen bij de uitstippeling van dit beleid
over een belangrijke discretionaire bevoegdheid of 'policy freedom'27. Een
gevolg hiervan is dat deze verdragsbepalingen geen rechtstreekse werking
hebben en dat de controlebevoegdheid van het Hof inzake de conformiteit
van de secundaire wetgeving met het verdrag vanuit inhoudelijk oogpunt
is beperkt tot een marginale toetsing: "Positive integration takes place
primarily in the Commission/Council circuit, where judgments of policy
opportuneness and the ability to reach consensus on the part of the Council
are decisive. The role of the Court of Justice is confined to general policy
surveillance"28.

26 Over deze mogelijkheid om harmoniserend op te treden, zie infra, p. 69 e.v.
27
Deze beleidsvrijheid uit zich niet enkel in de vrijheid van de instellingen bij de inhoudelijke uitstippeling van dit beleid, doch ook in de omstandigheid dat zij over een keuzevrijheid
beschikken inzake de aanwendbare rechtshandelingen. Zie infra, p. 97 e.V., over het
instrumenteel aspect van de bevoegdheid.
28
WRR-rapport, p. 29.

59

Tot slot zij onderlijnd dat het bestaan van gemeenschapsbevoegdheden of
minstens de uitoefening daarvan, een verlies of minstens een beperking
van de bevoegdheden van de Lid-Staten op deze gebieden tot gevolg heeft.
De Lid-Staten kunnen op deze gebieden in principe nog slechts regelend
optreden voorzover zij daartoe gemachtigd zijn door de Gemeenschap, om
het gemeenschappelijk beleid uit te voeren of aan te vullen29.
De negatief geformuleerde gemeenschapsbevoegdheden op het gebied van
negatieve integratie daarentegen worden gekenmerkt door een precíese en
onvoorwaardelijke formulering. Vandaar ook dat de meeste van deze bepalingen een rechtstreekse werking hebben30. Het is een gevestigde jurisprudentie dat bepalingen van gemeenschapsrecht rechtstreeks werken indien
zij naar inhoud duidelijk zijn, onvoorwaardelijk zijn en geen nadere uitvoering behoeven voor hun toepassing. Dit is meestal het geval voor bepalingen inzake negatieve interpretatie: "Negative integration measures in
principle require only single pronouncements by the Community legislature
and hence impose few demands on the latter's decision-making capacity"31.
Indien dit laatste toch het geval is - namelijk dat nadere uitvoering noodzakelijk is -, dan mag de uitvoerende instantie over geen discretionaire bevoegdheid of beleidsvrijheid terzake beschikken. Voor wat de afwezigheid
van een discretionaire bevoegdheid betreft, zij onderlijnd dat de omstandigheid dat het gemeenschapsrecht vage rechtsbegrippen hanteert of 'unbestimmte Rechtsbegriffe' de erkenning van een rechtstreekse werking niet in
de weg staat32.
Artikel 67 inzake het vrij verkeer van kapitaal is een voorbeeld van een bepaling waarvan het Hof tot nog toe de rechtstreekse werking niet heeft erkend. Dit is het gevolg van de ruime formulering van deze bepaling, namelijk dat een opheffing van de beperkingen terzake slechts gerealiseerd dient
te worden "in de mate waarin zulks voor de goede werking van de gemeen2У

С Timmermans, EEG harmonisatie en Nederlands recht een beeld van bewogen beweging,
RM Themis 1980, p. 410; zie ook P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 57.
Ό Zo heeft het Hof o.a. de rechtstreekse werking van de verdragsbepalingen ter instelling
van het vrij verkeer van goederen, personen, en diensten - meer in het bijzonder van de artt. 12,
30, 34, 37, lid 1,48,52,59 en 62 -, die inzake het mededingingsbeleid - nl. de artt. 85, leden 1 en
2, 86, 90, lid 1 en lid 2, eerste zin, en 93, lid 3 -, die inzake de fiscale discriminatie - nl. art. 95,
leden 1 en 2 -, en die inzake de gelijke behandeling van man/vrouw, nl. art. 119, voorzover dit
laatste een rechtstreekse en openlijke discriminatie betreft, erkend.
31
WRR-rapport, p. 29.
32 Zie hiertoe, R. Lauwaars en С Timmermans, Europees gemeenschapsrecht, p. 28-29. Zie ook
P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 232-233. Deze rechtstreekse werking
geldt voor zover het verdragsbepalingen, verordeningen en beschikkingen betreft. Voor wat
richtlijnen betreft, is het, zoals Timmermans stelt, juister te spreken van een met rechtstreekse
werking analoge werking van richtlijnbepalingen. Voor meer details, zie C. Timmermans,
Noot bij het arrest Kolpinghuis (180/86), AA 1988, p. 330 e.v. Zie ook infra, p. 169.
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schappelijke markt noodzakelijk is". Er zij echter op de uitspraak in de zaak
Casati gewezen, waarin de geoorloofdheid van een Italiaanse beperking inzake de uitvoer van bankbiljetten in het geding was33. Het Hof stelt er in
rechtsoverweging 12: "dat de in artikel 67, lid 1, vervatte verplichting tot
opheffing van de beperkingen met betrekking tot het kapitaalverkeer, voor
een bepaalde categorie van bewegingen alleen kan worden gepreciseerd aan
de hand van het oordeel dat de Raad in het kader van artikel 69 uitspreekt
over de noodzaak, die categorie voor de goede werking van de gemeenschappelijke markt te liberaliseren. De Raad heeft tot op heden geoordeeld
dat de liberalisatie van de uitvoer van bankbiljetten (...) niet zo een noodzaak vormt en niets wettigt de veronderstelling dat hij met dat standpunt de
grenzen van zijn beoordelingsbevoegdheid heeft overschreden". Deze overweging is belangrijk aangezien hieruit blijkt dat artikel 67, lid 1, een
rechtstreekse werking kan hebben voor andere kapitaalbewegingen, en dat
het Hof zich bevoegd acht de beoordelingsbevoegdheid van de Raad hieromtrent te toetsen34.
De erkenning van een rechtstreekse werking betekent geenszins dat de
mogelijkheid tot het nemen van uitvoerende gemeenschapsbesluiten, zoals
neergelegd in de artikelen 33, lid 7,48, lid 3, sub d, 49,54, lid 2, 63, lid 2, 66 en
69, overbodig is geworden. Zij behouden, ondanks de rechtstreekse werking
van de verdragsbepalingen, hun nut. Zij lichten de verbodsbepalingen
waarop zij betrekking hebben toe, concretiseren deze en regelen problemen
van organisatorische aard die met de vrijmaking van dit verkeer gepaard
gaan 35 . Een blik op de secundaire wetgeving met betrekking tot het personen- en dienstenverkeer kan dit praktische belang illustreren36. Zo heeft
de Raad richtlijnen vastgesteld inzake de opheffing van beperkingen van
verplaatsing en verblijf van werknemers en van gemeenschapsonderdanen
die zich naar een ander land van de Gemeenschap begeven om zich daar te
vestigen en diensten te verlenen dan wel te ontvangen37. Ook bevat een
verordening van de Commissie genomen op basis van artikel 48, lid 3, sub
d, bepalingen inzake het recht van de werknemers verblijf te houden na er
33

Zaak 203/80, Casati, Jur. 1981, p. 2611.
Zie ook P. Kapteyn en P. Verioren van Themaat, Inleiding, p. 299, en J.V. Louis, De Rechtsorde, p. 86.
35 P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 283.
36 Gelet op de omstandigheid dat de verdragsbepalingen terzake door eenzelfde fundamenteel opzet gekenmerkt worden - het Hof heeft dit met zoveel woorden onderstreept in zaak
118/75, Watson en Belman, Jur. 1976, p. 1200: "De artikelen 48 t/m 66 EEG-Verdrag (...) zijn
gebaseerd op dezelfde beginselen zowel met betrekking tot het binnenkomen en verblijven op
het grondgebied der Lid-Staten van onder het gemeenschapsrecht vallende personen, als met
betrekking tot het verbod van elke discriminatie op grond van nationaliteit" -, heeft deze
wetgeving zich op een vrijwel analoge wijze ontplooid.
37
Zierichtlijn68/63, PB 1968, L 257/13, enrichtlijn73/148, PB 1973, L 172/14.
34
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arbeid in loondienst verricht te hebben. Een richtlijn van de Raad kent
ditzelfde recht toe aan personen die zich in een andere Lid-Staat gevestigd
hebben38. Deze besluiten bevatten concrete aanwijzingen voor de Lid-Staten
ter verwezenlijking van dit vrij verkeer.
Een logisch gevolg van de afwezigheid van een beleidsvrijheid zijdens de
Commissie en/of de Raad bij de uitvoering van secundaire wetgeving is dat
de juridische controlebevoegdheid van het Hof inzake de conformiteit van
deze besluiten met het verdrag uiterst beperkt is. De rechtstreekse werking
van de meeste dezer verdragsbepalingen daarentegen heeft, in combinatie
met de prejudiciële procedure van artikel 177, wel tot gevolg dat het Hof een
belangrijke rol speelt bij de interpretatie van deze verdragsbepalingen en secundaire wetgeving. Telkens wanneer door een nationale rechter een vraag
wordt opgeroepen omtrent de betekenis van één dezer bepalingen bezit het
Hof, als juridisch controleorgaaan bij uitstek, de exclusieve bevoegdheid en
zelfs de verplichting deze te beantwoorden39. Het laatste woord inzake de
interpretatie van de negatieve integratiebepalingen ligt anders gezegd in
handen van het Hof: "Negative integration (...) evolves primarily through
the courts. The national legislature and executive and the Community
legislature are able to exert only limited influence on this process"40.
Tot slot zij opgemerkt dat de verdragsbepalingen en/of secundaire wetgeving, in tegenstelling tot de positieve integratie, geen verlies van de bevoegdheid van de Lid-Staten tot gevolg hebben doch slechts een beperking
van de uitoefening ervan. Zij mogen minstens niet meer op een discriminatoire wijze worden uitgeoefend41. Ten gevolge van de systematische aanwending van dynamische interpretatiemethoden kan deze beperking vrij
sterk zijn. Zoals hieronder zal blijken kan zij bijvoorbeeld betrekking
hebben op ook niet-economische aangelegenheden.

38

Zie verordening 1251/70 van de Commissie, PB 1970, L 142/24, enrichtlijn75/34 van de
Raad, PB 1975, L 14/10.
3 ' WRR-rapport, p. 28: "The Court of Justice and the national courts play a role in the application and enforcement; interpreta bon of the norms in question - i.e. the determination of
their substantive content - is the sole prerogative of the Court (...)". Zie ook P. Mathijsen, Teleologische interpretatie, p.5.
40
WRR-rapport, p. 28.
41
WRR-rapport, p. 21: "(...) the system (of negative integration) provides for permanent
limitations on the use (cursivering toegevoegd) of national policy instruments that obstruct
the working of the free market in the Community".
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§ 3. De interpretatie van de bepalingen inzake de negatieve integratie

A. De Raad en de Commissie
De interpretatie van het verdrag gebeurt in eerste instantie door het tweespan Commissie/Raad dat bij de dagelijkse uitoefening van zijn bevoegdheden geconfronteerd wordt met de noodzakelijkheid de inhoud van deze
verdragsbepalingen nader te omschrijven42. Voor wat de bepalingen inzake
negatieve integratie betreft gebeurt dit, zoals reeds aangegeven, ter uitvoering van de betreffende verdragsartikelen.
Het is interessant op te merken dat, ondanks het sterk intergouvernementeel karakter van de Raad 43 , bepaalde secundaire wetgeving van een bijzonder dynamische interpretatie getuigt. Een voorbeeld hiervan is verordening
1612/68 in de mate dat de Raad aan het vrij verkeer van werknemers, dat in
principe economisch is, een sociale dimensie verleent. Zo kent het ook aan
de familie van de werknemer het recht toe zich te vestigen op het grondgebied van een andere Lid-Staat en daar arbeid in loondienst te verrichten 44 .
Ook heeft de Raad het begrip Overige arbeidsvoorwaarden' ruim ingevuld.
De toetreding tot vakorganisaties en de uitoefening van syndicale rechten
dienen hieronder mede begrepen te worden (artikel 8), evenals het genot
van alle rechten en voordelen inzake huisvesting (artikel 9). Bovendien
dienen kinderen van de desbetreffende werknemer onder dezelfde voorwaarden als de eigen onderdanen van de Lid-Staat waarin hij werkt, te worden toegelaten tot het algemeen onderwijs, leerlingenstelsel en beroepsopleiding (artikel 12). Tot slot zij gewezen op de aan de communautaire werknemers toegekende voorrang ten aanzien van werknemers uit derde landen 45 .
Een ander voorbeeld is te vinden in richtlijn 73/148 inzake de opheffing van
de beperkingen inzake verplaatsing en verblijf van onderdanen van de Lidstaten binnen de Gemeenschap met betrekking tot de vestiging en verrich42

P. Mathijsen, Teleologische interpretatie, p. 5.
3 Voor nadere details, zie infra, p. 79.
44
Zie de artt. 10 en 11, PB 1968, L 257.
4
5 Zie art. 1, lid 2, art. 16, lid 2, en art. 19, leden 1 en 2. De hieraan ten grondslag liggende gedachte is dat de afschaffing van discriminaties tussen de onderdanen van de Lid-Staten
slechts volledig effectief kan zijn indien de communautaire arbeiders voorrang genieten ten
aanzien van arbeiders uit derde landen: zeker in periode van hoge werkloosheid binnen de
Gemeenschap, wordt de kans op een discriminerende behandeling van onderdanen van andere
Lid-Staten groter, indien ook arbeiders uit derde landen onder dezelfde of zelfs gunstiger omstandigheden op de gemeenschappelijke markt arbeid in loondienst kunnen verrichten. Voor
nadere details, zie infra, p. 240-241.
4
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ten van diensten. Uit artikel 1 blijkt dat het recht van vrije dienstverlening
niet alleen geldt voor de dienstverlener, doch ook voor de dienstontvanger46·
Echter, niet altijd kiest de Gemeenschap voor de meest integratiebevorderende interpretatie. Dit blijkt onder andere uit richtlijn 70/50 van de
Commissie, genomen ter uitvoering van artikel 33, zevende lid47. In deze
richtlijn is volgens de Commissie het begrip, maatregelen van gelijke werking in principe niet van toepassing op maatregelen 'zonder onderscheid'
genomen. Zij wijst dus de meest ruime interpretatie af volgens welke alle
overheidsmaatregelen met een beperkend effect op het grensoverschijdend
goederenverkeer onder het verbod van artikel 30 vallen48.
Zo ook heeft de uitvoering van artikel 67 waartoe de Raad bevoegd is lange
tijd van een schoorvoetende vooruitgang getuigd. Na de vaststelling van
twee liberalisatierichtlijnen begin jaren zestig, heeft de Raad pas in 1988 een
verdere belangrijke stap gezet op de weg naar een volledig vrij kapitaalverkeer door vaststelling van richtlijn 88/36149.

B. Het Hof van Justitie
Het is vooral de verdienste van het Hof om, voornamelijk via prejudiciële
uitspraken, de gemeenschapsprerogatieven op de gebieden van negatieve
integratie ruim te formuleren. Zoals evenwel ook zal blijken, is deze integratiebevorderende interpretatie gepaard gegaan met de erkenning van een
mogelijkheid voor de Lid-Staten om in bepaalde omstandigheden desondanks regelend op te treden.

a. Maximale interpretatie...
Van een bijzonder sterke dynamische interpretatie van de verdragsbepalingen getuigt de rechtspraak inzake het vrij verkeer van goederen. In de Dassonville-uitspraak neemt het Hof alle twijfels weg over het al dan niet
ruimer karakter dan een enkel discriminatieverbod van de bepalingen van

46

PB 1973, L172/14.
PB 1970, L13.
48
Voor nadere details, zie o.a. R. Lauwaars en С Timmermans, Europees gemeenschapsrecht,
p. 159-160.
4
' PB 1988, L 178. Voor nadere details, zie R. Lauwaars en С Timmermans, Europees gemeen
schapsrecht, p. 193, P. Oliver and J.P. Saché, Free movement of capital between the Member
States: recent developments, CMLR 1989, p. 61.
47
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artikel 30. Het interpreteert dit verbod als de uitdrukking van het meest
ruime vrijheidsbegrip50.
De wijze waarop het Hof inhoud geeft aan het begrip werknemer - dat steeds
meer als een begin van een Europees burgerschap beschouwd kan worden51 en aan het begrip sociaal voordeel van artikel 7, lid 2 van verordening
1612/68, is eveneens bijzonder illustratief52.
Met betrekking tot het vrij verkeer van personen en diensten in het algemeen zij gewezen op de omstandigheid dat het Hof de desbetreffende discriminatieverboden niet enkel toepasselijk acht op gevallen van formele doch
ook op gevallen van materiële discriminatie. Ondanks de afwezigheid van
een algemeen aanvaarde definitie van het begrip materiële discriminatie
kan men stellen dat dit begrip een situatie betreft van gelijke behandeling
van ongelijke gevallen, waarbij het daadwerkelijk effect van een maatregel
bepalend is. Hoewel de maatregel zelf geen onderscheid maakt naar nationaliteit, leidt de toepassing ervan toch tot een discriminatie53.
Bepaalde jurisprudentie inzake dienstverlening duidt zelfs op een evolutie
naar een ruimer vrijheidsbegrip dan een enkel discriminatieverbod. Dit
geldt minstens voor die zaken waarin sprake is van een situatie waarin
slechts de diens tont vanger zich verplaatst, of waarin noch dienstverlener
noch dienstontvanger zich verplaatsen. Uit de zaak Coditel Π blijkt duidelijk
5 0

Zaak 8/74, Dassonville, Jur. 1974, p. 837. Voor nadere details zie P. Kapteyn en P. Verloren
van Themaat, Inleiding, p. 258-259, en R. Lauwaars en C. Timmermans, Europees gemeen
schapsrecht, p. 160 t/m 170.
51 J.V. Louis, De rechtsorde, p. 31. Zie ook A. Durand, European citizenship, ELR 1979, p. 3 e.v.
52 Zie, voor wat het begrip werknemer betreft, zaak 139/85, Kempf, Jur. 1986, p. 1741, waarin
het Hof art. 48 van toepassing verklaart op deeltijdarbeid, ook wanneer daarnaast een beroep
gedaan wordt op financiële ondersteuning in de ontvangende Lid-Staat. Zie ook zaak 39/86,
Lair, overweging 39 en zaak 197/86, Brown, overweging 23, Jur. 1987, op resp. p. 3616 en 3205
waarin het Hof het begrip werknemer eveneens sterk uitrekt. Zie voor wat het begrip sociaal
voordeel betreft, de uitspraak in zaak 249/83 Hoeckx, Jur. 1985, p. 973 en in zaak 122/84,
Scrivner, Jur. 1985, p. 1027: het Hof beschouwt een sociale uitkering die op algemene wijze het
bestaansminimum waarborgt, als een sociaal voordeel. In dit verband is het ook interessant te
wijzen op de enigszins ironische uitspraak in zaak 39/85, Reed, Jur. 1986, p. 1283, waarin het
Hof de partner met wie de werknemer een vaste relatie heeft, eveneens als een sociaal voordeel beschouwt van die werknemer. Zie tenslotte de uitspraak in zaak 186/87, Cowan, waarin
het Hof het discriminatieverbod van art. 7 van toepassing acht op de toerist als dienstontvanger, 2-2-1989, n.n.g.

53 Voor nadere details, zie C. Timmermans, Verboden discriminatie of (geboden) differentiatie, SEW 1982, p. 448 e.ν. Voor het vrij verkeer van personen, zie de uitspraken van het Hof in
ол. zaak 152/73, Sotgiu, Jur. 1974, p. 153, zaak 1/78, Kenny, Jur. 1978, p. 1489, gevoegde zaken
154 en 155/87, Wolf en Dorchain, 7-7-1988, n.n.g., en zaak 175/89, Biehl, 8-5-1990, n.n.g. Voor
wat de vrije vestiging betreft, zie de uitspraken in o.a. zaak 2/74, Reyners, zaak 71/76 ,
Thieffry, zaak 11/77, Patrick en zaak 107/83, Иорр, in resp. Jur. 1974, p. 631, Jur. 1977, p. 765,
Jur. 1977, p. 1199, en Jur. 1984, p. 2985. Met betrekking tot de vrije dienstverlening, zie de
uitspraken in ол. zaak 33/74, van Binsbergen, Jur. 1974, p. 1299, en zaak 279/80, Webb, Jur.
1981, p. 3305.
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hoe de criteria die bij de toepassing van de artikelen 30 en 59 gehanteerd
worden, elkaar grotendeels zijn genaderd54. Een mogelijke verklaring hier
voor is de gelijkenis die bestaat tussen een dergelijke gepresteerde dienst
waarbij de dienstverlener zich niet verplaatst en een goed55.
Verder getuigt 's Hofs rechtspraak inzake hetfiscaaldiscriminatieverbod
van een ruime interpretatie. Het discriminatieverbod van binnenlandse be
lastingen op gelijksoortige producten is uitgebreid met een verbod van nietdiscriminerende binnenlandse belastingen die de invoer verhinderen of
bemoeilijken van producten van de overige Lid-Staten56. Hetzelfde geldt
voor de rechtspraak inzake het discriminatieverbod op basis van geslacht in
de zin dat dit verbod niet alleen geldt ten aanzien van elke vorm van recht
streekse discriminatie, maar ook ten aanzien van elke vorm van indirecte
discriminatie57.
Tot slot zij, voor wat de mededingingsbepalingen betreft, ten titel van voor
beeld gewezen op de uitspraak van het Hof in zaak 8/72, Continental Can. In
deze zaak heeft het Hof alle twijfels weggenomen over de mogelijke toepas
sing van artikel 86 inzake misbruik van machtspositie ten aanzien van ook
structurele maatregelen van ondernemingen, zoals een versteviging van de
machtspositie door concentratie. Er kan sprake zijn van misbruik, zo oor
deelt het Hof, indien een onderneming met een machtspositie deze zodanig
versterkt dat de aldus bereikte graad van overheersing de mededinging we
zenlijk belemmert58.
Bovenstaande rechtspraak getuigt zonder meer van een maximale interpre
tatie van de bepalingen inzake de instelling van een gemeenschappelijke
markt. Dit heeft onder andere tot gevolg dat "(...) the legal restrictions im-

54

Zaak 262/81, Coditel 2, Jur. 1982, p. 3381, overweging 13: " Het aan artikel 36 ten grondslag
liggende onderscheid tussen het bestaan van een door de wettelijke regeling van een Lid-Staat
(...) erkend recht (...) en de uitoefening ervan (...) geldt ook wanneer dit recht wordt uit
geoefend in het kader van het dienstenverkeer".
55 Voor nadere details, zie P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 290 e.V., C.
Timmermans, SEW 1982, p. 449 e.V., en A. Leenen, Recente ontwikkelingen op het terrein van
de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening binnen de EEG, SEW 1985, p. 543
e.v.
56 Zie o.a. A. Easson, Fiscal discrimination: new perspectives on Article 95 of the EEC-Treaty,
CMLR 1981, p. 544 e.V., R. Barents, Preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Europees
Recht, SEW 1983, p. 461, P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 253, R.
Lau waars en С. Timmennans, Europees gemeenschapsrecht, p. 155.
5 7
Zie o.a. zaak 43/75, Defrenne 2, Jur. 1976, p. 455 , en zaak 96/80, Jenkins, Jur. 1981, p. 911.
Voor nadere details, zie o.a. S. Prêchai, Gelijke behandeling retrospectief, SEW 1988, p. 97.
58
Zaak 8/72, Continental Can, Jur. 1973, p. 215 e.v.
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posed on national powers often extend well beyond what an initial reading
of the EEC-Treaty might suggest"59.

b.... en uitzonderingen
Zoals reeds aangegeven heeft deze extensieve interpretatie ook een keerzijde. Het is gepaard gegaan met een andere evolutie in de rechtspraak op
grond waarvan nationale reglementeringen die het tussenstaatse handelsverkeer belemmeren, onder bepaalde omstandigheden toch toelaatbaar zijn.
Het Hof heeft zich anders gezegd genoodzaakt gezien op de door hem
dynamisch geïnterpreteerde verbodsbepalingen uitzonderingen toe te staan.
Dit geldt voor alle genoemde gebieden.
Reeds in het Dassonville-arrest heeft het Hof door toepassing van een 'rule
of reason' de draagwijdte van zijn rechtspraak inzake het vrij verkeer van
goederen - waarin het het meest ruime vrijheidsbegrip hanteert - beperkt.
Het stelt er: "dat zolang een communautaire regeling ontbreekt waarin de
consument waarborgen voor de echtheid van de benaming van oorsprong
van een produkt worden geboden, een staat ter voorkoming van oneerlijke
mededinging slechts redelijke maatregelen mag nemen, terwijl de handel
tussen de Lid-Staten niet door bewijsvoorschriften mag worden belemmerd
- in dier voege dat van de voorgeschreven bewijsmiddelen door alle onderdanen dier staten gebruik moet kunnen worden gemaakt -". Bij ontstentenis
van gemeenschappelijke regels zijn de Lid-Staten met andere woorden nog
bevoegd om niet-discriminerende handelsmaatregelen te treffen, indien
dringende behoeften dit noodzakelijk maken60.
Met betrekking tot het vrij verkeer van personen en de vrije dienstverlening heeft het Hof aan de uitbreiding van het formeel discriminatieverbod
tot een materieel discriminatieverbod de mogelijkheid van een objectieve
rechtvaardiging gekoppeld. In het van Binsbergen-arrest stelt het dat een eis
van vestiging binnen het rechtsgebied van bepaalde rechterlijke instanties
niet in strijd is met de artikelen 59 en 60 mits die eis objectief noodzakelijk is
ter waarborging van de naleving van beroepsregelen die met name verband
houden met de rechtsbedeling en de inachtname van de beroepsethiek en
mits geen minder stringente maatregelen even efficiënt zijn61.
59

WRR-rapport, p. 22.
Zie ook de latere uitspraak in zaak 120/78, Cassis de Dijon, Jur. 1979, p. 649: "Belemmeringen van het intracommunautaire verkeer als gevolg van dispariteiten van de nationale
wettelijke regelingen (...) moeten worden aanvaard, voorzover dringende behoeften (...) ze
noodzakelijk maken".
61 Zaak 33/74, Jur. 1974, p. 1299. Een gelijkaardige rechtvaardigingstoets is te vinden in de
uitspraken van het Hof in o.a. zaak 16/78, Choquet, Jur. 1978, p. 2293, en in zaak 279/80,
Webb, Jur. 1981, p. 3305.
60
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Voor wat het fiscaal discriminatieverbod betreft zij gewezen op de uitspraak
in de zaak Vinal Orbat. Hierin acht het Hof een differentiatie tussen twee
gelijksoortige producten, namelijk synthetisch geproduceerd ethylalcohol en
uit landbouwproducten gestookte ethylalcohol, gerechtvaardigd. In casu
werd eerstgenoemd voornamelijk ingevoerd product hoger belast dan het
tweede voornamelijk in Italië geproduceerde product 62 . Zulke differentiaties
zijn volgens het Hof aanvaardbaar wanneer zij gericht zijn op de verwezenlijking van economische beleidsoogmerken die op him beurt met de in het
gemeenschapsrecht gestelde eisen verenigbaar zijn 63 . Deze uitspraak is
evenwel het voorwerp van kritiek geworden omdat het Hof niet onderzocht
heeft of het gekozen middel, namelijk een hogere belasting voor synthetisch
ingevoerd ethylalcohol, noodzakelijk is voor het bereiken van de energiepolitieke en landbouwpolitieke doelstellingen van de nationale overheid«.
Een objectieve rechtvaardigingstoets is tenslotte ook waarneembaar in de
rechtspraak inzake gelijke behandeling van man en vrouw. Een lager uurloon toegekend aan deeltijdarbeiders voor de verrichting van gelijke arbeid
is niet in strijd met artikel 119 EEG-verdrag indien dit verschil zijn verklaring vindt in objectief gerechtvaardigde factoren die geen verband houden
met discriminatie op grond van geslacht65.
Nationale overheidsmaatregelen kunnen bijgevolg, ondanks hun belemmerende werking, door de toepassing van een 'rule of reason' of de erkenning van een objectieve rechtvaardigingstoets in bepaalde omstandigheden
toch verenigbaar met het gemeenschapsrecht zijn.
Dit wijst er op dat een enkele afbraak van de handelsbelemmeringen niet
steeds voldoende is voor de realisatie van een gemeenschappelijke markt.
Deze vaststelling en de omstandigheid dat de dynamische interpretatie van
de discriminatieverboden door het Hof zeer sterk door de feiten van het
geval bepaald wordt - hetgeen de precedentwerking van uitspraken voor de
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Zaak 46/80, Jur. 1981, p. 77.
Overweging 5. Zie ook zaak 132/88, Commissie/Griekenland, 5-4-1990, n.n.g., waarin het
Hof stelt dat op grond van art. 95 geen bezwaar kan worden gemaakt tegen het feit dat de Lidstaten omwille van redenen van sociale politiek de belasting op auto's met een cylinderinhoud van 1800 cc en meer op een buitengewoon hoog peil vaststellen.
°* Voor nadere details zie o.a. A. Easson, CMLR 1981, p. 545, P. Kapteyn en P. Verloren van
Themaat, Inleiding, p. 253, С Timmermans, SEW 1982, p. 437.
*" Zie de zaak 96/80, Jenkins, Jur. 1981, p. 911. Dit lager uurloon werd toegepast omdat section
1, lid 2, sub a van de Equal Pay Act 1970 inzake gelijke beloning voor gelijksoortig werk niet
van toepassing zou zijn, aangezien volgens de werkgever een wezenlijk verschil bestaat tussen
deeltijd- en voltijdarbeid.
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toekomst vermindert - wijzen op de noodzaak van een gemeenschapswetgeving op deze gebieden66.
Vandaar dat, mede gelet op de omstandigheid dat de Lid-Staten steeds meer
in het marktmechanisme tussenkomen, de auteurs van het WRR-rapport
terecht concluderen: "The elimination of national powers alone is, however, not sufficient for the establishment of a common market. (...) As the
degree of intervention by national governments increases in terms of scope,
frequency and intensity, every form of negative, liberalising integration
needs to be accompanied by more comprehensive, positive (policy) integration if adequate government policies are to be maintained"67.

§ 4. Harmonisatierichtlijnen: een vorm van beperkt positieve integratie
Zoals reeds aangegeven bevatten de verdragsbepalingen inzake negatieve
integratie naast de reeds genoemde artikelen die aan de Gemeenschap bevoegdheden van uitvoerende aard verlenen, ook enkele artikelen met een
enigszins ander karakter. Zij verlenen aan de Gemeenschap een harmonisatiebevoegdheid. De uitoefening van deze bevoegdheid leidt, zoals zal
worden aangetoond, tot een overbrugging van het onderscheid tussen negatieve en positieve integratie dat aan het verdrag ten grondslag ligt.
In de eerste plaats zij gewezen op de specifieke harmonisatiebevoegdheden
van de artikelen 49, 51, 54, lid 3, sub g, 56, lid 2, 57, leden 1 en 2, en 66 voor
wat het vrij verkeer van personen en de vrije dienstverlening betreft68, artikel 70 inzake het deviezenbeleid van de Lid-Staten met betrekking tot het
66

Zie o.a. zaak 71/76, Thieffry, Jur. 1977, p. 765, waarin toepassing van het materieel discriminatieverbod mogelijk is omdat het nationaal diploma reeds als gelijkwaardig was erkend door het krachtens de wetgever van het land van vestiging bevoegde gezagsorgaan; zie
ook zaak 11/77, Patrick , Jur. 1977, p. 1199. Vandaar dat Timmermans terecht stelt: "Harmonisatie kan dan juist zeer gewenst blijken om zowel aan de nationale overheid als het bedrijfsleven en de justitiabelen duidelijkheid te verschaffen", C. Timmermans, RM Themis
1980, p. 410.
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WRR-rapport, p. 23.
68 Art. 49 kan dus zowel voor het nemen van maatregelen van uitvoerende aard als voor het
nemen van harmonisatierichtlijnen worden gebruikt. Vanuit dit opzicht verschillen de artt.
48 t/m 51 van de verdragsbepalingen inzake vestiging en diensten, waar een strikte scheiding
bestaat tussen art. 54, lid 2 en art. 63 enerzijds, en art. 54, lid 3, sub g, 56,57 en 66 anderzijds.
De meeste op grond van art. 49 genomen harmonisatierichtlijnen zijn genomen in combinatie
met de artt. 57 en 66; zie bijv.richtlijn86/457 inzake een specifieke opleiding in de huisartsengeneeskunde, PB 1986, L 267/26, enrichtlijn89/48 inzake een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van tenminste drie jaar worden afgesloten, PB 1989, L 19/6. Tot nog toe is slechts één harmonisatierichtlijn op basis van
alleen art. 49 genomen, ni.richtlijn77/486 inzake het onderwijs van migrantenkinderen, PB
1977, L 199.
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kapitaalverkeer met derde landen, en artikel 99 inzake indirecte belastingen.
Sinds de Europese Akte kan men ook artikel 118A inzake minimumvoorschriften ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in dit verband vermelden. Weliswaar behoort het sociaal beleid
volgens de opzet van het verdrag tot de bevoegheid van de Lid-Staten doch
dankzij de Europese Akte kan de Gemeenschap nu ook op dit terrein op een
meer dan coördinerende wijze actief zijn69.
Naast deze specifieke bevoegdheden bestaat ook een algemene harmonisatiebevoegdheid neergelegd in de artikelen 100 en artikel 100A70. In tegenstelling tot de 'leges speciales' zijn zij niet aan een bepaalde materie verbonden doch zij zijn functioneel. Zij zijn gericht zijn op de instelling en
werking van respectievelijk de gemeenschappelijke markt en de interne
markt en hebben zodoende een potentieel ruim toepassingsgebied. Dit verklaart waarom in artikel 100, in tegenstelling tot de specifieke coördinatierichtlijnen, de rechtstreekse invloed op de instelling en/of werking van
de gemeenschappelijke markt bij aanwending van deze 'lex generalis' niet
wordt verondersteld, doch bewezen dient te worden. In de mate dat artikel
100A slechts spreekt van maatregelen "die de instelling en de werking van
de inteme markt betreffen" kan men het vanuit dit opzicht zeker als een
vooruitgang beschouwen.
Het functioneel karakter is ook de reden dat artikel 100 geen gekwalificeerde
meerderheid doch een unanimiteit vereist voor het nemen van richtlijnen.
Ook vanuit dit opzicht betekent het vereiste van gekwalificeerde meerderheid in artikel 100A een vooruitgang. Hiertegenover staat wel dat samenwerking met het Europees Parlement vereist is en dat artikel 100A, lid 1, niet
van toepassing is op de fiscale bepalingen, op de bepalingen inzake het vrij
verkeer van personen en op de bepalingen inzake de rechten en belangen
van werknemers. Bovendien maakt het vierde lid een 'opting out' door een
Lid-Staat mogelijk, wat bij artikel 100 onder geen enkele omstandigheid
mogelijk is.
Een enigszins ongewone positie neemt artikel 99 in. In tegenstelling tot de
overige 'leges speciales' zijn besluitvorming bij unanimiteit en het bewijs
van een noodzaak van harmonisatie voor de instelling en de werking van
de interne markt hier wel vereist. Een mogelijke reden voor dit afwijkend
karakter is het belang van de fiscale politiek als instrument voor het eco6y

Er zij overigens opgemerkt dat de opname van art. Π8Α niet zo vernieuwend is als op het
eerste gezicht zou kunnen blijken, aangezien de daarin geregelde materies reeds door aanwen
ding van art. 100 tot de bevoegheidssfeer van de Gemeenschap behoorden.
'0 Weliswaar is art. 100A in algemenere bewoordingen opgesteld - maatregelen en niet alleen
richtlijnen kunnen zondermeer worden vastgesteld -, doch volgens een verklaring van de Con
ferentie inzake art. 100A dient de Commissie bij voorkeur het instrument van de richtlijn aan
te wenden, wanneer de harmonisatie in één of meer Lid-Staten een wijziging van wettelijke
bepalingen met zich meebrengt. Over de waarde van deze verklaring, zie infra, p. 104.
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nomisch beleid van de Lid-Staten, en bijgevolg hun gevoeligheid voor dit
aspect van hun fiscale soevereiniteit.
Kenmerkend voor genoemde artikelen is dat zij, zoals de bepalingen inzake
positieve integratie, instructienormen betreffen. Zij laten de uitoefening
van de harmonisatiebevoegdheid aan het oordeel van de Raad over. Een
gevolg hiervan is dat deze verdragsbepalingen geen rechtstreekse werking
bezitten.
Een andere gelijkenis met de positieve integratie betreft de omstandigheid
dat de vaststelling van richtlijnen elk later wetgevend optreden van de LidStaten op dit gebied uitsluit71. Harmonisatiewetgeving heeft met andere
woorden na inwerkingtreding een 'Sperrwirkung' ten opzichte van andersluidend nationaal recht72. Dat geharmoniseerd recht in laatste instantie, althans in verschijningsvorm, nationaal recht blijft doet hieraan geen afbreuk. De wetgevende bevoegdheid van de Lid-Staten is immers een gebonden bevoegdheid73. Dit geldt te meer voor die gevallen waarin de richtlijn
zodanig gedetailleerd is dat zij het karakter van een verordening krijgt74. Het
nemen van harmonisatierichtlijnen leidt dus tot een beperking van de
bevoegdheid van de Lid-Staten, en niet tot een beperking van de uitoefening
van hun bevoegdheid.
Ook een analyse van de reden van opname van deze harmonisatiebevoegdheid wijst op een gelijkenis van deze bevoegdheid met die inzake positieve
integratie. Men kan deze reden situeren tegen dezelfde achtergrond als die
welke de opname van de verdragsbepalingen inzake positieve integratie
heeft geïnspireerd.
Hoewel nationale reglementeringen ten tijde van de redactie van het verdrag op deze gebieden nog vrij schaars waren, beseften de verdragsauteurs
desalniettemin dat een enkele afschaffing van discriminerende handelsbelemmeringen niet steeds voldoende zou zijn voor de totstandkoming van
een gemeenschappelijke markt. Dit blijkt onder andere uit de bepalingen
inzake vrije vestiging en dienstverlening: afschaffing van formele discrimi71

T. Vogelaar, Het nader tot elkaar brengen van de nationale wetgeving bij toepassing van
het verdrag van Rome, SEW 1974, p. 302, С. Timmermans, RM Themis 1980, p. 410.
72
M. Seidel, Ziele und Ausmass der Rechtsangleichung in der EWG - zur Britischen Auffas
sung, Europarecht 1979, p. 175.
" Zie P. Pescatore, The law of integration, p. 63: "On the other hand, resort to the medium of
the directive and the decision is an indication of a 'retained legislative competence' on the
part of the Member-States (...) Yet even this retention of competence is merely formal, since
we have seen that in these cases the decisions on legislative policy are taken at the Com
munity level, so that the legislative competence exercised in this case by the States is merely
a 'tied competence'".
74
С Timmermans, RM Themis 1980, p. 410, en H. Knick, Völkerrechtliche Verträge, p. 43.
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naties zou niet voldoende zijn, aangezien ook niet-discriminerende nationale reglementeringen het tussenstaatsverkeer kunnen belemmeren of bemoeilijken. Vandaar de opname van de artikelen 57 en 66 die aan de Gemeenschap een harmonisa tiebevoegdheid verlenen voor de onderlinge
erkenning van diploma's, en voor de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften van de Lid-Staten inzake de toegang tot
werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening ervan.
Ook de opname van artikel 36 wijst op de noodzaak van een harmonisatiebevoegdheid. Deze bepaling gaat uit van de gedachte dat discriminerende
technische voorschriften van Lid-Staten (inzake kwantiteit, presentatie,
verpakking van produkten etc), ondanks hun handelsbelemmerend en
discriminerend karakter, toch kunnen voortbestaan onder bepaalde voorwaarden. Vandaar dat artikel 100 in het verdrag is opgenomen.
Dit wijst erop dat de verwerkelijking van de negatieve integratie in bepaalde
gevallen een aanvullend gemeenschapsoptreden vereist. Het verdrag heeft
hierin voorzien, niet door de invoering van een gemeenschappelijk beleid,
doch door de opname van een harmonisatiebevoegdheid ter aanvulling
van de negatieve integratie. Geacht werd dat de Gemeenschap op deze wijze
voldoende in staat zou zijn om te kunnen optreden ten aanzien van die situaties waarin formeel niet-discriminerende nationale maatregelen toch een
belemmerend effect hebben op de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt.
Een blik op de secundaire gemeenschapswetgeving volstaat om vast te stellen hoezeer de Gemeenschap zich reeds vóór de Europese Akte van het
harmonisatie-instrument heeft bediend, en dit op de meest uiteenlopende
gebieden75. De verklaring voor het veelvuldig gebruik van deze bevoegdheid is een toename van het regulerend optreden van de nationale overheid ter correctie van het marktmechanisme76. In het licht van de reeds vermelde keerzijde van 's Hofs jurisprudentie - namelijk de toepassing van een
'rule of reason' en de erkenning van een objectieve rechtvaardigingstoets kan dit optreden in bepaalde gevallen toelaatbaar worden geacht. Deze com75
Zie o.a. С Timmermans, RM Themis 1980, p. 417 e.V., waarin hij opmerkt dat behalve het
gebied van de technische handelsbelemmeringen en de fiscale sector, de banken- en verzeke
ringensector, het vennootschapsrecht en het beurzenrecht, ook geheel nieuwe sectoren voor
werp van harmonisatierichtlijnen zijn geworden, zoals deze van de milieubescherming, van de
harmonisatie van sociale wetgeving, (zo o.a. de richtlijnen betreffende het behoud van rech
ten van werknemere bij fusie of overgang van bedrijven, en betreffende het collectief ontslag
van werknemers) en van het consumentenbeleid.
7
° Immers, in het midden van de jaren zestig heeft een doorbraak van de gemengde economie
plaatsgevonden; een 'interventionisme économique', gebaseerd op het ideeëngoed van Keynes,
heeft zich sindsdien cumulatief doorgezet, M. Quintijn, Zeven jaar Europese Raad - een evolutie, Internationale Spectator 1981, p. 444.
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binarie van factoren heeft ertoe geleid dat, ondanks de maximale inter
pretatie van de verdragsbepalingen inzake de instelling van een gemeen
schappelijke markt en het dus ruime toepassingsgebied van deze verbods
bepalingen, de noodzaak van een communautaire harmonisatie niet min
der is geworden.
Gelet op deze juridische gelijkenissen met de bepalingen inzake positieve
integratie kan men dit harmonisatieoptreden van de Gemeenschap be
schouwen als een vorm van positief beleid, zij het een beperkt positief
beleid. De reden voor dit beperkt karakter is dat de gemeenschapsinstel
lingen, in tegenstelling tot de positieve integratie, over geen keuzevrijheid
beschikken inzake de aan te wenden instrumenten. Slechts richtlijnen kun
nen worden genomen.
Bovenstaande wijst er op dat negatieve en positieve integratie steeds meer
in elkaar overlopen: "In achieving the integration of mixed economies, both
forms of integration are, in brief, inextrincably interwoven (cursivering
toegevoegd)"77. De harmonisatiebevoegdheden liggen op het overgangsge
bied tussen beide vormen van integratie, of zoals Timmermans het treffend
omschrijft: "Harmonisatie begint eerst dan warmeer de negatieve integratie
ophoudt" 78 .
Deze vaststelling die de klassieke scheiding tussen negatieve en positieve
integratie in een enigszins ander daglicht plaatst, is onder andere van belang
voor een juiste bepaling van de mogelijkheden en grenzen van aanwending
van het 'implied powers'-begrip op het gebied van de externe betrekkingen.
Tot nog toe heeft de jurisprudentie inzake 'implied powers' steeds betrek
king gehad op gebieden van gemeenschappelijk beleid, meer in het bij
zonder vervoer en visserij. Het is de vraag of een erkenning van 'implied
powers' ook op gebieden van negatieve integratie en op gebieden van be
79
perkt positieve integratie mogelijk is . Echter, alvorens hierop in te gaan, is
het noodzakelijk om eerst de complexiteit van het bevoegdheidsbegrip na
der toe te lichten.

7 7

WRR-rapport, p. 23.
С Timmermans, RM Themis 1980, p. 408. Zie ook WRR-rapport, p. 7.
7
' Het belang van deze vraag ligt, zoals in volgend hoofdstuk zal blijken, in de omstandig
heid dat het verdrag op deze gebieden niet in uitdrukkelijke gemeenschapsbevoegdheden
voorziet om internationale overeenkomsten te sluiten.
7 8
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Hoofdstuk 5
DE COMPLEXTTEIT VAN HET BEVOEGDHEIDSBEGRIP IN НЕТ RECHT
VAN DE EEG

Inleiding
In het hiernavolgende zal worden aangetoond hoe het niet-uniform karak
ter van het integratiestreven ook een uitdrukking vindt in de verdragsbepa
lingen inzake de deelname van de instellingen en de wijze van besluitvor
ming enerzijds, en die inzake de mogelijk aanwendbare rechtsinstrumenten
anderzijds. Het niet-uniform karakter komt anders gezegd niet enkel tot
uiting in het verschil in intensiteit van de gemeenschapsbevoegdheden qua
inhoud, doch ook in de mate van betrokkenheid van de instellingen bij de
uitoefening ervan en het al dan niet bestaan van een keuzemogelijkheid
voor de instellingen bij de vaststelling van rechtsbesluiten.
Niet alleen een bijzondere complexiteit van het communautaire bevoegdheidsbegrip is hiervan het gevolg doch ook een complexer karakter van de
bevoegdheidsverdeling. De bevoegdheidssfeer van de Gemeenschap wordt
bepaald door een combinatie van factoren; met name door de bestreken ge
bieden en de acties die de Gemeenschap daarop kan ondernemen, en door
de bevoegdheden die haar daartoe verleend zijn: "This sharing of authority
and powers between the Community and its Member States is rather diffe
rent from that characteristic of a federal state, where one is accustomed to
think primarily in terms of an allotment of substantive authority"1.
Een nauwkeurige bepaling van de bevoegdheidssfeer van de Gemeenschap
veronderstelt dus een nuancering van het bevoegdheidsbegrip, waarin deze
complexiteit tot uitdrukking komt: "Dans les Communautés les partages (de
compétences) sont infiniment plus subtils, les interactions pour cette raison
beaucoup plus complexes, de manière que l'on ne peut gagner une vue pré-

1

P. Pescatore, The law of integration, p. 44. Zie ook A. Tizzano, in Dertig jaar gemeenschapsrecht, p. 49.
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eise sur la réalité des phénomènes qu'aux prix d'une analyse plus pouss a " (cursivering toegevoegd) 2 .
Voor een dergelijke nuancering is het nuttig een beroep te doen op een in de
vroegere doctrine, voornamelijk door Pescatore en Constantinesco, gebezigd
onderscheid. Naast het materieel aspect van het bevoegdheidsbegrip - of wat
in de Franse literatuur 'compétence' genoemd wordt - dat betrekking heeft
op de gebieden waarop de Gemeenschap activiteiten kan ontwikkelen ter
realisering van de verdragsdoelstellingen, onderscheiden zij een functioneel
aspect - of wat in de Franse doctrine 'pouvoir' wordt genoemd - dat betrekking heeft op de wijze waarop de materiële bevoegdheid georganiseerd en
uitgeoefend wordt. Beide aspecten staan in een dialectische relatie tegenover
elkaar: "Une compétence sans pouvoir est inefficace; un pouvoir se développant en dehors ou en l'absence d'une compétence est illégal, à moins
qu'il ne s'agisse du pouvoir originaire"3.
Het is mogelijk dit functioneel bevoegdheidsbegrip verder op te splitsen in
een institutioneel aspect, dat betrekking heeft op de instellingen die de materiële bevoegdheid uitoefenen en een instrumenteel aspect dat doelt op de
rechtshandelingen die de Gemeenschap kan vaststellen.
Deze aspecten zijn, naast het inhoudelijk aspect, medebepalend voor de
omschrijving van de communautaire actiesfeer: "The principle of the
"special powers" implies that in the provisions of the Treaty should be
stated by whom, in what form and also with what objective a given power
may or must be excerdsed" 4 .
Hoewel in elke rechtsorde een hiërarchie bestaat tussen instellingen en instrumenten, is deze binnen de communautaire rechtsorde specifiek in de
mate dat zij exclusief bepaald wordt door het niet-uniform karakter van het
inhoudelijke bevoegdheidsbegrip: "It is not sufficient, however, to indicate
the substantive powers of the Community: it must be asked what is the
nature and the intensity of the powers the Community is called upon to
exercise in the spheres open to its intervention. Such a problem does not
arise in the case of a state, since its substantive competence and its powers of
action are alike unlimited, except of course for restrictions imposed by the
constitution" 5 .

¿

P. Pescatore, in La Communauté et ses Etats Membres, p. 84.
3 V. Constantinesco, Compétences, p. 83. In deze relatie tussen bevoegdheid en instellingen is
het institutionele als 'ordo ordinans' de voorwaarde voor de uitoefening van de bevoegdheid,
of de totstandkoming van de 'ordo ordinatus'. Zie ook infra, p. 285.
4
R. Lauwaars, Lawfulness, p. 61. Zie ook К. Lenaerts, Constitutie, p. 365: "(-..) beide aspecten
(nl. inhoud en vorm: eigen toevoeging) beïnvloeden de relevantie van de communautaire bevoegdheid ten aanzien van de residuaire bevoegdheissfeer van de Lid-Staten".
5 P. Pescatore, The law of integration, p. 28. Zie ook V. Constantinesco, Compétences, p. 84.
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In het hiernavolgende zullen de verschillende aspecten van dit functioneel
bevoegdheidsbegrip kort worden toegelicht.

§ 1. Het institutioneel aspect van de bevoegdheid
Dit aspect heeft betrekking op de instellingen die belast zijn met de tenuitvoerlegging van een materiële bevoegdheid of met andere woorden op de
auteur van de betrokken rechtshandeling6.
Kenmerkend voor de communautaire rechtsorde is dat de bevoegdheidsverdeling tussen de instellingen niet georganiseerd is op basis van de klassieke machtenscheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke
macht, doch op basis van een 'quadripartite'-structuur of vierpoligheid7.
Gelet op het nieuwe karakter van dit institutioneel apparaat en mede gelet
op de omstandigheid dat de instellingen een essentiële rol spelen bij de uitbouw van het gemeenschapsrecht8, zal hiervan een korte schets gegeven
worden. De meest in het oog springende verschillen met federale stelsels
zullen hierbij worden aangegeven.
Vervolgens zal het verband worden toegelicht tussen dit aspect en de verschillende graden van integratie, typerend voor het niet-uniform karakter
van het integratiestreven9.
Tot slot zullen enige aparte beschouwingen aan het Hof van Justitie gewijd
worden. Als juridisch controle-orgaan bij uitstek ziet het onder andere toeop
de naleving van het 'evenwicht der bevoegdheden' tussen enerzijds de instellingen onderling en anderzijds de Gemeenschap en de Lid-Staten.

6 V. Constantinesco spreekt in dit verband van 'le pouvoir au sens organique: l'auteur de l'acte
juridique", waarmee hij bedoelt "l'organe chargé de mettre en oeuvre la compétence. C'est
l'organe qui juridiquement, assure le passage de la règle de compétence à l'acte juridique qui en
est l'émanation (...)'', V. Constantinesco, Compétences, p. 83.
' P. Pescatore, L'exécutif communautaire: justification du quadripartirne institué par les traités de París et de Rome, CDE 1978, p. 394. Zie ook R. Bernhardt, De bronnen van het gemeenschapsrecht: de 'constitutie' van de Gemeenschap, in Dertig jaar gemeenschapsrecht, p. 20, en
K. Lenaerts, Constitutie, p. 237. Wegens dit eigen karakter is een systematische vergelijking
met federale stelsels op dit punt weinig zinvol.
8 Dit ten gevolge van het 'traité-cadre'-karakter van het EEG-verdrag; zie infra, p. 170-171.
' Zie supra, p. 53 e. v.
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Α. Het quadiipartite-stelsel van de EG
De instellingen van de Gemeenschap zijn de Raad, de Commissie, het Euro
pees Parlement en het Hof10. Voor wat de wetgevende activiteiten betreft,
komt de hoofdrol aan Raad en Commissie toe. Men kan grosso modo stellen
dat de coördinerende- en beleidsbepalende functies door de Raad in
samenwerking met de Commissie worden uitgeoefend en dat de bestuursen controlerende functies in handen van de Commissie liggen11. Besluiten
met een normatief karakter worden dus meestal genomen door het tweespan Raad-Commissie. Hierbij is het belangrijk op te merken dat het aandeel
van de Commissie vrij gering is: "Reading this latter provision (namelijk
artikel 189), one might think that the exercise of the power of legislation was
shared equally between the Council and the Commission. The reality
however, as is apparent on a comparison of the substantive provisions of
the Treaties and on an observation of institutional practice, reflects a very
different picture"12. Inderdaad, bij nader toezien blijkt dat de wetgeving volgens een welbepaalde taakverdeling geschiedt. De Commissie bezit het
initiatiefrecht, de Raad het beslissingsrecht.
Concreet betekent dit dat de uiteindelijke beslissing in handen van de Raad
ligt, de meest intergouvernementele instelling13. In tegenstelling tot Commissie en Parlement14, is de Raad exclusief samengesteld uit leden van de
nationale regeringen die in opdracht van en met machtiging van hun respectieve regeringen handelen15. Hoewel het juist is dat de Lid-Staten binnen
10

De Europese Raad, die sinds de Europese Akte - zie de artt. 2 en 3 - een verdragsgrond heeft
gekregen, is een Raad in de zin van de verdragen wanneer hij optreedt in aangelegenheden die
vallen onder de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap; bij de besluitvorming terzake
moet hij dan de communautaire voorschriften en procedures in acht nemen. Hij kan ook optreden op het gebied van de buitenlandse politiek, en treedt dan op als een diplomatieke conferentie. Voor nadere details, zie P. Kapteyn en P. Verloren van Thcmaat, Inleiding, p. 78, en R.
Lauwaare en C. Timmermans, Europees gemeenschapsrecht, p. 41.
11
Opgemerkt zij dat deze onderscheidingen niet waterdicht zijn. Voor nadere details, zie P.
Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 75 en 90.
12 p. Pescatore, The law of integration, p. 63.
" P. Pescatore, The law of integration, p. 63: "The legislative organ of the Community (...) is
the Council".
14
Hoewel de benoeming van de leden van de Commissie In onderlinge overeenstemming door
de regeringen der Lid-Staten geschiedt, worden zij gekozen op grond van hun algemene bekwaamheid en dienen alle waarborgen voor onafhankelijkheid te bieden. Voor wat het Europees Parlement betreft, sinds de rechtstreekse verkiezingen zijn de volksvertegenwoordigers in
theorie niet meer onderworpen aan instructies van hun regeringen of van de nationale parlementen.
15
Dit in tegenstelling tot federale stelsels, aangezien de leden van de wetgevende macht er
niet hun nationale staten vertegenwoordigen. Zie T. Sandalow and E. Stein, in Courts and free
markets, p. 8.
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de Raad de bevoegdheden die zij aan de Gemeenschap hebben overgedragen
niet zonder meer weer naar zich toe kunnen trekken - binnen de Raad kunnen zij deze bevoegdheden slechts gezamenlijk uitoefenen en dienen hierbij de communautaire procedureregels in acht te nemen, namelijk de indiening van een voorstel door de Commissie en een eventuele raadpleging
van het Europese Parlement16-, blijkt toch uit een nadere analyse van de
verdragsbepalingen dat de invloed van de Lid-Staten op het institutioneel
bestel vrij sterk is.
Zo stelt men vast dat de verdragsbepalingen inzake de besluitvorming binnen de Raad sterk intergouvernementeel zijn. Ondanks de vooruitgang die
de Europese Akte in dit opzicht betekent17, is een besluitvorming bij meerderheid naar federaal model nog toekomstmuziek. Immers, voor de regeling van een aantal belangrijke materies, zoals artikel 51 inzake sociale zekerheid, artikel 99 inzake belastingsharmonisatie, artikel 103 inzake conjunctuurpolitiek en de mogelijkheid van de regeling van niet-specifieke
materies onder artikel 235 - dat aan de Gemeenschap een doelgebonden bevoegdheid verleent - is unanimiteit nog steeds een vereiste18. Voor wat dit
laatste artikel betreft, betekent dit dat zodra de Gemeenschap aangelegenheden wil regelen die buiten haar specifieke bevoegdheidssfeer liggen, de instemming van alle Lid-Staten is vereist.
In dit verband zij ook gewezen op het 'akkoord van Luxemburg' dat het
intergouvernementeel karakter van de Gemeenschap sterk geaccentueerd
heeft19. Opmerkenswaardig is dat de Europese Akte er met geen woord over
rept. Hieruit besluiten dat de akkoorden in stilte begraven zijn20, is onterecht. Uit de praktijk is reeds gebleken dat de Lid-Staten dit akkoord nog
inroepen ter verdediging van hun vitale belangen 21 . Een fundamenteler
argument is dat deze akkoorden in werkelijkheid slechts een politieke vaststelling van onenigheid zijn en dus als juridisch niet-bindende besluiten

16
P. Pescatore, in La Communauté et ses Etats Membres, p. 89: "D'acteurs souverains, ils sont
devenus, dans la Communauté, participants à la formation d'une volonté commune, de manière
que leur action ne peut plus se déployer indépendemment de l'action de leurs partenaires".
17
Het unanimiteitsvereiste van de artt. 28, 56, lid 2, 57, leden 1 en 2, 59, lid 2, 70, lid 1, en 84,
lid 2 is vervangen door het vereiste van een gekwalificeerde meerderheid.
18 Voor wat de vooruitgang van art. 100A t.a.v. art. 100 betreft, zie supra p. 70 en infra, p. 86.
1
° Deze in 1966 gesloten akkoorden zijn het gevolg van een 'lege stoel politiek' door Frankrijk
binnen de Raad gevoerd, toen Frankrijk niet akkoord kon gaan met een pakket van vooruitstrevende voorstellen van de Commissie. Voor nadere details, zie P. Kapteyn en P. Verloren
van Themaat, Inleiding, p. 174; zie ook L. Brinkhorst en R. Barents, Grondlijnen, p. 113, en R.
Lauwaars en C. Timmermans, Europees gemeenschapsrecht, p. 70.
20
Zie o.a. P. Kapteyn, De Europese Akte, SEW 1986, p. 483.
21
Zo Griekenland, midden 1988, bij het overleg over de graanprijzen.

79

niet tot het 'acquis communautair' behoren. Een herroeping van deze besluiten door een verdrag is bijgevolg overbodig.
Als verdere intergouvernementele tendenzen kunnen nog worden vernoemd de toenemende invloed van het COREPER (Comité des Représentants Permanents), de omstandigheid dat de Raad zich omringd heeft met
comités van exclusief nationale samenstelling en de oprichting van de
Europese Raad in 1974, buiten het verdrag om22.
Toch kan men zich afvragen of er zich geen andere, meer integratiegerichte
ontwikkelingen hebben voltrokken als tegenwicht tegen deze intergouvernementele tendenzen. In het bijzonder zij gedacht aan evoluties met betrekking tot de Commissie en het Parlement, de meer supranationale instellingen.
Vermeldenswaardig is in eerste instantie de toenemende rol van het Parlement in de besluitvorming. Zo is er sinds 1970 sprake van een werkelijk
medebeslissingsrecht voor wat de budgettaire aangelegenheden betreft, in de
mate dat het laatste woord over beslissingen inzake de niet-verplichte uitgaven bij het Parlement ligt23. Deze bepaling kan men zeker als federaal beschouwen. Toch mag men niet uit het oog verliezen dat het geen echte
wetgeving betreft, dat het aandeel van de niet-verplichte uitgaven in het
totaal van de begroting vrij gering is, en dat voor een beslissing terzake een
versterkte meerderheid nodig is24.
Sinds de Europese Akte bezit het Parlement ook een medebeslissingsrecht
inzake de toetreding van Europese staten tot de Gemeenschap en de sluiting
van associatie-akkoorden25. Hierbij zij echter de kanttekening geplaatst dat
het vrij uitzonderlijke aangelegenheden betreft en dat de instemming van
een absolute meerderheid van de leden waaruit het is samengesteld, is vereist.
Met betrekking tot de overige aspecten van de communautaire wetgeving is
de invloed van het Parlement aanmerkelijk minder. Het verdrag voorziet
of in een verplichting voor de Raad een niet-bindend advies van het Parlement in te winnen, of in een door de Europese Akte ingestelde samenwerkingsprocedure. Deze laatste versterkt de positie van het Parlement doordat
ze na een eerste lezing van het commissievoorstel tijdens welke het Parlement het gebruikelijke niet-bindend advies verstrekt, een tweede lezing
organiseert waarin het Parlement het door de Raad ingenomen standpunt
¿¿

Voor nadere details, zie J. Weiier, in Noi si mura, p. 361 e.V., en WRR-rapport, p. 42.
" Zie het Eigeniniddelenbesluit, PB 1970, L 94, en het eerste verdrag budgétaire bepalingen,
PB 1970, L 2.
24
Zie art. 203, lid 6. Voor nadere details, zie L. Brinkhorst en R. Barents, Grondlijnen, p. 113,
en P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 158.
" Zie de gewijzigde artt. 237 en 238, die de instemming van het Parlement vereisen.
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kan verwerpen of er amendementen op voor kan stellen. Het gevolg van
een verwerping door het Parlement en van een overname door de Commissie van de amendementen, is dat de Raad zijn gemeenschappelijk
standpunt enkel nog met unanimiteit in een definitief besluit kan omzetten. Hoewel de invloed van het Parlement op de besluitvorming door deze
procedure ongetwijfeld sterker wordt, kan zeker nog niet van een medewetgevende bevoegdheid worden gesproken. Het democratisch deficiet behoort
met andere woorden nog niet tot het verleden26.
Voor wat de Commissie betreft zij gewezen op de door de Europese Akte aan
artikel 145 EEG-verdrag toegevoegde alinea, waardoor de uitvoering van de
door de Raad vastgestelde besluiten in principe aan haar toekomt. In de
mate dat de Commissie hierdoor als hét uitvoerend orgaan wordt beschouwd, kan men stellen dat ook dit aspect het federale model benadert.
Uit het terzake genomen raadsbesluit van 13 juli 1987 tot vaststelling van de
voorwaarden die gelden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden27, blijkt echter dat de Raad de bestaande
delegatieprocedures slechts gecodificeerd heeft met het gevolg dat er bezwaarlijk van een vooruitgang in federale zin kan worden gesproken28.
Uit bovenstaande blijkt dat de vooral met betrekking tot de positie van het
Parlement merkbare integra tie tendenzen uiteindelijk vrij marginaal zijn en
dat de invloed van de Lid-Staten op het besluitvormingsproces, ondanks de
Europese Akte, nog vrij sterk is. Deze vaststelling is, zoals zal blijken, van
belang voor een goed begrip van 's Hofs rechtspraak.
Deze vaststelling is, gelet op de dialektiek tussen het inhoudelijk en functioneel aspect van de communautaire bevoegdheid, eveneens een verklaring voor de vertraging, zelfs stagnatie die in het integratiestreven is opgetreden29.
Sinds 1970, datum waarop het neofunctionalisme op een keerpunt is gekomen 30 , zijn positieve gemeenschappelijke beleidsopties noodzakelijk geworden om de verworvenheden van het integratieproces niet in het ge26

Zie art. 149. Deze procedure geldt voor de aangelegenheden geregeld onder de artt. 7,49,54,
lid 2,65, lid 2,57, lid 1, en de nieuwe artt. 100A, 100B, 130E, 130Q, lid 2. Opgemerkt zij dat het
in werkelijkheid een driehoeksrelatie betreft, waarin de Commissie de schakel vormt tussen
Raad en Parlement. Voor nadere details, zie L. Brinkhorst en R. Barents, Grondlijnen, p. 83, en
P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 182.
27
PB 1987, L 197/33.
28 Voor nadere details over deze procedures, zie o.a. P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat,
Inleiding, p. 170, en L. Brinkhorst en R. Barents, Grondlijnen, p. 67.
29 WRR-rapport, p. 17; zie ook T. Sandalow and E. Stein, in Courts and free markets, p. 23, en
supra, p. 31, in verband met de afname van het 'decisional supranationalism'.
30 De negatieve integratie, waarvan de douane-unie het kernstuk uitmaakt, dient op die datum volgens art. 8 verwezenlijkt te zijn.
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drang te brengen31. Positieve integratie veronderstelt echter de aanwezigheid
van een adequaat institutioneel apparaat, waarvan een minimumvereiste
de afwezigheid van een vetorecht van de Lid-Staten is: "Positive integration
presupposes a decision-making capacity at Community-level, commen
surate with the scale of such integration. From the outset however, this
capacity was inadequate, and has been steadily cut back since the Luxemburg
Agreements (...)"32. Deze noodzakelijke aanpassing van het institutioneel
bestel is op de topconferenties van Den Haag in 1969 en van Parijs in 1972 in
de schaduw gebleven van de nadruk die werd gelegd op het belang van de
ontwikkeling van nieuwe gemeenschappelijke politieken: "(...) there is also
a sense in which the Hague meeting began the oscillation effect which be
came so evident later on. In questions which affected the scope of in
tegration, there was, in the main success, but in matters which seemed to
threaten to change the level of integration, there was much less progress"33.
Vandaar dat, gelet op de dialektische relatie tussen de instellingen als 'ordo
ordinans' enerzijds en de uitoefening van de bevoegdheden als 'ordo ordinatus' anderzijds34, de vertraging van het integratiestreven niet zo verwon
derlijk is.

В. Het institutioneel aspect als uitdrukking van het niet-uniform integra
tiestreven
Behalve de omstandigheid dat de invloed van de Lid-Staten op het institu
tioneel bestel vrij groot is is deze invloed, zoals zal worden aangetoond,
wisselend. Afhankelijk van de te regelen materie bevat het EEG-verdrag
verschillende institutionele voorschriften. Men kan twee aspecten bij deze
institutionele bepalingen onderscheiden. Namelijk een statisch aspect dat
betrekking heeft op de regels inzake het respectieve aandeel van de instel
lingen in de besluitvorming, en een dynamisch aspect dat de regels betreft
inzake de hierbij te volgen besluitvormingsprocedure. Dit dynamisch aspect
bestaat op zijn beurt uit twee componenten, namelijk de wijze van be
sluitvorming binnen de Raad en de wijze van betrokkenheid van het
Parlement.

J

' Zie supra, p. 15 inzake het neofunctionalisme als strategie. Zie ook M. Quintijn, Interna
tionale Spectator 1981, p. 444.
3 2
WRR-rapport, p. 21 en 24.
•" P. Taylor, The politics of the European Communities: the confederal phase. World politics,
1975, p. 336. Voor de tekst van het slotcommuniqué van de topconferentie van Parijs, zie Bulletin EG 1972/10, p. 15.
34
Zie infra, p. 285.
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Dit wisselend karakter van het 'evenwicht der instellingen' is een verdere
uitdrukking van de verschillende integratiegraden. Of nog, de niet-uniformiteit van het integratiestreven vindt eveneens uitdrukking in de institutionele bepalingen van het verdrag. Zo stelt Pescatore terecht: "La Communauté est un ensemble institutionnel composite; dès lors, pour juger du sort
d'une compétence déterminée, il convient de voir quelle est la répartition à
l'intérieur de la Communauté"35.
Om dit verband toe te lichten zullen enerzijds de begrippen van positieve,
negatieve en beperkt positieve integratie worden gebezigd, en anderzijds de
begrippen van het statisch en dynamisch aspect van de institutionele
bepalingen.

Positieve integratie
Zoals reeds aangegeven kan men met betrekking tot de positieve integratie
twee soorten bevoegdheden onderscheiden, namelijk inhoudelijke en procedurele.

- Inhoudelijke bevoegdheden
Voor zover het inhoudelijke gemeenschapsbevoegdheden betreft, zijn de
verdragsbepalingen inzake positieve integratie sterk communautair. Vanuit
statisch oogpunt is de deelname van de drie instellingen verzekerd: op
voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Parlement, neemt de
Raad besluiten36. Dit geldt ook voor dat dynamisch aspect van de institutionele bepalingen inzake de besluitvorming binnen de Raad. Met uitzondering van de door de Europese Akte in het verdrag opgenomen nieuwe beleidsgebieden van regionale politiek, onderzoek en ontwikkeling en milieu,
is een besluit bij gekwalificeerde meerderheid mogelijk. Een waarschijnlijke
verklaring voor het unanimiteitsvereiste ter ontwikkeling van de nieuwe
politieken is dat vóór de Europese Akte artikel 235 - dat een unanimiteit
vereist - gebezigd werd als rechtsgrondslag voor de ontplooiing van communautaire acties terzake. Er zij opgemerkt dat de artikelen 130Q, tweede
lid, en 130S, tweede alinea, hierop een uitzondering vormen. Eerstgenoemd
artikel voorziet een besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid voor
de regeling van bepaalde materies en volgens het tweede artikel kan de Raad

35
36

P. Pescatore, in La Communauté et ses Etats Membres, p. 88.
Zie de artt. 43,75, 87,113,130Q, 130S, 238.
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bij unanimiteit bepalen welke besluiten bij gekwalificeerde meerderheid
worden genomen.
Slechts het ander dynamisch aspect van de institutionele bepalingen inzake
de wijze van betrokkenheid van het Parlement vertoont een minder communautair karakter aangezien de Europese Akte hier geen samenwerkingsprocedure heeft ingesteld37.
In dit verband zij ook gewezen op artikel 235, de uitdrukkelijke doch nietspecifieke gemeenschapsbevoegdheid, op basis waarvan de Gemeenschap
nieuwe beleidsterrreinen kan ontwikkelen. Hoewel dit artikel vanuit statisch oogpunt zeker communautair is aangezien het de deelname van de
drie instellingen voorziet, wordt dit communautair karakter afgezwakt door
het dynamisch aspect ervan. Slechts een raadpleging van het Parlement is
voorzien en vooral, een besluitvorming bij unanimiteit is vereist38. De
ontwikkeling van nieuwe beleidsgebieden verloopt bijgevolg volgens een
vrij sterk intergouvernementeel gekleurde procedure. Dit is een andere
duidelijke aanwijzing van de terughoudendheid van de Lid-Staten bij de
bevoegdheidsafstand ten gunste van de Gemeenschap.

- Procedurele bevoegdheden
Het beeld is duidelijk minder communautair met betrekking tot de procedurele gemeenschapsbevoegdheden inzake positieve integratie. Gelet op de
omstandigheid dat de bevoegdheden terzake in principe bij de Lid-Staten
gebleven zijn, is dit niet zo verwonderlijk. In zoverre de Gemeenschap
normatieve besluiten kan nemen, vertonen de institutionele bepalingen
een uitgesproken minimaal karakter. Slechts richtlijnen kunnen worden
genomen 39 . Voor wat het statisch aspect betreft is het Parlement de grote

37

Met uitzondering evenwel van art. 130Q, lid 2 en art. 238 aangezien er resp. een samenwerkingsprocedure en een instemming van het Parlement is vereist. Hoewel raadpleging van het
Parlement niet expliciet voorzien is in art. 113, vindt deze sinds 1973 wel plaats, door toepassing van de procedure Luns/Westerterp. Zie P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 531.
3° A. Giardina, The rule of law and implied powers in the European Communities, Italian
yearbook of international law, 1975, p. 105: "Undoubtedly the procedure provided for in article 235 (...) directly involves all the Community organs and fully reflects the balance of
their powers (...) Yet, the implications of this practice in the relationship between the Community and their Member States have so far been neglected (...) Such a trend (nl. een ruim gebruik van art. 235), however, substantially alters European integration by affecting its
peculiar character and by bringing it back to the current forms of international cooperation".
39 Zie art. 103, lid 3; zie evenwel art. 103, lid 2, waar sprake is van 'maatregelen'. Zoals reeds
aangegeven, dient men art. 118A te beschouwen als een vorm van beperkt positieve integratie,
zie supra, p. 70.
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afwezige, en voor wat het dynamisch aspect betreft is een besluitvorming bij
unanimiteit vereist 40 .

Negatieve integratie
Ook uit de bepalingen inzake negatieve integratie blijkt een vrij sterk communautair karakter; vanuit statisch oogpunt is de deelname van de drie instellingen vereist. Een uitzondering hierop vormen de artikelen 13, lid 2, 28,
33, lid 7, en 59, lid 2. Voor wat het eerste en het derde artikel betreft, zij gewezen op de omstandigheid dat niet de Raad doch de Commissie maatregelen neemt. Het sterk uitvoerend karakter van deze besluiten is ook de meest
waarschijnlijke verklaring voor de afwezigheid van een betrokkenheid van
het Parlement. Voor wat de artikelen 28 en 59 betreft, is de omstandigheid
dat een extern aspect mede in het geding is een mogelijke reden voor de
afwezigheid van deze laatste.
Ook vanuit dynamisch oogpunt, meer bepaald de wijze van besluitvorming
binnen de Raad, blijkt een sterk communautair karakter in de mate dat alle
verdragsbepalingen een gekwalificeerde meerderheid vereisen. Slechts met
betrekking tot de wijze van deelname van het Parlement is het beeld meer
vertekend. Terwijl voor het vrij verkeer van personen in een samenwerkingsmethode is voorzien, is voor de vrije dienstverrichting slechts in een
raadpleging voorzien, en bevat het verdrag met betrekking tot het vrij verkeer van kapitaal geen bepalingen hieromtrent 41 . Een mogelijke reden voor
dit verschil is de directere betrokkenheid van de burgers bij de eerste groep
van bepalingen.

Beperkt positieve integratie
De institutionele bepalingen inzake een beperkt positieve integratie zijn,
voor wat het statisch aspect betreft, vrij communautair. Alle artikelen, met
uitzondering van de artikelen 51 en 70, lid 1, voorzien in een deelname van
de drie instellingen. Een waarschijnlijke reden voor de afwezigheid van het
Parlement in dit laatste artikel is dat ook hier een extern aspect in het geding
is.
Ook voor wat het dynamisch aspect betreft, zijn de meeste verdragsbepalingen optimaal communautair aangezien een besluitvorming van de Raad bij

4Ü

Opgemerkt zij dat de artt. 118 en 128 vanuit dit opzicht onvolledig zijn, omdat zij geen bepalingen bevatten omtrent de wijze van beduitvorming. Voor nadere details, zie infra, p. 262.
4
1 Zie resp. de artt. 49 en 54 enerzijds, en de artt. 63 en 69 anderzijds.
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gekwalificeerde meerderheid, in samenwerking met het Parlement, vereist
is.
Slechts de artikelen 51, 99 en 100 vereisen een unanimiteit en voorzien met uitzondering van artikel 51 dat geen bepaling terzake bevat - in een
advies van het Parlement. De meest waarschijnlijke reden is, voor wat
artikel 99 betreft, de wens van de Lid-Staten hun fiscale soevereiniteit extra
te beschermen. Voor wat artikel 100 betreft is het de omstandigheid dat deze
niet-specifieke, functionele bevoegdheid potentieel een groot aantal gebie
den kan bestrijken 42 .
In het licht van de opname van artikel 100A, lid 1 kan men zeker stellen dat
d e Europese Akte op dit punt een vooruitgang betekent. Immers, de Raad
kan met gekwalificeerde meerderheid en in samenwerking met het Par
lement maatregelen treffen met het oog op de verwezenlijking van de
interne markt. Echter, zoals reeds aangegeven, sluit het tweede lid van dit
artikel de toepassing van het eerste lid uit ten aanzien van de fiscale bepa
lingen, die inzake het vrij verkeer van personen en die inzake de rechten en
belangen van de werknemers.
Gelet op de eerste zinssnede van artikel 100A, lid 1 - namelijk "tenzij in het
onderhavige Verdrag anders is bepaald" -, kan men aannemen dat de reden
voor deze uitsluiting een andere is dan de omstandigheid dat reeds spe
cifieke harmonisatiebepalingen terzake bestaan 4 3 . De meest waarschijnlijke
reden is de wens van de Lid-Staten de aanwending van artikel 100 te ver
zekeren in die gevallen, waarin de Gemeenschap een optreden overweegt
dat verder reikt dan de draagwijdte van de specifieke verdragsartikelen
hieromtrent. Voor wat de fiscale bepalingen betreft, kan men denken aan de
mogelijkheid van gemeenschapsmaatregelen op het gebied van de directe
belastingen 4 4 .
Voor wat de bepalingen inzake het vrij verkeer van personen betreft, zij
gewezen op het voorstel van de Commissie tot vereenvoudiging van de
controles en formaliteiten die van toepassing zijn voor de burgers van de
Lid-Staten bij het overschrijden van de binnengrenzen van de Gemeen
schap, op grond van artikel 100 45 . In dit verband is het interessant Ehlermann te vermelden die met betrekking tot de uitsluiting van de procedure
van artikel 100A, lid 1, voor een gemeenschapsoptreden op het gebied van
4 2

In dit opzicht is het verschil tussen dit artikel en art. 235 soms niet meer dan een accent
verschil, nl. de vraag of de invloed op de gemeenschappelijke markt al dan niet rechtstreeks
is.
4 3
Met name de artt. 54, lid 3, sub g, 56,57, lid 2,66,99 en 118A.
4
Zie de uit 1975 daterende voorstellen voor drie richtlijnen inzake de directe belastingen
van vennootschappen, en de recente heropleving van interesse voor deze. Agence Europe, 16-61989, nr. 5037, en 21-2-1990, nr. 5198.
4 5
PB 1985, С 47/5, zoals gewijzigd, PB 1985, С 131/5: de inhoud van dit voorstel reikt verder
dan de in de artt. 48 t/m 58 geregelde materies.
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onder andere het vrij verkeer van personen, concludeert: "Such an ex
clusion would not have been necessary if the internal market was only con
cerned with the elimination of obstacles to the free circulation of goods, per
sons, services and capital"46.
Hoewel de bepalingen inzake de rechten en belangen van werknemers een
aangelegenheid van sociale politiek betreffen en dus in principe tot de be
voegdheid van de Lid-Staten behoren, is een gemeenschapsoptreden op ba
sis van artikel 100 en/of 235 mogelijk zodra verschillen tussen nationale be
palingen een al dan niet rechtstreekse werking op de gemeenschappelijke
markt uitoefenen47. Artikel 100A, lid 2, wordt begrijpelijk in het licht van
artikel 118A. Dit artikel stelt voor het aspect van de bescherming van de
veiligheid en gezondheid van de werknemers een optimaal communau
taire procedure in. Men heeft willen vermijden dat de Gemeenschap ook op
de gebieden van sociale politiek op grond van de procedure van artikel
100A, naar het voorbeeld van artikel 118A, besluiten zou kunnen nemen 48 .

Besluit
Ten aanzien van de positieve integratie zijn het de verdragsbepalingen in
zake een procedurele gemeenschapsbevoegdheid die het minst en die inzake
een inhoudelijke gemeenschapsbevoegdheid die - over de hele lijn - het
meest communautair zijn. Omwille van zijn potentieel verstrekkend toe
passingsgebied vormt artikel 235 hier een uitzondering op.
Met betrekking tot de negatieve integratie en de beperkt positieve integratie
is het beeld meer verdeeld. Gemeenschappelijk aan beide groepen is dat
wanneer een extern aspect mede in het geding is, de rol van het Parlement
nihil is. Een verschil is dat de besluitvorming binnen de Raad bij alle bepa
lingen inzake negatieve integratie steeds met een gekwalificeerde meerder4 6

С Ehlermann, The internal market following the Single European Act, CMLR 1987, p. 370
en 387.
4 7
De meest duidelijke voorbeelden zijn de richtlijnen inzake gelijke beloning en behandeling
op basis van deze artikelen genomen. Zie voorts ten titel van voorbeeld richtlijn 75/129 inzake
collectief ontslag, PB 1975, L 48/29, richtlijn 77/187 inzake handhaving van derechtenvan de
ondernemers in geval van overdracht van ondernemingen, PB 1977, L 61/26, richtlijn 77/566
inzake veiligheidsnormen op de werkplaats, PB 1977, L 2/1,richtlijn83/477 inzake bescher
ming tegen derisico'svan blootstelling aan asbest, PB 1983, L 263/25,richtlijn80/987 inzake
bescherming van gesalarieerde werknemers in geval van insolvabiliteit van de werkgever, PB
1980, L 283/23, richtlijn 86/188 inzake bescherming tegen lawaai, PB 1986, L 137/188, alle
uitsluitend genomen op grond van art. 100.
4
8 Er zijn reeds enkele besluiten op grond van art. 118A genomen, nl.richtlijn89/391 inzake de
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering en verbetering van de veiligheid en ge
zondheid van werknemers op het werk, PB 1989, L 183/1, en 4 bijzondere richtlijnen in de zin
van art. 16, lid 1 van dezerichtlijn,zie PB 1989, L 393/1,13,18 en PB 1990, L 156/14.
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heid geschiedt49. Enkele bepalingen inzake de beperkte positieve integratie
daarentegen vereisen een besluitvorming bij unanimiteit, namelijk de artikelen 51, 99 en 100. Vandaar ook de onmiskenbare vooruitgang die artikel
100A, lid 1, betekent.
Voor wat de samenwerkingsprocedure betreft, kan men stellen dat de Europese Akte het democratisch gehalte van de meeste bepalingen inzake de
negatieve integratie en de beperkt positieve integratie heeft verhoogd. Hoewel een systematisch criterium ontbreekt, geldt dit onvoorwaardelijk voor
de bepalingen inzake het vrij verkeer van personen, onder voorbehoud van
artikel 100A, lid 2s0.
Uit dit alles blijkt dat, afhankelijk van de gebieden, ook de institutionele bepalingen een verschillend communautair gehalte hebben. In het verdrag
ligt, parallel aan de verdragsorde inzake de materiële bevoegdheidsbepalingen, een welbepaalde institutionele verdragsorde inzake de respectieve
deelname van de instellingen en hun wijze van betrokkenheid bij de besluitvorming51.

С Het Hof van Justitie
Zoals in elk rechtsstelsel is deze instelling van fundamenteel belang voor de
instandhouding van het recht in het algemeen52, en voor de beslechting van
eventuele bevoegdheidsgeschillen in stelsels georganiseerd op basis van
toegewezen bevoegdheden in het bijzonder53. Gelet op de vrij sterke invloed
van de Lid-Staten op het institutioneel bestel is de rol van het Hof, als
'genuine supranational body' 54 , van fundamenteel belang voor de richting49

Dit kan verklaard worden door het vnl. uitvoerend karakter van deze besluiten.
Zie de artt. 56, lid 2,57, leden 1 en 2, en 59, lid 2.
" Het is interessant op de volgende overweging in zaak 242/87, Commissie/Raad en in zaak
56/88, Verenigd Koninkrijk/Raad - beide gewezen op 30-5-1989 en n.n.g. - te wijzen, waaruit a
contrario blijkt dat ook het Hof ervan uitgaat dat de institutionele bepalingen meestal
volgens een bepaalde systematiek in het verdrag zijn neergelegd: "(...) il convient de relever
que, dans le système des compétences communautaires, les pouvoirs des institutions et les
conditions de leur exercice découlent des différentes dispositions particulières du traité dont
les divergences (...) ne reposent pas toujours sur des critères systématiques".
52
V. Constantinesco, Compétences, p. 81: "L'essence de la notion de compétence étant d'être
une limite à l'activité des autorités publiques, celle-ci implique donc l'existence d'un contrôle
qui permettra de dégager le licite de l'illicite (...)".
'* T. Sandalow and E. Stein, in Courts and free markets, p. 9: "In every such system of
enumerated powers, some means must exist to resolve controversies arising out of the allocation of authority between central and local institutions".
^4 U. Everling, The Member States of the European Community before their Court of Justice,
ELR 1984, p. 216.
50
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geving van het integratieproces. Immers, het risico van gemeenschapsbesluiten die tegen de verdragsdoelstellingen ingaan, is omwille van het minder geïntegreerd karakter van het integratiestreven in vergelijking met dat
van federale stelsels groter55.
Volgens artikel 164 dient het Hof de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van het verdrag te verzekeren. Het beschikt hierbij, zoals
uit de overige artikelen inzake de bevoegdheid van het Hof blijkt, over
uitgebreide bevoegdheden. Door dit belang van het rechtselement onderscheidt de Gemeenschap zich van de klassieke internationale organisaties.
Zo is de rechtsmacht van het Hof een verplichte rechtsmacht en wordt zij
uitgeoefend met uitsluiting van nationaal- of intemationaalrechterlijke
instanties56. Er geldt ook een verbod van eigenrichting voor de Lid-Staten,
tenzij het verdrag dit toelaat57. Verder is het kenmerkend dat het Hof niet
alleen voor de Lid-Staten en de gemeenschapsinstellingen, maar indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn, ook voor particulieren toegankelijk is.
Het Hof is met andere woorden veel meer een interne rechter dan een
internationale rechtbank. Vandaar dat de gelijkenis met federale rechtbanken meer dan eens is gesuggereerd. Zo stelde advocaat-generaal Lagrange
reeds in 1955: "Men zou er stellig aan kunnen herinneren, dat ons Hof geen
internationale rechterlijke instantie is, maar de rechtbank van een Gemeenschap door zes staten in het leven geroepen volgens een type, dat meer
verwant is aan een federale organisatie dan aan een internationale organisatie"58.
Toch kan men het Hof niet zondermeer als een federale rechtbank beschouwen. Dit omdat het Hof de tegen het gemeenschapsrecht ingaande besluiten
van de Lid-Staten niet kan vernietigen en de naleving van dit recht door de
Lid-Staten ook niet op een andere wijze kan afdwingen59.
Wel is het mogelijk om, los van deze institutionele verschillen, te stellen
dat het Hof belast is met de taak van een constitutioneel rechter, in de mate
dat het toeziet op de onaantastbaarheid van de verdragsbepalingen, waaronder het daarin neergelegde complexe evenwicht der bevoegdheden60. Ter illustratie zij gewezen op de federaal geïnspireerde uitspraken inzake de
55 M. Waelbroeck, in Courts and free markets, p. 549.
56
Zie reep. de artt. 183 en 219.
57
Zie de artt. 223 en 224.
58
Zie zaak 8/55, Jur. 1956, p. 209.
59 т. Sandalow and E. Stein, in Courts and free markets, p. 15, L.J. Constantinesco, Annales
1979, p. 166, D. Elazar and I. Greilsammer, in Integration through law, vol. 1, book 1, p. 99.
60 K. Bradley, ELR 1988, The European Court and the legal basis of Community legislation, p.
402: "The question of the distribution of powers between the central authority and the com
ponent politica] units, and amongst the branches of governments must be faced in every federal
structure (...)". Zie ook P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 109-110.
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rechtstreekse werking en voorrang van het gemeenschapsrecht die hebben
bijgedragen tot de bescherming van de communautaire rechtsorde tegen
aanspraken van de Lid-Staten61. Voorts is ook die rechtspraak illustratief
waarin het Hof inhoud geeft aan de bepalingen inzake de negatieve integratie, en hierbij de gemeenschapsaanspraken verdedigt op een wijze die op
vele punten vergelijkbaar is met de rechtspraak van een Hooggerechtshof62.
Verder zij de aandacht gevestigd op de rechtspraak inzake 'implied powers'
in de mate waarin het Hof dit federaal begrip binnen de communautaire
rechtsorde aanwendbaar maakt, en hierdoor de voorwaarden heeft geschapen voor een dynamische ontwikkeling van de externe betrekkingen.
In het algemeen kan men stellen dat de rechtspraak van het Hof, door de
systematische aanwending van dynamische interpretatiemethoden, een
sterk rechtscheppend accent vertoont. Het Hof matigt zich hierbij ter ondersteuning van het integratieproces een beleidsvrijheid aan die gelijkaardig is
aan die van federale rechtbanken. Vandaar ook dat bepaalde uitspraken,
zoals bijvoorbeeld die in de zaken van Gend & Loos en AETR, mateloze
kritiek ontlokt hebben63.
Deze kritiek is evenwel onterecht64. Weliswaar is het Hof, zoals alle instellingen, gebonden aan het beginsel der toegewezen bevoegdheden en dient
het dus ook de grenzen van zijn bevoegdheid zoals omschreven in artikel
164 en volgende te respecteren, doch de grens van zijn beleidsvrijheid ligt in
een dynamische interpretatie van de verdragsbepalingen; namelijk in het
licht van het stelsel en de doelstellingen van het gemeenschapsrecht, zoals
geformuleerd in de preambule en de artikelen 2 en 3. Deze doelstellingen
geven een richting in de toekomst aan, die het Hof tot een 'vooruitziende'
aanpak van zijn rechtsvinding noopt65. Uit artikel 4, eerste lid blijkt duidelijk dat, behalve de overige instellingen, ook het Hof belast is met de
vervulling van de aan de Gemeenschap opgedragen taken. Het rechtscheppend karakter van zijn uitspraken is slechts de uitdrukking van een 'in-

01

Zie o.a. M. Waelbroeck, Le rôle de la Cour de Justice dans la mise en oeuvre du Traité CEE,
CDE 1982, p. 365.
62
Voor nadere details, zie de toonaangevende studies hierover van T. Sandalow and E. Stein,
Courts and free markets, en M. Cappelletti, M. Seccombe, J. Weiler, Integration through law.
°3 J.Weiler, in Noi si mura, p. 351, en A. Leenen, Gemeenschapsrecht, p. 89 en 98. Volgens Sandalow, is deze kritiek zeker niet eigen aan de EEG: "Such sporadic criticism is in no way comparable to the persistent vituperations of the newspapers which denounced the Marshall
Court as an instrument с f the central government", zie vorige voetnoot, p. 45.
" Voor een bespreking van de beleidsvrijheid van het Hof in de AETR-zaak, zie infra, p. 180.
*" A. Leenen, Gemeenschapsrecht, p. 94, P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p.
122, en M. Waelbroeck, CDE 1982, p. 350.
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tegrationalist approach' of van een integratiebevorderende visie op de verdragen66.
Mede gelet op de nog vrij sterke invloed van de Lid-Staten is deze rol van
het Hof als integratiemotor zeker verdedigbaar: "The Court, as the institution most independent of the state government, has the primary duty - it
is argued - to defend the Treaty and to support the 'weaker' institutions, the
Commission and the European Parliament, against the state government"67.
Uit bovenstaande blijkt ook het belang van de rechtspraak als deel van het
normatief kader voor elke studie naar de bevoegdheidsverdeling tussen
Gemeenschap en Lid-Staten. Immers, de uiteindelijke interpretatie van de
verdragsbepalingen ligt in handen van het Hof. De rol van de rechterlijke
macht heeft Cappelletti als volgt omschreven: "(...) by the reliance of each
(namelijk het federale staatsrecht van de VS en de oprichtingsverdragen
van de EG) upon courts to advance their objectives (...) the courts have come
to play a major role in defining the boundaries of central and local
authority"68.
Vandaar ook het belang van een ruime omschrijving van de communautaire rechtsorde in de zin dat behalve verdragsregels en secundaire wetgeving, ook de jurisprudentie van het Hof hierin wordt betrokken. Op deze
wijze valt het normatief kader van deze studie samen met een ruim begrip
van de communautaire rechtsorde. Men kan het omschrijven als het geheel
van basisteksten zoals geïnterpreteerd en toegepast door het Hof69. Het
voordeel van deze definitie is dat het evolutief karakter van het integratiestreven, en dus ook van het commmunautaire recht als een 'recht in wording' 70 , goed tot zijn recht komt. Deze kerngedachte van een 'voortschrijdende integratie' is overigens merkbaar in die jurisprudentie waarin het
Hof uitdrukkelijk verwijst naar "de huidige ontwikkelingsstand van het gemeenschapsrecht"71.
In het hiernavolgende zal nader worden ingegaan op de invloed van de LidStaten op het institutioneel bestel en de consequentie hiervan voor de analyse van 's Hofs rechtspraak.
66

J. Weiier, in Noi si mura, p. 356. Zie ook W. van Gerven, La contribution du pouvoir judiciaire à l'intégration de la Communauté économique européenne.
*' T. Sandalow and E. Stein, in Courts and free markets, p. 43.
68 T. Sandolow and E. Stein, Courts and free markets, p. 4. Zie supra, i.v.m. negatieve integratie, p. 64 e.V., en ook infra, i.v.m. positieve integratie, p. 177 e.v.
69
Zie К. Lenaerts, Constitutie, p. 206.
7 0
P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 122.
7
1 Zie ол. overweging 6 van zaak 33/76, Rewe-Zentralfinanz, Jur. 1976, p. 1989; overweging 27
van zaak 61/79, Denkavit, Jur. 1980, p. 1205, overweging 18 van zaak 197/86, Brown, Jur. 1987,
p. 3205, en overweging 17 van zaak 132/88, Commissie/Griekenland, 5-4-1990, n.n.g.
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Een gevolg van de invloed van de Lid-Staten op het institutioneel bestel is
dat het Hof geconfronteerd kan worden met gemeenschapsbesluiten die een
gevaar voor het integra ties treven inhouden: "This potential conflict
(between Community institutions) (...) may place greater burdens on the
Court of Justice to defend the ideals of the Community than have ever been
placed on the U.S. Supreme Court"72.
Deze vaststelling is van belang voor een goed begrip van de wijze waarop
het Hof geschillen oplost. Het is ook relevant om de inzet van de bij het Hof
aanhangige rechtsconflicten beter te kunnen bepalen.

a. Wijze van geschillenbeslechting
Het is betekenisvol hoe het Hof strikt de hand houdt aan de verdragsbepalingen. Zo heeft het gepreciseerd dat de verdragsbepalingen niet alleen voor
de Lid-Staten gelden, doch ook voor de gemeenschapsinstellingen verbindend zijn73. Het Hof heeft eveneens nauwkeurig de voorwaarden bepaald
waaronder delegatie aan andere gemeenschapsinstellingen of aan derden
mogelijk is 74 . In het verlengde hiervan zij gewezen op die rechtspraak
waarin het Hof strikt de hand houdt aan de grenzen tussen nationale en
communautaire bevoegdheden zoals in het verdrag neergelegd. De Raad en
de Commissie moeten de hun opgedragen bevoegdheden zelf uitoefenen en
een delegatie van regelende bevoegdheden aan de Lid-Staten is in principe
uitgesloten. Een falende besluitvorming van de Raad kan met andere woorden niet leiden tot een verwatering van de gemeenschapsbevoegdheden en
een verschuiving van deze ten gunste van de Lid-Staten75.
Hoewel het Hof op deze wijze de onaantastbaarheid garandeert van de kern
van de communautaire bevoegdheden, zij toch onderlijnd dat het Hof niet
in een strak formalisme vervalt. Vele van zijn uitspraken vertonen een
pragmatisch karakter in de zin dat het Hof, na vooropstelling van bepaalde
principes of de proclamering van een 'nieuwe regel', deze regels op grond

72

M. Cappelletti and D. Golay, in Integration through law, vol. 1, book 2, p. 316.
Zie o.a. de gevoegde zaken 80 en 81/77, Ramel, Jur. 1978, p. 947. Zoals Waelbroeck terecht
heeft opgemerkt is de situatie in de VS, waar het desintegratiegevaar minder is, verschillend: "It is not likely that the Court would go as far as the US Supreme Court in the Prudential case and recognize the Council's unlimited power to regulate intra-communìty trade,
which would result in the Council being able to discriminate against interstate commerce and
in favour of local trade", M. Waelbroeck, in Courts and free markets, p. 549.
74
Zie o.a. de uitspraken in zaak 9/65, Meroni, Jur. 1958, p. 13, zaak 25/70, Koster, Jur. 1970, p.
1161 en advies 1/76, Jur. 1977, p. 741.
" Zie supra, p. 35.
73
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van de feitelijke omstandigheden dikwijls buiten toepassing laat76: "But at
the same time (...) this seeming rigidity may ask a great sense of pragmatism,
as the Court of Justice endeavours to find compromises that will support the
spirit of the Treaties despite the best efforts of Member States, and of the organs of the Community themselves, to ignore that spirit"77. Zoals Lenaerts
opmerkt is het relatief jonge karakter van de rechtsorde van de Gemeenschap en de noodzaak voor het Hof om zijn uitspraken als functionele basis
voor de interinstitutionele betrekkingen aanvaardbaar te maken voor alle
Lid-Staten, hier een mogelijke verklaring voor78. Dit is terecht, gelet op de
reeds gesignaleerde onmogelijkheid van afdwinging van het gemeenschapsrecht ten aanzien van de Lid-Staten.

b. Analyse van de rechtsconflicten
Een ander aspect van de invloed van de Lid-Staten op het institutioneel bestel heeft betrekking op de mogelijkheid om de analyse van de rechtsconflicten scherper te stellen. Dit kan door een verfijning van het traditionele onderscheid tussen horizontale en verticale bevoegdheidsconflicten.
Verticale bevoegdheidsconflicten hebben betrekking op de afbakening van
de respectieve bevoegdheidssfeer van Gemeenschap en Lid-Staten. Horizontale bevoegdheidsconflicten daarentegen betreffen de vraag naar de
respectieve deelname van de gemeenschapsinstellingen in het besluitvormingsproces, zonder dat het communautair karakter van dit proces betwist
wordt. In verticale conflicten staan dus één of meer Lid-Staten tegenover de
Gemeenschap ter betwisting van een gemeenschapsbevoegdheid of ter verdediging van de residuaire bevoegdheid van de Lid-Staten79, terwijl in horizontale conflicten één of meer instellingen tegen één of meer andere instellingen - tot nog toe steeds de Raad80 - staan ter afdwinging van het tussen de
gemeenschapsinstellingen bestaande constitutionele evenwicht81.
76

Zie o.a. voor wat de externe betrekkingen betreft, de uitspraken in zaak 22/70, AETR en in
advies 1/78, Jur. 1979, p. 2871, waarin het Hof resp. het intertemporeel aspect en een financiële bevoegdheidskwestie als matigende omstandigheid inroept. Zie P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 112, die in dit verband ook de zaak Continental Can vermeldt.
77 M. Cappelletti and D. Golay, in Integration through law, vol. 1, book 2, p. 316.
78
K. Lenaerts, Constitutie, p. 312.
79 Deze verticale machtsbegrenzing kan langs verschillende jurisdictionele kanalen geschieden. Zie K. Lenaerts, Constitutie, p. 361.
*" Dit met uitzondering van zaak 85/86,3-3-1989, n.n.g., waarin de Commissie tegenover de
Europese Investeringsbank staat.
Ή Een zuiver horizontale machtsafbakening wordt meestal via een nietigheidsprocedure af
gedwongen. Voorbeelden van dergelijke bevoegdheidsconflicten zijn zaak 81/72, Commis
sie/Raad, Jur. 1973, p. 575, en zaak 70/74, Commissie/Raad, Jur. 1975, p. 795. Voor nadere de-
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Echter, horizontale conflicten zijn niet steeds van het zuivere type. Achter
een bevoegdheidsconflict tussen Raad en Commissie of tussen Raad en Par
lement kan een conflict schuil gaan over het communautair karakter van
een bepaald beleid. In een dergelijke situatie staan de Commissie en/of het
Parlement als verdedigers van het communautair belang tegenover de Lid
staten die in de Raad samen optreden ter verdediging van hun nationale
belangen.
Vandaar dat het zinvol is een onderscheid te maken tussen zuivere hori
zontale conflicten waarin het communautair karakter niet wordt betwist, en
horizontale conflicten met verticale inslag. Laatstgenoemde betreffen con
flicten waarin achter het meningsverschil tussen de instellingen een onder
liggende betwisting schuilt over het al dan niet communautair karakter van
een uit te voeren beleid. Op deze wijze komt de specifiek aan het gemeen
schapsrecht ten gronde liggende spanning tussen Gemeenschap en Lid
staten beter tot uitdrukking, en is een meer nauwkeurige bepaling van de
inzet van elk rechtsconflict mogelijk.
Bij deze laatste categorie kan, behalve de nietigheidsprocedure van artikel
173, ook de procedure van artikel 228, eerste lid aanleiding geven tot een
horizontaal conflict met verticale inslag. Deze procedure, waarin het Hof
zich dient uit te spreken over de verenigbaarheid van een overeenkomst die
de Gemeenschap beoogt te sluiten, kan aanhangig gemaakt worden door de
Raad, de Commissie of de Lid-Staten82. Tot nog toe is het Hof, steeds op ver
zoek van de Commissie, driemaal geraadpleegd waarbij in twee gevallen
een duidelijke conflictsituatie aanwezig was. In advies 1/75 meent de Com
missie, in tegenstelling tot de Raad, dat de bevoegdheid inzake de regeling
van exportkredieten tot de handelspolitieke bevoegdheid van de Gemeen
schap behoort. In advies 1/78 is de Commissie, in tegenstelling tot de Raad tails, zie K. Lenaerts, Constitutie, p. 279 e.v. en 360 e.v. Voor meer recente voorbeelden, zie
zaak 212/82, Jur. 1983, p. 4072, zaak 383/87,12-7-1988, n.n.g., zaak 16/88,24-10-1989, n.n.g. en
zaak 7/87,22-6-1988, alle door de Commissie tegen de Raad aangespannen onnwille van zuiver
interinstitutionele conflicten, vnl. i.v.m. de begroting en de bezoldiging van ambtenaren.
Naast deze kunnen ook volgende zaken worden vermeld, door het Europees Parlement tegen de
Raad aangespannen, nl. zaak 302/87, de comitologie-zaak, 27-9-1988, n.n.g., zaak 377/87 en
383/87, i.v.m. de begroting, beide op 12-7-1988 gewezen, n.n.g., zaak 70/88, post-Tchemobyl,
22-5-1990, n.n.g., en de nog aanhangige zaak 65/90, i.v.m. raadsverordening 4059/89, PB 1990,
С 110/5. Tot slot zij gewezen op zaak 13/83, Parlement/Raad, het nalatigheidsarrest, Jur.
1985, p. 1556, op grond van art. 175 aangespannen. Opgemerkt zij dat institutionele conflicten
tussen Raad en Parlement ook gevolgen kunnen hebben voor de relatie tussen Gemeenschap en
Lid-Staten, aangezien een overwinning van het Parlement meer ruimte geeft aan de
Commissie om integratiebevorderende voorstellen te doen. Zaken 302/87,70/88,65/90 en 13/83
betreffen dus ook horizontale conflicten met verticale inslag.
° 2 Het betreft dus een procedure die alleen voor de bevoegdheidsafbakening inzake de externe
betrekkingen bestaat.

94

volgens wie naast de Gemeenschap ook de Lid-Staten bevoegd zijn -, de
mening toegedaan dat het rubberakkoord tot de uitsluitende handelspolitieke bevoegdheid van de Gemeenschap behoort83.
Het eerste voorbeeld van een horizontaal conflict met verticale inslag onder
artikel 173 aanhangig gemaakt is de AETR-uitspraak, waarin de Commissie
een nietigheidsprocedure aanspant tegen een beslissing van de Raad inzake
het onderhandelen over en het sluiten van de AETR-overeenkomst84.
Tot 1987 toe het enige geval hebben dergelijke onder artikel 173 aangespannen rechtsgeschillen sindsdien een plotselinge uitbreiding gekend. Na een
nietigheidsvordering te hebben ingesteld tegen een raadsverordening, genomen op grond van 'het verdrag' zondermeer in plaats van op artikel 113,
zoals door de Commissie voorgesteld - dus wegens schending van artikel
19085 -, heeft de Commissie in eerste instantie vooral op het terrein van de
externe betrekkingen de rechten van de Gemeenschap verdedigd. Een mogelijke verklaring hiervoor is de externe soevereiniteit van de Lid-Staten die
in het geding is. Dit brengt een extra-weerspannigheid met zich mee binnen
de Raad bij de erkenning van externe gemeenschapsbevoegdheden. Voorbeelden van externe bevoegdheidsconflicten zijn zaken waarin de Commissie tegen de Raad een nietigheidsvordering heeft ingesteld wegens foutieve
rechtsgrondslag op het gebied van de douane-unie86, de handelspolitiek87,
het zeevervoer88 en het sociaal beleid89.
Sinds kort heeft de Commissie ook met betrekking tot intracommunautaire
aangelegenheden enkele gedingen aangespannen. Voorbeelden van dergelijke interne bevoegdheidsconflicten zijn de nietigheidsvordering tegen de
Raad omwille van een foutieve rechtsgrond van het Erasmus-programma90,
van bepaalde richtlijnen inzake landbouw91 en van een richtlijn inzake de
verontreiniging door afval van de titaandioxide-industrie92.
83
De reden voor advies 1/76 was niet een betwisting over het communautair karakter van een
bevoegdheid of het uitsluitend karakter van een gemeenschapsbevoegdheid, doch het beogen
van rechtszekerheid, meer in het bijzonder de vraag naar de verenigbaarheid van de voorgenomen overeenkomst met het EEC-verdrag vanuit het oogpunt van delegatie.
84
Voor nadere details, zie infra, p. 122.
85
Zaak 45/86, de eerste algemene tariefpreferenties-zaak, Jur. 1987, p. 1493.
86
Zie de uitspraken in zaak 165/87, 27-9-1988, n.n.g., zaak 275/87, 2-2-1989, n.n.g., en de nog
aanhangige zaken 288/87,12/88 en 74/88.
87
Zie de uitspraken in zaak 45/86, Jur. 1987, p. 1493, en zaak 51/87,27-9-1988, n.n.g.
88
Zie de uitspraak in zaak 355/87, l-é-1989, n.n.g.
89
Zie zaak 217/86 inzake deelname van de EEG aan de ILO, PB 1986, С 245/7, die ondertussen
is geschrapt, zie PB 1987, С 88/9.
9 0
Zaak 242/87, 30-5-1989, n.n.g. Voor nadere details, zie infra, p. 272.
91
Zaak 131/87 en zaak 11/88, beide gewezen op 16-11-1989, n.n.g.
9 2
Zaak 300/89, Commissie/Raad, nog aanhangig. Bulletin EG 1989/9, p. 73.
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Dit aanvullend onderscheid maakt het mogelijk de werkelijke inzet van een
op het eerste gezicht zuiver horizontaal bevoegdheidsconflict beter te bepa
len. Het betreft in werkelijkheid een betwisting van het communautair
karakter van een bevoegdheid gelijkaardig aan een verticaal bevoegdheids
conflict. Vandaar ook dat het niet verwonderlijk is dat bepaalde bevoegd
heidsconflicten ongeveer gelijktijdig zowel op horizontaal als op verticaal
niveau aan de orde zijn.
Zo kan men zaak 56/88 93 en de nog aanhangige zaak 51/8994 - waarin het
Verenigd Koninkrijk, overstemd door besluiten bij gewone meerderheid op
grond van artikel 128 genomen, de nietigheid vordert van respectievelijk
raadsbesluit 87/569 inzake een actieprogramma voor de beroepsopleiding
van jongeren en raadsbesluit 89/27 tot aanneming van het tweede Comettprogramma - als 'tegenhanger' van de Erasmus-zaak95 beschouwen. Zo ook
kan men de hormonen-zaak, ingesteld door het Verenigd Koninkrijk tegen
de Raad 96 , als tegenhanger van de reeds genoemde zaken betreffende de
landbouwrichtlijnen beschouwen97.
Verder is het interessant te wijzen op accentverschillen binnen deze catego
rie van rechtsconflicten. Terwijl in eerste instantie een enkele bevoegdheidsvraag aan de orde was - namelijk de vraag of de regeling van een be
paalde aangelegenheid communautair is 9 8 -, is vervolgens ook de vraag naar
de omvang van bepaalde gemeenschapsbevoegdheden in het geding geko
men 9 9 , om ten slotte bijna volledig plaats in te ruimen voor bevoegdheids
conflicten inzake de rechtsgrond. Bij deze laatste is niet meer het bestaan of
de omvang van een gemeenschapsbevoegdheid in het geding doch de vraag
naar de rechtsgrond voor deze bevoegdheid100. Hoewel deze categorie sub-

9 3

Zaak 56/88, Verenigd Koninkrijk/Raad, 30-5-1989, n.n.g.
Zaak 51/89 Verenigd Koninkrijk/Raad, PB 1989, С 80/6.
9 5
Zaak 242/87, Commissie / Raad, 30-5-1989, n.n.g.
"6 Zaak 68/86 en zaak 131/86, beide door het Verenigd Koninkrijk tegen de Raad aangespan
nen, Jur. 1988, p. 893, en Jur. 1988, p. 926.
97 Zie voetnoot 91.
9 8
Zie zaak 22/70, AETR, en advies 1/75, Jur. 1975, p. 1355.
9 9
Zie advies 1/78; in casu was niet de bevoegdheid van de Gemeenschap betwist, doch wel de
omvang van deze bevoegdheid, nl. of deze elke bevoegdheid van de Lid-Staten dienaan
gaande uitsluit. Voor een recent voorbeeld, zie de ondertussen geschrapte zaak 217/86, ILO.
'M Zie de in voetnoten 90 t/m 92 vernoemde zaken. Bradley zoekt de verklaring hiervoor in
de institutionele veranderingen van de Europese Akte: "(...) the extension of the scope of
majority voting within the Council, the setting up of a new legislative procedure for the
adaption of measures in certain areas of Community activity and the granting of a right of
veto to the European Parliament on proposed accession and association agreements", K. Brad
ley, The European Court and the legal basis of Community legislation, ELR 1988, p. 379.
9 4
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tieler is dan de twee eerste101, is zij even belangrijk aangezien dit conflict inzake de rechtsgrond uiteindelijk dezelfde fundamentele vragen inzake de
bevoegdheidsverdeling tussen Gemeenschap en Lid-Staten betreft. Immers,
zoals het Hof reeds in de eerste algemene tariefpreferenties-zaak heeft gesteld, een "verschil van mening over de juiste rechtsgrondslag (is) niet van
zuiver formele betekenis, aangezien de artikelen 113 en 235 EEG-Verdrag
verschillende regels bevatten voor de wilsvorming van de Raad, en de
keuze van de rechtsgrondslag derhalve gevolgen kan hebben voor de bepaling van de inhoud van de bestreden verordeningen"102. In dit verband is
een beroep op het instrumenteel aspect van het communautaire bevoegdheidsbegrip zinvol om de ware toedracht van deze zaken toe te lichten.
Dat deze conflicten alle betrekking hebben op gebieden van hetzij positieve
integratie103, hetzij beperkt positieve integratie104, is niet verwonderlijk. Op
deze gebieden genieten de instellingen bij de vaststelling van secundaire
wetgeving van een discretionaire bevoegdheid met betrekking tot de inhoud
van de te regelen materie. Aangezien de Raad tot een strikte interpretatie
van de gemeenschapsbevoegdheden neigt om zodoende óf het gebruik van
mede artikel 235 óf de sluiting van een gemengde overeenkomst te bewerkstelligen is het belangrijk dat het Hof ook de keuze van de rechtsgrond
beoordeelt. Deze keuze kan gevolgen hebben voor de vaststelling van de
inhoud van de bestreden richtlijn.
Deze 'renaissance' van horizontale bevoegdheidsconflicten met verticale
inslag wijst op de intentie van de Commissie om haar rol van verdedigster
van het communautair belang kracht bij te zetten. Een mogelijke verklaring
voor deze beslistheid is de nieuwe dynamiek van de Europese Akte.

§ 2. Het instrumenteel aspect van de bevoegdheid
Dit aspect heeft betrekking op de rechtshandelingen die de Gemeenschap
kan vaststellen ter uitoefening van de haar toegekende materiële bevoegd-

»01 Zo stelt Bradley: "The choice between a number of legal bases may at first blush seem a
rather arcane legalistic concern, compared with the more obviously important question of
wether the Community has the requisite legislative competence", K. Bradley, ELR 1988, p.
388.
102
Zaak 45/86, Commissie/Raad, Jur. 1987, p. 1493.
103 pit itan zowel de inhoudelijke gemeenschapsbevoegdheden betreffen - zoals die inzake
een gemeenschappelijke handelspolitiek, douane-unie en vervoersbeleid -, als de procedurele
gemeenschapsbevoegdheden - zoals die inzake het sociaal beleid (zie de Erasmus-zaak).
104 zie zaak 131/87 en zaak 11/88 inzake de landbouwrichtlijnen, en de ondertussen geschrapte zaak 217/86, ILO.
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heden 105 . Vooreerst zal ook hier een korte beschrijving van de hiërarchie
inzake deze besluiten worden gegeven. Vervolgens zal worden aangetoond
hoe ook deze verschillen en het al dan niet bestaan van een keuzemogelijkheid bij de aanwending ervan, uitdrukkingen zijn van het bestaan van
verschillende integratiegraden.

A. Korte beschrijving
Artikel 189 bevat een opsomming van de rech tsbeslui ten die de instellingen
kunnen aanwenden bij de vervulling van hun taken. Dit artikel verleent
geen bevoegdheid tot het nemen van dergelijke besluiten, doch geeft er
slechts een wettelijke definitie van106.
Het is belangrijk op te merken dat deze lijst niet uitputtend is. Zo zijn in het
verdrag besluiten te vinden die met als een besluit in de zin van artikel 189
gekwalificeerd kunnen worden. In de doctrine noemt men deze restcategorie ook besluiten 'sui generis'. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in artikel 14, lid 7, een voorbeeld van een besluit dat het verdragsrecht op bepaalde
punten kan wijzigen; in de artikelen 54, lid 1, en 63, waar sprake is van de
vaststelling van algemene programma's; in artikel 136 dat een voorbeeld is
van een besluit ter vaststelling van regels die in de plaats treden van verdragsregels aan wier gelding een eind is gekomen; in artikel 203 inzake de
vaststelling van de begroting107.
Deze voorbeelden betreffen autonome besluiten, of besluiten waarbij voor
de totstandkoming enkel de Gemeenschap betrokken is. Zij worden op een
eenzijdige wijze vastgesteld. De Gemeenschap kan ook conventionele
rechtshandelingen stellen, of besluiten waarbij voor de totstandkoming
naast de Gemeenschap ook één of meer andere internationale rechtssubjecten medebetrokken zijn108. Hoewel evenmin in artikel 189 opgesomd,
blijkt uit de artikelen 113, 130N, 130R, lid 5, en 238 dat de Gemeenschap
105
Constantinesco spreekt in deze context van "le pouvoir au sens matériel: l'acte juridique"
die betrekking heeft op "la manifestation de la compétence qui en assure l'effectivité", V.
Constantinesco, Compétences, p. 85.
Юб j.v. I.ouis, De rechtsorde, p. 56.
1
" ' Voor nadere details, zie J.V. Louis De rechtsorde, p. 56, en P. Kapteyn en P. Verloren van
Themaat, Inleiding, p. 136-137.
Ю" Voor deze definities, zie P. Pescatore, Les novelles, nr. 2305: "Moyens internes (...) toutes
les formes d'action mises en oeuvre unilatéralement par la Communauté en vue des objectifs de
politique commerciale. D'autre part, la Communauté emprunte, par la conclusion d'accords (...)
certaines méthodes qui ont pour effet de l'engager vers l'extérieur". R. Kovar, La mise en place
d'une politique commerciale commune et les compétences des Etats Membres de la EEC en matière de relations internationales et de conclusions de traités, AFDI 1970, p. 808, beschrijft
deze exteme middelen als: "des moyens extemes, qui comportent concours de volonté avec les
pays tiers".
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bevoegd is om internationale overeenkomsten te sluiten. Door de erkenning van impliciete verdragsluitende bevoegdheden heeft het Hof de mogelijkheid hiertoe bovendien aanzienlijk uitgebreid109.
AI deze rechtshandelingen verschillen van elkaar met betrekking tot de na
te leven vormvoorschriften, de rechtsbescherming en de rechtsgevolgen110.
Deze verschillen zijn vooral op het niveau der rechtsgevolgen waarneembaar.
Het eerste in het oog springende verschil bij nalezing van artikel 189 is dat
de Gemeenschap behalve bindende, ook niet-bindende besluiten nemen.
Binnen de categorie van bindende - normatieve - besluiten111 bestaan verschillen in rechtsgevolgen of gradaties in normatieve inhoud, die men als
volgt kan weergeven.
Voor wat de autonome rechtshandelingen betreft, zij in eerste instantie gewezen op de verordening. Typerend voor dit besluit is zijn algemene strekking, het verbindend karakter in al zijn onderdelen en de rechtstreekse
toepasselijkheid ervan. Dit laatste betekent dat de verordening overal in de
Gemeenschap geldt, zonder dat de Lid-Staten haar door een handeling in
nationaal recht hoeven om te zetten. Dit communautaire karakter - namelijk het vermogen om over de grenzen van de Lid-Staten heen eenzelfde
recht in de Gemeenschap te stellen - en de rechtstreekse werking van de
verordening zijn twee kenmerken waardoor zij zich van besluiten van het
internationale recht onderscheidt. Aangezien de vaststelling van een verordening meestal tot een verlies van de wetgevende bevoegdheid van de LidStaten op dit gebied leidt - tenzij het tegendeel wordt bepaald -, kan men dit
besluit beschouwen als het wetgevend instrument bij uitstek van de
Gemeenschap.
Een richtlijn is een handeling gericht tot een of meer Lid-Staten die de
verplichting inhoudt om in de nationale rechtsordes de in de richtlijn omschreven toestand in het leven te roepen. In tegenstelling tot de verordening is de richtlijn slechts verbindend ten aanzien van het te bereiken
resultaat en moet zij, om rechtsgevolgen voor de burgers te verkrijgen, in
principe eerst door de bevoegde nationale instanties worden uitgevoerd112.
1

0 9 Zie infra, p. 118 e.v.
HO Voor nadere details, zie P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 137, en L.
Brinkhorst en R. Barents, Grondlijnen, p. 186. Opgemerkt zij dat deze verschillen, in het bijzonder die tussen verordeningen en beschikkingen, niet steeds even duidelijk zijn. Zie hiertoe
o.a. A. Easson, The 'direct" effect of EEC directives, ICLQ 1979, p. 351, en J.V. Louis, De
rechtsorde, p. 61.
111
Met uitsluiting dus van beschikkingen, die als individuele handeling ter regeling van individuele gevallen, het instrument bij uitstek zijn ter vervulling van bestuurstaken.
HZ Echter, wanneer een Lid-Staat verzuimt een richtlijn binnen de gestelde termijnen om te
zetten in nationaal recht, of dit op een onjuiste wijze doet, dan kunnen particulieren zich te-
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Het doel van de richtlijn is niet de schepping van een voor de hele Gemeenschap geldend uniform recht, maar wel de onderlinge aanpassing van
de nationale wetgevingen in overeenstemming met de verdragsdoeleinden.
Het maakt met andere woorden een afgezwakte vorm van ingrijpen in het
interne recht van de Lid-Staten mogelijk, en is dus een uitdrukking van het
compromis-aspect dat aan de oprichting van het verdrag ten grondslag ligt:
"Les impératifs de compromis liés au processus d'intégration européenne
font de la directive l'instrument priviligié d'unification"113.
Het rechtskarakter van de besluiten 'sui generis' moet uit het bevoegdheidsartikel terzake worden afgeleid. Gelet op het vrij marginaal karakter
van de door deze geregelde materies, zal hierbij niet worden stilgestaan.
Voor wat de conventionele rechtshandelingen betreft, is het belangrijk te
wijzen op artikel 228, lid 2. Hieruit blijkt dat door de Gemeenschap gesloten
overeenkomsten zowel voor de gemeenschapsinstellingen als voor de LidStaten verbindend zijn. In een geschil over de uitleg van het associatie-akkoord door de Gemeenschap met Griekenland gesloten heeft het Hof gepreciseerd dat het, voor wat de Gemeenschap betreft, om een handeling gaat
van een instelling in de zin van artikel 177 en dat de bepalingen van de
overeenkomst bijgevolg een integrerend bestanddeel van de communautaire rechtsorde vormen, vanaf het moment van hun inwerkingtreding.
Internationale overeenkomsten zijn met andere woorden een bron van
gemeenschapsrecht 114 . In een latere uitspraak heeft het Hof hieraan toegevoegd dat overeenkomsten, hoewel niet door de Gemeenschap maar door
de Lid-Staten gesloten, de Gemeenschap - indien bepaalde voorwaarden
vervuld zijn - toch kunnen binden. Zij behoren derhalve ook tot de communautaire rechtsorde115.
Laatstgenoemde uitspraak is ook belangrijk omdat het Hof aangeeft welke
plaats internationale overeenkomsten binnen de communautaire rechtsorde innemen. Het Hof heeft niet geaarzeld de geldigheid van gemeenschapsbesluiten mede in het licht van door de Gemeenschap gesloten verdragen te onderzoeken. Hierdoor heeft het de voorrang van internationale
overeenkomsten boven het autonome secundaire recht geëxpliciteerd116. Dit

genover die Lid-Staat op dezerichtlijnberoepen, indien de bepalingen ervan inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn. Zie o.a. zaak 8/81, Becker, Jur. 1982, p.
53, en zaak 80/86 Kolpinghuis, Jur. 1987, p. 3969.
* " P. Bourgognie, Vers un droit européen de la consommation, RTDE1982, p. 55.
114
Zaak 181/73, Haegeman, Jur. 1974, p. 469. Zie o.a. ook L. Brinkhorst en R. Barents, Grondlijnen, p. 185.
115
Gevoegde zaken 21-24/74, International Fruit, Jur. 1972, p. 1219.
l 1 ^ zie gevoegde zaken 21-24/74, waarvan het eerste deel van het dictum luidt "De geldigheid in de zin van artikel 177 van het E.E.G.-Verdrag, van de door de instellingen der Ge-
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betekent dat conventionele rechtshandelingen een hogere rang in de communautaire normenhiërarchie bekleden dan autonome117.
Deze voorrang van conventionele rechtshandelingen binnen de communautaire rechtsorde is een logische consequentie van de omstandigheid dat
bij de sluiting van internationale overeenkomsten ook derden betrokken
zijn. Behalve het gemeenschapsrecht is derhalve ook het internationale
recht medebepalend voor deze rechtsverhouding. Aangezien nietigverklaring van een internationale overeenkomst naar gemeenschapsrecht niet
noodzakelijkerwijs tot de nietigheid van de overeenkomst naar internationaal recht leidt118 en gelet op de voorrang van het internationale recht
boven het communautaire recht119, kan niet-nakoming van de overeenkomst door de Gemeenschap en/of Lid-Staten - wegens niet-conformiteit
ervan met de oprichtingsverdragen -, tot de volkenrechtelijke aansprakelijkheid van Gemeenschap en/of Lid-Staten leiden. Door de erkenning van
de voorrang van het gemeenschapsrecht van conventionele oorsprong boven dat van autonome oorsprong, vermijdt het Hof dergelijke conflicten.
Men kan deze rechtspraak beschouwen als een verdere erkenning van de
voorrang van het internationale recht boven het gemeenschapsrecht.
Uit bovenstaande blijkt dat tussen de rechtsbesluiten verschillen bestaan qua
normatieve inhoud. Er bestaat een welbepaalde orde tussen deze, die in afnemende volgorde van belang, de volgende is: conventionele rechtshandelingen, autonome bindende besluiten - namelijk verordeningen en richtlijnen - en autonome niet-bindende besluiten. Samen met het al dan niet bestaan van een keuzemogelijkheid inzake aanwendbare besluiten is, zoals zal
worden aangetoond, ook deze instrumentele verdragsorde een uitdrukking
van de verschillende integratiegraden.

meenschap verrichte handelingen kan aan een bepaling van internationaal recht worden getoetst, indien deze bepaling de Gemeenschap bindt (...)".
117
Door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten zijn ondergeschikt aan het EEG-verdrag.
Vandaar dat art. 228, lid 1 bepaalt dat door het Hof onverenigbaar geoordeelde verdragen
slechts onder gelijke voorwaarden als een verdragswijziging ex art. 236 in werking kunnen treden.
118 Nietigheid wegens schending van bevoegdheidsregels inzake de sluiting van een internationale overeenkomst is volgens art. 46 van het tweede verdrag van Wenen slechts mogelijk
indien de kwade trouw van de andere partij wordt bewezen. Gelet op de complexiteit van de
bevoegdheidsverdeling tussen Gemeenschap en Lid-Staten, zal een kwade trouw moeilijk te
bewijzen zijn.
il" Een uitdrukking van de voorrang van het internationaal recht boven het gemeenschapsrecht, is te vinden in art. 234, eerste alinea.
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В. Het instrumenteel aspect als uitdrukking van het niet-uniform integratiestreven
Bij nalezing van de bevoegdheidsartikelen120 is het opvallend dat de instel
lingen in de meeste gevallen over geen keuzevrijheid beschikken inzake
aanwendbare rechtsinstrumenten. Meestal wordt bij toekenning van een
beslissingsbevoegdheid de vorm gepreciseerd waarin de regeling dient ge
nomen te worden. Deze kan of een enkel besluit zijn121 of een mogelijkheid
om te kiezen uit bepaalde genoemde instrumenten 122 . Slechts een beperkt
aantal artikelen laat - door de aanwending van bewoordingen van algemene
aard zoals 'regelingen', 'maatregelen', 'bepalingen' - een totale keuzevrij
heid aan de instellingen over 123 . Deze keuzevrijheid is echter niet onbe
perkt. De instellingen dienen die vorm te kiezen die het meest geschikt is
voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de bepaling124.
Ook achter deze opzet gaat een bepaalde orde schuil. Het al dan niet bestaan
van een keuzemogelijkheid en de al dan niet aanduiding van het soort
rechtsbesluit dat genomen kan worden, zijn de uitdrukking van bestaande
inhoudelijke integratieverschillen.
Op gebieden van positieve integratie geldt - voor zover het een inhoudelijke
bevoegdheid betreft - óf een totale keuzevrijheid125, óf een ruime keuzevrijheid126. Hierbij is het opmerkenswaardig dat de aanwending van een
verordening - het wetgevend instrument bij uitstek - steeds mogelijk is.
Eveneens opmerkenswaardig is dat slechts de artikelen 113, 130N, tweede
alinea, 130R, lid 5, en 238 aan de Gemeenschap een uitdrukkelijke bevoegdheid verlenen tot het sluiten van internationale overeenkomsten. De bepalingen inzake landbouw en mededinging ontkennen volgens de letter
van hun tekst elke mogelijke aanwending van conventionele besluiten127.
De bepalingen inzake vervoer en die van artikel 235 voorzien weliswaar
niet in een uitdrukkelijke mogelijkheid tot het sluiten van internationale
12U
Art. 189 bevat, zoals gesteld, geen algemene machtiging tot het nemen van de daarin opgesomde besluiten.
121
Zie o.a. de artt. 13, lid 2, 33, lid 7,100 die slechts een bevoegdheid verlenen tot het nemen
van richtlijnen.
122
Zie o.a. de artt. 87, lid 1 en 99 waarin de Raad kan kiezen tussen een verordening en een
richtlijn. Zie art. 97, voor een keuze tussen richtlijn en beschikking. Zie art. 43, lid 2, voor een
keuze tussen deze drie instrumentea
123
Zie o.a. de artt. 7, lid 2,51,75, lid 1, sub c, 128, 235.
124
E. Grabitz, Bronnen van het gemeenschapsrecht: besluiten van de instellingen van de Gemeenschap, in Dertig jaar gemeenschapsrecht, p. 106.
125
Zie de artt. 75,130Q, 130S en 235.
126
Zie de artt. 43, lid 2 en 87.
127
De Gemeenschap kan volgens art. 43, lid 2 en art. 87, lid 1, slechts autonome besluiten nemen.
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overeenkomsten128, doch hun ruime formulering lijkt op het eerste gezicht
een mogelijkheid hiertoe evenmin uit te sluiten.
Voor wat de procedurele gemeenschapsbevoegdheden betreft is het opvallend hoe niet-bindende besluiten de regel zijn129. Indien de Gemeenschap
toch op een bindende wijze kan optreden dan is het maximale instrument,
met uitzondering van artikel 103, lid 2, een richtlijn.
Uit de verdragsbepalingen inzake negatieve integratie blijkt dat de verdragsauteurs op deze gebieden, met uitzondering van artikel 49, het instrument van de richtlijn voldoende hebben geacht. Het is belangrijk te onderlijnen dat het hier opheffingsrichtlijnen betreft waarbij de instellingen, in
tegenstelling tot harmonisatierichtlijnen, niet over een discretionaire bevoegdheid beschikken. Zij verduidelijken slechts de discriminatieverboden.
Vandaar ook dat deze richtlijnen, sinds de erkenning van de rechtstreekse
werking van deze verboden, in principe overbodig zijn.
Een mogelijke verklaring voor de uitzondering van artikel 49 - dat behalve
de vaststelling van richtlijnen ook die van verordeningen toelaat - is de
omstandigheid dat werknemers niet zelfstandig zijn. In tegenstelling tot
personen die zich vestigen of diensten verstrekken, zijn zij afhankelijk van
de ondernemer met wie zij een arbeidscontract zijn aangegaan. In geval van
niet-naleving van de verdragsbepalingen door de ondernemer heeft de
mogelijkheid voor de werknemer om de Lid-Staten in deze situatie
rechtstreeks aan te spreken - in tegenstelling tot de mogelijkheid hiertoe
voor zelfstandigen -, weinig zin. Vandaar dat artikel 49 bepaalt dat ook
verordeningen kunnen worden genomen. Zodoende kunnen de werknemers - gelet op de rechtstreekse toepasselijkheid van de verordening - de
ondernemers rechtstreeks op hun verplichtingen aanspreken.
Voor wat de beperkt positieve integratie betreft geldt het beginsel dat de
Gemeenschap slechts harmonisatierichtlijnen kan vaststellen. Zoals reeds
aangegeven is de omstandigheid dat slechts richtlijnen kunnen worden
genomen de enige reden om deze vorm van positieve integratie als een
vorm van beperkt beleid te kwalificeren. Een uitzondering hierop vormen
de artikelen 51 en 100A aangezien de Gemeenschap 'maatregelen' terzake
kan nemen. De meest waarschijnlijke reden voor eerstgenoemd artikel is de
^2" De Gemeenschap kan resp. 'dienstige bepalingen' en '{jassende maatregelen' nemen.
129 Zie o.a. art. 105, alinea 1, dat aan de Commissie de bevoegdheid verleent tot het doen van
aanbevelingen aan de Raad om de samenwerking tussen de Lid-Staten op het gebied van het
economisch beleid op gang te brengen, art 118, dat bepaalt dat de Commissie studies kan verrichten, adviezen kan uitbrengen en overleg organiseren op sociaal gebied en art. 118B, volgens
hetwelk de Commissie zich beijvert de dialoog tussen de sociale partners verder te ontwikkelen.
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complexiteit van regelingen op het gebied van de sociale zekerheid, en voor
artikel 100A de wens om aan de interne markt, zoals bepaald in artikel 8A,
een extra dynamiek te verlenen.
Met betrekking tot dit laatste artikel bevat de Europese Akte een verklaring
van de Conferentie inzake artikel 100A. Volgens deze dient de Commissie
bij voorkeur het instrument van de richtlijn te gebruiken, wanneer de
harmonisatie in één of meer Lid-Staten een wijziging van wettelijke bepalingen met zich meebrengt. Desondanks heeft de Commissie een voorstel
voor een verordening inzake de door kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen gestelde zekerheden ingediend dat, zoals uit de overwegingen blijkt130, een wijziging van nationale bepalingen meebrengt.
Of dit overeenkomstig het verdrag is, hangt af van de vraag wat de waarde
van genoemde verklaring is. Gelet op artikel 33, lid 1, van de Europese
Akte 131 kunnen de verklaringen van de Conferentie niet als een 'integraal
bestanddeel' van de Akte worden beschouwd. Gelet op artikel 31 ervan132
kunnen zij evenmin worden beschouwd als deel uitmakend van de context
van deze Akte waarmee bij de interpretatie van de Akte verplicht rekening
dient te worden gehouden 133 . Deze verklaring is met andere woorden
juridisch niet-bindend en heeft evenmin een verplicht interpretatieve
waarde 134 . Zij betreft hoogstens een verduidelijking van de verdragsbepalingen, waarmee het Hof eventueel rekening kan houden135. Aangezien een
maximale benutting van de instrumentele vooruitgang van artikel 100A
integratiebevorderend is, is het onwaarschijnlijk dat het Hof een nietigheidsvordering ten aanzien van genoemde twee voorbeelden zal honoreren.

130

Zo luidt één der overwegingen: "Overwegende dat vele van de autoriteiten, indien zij zekerheden verlangen, eisen dat deze worden gesteld door een ingezetene van het nationale
grondgebied, hetgeen in strijd is met dit beginsel (nl. van vrije dienstverlening)". Zie PB 1989,
С 51/6.
131 Het luidt als volgt: "Deze Akte zal door de Hoge Verdragsluitende Partijen worden be
krachtigd (...)".
1 3 2
Dit artikel bepaalt dat de bepalingen van het EGKS-, EEG- en EG A-verdrag betreffende
de bevoegdheid van het Hof en de uitoefening ervan slechts van toepassing zijn op de
bepalingen van Titel 2 en art. 32.
1
3 3 zie hiertoe art. 31 van het tweede verdrag van Wenen 1986 inzake de algemene
in terpreta tieregel.
134 Voor nadere details, zie A.Toth, The legal status of the declarations annexed to the single
European Act, CMLR1986, p. 804.
135 z 0 в. Langehelme, Le rapprochement des législations nationales selon l'article 100A du
traité CEE: l'harmonisation communautaire face aux exigences de protection nationales, RMC
1989, p. 349: "On peut à la limite penser qu'elle (nl. het Hof) portera une certaine attention, ne
serait - ce qu'à titre d'orientation, aux déclarations adoptées par la Conférence, lorsqu'elle
devra interpréter les nouvelles dispositions du Traité".
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In dit verband is het tot slot interessant op twee voorstellen te wijzen voor
een verordening inzake communautair douanevervoer door de Commissie
op grond van artikel 100A ingediend: zij zijn mogelijk aangezien zij geen
wijziging van nationale bepalingen meebrengen136. Hetzelfde geldt voor het
voorstel voor een beschikking inzake de invoering van een gemeenschap
pelijk Europees oproepnummer voor hulpdiensten, aangezien hieruit blijkt
dat dit nummer naast bestaande nationale hulpoproepnummers wordt in
gevoerd137.
Uit bovenstaande blijkt dat de instrumentele verdragsbepalingen het sterkst
communautair gekleurd zijn op het gebied van de positieve integratie,
voorzover het inhoudelijke bevoegdheden betreft. De Gemeenschap be
schikt er over een uitgebreide waaier van instrumenten. De procedurele be
voegdheden daarentegen zijn het voorbeeld bij uitstek van een minimaal
gemeenschapsoptreden. Niet-bindende besluiten zijn de regel.
De bepalingen inzake negatieve en beperkt positieve integratie worden ge
kenmerkt door een afwezigheid van een keuzevrijheid met betrekking tot
de aanwendbare instrumenten. Meestal kunnen slechts respectievelijk opheffings- en harmonisatierichtlijnen worden genomen.
Het is opvallend hoe de mogelijkheid tot het sluiten van internationale
overeenkomsten in het algemeen vrij beperkt is. Slechts op de gebieden van
positieve integratie is dit in principe mogelijk. Zelfs deze mogelijkheid is
beperkt aangezien slechts welgeteld vier verdragsbepalingen aan de Ge
meenschap een uitdrukkelijke specifieke bevoegdheid hiertoe verlenen.
Gelet op het specifieke karakter van deze bevoegdheden - namelijk handels
politiek, associatie, onderzoek en ontwikkeling en milieu -, behoeft het
weinig betoog dat zij niet steeds dienend kunnen zijn.

§ 3. Uitleiding: implicaties voor het beginsel der toegewezen bevoegdheden
binnen de EEG
Uit bovenstaande blijkt dat het niet-uniform karakter van het integratiestreven niet alleen een juridische uitdrukking vindt in het inhoudelijk
aspect van het communautair bevoegdheidsbegrip, doch ook in het instru
menteel en het institutioneel aspect ervan. Elk dezer aspecten is medebepa
lend voor de omschrijving van de draagwijdte van het communautair op
treden.
De rechtssfeer van de Gemeenschap wordt met andere woorden bepaald
door een combinatie van factoren, met name de gebieden waarop de Ge1 3 6
1 3 7

PB 1989, С 245/4 en С 307/5.
PB 1989, С 268/8, art. 1, lid 2.
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meenschap activiteiten kan ontplooien, de instrumenten die haar daartoe
ter beschikking staan en de instellingen die bevoegd zijn op te treden.
Voor wat de naleving van het beginsel der toegewezen bevoegdheden betreft, betekent dit dat naast inachtname van de verdragsbepalingen inzake de
materiële gebiedsomschrijving van de bevoegdheid, ook de inachtname van
de verdragsbepalingen inzake de instellingen en inzake de mogelijk aanwendbare rechtshandelingen nodig is. De rechtsgeldigheid van een gemeenschapsbesluit is bijgevolg afhankelijk van de naleving van zowel het materiële, het institutionele als het instrumentele aspect ervan.
Zo stelt Louis: "Deze regel (namelijk het beginsel van de toekenning van
bevoegdheden) is neergelegd in агИЫ 3 EEG-verdrag, luidens hetwelk de
activiteit van de Gemeenschap 'onder de voorwaarden en volgens het ritme
in dit verdrag voorzien' de in dit artikel opgesomde werkzaamheden om
vat, en in artikel 189 eerste alinea, volgens hetwelk 'voor de vervulling van
hun taak (...) de Raad en de Commissie (...) onder de in dit verdrag vervatte
voorwaarden' de in de tweede tot vijfde alineas van deze bepaling om
schreven besluiten vaststellen"138.
Dat hij artikel 4 EEG-verdrag niet vermeldt ter aanduiding dat het respect
van het beginsel der toegewezen bevoegdheden ook de naleving van de
institutionele bepalingen vereist, is verklaarbaar in het licht van de evi
dentie dat instellingen in geen enkel rechtsstelsel buiten hun bevoegdheden
kunnen treden. Aangezien de institutionele verdragsorde van de Gemeen
schap evenwel ook een uitdrukking is van het niet-eenvormig bevoegdheidsbegrip, vertoont het 'evenwicht der instellingen' binnen de Gemeen
schap een complexer karakter 139 dat men evenmin uit het oog mag ver
liezen.
Zoals reeds aangegeven, is een inherent aspect van de bevoegdheidsverde
ling binnen stelsels gebaseerd op het beginsel der toegewezen bevoegdheden
de noodzaak van een mechanisme ter herschikking van deze bevoegdhe
den, en zijn 'implied powers' een voorbeeld van een dergelijk mechanis
me 1 4 0 . Uit het recht van federale stelsels - waar dit begrip afkomstig van is blijkt dat de federale autoriteit zich door een beroep op 'implied powers'
onder welbepaalde voorwaarden bevoegdheden kan aanmatigen, die niet op
een uitdrukkelijke wijze in de grondwet zijn neergelegd. De aanwending
van dit begrip heeft er tot nog toe steeds tot een wijziging van de materiële
verdragsorde geleid.

138 J.V. Louis, Derechtsorde,p. 53.
" ' Zie ook supra, p. 76.
ι™ Naast de mogelijkheid, voor wat de Gemeenschap betreft, van art. 235. Art. 236 inzake
een verdragsherzieningsprocedure wordt hier verder buiten beschouwing gelaten.
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In het hiernavolgende zal worden aangetoond dat, gelet op de complexiteit
van het bevoegdheidsbegrip, dit herschikkingsmechanisme binnen de
rechtsorde van de EEG niet alleen bruikbaar is voor een inhoudelijke bevoegdheidsuitbreiding, doch ook voor een uitbreiding van de instrumentele
verdragsorde, en in uitzonderlijke omstandigheden zelfs van de institutionele verdragsorde.
In het licht van de beperkte instrumentele gemeenschapsbevoegdheden op
de gebieden van de externe betrekkingen en de coördinatie van het
economisch en sociaal beleid is een mogelijke relevantie van 'implied
powers' zeker niet verwonderlijk. Immers, een strikt vasthouden aan de
instrumentele verdragsorde kan een dynamische ontplooiing van gemeenschapsactiviteiten op deze gebieden in de weg staan. Vandaar het belang om
te weten of de sluiting van internationale overeenkomsten onder bepaalde
omstandigheden ook mogelijk is op gebieden waar het verdrag slechts het
nemen van autonome besluiten toelaat - met name op gebieden van negatieve en beperkt positieve integratie en, voor wat de positieve integratie
betreft, minstens op de gebieden van landbouw en mededinging. Vandaar
ook het belang om te weten of de Gemeenschap onder bepaalde omstandigheden bindende besluiten kan nemen op gebieden waar het verdrag op
het eerste gezicht slechts in de mogelijkheid van niet-bindende besluiten
voorziet.
Het is niet toevallig dat er juist op deze gebieden reeds jurisprudentie van
het Hof bestaat141 die volgens de meerderheid van de doctrine - zeker voor
wat de rechtspraak inzake de exteme betrekkingen betreft -, een erkenning
van 'implied powers' betreft. Echter, zoals zal blijken, bestaat er desondanks
nog veel onduidelijkheid omtrent de werkelijke draagwijdte van deze
rechtspraak, en staat de rechtspraak op het gebied van de sodale politiek nog
in zijn kinderschoenen. Daarom zal in het hiernavolgende dit derde aspect
van de bevoegdheidsverdelingsproblematiek - namelijk de rol van 'implied
powers' als herschikkingsmechanisme van bevoegdheden - nader worden
onderzocht.

^4^ Zie de uitspraken in de zaak AETR, in de zaak Kramer en in advies 1/76 enerzijds, en in de
migratie- en de Erasmus-zaken anderzijds. Voor nadere details, zie infra, resp. op p. 122 e.V.,
en p. 265 e.v.
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DEEL3
HERSCHIKKING VAN BEVOEGDHEDEN:
DE ROL VAN 'IMPLIED POWERS'

INLEIDENDE OPMERKINGEN

Het is kenmerkend voor stelsels georganiseerd op het beginsel der toegewezen bevoegdheden dat hun oprichtingsakte in een mogelijkheid voorziet
van herschikking van de daarin neergelegde bevoegdheidsverdeling tussen
de centrale autoriteit en de deelautoriteiten. Hierdoor worden deze stelsels
in staat gesteld zich aan nieuwe omstandigheden aan te passen: "Quel que
soit le système, des limites sont posées à l'activité de la structure centrale. П
arrive donc toujours le moment où l'on s'aperçoit que si l'on devait s'en
tenir rigoureusement à la définition constitutionnelle des matières ou
catégories d'actions attribuées à l'entité en cause, celle-ci ne pourrait atteindre ses finalités"1.
De reden voor deze mogelijkheid is dat een absoluut vasthouden aan het
beginsel der toegewezen bevoegdheden de 'Funktionsfähigkeit' van deze
stelsels in gevaar kan brengen. Een zekere versoepeling van dit beginsel is
met andere woorden een voorwaarde voor de leefbaarheid ervan. Dit geldt a
fortiori voor de EEG aangezien het slechts een partiële integratie betreft, en
de verdragsauteurs onmogelijk konden voorzien welke besluiten in de toekomst zouden zijn voor de verwezenlijking van de verdragsdoelstellingen 2 .
Zoals reeds aangegeven, is het predes in dit verband dat een beroep op de
'implied powers' gesitueerd dient te worden: "L'utilité de la doctrine des
pouvoirs implicites a été de permettre, lorsque la poursuite des buts de la
fédération ou de l'organisation l'exige, d'exploiter toutes les virtualités de
l'acte constitutif, alors qu'une interprétation
(cursivering toegevoegd)
étriquée de celui-ci aurait conduit à l'immobilisme, avec la seule voie
d'issue du recours aux lourdes procédures de révision"3.
Dit 'implied powers'-begrip is voor het eerst ontwikkeld binnen het kader
van het federale staatsrecht, meer in het bijzonder het Amerikaanse staatsrecht.

1

G. Olmi, in Mélanges F. Dehousse, vdl. II, p. 279.
2 R. Lauwaare en С Timmermans, Europees gemeenschapsrecht, p. 49.
3
G. Olmi, in Mélanges F. Dehousse, vol. II, p. 280.
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Gelet op de federale oorsprong ervan, is het zinvol om deze constructie
vooreerst binnen zijn oorspronkelijke context kort toe te lichten. Vervolgens zal worden onderzocht of dit begrip binnen de rechtsorde van de EEG
dezelfde betekenis heeft.
In hoofdstuk 6 zal een korte analyse gegeven worden van het 'implied
powers'-begrip zoals ontwikkeld in het Amerikaans staatsbestel en in de
EEG; hieruit zal het fundamentele belang van de rechtspraak blijken voor de
erkenning van dit begrip.
In hoofdstuk 7 zal nader worden ingegaan op de rol van de impliciete bevoegdheden binnen de EEG. Uit de analyse van de gevestigde rechtspraak
zal de sleutelrol blijken van dit begrip voor de externe betrekkingen. Gelet
op de nog vrij controversiële aanwending ervan zal de context van de
externe betrekkingen nader worden doorgelicht en zal in dit kader het begrip
instrumentele 'implied powers' geïntroduceerd worden.
In hoofdstuk 8 zal worden ingegaan op de relevantie van dit begrip voor de
praktijk van de exteme betrekkingen.
In hoofdstuk 9 zál, in het licht van enkele recente uitspraken van het Hof,
nagegaan worden of, en zo ja, onder welke voorwaarden het instrumentele
'implied powers'-begrip ook relevant is voor andere gebieden van het
gemeenschapsrecht, met name het gebied van het sociaal beleid.
In hoofdstuk 10 zal, ondanks de afwezigheid in de literatuur van een systematische aandacht voor dit punt, de mogelijke betekenis van 'implied
powers' voor de institutionele context onderzocht worden. In dit verband
zal het begrip 'institutionele implied powers' worden geïntroduceerd.
Tot slot zal in hoofdstuk 11 kort worden ingegaan op de verhouding tussen
'implied powers' en artikel 235, het ander herschikkingsmechanisme dat
uitdrukkelijk in het EEG-verdrag is neergelegd.
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Hoofdstuk 6
ANALYSE VAN DE JUMSPRUDEOTIE

§ 1. 'Implied powere' in de Verenigde Staten
Α. Analyse
Het 'implied powers'-begrip, voor het eerst in 1817 door het Hooggerechts
hof van de Verenigde Staten ontwikkeld, heeft sindsdien een belangrijke rol
gespeeld bij de afbakening van de respectieve bevoegdheidssferen van fede
rale autoriteiten en staten1.
Deze jurisprudentiële constructie dient gesitueerd te worden tegen de achtergrond van het grondbeginsel van het Amerikaanse federalisme, volgens
hetwelk de federale autoriteit over toegewezen bevoegdheden beschikt, terwijl de staten de totaliteit van de residuaire bevoegdheden waarnemen2.
Een omschrijving van de federale bevoegdheidssfeer is neergelegd in artikel
I, Sectie 8, dat een limitatieve opsomming bevat van de beleidsverantwoordelijkheden van het Congres. Een in dit verband belangrijke bepaling is het
laatste lid van dit artikel inzake een 'necessary and proper clause', dat aan
het Congres de bevoegdheid verleent om alle wetten goed te keuren die
'noodzakelijk en geëigend zijn om de uitoefening van de opgesomde be-

1

Deze ongeschreven bevoegdheden hebben later ook ingang gevonden in het constitutioneel
bestel van andere federale staten, zoals die van de BRD en Zwitserland. Voor nadere details,
zie G. Nicholaysen, Zur Theorie von den implied powers in den Europäischen Gemeinschaften,
ER 1966, p. 132.
2 Zie het 10e amendement in 1761 aan de Amerikaanse grondwet toegevoegd dat stelt dat:
"alle bevoegdheden die niet aan de Verenigde Staten overgedragen worden door de Grondwet,
noch door deze aan de Staten ontnomen worden, gereserveerd blijven voor de Staten of voor het
volk". Voor nadere details, zie K. Lenaerts, Constitutie, p. 95 e.V., en R. Lauwaars, Lawfulness, p. 94 e.v.
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voegdheden te verzekeren' 3 . De oprichtingsakte zelf bevat dus reeds een
matiging op het beginsel der toegewezen bevoegdheden. De exacte draagwijdte van deze correctie is echter voor interpretatie vatbaar.
Een strikte interpretatie of een benadrukking van het eerste element van
deze clausule, namelijk het 'necessary' karakter, leidt slechts dan tot de aanvaarding van een impliciete federale bevoegdheid wanneer zij absoluut
noodzakelijk is voor de uitoefening van een opgesomde bevoegdheid. Of,
anders uitgedrukt, indien zonder de erkenning ervan de uitoefening van
een uitdrukkelijk verleende federale bevoegdheid totaal onmogelijk is.
Een ruime interpretatie of een benadrukking van het 'proper' karakter
daarentegen, leidt tot een toekenning van ruimere impliciete federale bevoegdheden. De enige test voor een correcte toepassing van de clausule is
dan de vraag of een redelijk verband bestaat tussen een betwiste federale bevoegdheidsuitoefening en de ratio die de grondslag vormt van een uitdrukkelijke bevoegdheidstoewijzing. Het relevante criterium is het vereiste dat
het nagestreefde doel binnen de grenzen van de federale bevoegdheidssfeer
valt, zelfs wanneer de aangewende middelen niet expliciet voorzien zijn
door de federale grondwet, noch absoluut noodzakelijk zijn om de door de
grondwet voorziene beleidsmiddelen in werking te kunnen stellen4.
Dit interpretatieverschil heeft in 1791 een practische dimensie gekregen bij
de discussie over de uitvaardiging van een wet ter oprichting van een 'Bank
of the U.S.'. Hoewel de bevoegdheid tot het oprichten van een bank niet
uitdrukkelijk in de grondwet vermeld wordt, meent Finance-Minister Hamilton dat de 'necessary and proper clause' een voldoende rechtsgrond biedt
voor de oprichting ervan aangezien het de betaling van belastingen vergemakkelijkt, de regering in de mogelijkheid stelt om leningen aan te gaan,
en meer middelen voor investeringen beschikbaar maakt. De oprichting
van de bank valt dus binnen de federale beleidssfeer5.
Staatssecretaris Jefferson daarentegen meent dat dergelijke interpretatie de
kiemen bevat voor een ongebreidelde federale bevoegdheidsuitbreiding. Zo
stelt hij dat het Congres de met-uitdrukkelijke bevoegdheid bezit om metaal
aan te kopen teneinde munten te slaan - wat een uitdrukkelijke toegewezen
bevoegdheid is -, maar niet de bevoegdheid heeft om een bank op te richten

3

Art. I, sect. 8: "The Congress shall have Power (...). to make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into execution the foregoing powers, and all other powers vested
by this Constitution in the Government of the United States, or in any Department thereof'.
4
K. Lenaerts, Constitutie, p. 96 e.v.
' Tot de beleidsverantwoordelijkheid van het Congres behoort o.a. de bevoegdheid om belastingen te heffen, om geld te lenen, om munt te slaan, om bepaalde investeringen te doen, zoals
de uitbouw van een postdienst en een wegennet.
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teneinde het muntslaan op een efficiëntere en meer ordelijke wijze te laten
plaatsvinden6.
Enkele jaren later heeft deze betwisting het Hooggerechtshof bereikt. Een geschil was ontstaan tussen directeur McCulloch van de vestiging van de
'Bank of the U.S.' van Baltimore en de staat Maryland inzake de vraag naar
de toelaatbaarheid van de onderwerping van een federale bank aan een statelijke belasting ter gelegenheid van de uitgifte van federale bankbriefjes.
McCulloch verweert zich tegen de belasting van Maryland op grond van de
federale suprematie en immuniteit, die hij uit artikel VI van de federale
grondwet afleidt. Maryland brengt hiertegen in dat deze suprematie enkel
geldt voor normatieve handelingen die rechtsgeldig binnen de federale bevoegdheidssfeer gesteld worden. De oprichting van een nationale bank zou
hierbuiten vallen7.
Geconfronteerd met dit verschil stelt Chief Justice Marshall dat, hoewel de
bevoegdheid om banken op te richten niet uitdrukkelijk in de federale
grondwet vermeld wordt, een verbod van uitoefening van een niet-expliciete bevoegdheid niet uit de grondwet kan worden afgeleid8. De vraag naar
een mogelijke federale bevoegdheid kan slechts worden beantwoord door de
grondwet in zijn geheel te beschouwen: "We must never forget that it is a
Constitution we are expounding. Its nature, therefore, requires that only its
great outlines should be marked, its important objects designated, and the
minor ingredients which composed those objects be deduced from the
nature of the objects themselves".
Op basis van de aan het Congres verleende expliciete bevoegdheden, die hij
als 'great powers' kwalificeert, concludeert hij tot de bevoegdheid om een
centrale bank op te richten: "A government intrusted with such ample
powers, (...) must also be intrusted with ample means for their execution".
Pas dan schenkt hij aandacht aan de 'necessary and proper clause' en stelt
met betrekking tot deze clausule: "But the Constitution of the United States
has not left the right of Congress to employ the necessary means, for the
6

Reeds vroeger had hij in scherpe bewoordingen gewezen op het risico van een onbegrensde
federale bevoegdheidsuitbreiding, naar aanleiding van een federale wet die de bevoegdheid
tot de exploitatie van mijnen kwalificeert als een federale bevoegdheid: "Congress are
authorized to defend the nation. Ships are necessary for defence; copper is necessary for ships;
mines necessary for copper; a company necessary to work the mines; and who can doubt this
reasoning who have ever played at This is the house that Jack built'. Under such a process of
filiation of necessities the sweeping clause makes plain work", zoals geciteerd door T. Sandalow. The expansion of federal legislative authority, in Courte and free markets, p. 56.
7
McCulloch v. Maryland, 17 U.S. (4 wheat) 316 (1819).
° Dit in tegenstelling tot de 'Articles of Confederation', waaruit een verbod tot uitoefening
van niet-expliciete bevoegdheden valt af te leiden. Zo bepaalt art. Π: "Each State retains
(every) power (not) expressly delegated". Voor nadere details, zie К. Lenaerts, Constitutie, p.
94.
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execution of the powers conferred on the goverment, to general reasoning. It
has explicitly conferred authority to enact "all laws which shall be necessary
and proper for carrying into execution the foregoing powers". De stricte
noodzakelijkheidstest, zoals verdedigd door Maryland, verwerpt hij gelet op
de verschillende mogelijke gradaties van dit woord: "A thing may be necessary, very necessary, absolutely or indispensably necessary (...) This word,
then like other words, is used in various senses; and in its construction, the
subject, the context, the intention of the person using them, are all to be
taken into view". Deze overwegingen toepassend op de feiten van het geval,
stelt hij: "It must have been the intention of those who gave these powers,
to insure as far as human prudence could insure, their beneficial execution
(namelijk van de 'great powers'). This could not be done by confining the
choice of means to such narrow limits as not to leave it in the power of
Congress to adopt any which might be appropriate, and which are conductive to the end. This provision is made in a constitution intended to
endure for ages to come, and, consequently, to be adapted to the various
crises of human affairs". Zo concludeert hij: "Let the end be legitimate, let it
be within the scope of the Constitution and all means which are appropriate,
which are plainly adapted to that end, which are not prohibited, but consistent with the letter and spirit of the Constitution, are constitutional".
Een impliciete federale bevoegdheid bestaat bijgevolg zodra deze geëigend is
om de doelstellingen van de grondwet te bereiken of, anders uitgedrukt, zodra een verband aangetoond kan worden tussen een expliciet aan het Congres verleende bevoegdheid en een hieruit afgeleide impliciete bevoegdheid.
Wanneer het federale bestuursniveau een legitiem doel nastreeft dat besloten ligt in een aan haar expliciet toegewezen bevoegdheid, bestaat een
dergelijk verband en kan men tot het bestaan van een federale bevoegdheid
concluderen. De doelstellingen van de oprichtingsakte fungeren dus als buitengrens van de federale bevoegdheidssfeer. Zolang de aangewende middelen ter bereiking van deze doelstellingen kennelijk binnen de marge van
het redelijke liggen, is een afleiding van bevoegdheden mogelijk. Hierdoor
wordt de grenslijn tussen de federale en statelijke beleidssfeer bewust in het
vage gelaten9.

' K. Lenaerts, Constitutie, p. 97 e.v. Zie ook T. Sandalow, in Courts and free markets, p. 59, die
terecht opmerkt dat de erkenning van een dergelijk ruime bevoegdheid onder andere te danken
is aan de handigheid waarmee Marshall bevoegdheden in doeleinden converteert: "By converting powers into objects, Marshall increased the plausibility of his claim that Congress
might exercise powers not expressed in the constitution". De tekst van art. I, sect. 8 heeft op
twee uitzonderingen na slechts betrekking op 'powere'. Door deze bevoegdheden als doelstellingen voor te stellen, maakt hij de erkenning van niet-expliciete bevoegdheden gemakkelijker aanvaardbaar.
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В. Evaluatie
De kernpunten van deze basisuitspraak zijn het grondwettelijk karakter van
de oprichtingsakte enerzijds, en de opname in deze akte van een uitdrukke
lijke mogelijkheid tot matiging van het beginsel der toegewezen bevoegd
heden, namelijk de 'necessary and proper clause', anderzijds.
In de literatuur bestaat tot op heden onenigheid over de vraag wat precies namelijk het grondwettelijk karakter of het bestaan van deze matigingsmogelijkheid - de doorslaggevende reden is geweest voor de erkenning van
'implied powers' 10 . Los van deze discussie kan men hoe dan ook twee toe
passingsvoorwaarden uit deze uitspraak afleiden die noodzakelijk zijn voor
de erkenning van impliciete bevoegdheden.
Vooreerst dient er sprake te zijn van een afleiding van een impliciete be
voegdheid uit een uitdrukkelijk opgesomde bevoegdheid of met andere
woorden van een bevoegdheidsuitbreiding ratione materiae.
Vervolgens dient deze afleiding noodzakelijk te zijn voor de zinvolle uit
oefening van een gegeven bevoegdheid.
In de mate dat bij een expliciete bevoegdheid wordt aangeknoopt om een
impliciete bevoegdheid af te leiden, kan men stellen dat deze ongeschreven
bevoegdheden een versoepeling van het beginsel der toegewezen bevoegd
heden mogelijk maken, zonder dit beginsel zelf te ontkrachten. Er bestaat
met andere woorden geen contradictie tussen deze bevoegdheden en het
beginsel der toegewezen bevoegdheden.
Echter, door benadrukking van het 'proper' karakter van de matigingsclau
sule, komt het Hooggerechtshof tot een ruime invulling van deze nood
zaak. Een redelijk verband tussen de afgeleide bevoegdheid en de expliciete
bevoegdheid - in de zin dat een legitiem doel binnen de federale beleidssfeer
valt - is voldoende voor de erkenning van een impliciete bevoegdheid.
Hierdoor wordt de federale beleidssfeer wel erg ruim opengetrokken, op een
wijze dat het zelfs kan leiden tot een op losse schroeven zetten van het
11
beginsel der toegewezen bevoegdheden . Aangenomen dient te worden dat
een dergelijke ruime invulling - die een vrij grote appreciatiemarge
veronderstelt - mogelijk is dank zij het grondwettelijk karakter van de
oprichtingsakte.

10 Voor nadere details, G. Gaja, P. Hay, R. Rotunda, Instruments for legal integration in the
European Community, in Integration through law, vol. 1, book 2, p. 116, en F. Jacobs and K.
Karst, in Integration through law, vol. 1, book 1, p. 227.
11 Marshall heeft dit gevaar overigens zelf onderkend: "Should Congress in the execution of
its powers, adopt measures which are prohibited by the Constitution or should Congress under
the pretext of executing its powere, pass laws for the accomplishment of objects not entrusted to
the government, it would become the painfull duty of this tribunal (...) to say that such an act
was not the land of the law", Marshall, 4 Wheaton 316, 423 (1819).

117

§ 2. 'Implied Powers' in de EEG

Inleiding
Zoals de Amerikaanse grondwet bevat ook het EEG-verdrag een uitdrukkelijk correctief op het beginsel der toegewezen bevoegdheden, namelijk artikel 235. Het luidt als volgt: "Indien een optreden van de Gemeenschap
noodzakelijk blijkt om, in het kader van de gemeenschappelijke markt, een
der doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken zonder dat dit
Verdrag in de daartoe vereiste bevoegdheden voorziet, neemt de Raad met
eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement de passende maatregelen".
Het is belangrijk te onderlijnen dat deze doelgebonden gemeenschapsbevoegdheid zeker niet een identieke tegenhanger is van de 'necessary and
proper clause'. Terwijl deze clausule de mogelijkheid biedt om een uitdrukkelijke federale bevoegdheid aan te vullen met een impliciete, daaruit
afgeleide bevoegdheid, veronderstelt de aanwending van artikel 235 een
afwezigheid van elke uitdrukkelijke gemeenschapsbevoegdheid. Indien dit
laatste het geval is én indien een gemeenschapsbevoegdheid noodzakelijk is
voor de verwezenlijking van één der verdragsdoelstellingen, dan kan op
grond van artikel 235 een nieuwe zelfstandige gemeenschapsbevoegdheid in
het leven geroepen worden.
Beide vormen van matiging van het beginsel der toegewezen bevoegdheden, namelijk artikel 235 enerzijds en de 'implied powers'-constructie anderzijds, hebben dus een verschillend toepassingsgebied. Gelet op het subsidiair karakter van artikel 235 ten aanzien van zowel uitdrukkelijke als stilzwijgende bevoegdheden 1 2 , zal in het hiernavolgende aan de hand van de
uitspraken van het Hof vooreerst de betekenis van de 'implied powers'constructie binnen de rechtsorde van de EEG worden belicht. Gelet op het
nog vrij controversieel karakter ervan zal dit vrij uitvoerig gebeuren. In
hoofdstuk 11 zal de verhouding van dit begrip tot de uitdrukkelijke mogelijkheid van matiging onder artikel 235 EEG-verdrag kort worden toegelicht.
Uit de jurisprudentie van het Hof blijkt dat impliciete bevoegdheden zowel
in de EGKS- als in de EEG-context een rol spelen. Hoewel slechts de bevoegdheidsproblematiek van de EEG voorwerp is van deze studie zal de
EGKS-rechtspraak toch kort worden geanalyseerd. Zoals zal blijken is dit
verhelderend voor de problematiek van 'implied powers' in de EEGcontext.

Voor nadere details, zie infra, p. 307.
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Α. 'Implied powers in de EGKS

a. Analyse
De eerste uitspraak inzake een erkenning van impliciete bevoegdheden is
het Fédéchar-arrest of de uitspraak in de zaak Belgische Steenkool-Federatie/Hoge Autoriteit 13 .
Voor het Hof ligt de vraag of de Hoge Autoriteit, binnen het kader van een
perequatie-systeem voor de Belgische Steenkool, de bevoegdheid heeft om
lagere prijzen voor die steenkool vast te stellen dan de gangbare marktprijzen. Weliswaar ontbreekt een expliciete bevoegdheid hiertoe in het EGKSverdrag, doch paragraaf 26 van de overeenkomst betreffende de overgangsbepalingen voorziet in een perequatie-systeem ten gunste van de steenkoolproducenten die hun prijzen verlaagd zouden zien bij hun integratie in
de gemeenschappelijke markt wanneer hun productiekosten hoger liggen
dan het communautair gemiddelde. Het doel van dit stelsel is een prijsverlaging ten behoeve van de gebruikers en het voorziet daarnaast in een compensatieregeling voor de steenkoolproducenten. Het bevat evenwel geen
aanduiding over de wijze waarop de beoogde prijsverlagingen moeten
plaatsvinden. Volgens de Hoge Autoriteit heeft het hele perequatie-systeem
geen zin indien er geen zekerheid bestaat dat de marktprijzen effectief zullen dalen ten voordeel van de steenkoolconsumenten. Vandaar dat zijzelf
eenzijdig lagere marktprijzen heeft vastgesteld.
Het Hof verwerpt de onbevoegdheidsbezwaren op grond van de overweging
dat de vaststelling van overheidswege van prijzen "een bevoegdheid betreft
zonder dewelke de perequatie niet kan werken". Het vervolg: "dat hier een
zowel in het internationale recht als in het nationale recht aanvaarde regel
van interpretatie mag worden toegepast, volgens welke de bij een internationaal verdrag of door een wet vastgestelde normen worden geacht mede
die normen te bevatten zonder welke de eerste hetzij geen zin zouden hebben, hetzij niet voor redelijke en doeltreffende (cursivering toegevoegd)
toepassing vatbaar zouden zijn". Hoewel het Hof het niet met zoveel
woorden over impliciete bevoegdheden heeft, meent de doctrine eensgezind
dat dit een erkenning van 'implied powers' betreft14.
Het Hof heeft deze terminologie later in twee gevoegde zaken wel expliciet
gebezigd 15 . In deze zaken is de vraag aan de orde of de Hoge Autoriteit de
13

Zaak 8/55, Jur. 1956, p. 209.
Zie o.a. K. Lenaerts, Constitutie, p. 371, en R. Lauwaars, Lawfulness, p. 100.
15
Zaak 20/59, Italiaanse Republiek/Hoge Autoriteit, Jur. 1960, p. 681. Zaak 25/59, Koninkrijk der Nederlanden/Hoge Autoriteit, Jur. 1960, p. 745.
14
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bevoegdheid heeft om de Lid-Staten bepaalde verplichtingen op te leggen
inzake publicatie van vrachtkosten van toepassing op het vervoer van kolen en staal binnen de Gemeenschap. Hoewel artikel 70 EGKS-verdrag bepaalt dat de vrachtprijzen openbaar gemaakt of ter kennis gebracht moeten
worden aan de Hoge Autoriteit, kent het geen verordenende bevoegdheid
toe aan de Gemeenschap om uitvoeringsmaatregelen te treffen. Dit in tegenstelling tot artikel 60 EGKS-verdrag inzake de bekendmaking aan de
Hoge Autoriteit van de prijsschalen en verkoopvoorwaarden voor verhandeling van kolen en staal, dat een dergelijke bevoegdheid wel toekent aan de
Hoge Autoriteit. Volgens laatstgenoemde kan hieruit evenwel niet a contrario tot haar onbevoegdheid geconcludeerd worden aangezien de uitdrukkelijke regelingsbevoegdheid krachtens artikel 60 zinloos zou zijn, indien
zij ook niet de vervoerskosten insluit. De Hoge Autoriteit beoogt dus het
nuttig effect van de artikelen 60 en 70, in onderlinge samenhang geïnterpreteerd, veilig te stellen.
Met betrekking tot de vraag of de Hoge Autoriteit "hetzij expressis verbis,
hetzij stilzwijgend" een verordenende bevoegdheid aan artikel 70 ontleent,
stelt het Hof, na de afwezigheid van een uitdrukkelijke bevoegdheid uit een
textuele analyse vastgesteld te hebben, dat nog onderzocht dient te worden
"of niet impliciet uit andere bepalingen van het verdrag, of uit deszelfs algemene strekking, een verordenende bevoegdheid voor de Hoge Autoriteit
voortvloeit" omdat "zowel de literatuur als de rechtspraak ervan uitgaan,
dat de door het Verdrag vastgestelde regels de aanvaarding inhouden van de
normen, zonder welke deze regels niet doelmatig of redelijk kunnen worden toegepast".
Toch beslist het Hof in casu tot de afwezigheid van "een organische en functionele samenhang tussen de plicht tot openbaarmaking van de prijzen der
Produkten enerzijds en de verplichting tot publikatie van vervoerskosten
anderzijds". De reden hiervoor is dat een dergelijke regelingsbevoegdheid
"van exceptionele aard is en een afstand van rechten door de Lid-Staten
veronderstelt, welke te dezer zake in het verdrag noch uitdrukkelijk, noch
impliciet valt te lezen". Weliswaar volgt het Hof de Hoge Autoriteit dus niet
met betrekking tot de feiten van het geval, doch het erkent toch met duidelijke bewoordingen ook hier de mogelijke aanwending van impliciete bevoegdheden in de communautaire rechtsorde.

b. Evaluatie
Bovenstaande uitspraken betreffen onmiskenbaar een erkenning van impliciete bevoegdheden. Desondanks is het opvallend hoe de toepassing van
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deze interpretatieregel in de latere jurisprudentie en praktijk zeer schaars is
gebleven.
Een belangrijke verklaring hiervoor is het sectorieel karakter van het EGKSverdrag. Het heeft onder andere tot gevolg dat de verdragsbepalingen op een
vrij precíese en volledige wijze geformuleerd zijn zodat de behoefte aan een
erkenning van impliciete bevoegdheden in principe minder is16. Indien in
bepaalde gevallen een constructie van impliciete bevoegdheden toch wenselijk is zal het Hof de noodzakelijkheid van een dergelijke bevoegdheidsuitbreiding vrij streng beoordelen, aangezien het EGKS-verdrag niet als een
echte grondwet beschouwd kan worden. Immers, zoals hierboven is gesteld,
is het grondwettelijk karakter van de federale oprichtingsakte een factor van
bepalende aard voor de ruime invulling van het noodzakelijkheidsvereiste.
Weliswaar is behalve de wijze van oprichting17 ook de kwaliteit van de
oprichtingsakte bepalend voor het al dan niet grondwettelijk karakter van
deze akte, doch het is moeilijk het EGKS-verdrag als een echte grondwet te
beschouwen. Bepalend voor deze kwaliteit is ondermeer het onherroepelijk
karakter van de oprichtingsakte en het bezit in hoofde van de organisatie
van een eigen rechtspersoonlijkheid, eigen doelstellingen en een zelfstandige beslissingsmacht18. Aangezien het EGKS-verdrag slechts voor een periode van vijfig jaar gesloten is, en mede gelet op het feit dat de jurisprudentie inzake het EGKS-verdrag geen 'grondwettelijke' sporen bevat19, kan
men het bezwaarlijk als een constitutie beschouwen, vergelijkbaar met een
nationale grondwet.
Vandaar dat de schaarsheid van rechtspraak en praktijk dus niet zo verwonderlijk is. Deze uitspraken zijn zelfs revolutionair in de mate dat het
Hof, ondanks de afwezigheid van een echt grondwettelijk karakter, in bepaalde gevallen de constructie van impliciete bevoegdheden toch mogelijk
acht. In het licht van de appredatiemarge die de aanwending van implidete
bevoegdheden veronderstelt wordt ook het verschil tussen de twee uitspraken duidelijk. Terwijl het Hof zich in de Fédéchar-uitspraak niet uitspreekt over de draagwijdte van deze beoordelingsmarge - namelijk een
interpretatie van de noodzaak in een enge of in een ruime zin -, formuleert
^ Zie P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 23.
' ' Vanuit formeel oogpunt is het EGKS-verdrag een internationaal verdrag waardoor het in
principe tot het Internationaal recht behoort, en dus niet als een grondwet kan worden beschouwd.
№ L.J. Constantinesco, Annales 1979, p.158: "Lorsqu'un traité international crée une organisation irrévocable, dotée d'une personnalité juridique propre, ayant ses propres objectifs et sa
propre volonté, ce traité est un traité institutionnel qui crée un ordre juridique durable. Bien
que, dans cette hypothèse, le traité fondateur demeure un simple traité international, on ne
peut pas ignorer qu'il comporte des traits institutionnels".
" Zoals de erkenning van de principes van directe werking en voorrang van het gemeenschapsrecht binnen de EEG.
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het deze in de latere uitspraken - niettegenstaande de Hoge Autoriteit slechts
een enge interpretatie ervan voorstaat - in een ruime zin, namelijk als een
doelmatige en redelijke toepassing. Een redelijke samenhang van de nieuw
uitgestippelde bevoegdheid met een uitdrukkelijke gemeenschapsbevoegdheid is voldoende. Aangezien een dergelijk redelijkheidsoordeel niet steeds
eenduidig is, is dit een mogelijke verklaring voor de in casu niet-erkenning
van impliciete bevoegdheden in het tweede geval20.

B. 'Implied powers' in de EEG
De 'gevestigde' jurisprudentie is terug te vinden in drie uitspraken van het
Hof21. In de AETR-uitspraak heeft het Hof de basis gelegd voor de erkenning
van impliciete externe gemeenschapsbevoegdheden. In de latere uitspraken
in de gevoegde zaken Kramer en in advies 1/76 heeft het deze uitspraak
verfijnd22.
Dat deze uitspraken alle betrekking hebben op het gebied van de externe betrekkingen is geen toeval. Gelet op de schaarse bepalingen inzake een uitdrukkelijke specifieke verdragsluitende gemeenschapsbevoegdheid - ten
tijde van deze uitspraken waren het er welgeteld twee, namelijk artikel 113
en artikel 238 -, was een erkenning van impliciete bevoegdheden op dit gebied een conditio sine qua non voor een dynamische ontplooiing van de externe betrekkingen van de EEG.

a. Analyse van de uitspraken
De AETR-uitspraak
Aanleiding tot deze nietigheidsvordering van de Commissie tegen de Raad
is een raadsbeslissing van 20 maart 1970 over het onderhandelen en sluiten
van de "Europese overeenkomst betreffende de arbeidsvoorwaarden voor
de bemanning van motorrijtuigen voor het internationaal vervoer over de
zü

Zie K. Lenaerts, Constitutie, p. 372. Zie ook R. Lauwaars, Lawfulness, p. 100, R. Kovar, Le
pouvoir réglementaire de Ia Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, p. 138, en J.V.
Louis, Les règlements de la Communauté Economique Européenne, p. 66.
21
Zoals verder zal blijken, kunnen ook enkele recente uitspraken als een aanwending van de
'implied powers'-constmctie beschouwd worden.
22
Zie resp. de uitspraken in zaak 22/70, Commissie/Raad, Jur. 1971, p. 263, de gevoegde zaken 3,4 en 6/76, Kramer, Jur. 1976, p. 1279, en advies 1/76, Jur. 1977, p. 741. Gelet op het basiskarakter van de AETR-uitspraak, zal deze vrij uitvoerig geanalyseerd worden en zullen de
overige uitspraken worden toegelicht op de punten waarop zij een vooruitgang en/of verfijning
van dit arrest betekenen.
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weg (AETR)", waarin de Raad bepaalt dat de Lid-Staten tijdens de onderhandelingen onderling overleg dienen te plegen en in eigen naam de AETRovereenkomst zullen afsluiten.
De Commissie meent dat de Raad de bevoegdheid van de Gemeenschap
miskend heeft en hierdoor mede inbreuk gepleegd heeft op het procedurevoorschrift van artikel 228, door de Commissie niet te machtigen om over
de AETR-overeenkomst in naam van de Gemeenschap te onderhandelen
en deze eventueel te ondertekenen.
Het is de eerste maal dat het Hof zich dient uit te spreken over een geschil
inzake de omvang van de externe communau taire bevoegdheden. Gelet op
de schaarse verdragsbepalingen terzake is een gemeenschapsvriendelijke
uitspraak van groot belang voor de bepaling van het constitutioneel evenwicht tussen Gemeenschap en Lid-Staten op het gebied van de externe betrekkingen.
Het is ook de eerste maal dat een tot een nietigheidsprocedure leidende
onenigheid rijst in het tweespan Raad-Commissie, dat in staat voor de verwezenlijking van de communautaire doeleinden. Voor het eerst is er met
andere woorden sprake van een horizontaal bevoegdheidsconflict, met een
bovendien verticale inslag: achter deze onenigheid tussen Raad en Commissie schuilt in werkelijkheid een onderlinge betwisting tussen Gemeenschap en Lid-Staten over het al dan niet communautair karakter van het
transportbeleid - of met andere woorden een geschil over de omvang van de
residuaire bevoegdheden van de Lid-Staten op het gebied van de externe
betrekkingen23.

Argumenten van de Commissie en van de Raad
Volgens de Commissie behoort de bevoegdheid om over de AETR-overeenkomst te onderhandelen en eventueel een overeenkomst te sluiten tot de
Gemeenschap, gelet op de inwerkingtreding van raadsverordening 543/69
tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer op het grondgebied van de Lid-Staten. De rechtsgrond voor een gemeenschapsoptreden zou te vinden zijn in artikel 75, eerste lid, aangezien
de ruime formulering van de tweede subalinea van deze - namelijk dat de
Gemeenschap 'alle dienstige bepalingen' kan vaststellen voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het gemeenschappelijke vervoersbeleid -,

" L. Brinkhorst stelt deze dimensie als volgt in het licht: "Ook de inzet van het geschil was
nieuw: het ging om hun onderlinge verhouding, alsmede om de verhouding tussen de Gemeenschap en de Lid-Staten van de EEG op het terrein van de buitenlandse betrekkingen". Noot bij
zaak 22/70, SEW 1971, p. 479. Zie ook J.A. Winter, AnnotaHon on case 22/70, RE ERTA, CMLR
1971, p. 551, en L.J. Constantinesco, RTDE 1971, p. 796. Zie ook supra, p. 93 e.v.
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volgens haar mede de bevoegdheid omvat om internationale overeenkomsten te sluiten. Deze interpretatie is in overeenstemming met het 'nuttig effect' van artikel 75: "Een dergelijke interpretatie is in overeenstemming met
een gezonde redenering, de 'ratio legis' en het begrip 'nuttig effect' van
teksten. Het zou onredelijk zijn geweest een gemeenschappelijk beleid op
een zo uitgestrekt gebied als het vervoer uit te stippelen zonder aan de Genteenschap de passende instrumenten te geven om op het terrein van de
buitenlandse betrekkingen op te treden, temeer daar het vervoer krachtens
zijn aard (cursivering toegevoegd) een internationaal aspect heeft dat verder
gaat dan het kader van alleen de Gemeenschap". De Raad zou dit overigens
zelf erkend hebben, aangezien artikel 3 van verordening 513/69 bepaalt dat:
"(...) de Gemeenschap met derde landen de onderhandelingen voert die
eventueel nodig zijn voor de toepassing van deze verordening".
Deze argumenten zet de Commissie kracht bij door te wijzen op de absolute
noodzaak van een gemeenschapsovereenkomst. Gelet op de verschillende
inhoud van de verordening en de AETR-overeenkomst, zou een ondertekening van deze overeenkomst door de Lid-Staten de Gemeenschap voor de
volgende keuze stellen: of de Lid-Staten het verbod opleggen de overeenkomst toe te passen, of zelf de voorschriften van de verordening in overeenstemming brengen met de AETR-bepalingen. Zelfs in de veronderstelling dat tussen de AETR-overeenkomst en de verordening geen inhoudelijke verschillen bestaan, dan nog zou een ondertekening door de Lid-Staten van deze tot de situatie leiden dat binnen de Gemeenschap identieke
teksten door verschillende instanties worden uitgelegd: door het Hof voor
de gemeenschapsverordening, en door de nationale rechterlijke instanties
voor de overeenkomst met derde landen.
Subsidiair merkt de Commissie op dat, indien artikel 75 geen voldoende
rechtsgrond biedt, in ieder geval voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden
van artikel 23524.
Uit deze argumenten blijkt dat artikel 75 volgens de Commissie dus mede
de bevoegdheid omvat de vervoersaspecten met derde landen te regelen: de
externe gemeenschapsbevoegdheid is een uitloper van het gemeenschappelijk vervoersbeleid. Dit argument onderlijnt zij door benadrukking van het
irreël alternatief dat de sluiting van de AETR-overeenkomst door de LidStaten meebrengt, namelijk of schending van het internationaal recht - indien de Gemeenschap de Lid-Staten verbiedt de overeenkomst uit te voeren -, of schending van het gemeenschapsrecht - namelijk het voorrangsbeginsel -, indien de Gemeenschap door toedoen van de Lid-Staten kan worden verplicht de verordening aan de AETR-overeenkomst aan te passen.

Voor deze argumenten, zie Jur. 1971, p. 271 e.V.
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In deze optiek is een beroep op impliciete bevoegdheden overbodig, aangezien de Commissie slechts de aanwending van de dynamische interpretatiemethode van het 'nuttig effect' voorstaat. Zij grijpt deze zaak niet aan om
er een principiële bevoegdheidskwestìe aan de orde te stellen, namelijk of
het beginsel van de toegewezen bevoegdheden al dan niet de erkenning van
impliciete bevoegdheden uitsluit. Zij blijft binnen de grenzen van de
expliciet toegewezen bevoegdheden, meer in het bijzonder van artikel 75.
Tegenover dit betoog is de reactie van de Raad tweeërlei. Allereerst stelt hij
een ontvankelijkheidsexceptie in tegen het verzoek tot nietigheidsvordering. De beslissing van 20 maart 1970 is geen voor beroep vatbare handeling
in de zin van artikel 173 EEG-verdrag aangezien het een vaststelling van
samenwerking betreft die tijdens de onderhandelingen over de AETR tussen de Lid-Staten tot stand is gekomen en de politieke goedkeuring van die
samenwerking. In geen geval heeft de Raad de Lid-Staten gemachtigd om te
onderhandelen over de AETR, aangezien de Lid-Staten de bevoegdheid
daartoe niet hebben afgestaan. Op deze wijze koppelt de Raad de ontvankelijkheidsexceptie aan de vraag ten gronde of de Gemeenschap dan wel de
Lid-Staten bevoegd zijn om de AETR af te sluiten.
In zijn verweer ten gronde is de Raad vrij lakoniek. Hij stelt eenvoudig dat
artikel 75, eerste lid een 'nuttig effect' behoudt, ook wanneer het slechts de
bevoegdheid inhoudt om autonome rechtshandelingen vast te stellen, en
dat artikel 3 van verordening 543/69 niet beschouwd kan worden als de erkenning van een externe gemeenschapsbevoegdheid. Het bestaan van gemeenschapsregels die dezelfde aangelegenheden regelen als de AETR-overeenkomst leidt er overigens niet noodzakelijkerwijs toe dat deze overeenkomst door de Gemeenschap zelf zal gesloten moeten worden. Deze stellingen brengt de Raad naar voren, zonder nadere motivatie.
Hieruit blijkt dat de Raad niet alleen aan het beginsel der toegewezen bevoegdheden vasthoudt - de Commissie heeft dit beginsel, zoals gesteld,
evenmin in twijfel getrokken - maar bovendien de toepassing van een
exegetische interpretatiemethode voorstaat. Door strikt vast te houden aan
de letter van de tekst laat hij geen ruimte voor een interpretatie die verder
gaat dan de tekst zelf, in casu de toepassing van het 'nuttig effect' zoals door
de Commissie voorgestaan.

125

Uitspraak van het Hof
Ten aanzien van de ontvankelijkheidsexceptie stelt het Hof dat een uitspraak hierover slechts mogelijk is na beantwoording van de bevoegdheidsvraag ten gronde. In de redenering die het bij de oplossing hiervan
volgt kunnen twee momenten onderscheiden worden; namelijk de
vaststelling van algemene principes en de toepassing van deze principes op
de concrete feiten van het geding.
In het eerste deel van zijn gedachtengang stelt het Hof in overweging 12 dat
bij het ontbreken van bijzondere verdragsbepalingen inzake het sluiten van
internationale overeenkomsten op het gebied van het vervoer, aansluiting
dient gezocht te worden bij het algemeen systeem van het gemeenschapsrecht inzake de betrekkingen met derde landen. Na afleiding van de rechtsbekwaamheid uit artikel 210 EEG-verdrag gaat het Hof over tot een onderzoek naar de gemeenschapsbevoegdheid om internationale overeenkomsten te sluiten.
Zo stelt het: "dat, ten einde in een bepaald geval de bevoegdheid van de Gemeenschap tot het sluiten van internationale overeenkomsten vast te stellen, acht dient te worden geslagen op het systeem van het Verdrag, evenals
op de materiële verdragsbepalingen; dat een zodanige bevoegdheid niet alleen voortvloeit uit een uitdrukkelijke toekenning in het Verdrag - zoals dit
het geval is met de artikelen 113 en 114 voor tarief- en handelsakkoorden en
met artikel 238 voor associatie-akkoorden -, maar ook kan voortvloeien uit
andere verdragsbepalingen en uit handelingen, door de instellingen der
Gemeenschap in het kader van deze bepalingen verricht; dat in het bijzonder (cursiveringen toegevoegd) telkens wanneer de Gemeenschap voor de
tenuitvoerlegging van een in het Verdrag voorzien gemeenschappelijk beleid bepalingen heeft getroffen, waarbij in enigerlei vorm gemeenschappelijke regels worden uitgevaardigd, de Lid-Staten niet meer gerechtigd zijn
om, individueel of zelfs collectief optredend, met derde landen verplichtingen aan te gaan, welke deze regels aantasten"25.
Het Hof lijkt dus niet uit te sluiten dat naast de uitdrukkelijke verdragsluitende gemeenschapsbevoegdheden ook in andere verdragsbepalingen een
rechtsgrondslag voor een extern gemeenschapsoptreden aanwezig kan zijn,
en dit in het bijzonder wanneer reeds gemeenschappelijke regels zijn
uitgevaardigd.
In de volgende overwegingen wijst het op de onvermijdelijkheid c.q. de
noodzaak van een dergelijke constructie: "Dat immers, naargelang deze gemeenschappelijke regels worden ingevoerd, alleen de Gemeenschap in staat

Overwegingen 15,16 en 17.
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is verbintenissen jegens derde staten op zich te nemen en na te komen met
werking voor het gehele toepassingsgebied van de communautaire rechtsorde; dat men derhalve bij de uitvoering van de verdragsbepalingen het
stelsel van de interne maatregelen der Gemeenschap niet mag scheiden van
dat der buitenlandse betrekkingen"26.
In deze 'ratio iudicandi' is het pleidooi van de Commissie herkenbaar volgens hetwelk de sluiting van de AETR-overeenkomst door de Lid-Staten of
tot een schending van het internationaal recht of tot een schending van het
gemeenschapsrecht leidt.
Tenslotte expliciteert het Hof de gevolgen van de erkenning van een dergelijke gemeenschapsbevoegdheid voor de externe bevoegdheden van de LidStaten: "dat naarmate communautaire regels worden vastgesteld om de
doelstellingen van het Verdrag te verwezenlijken, de Lid-Staten buiten het
kader van de gemeenschappelijke instellingen geen verbintenissen mogen
aangaan, welke genoemde regels zouden kunnen aantasten of aan de betekenis hiervan zouden kunnen afdoen"27. Een externe gemeenschapsbevoegdheid sluit dus een samenlopende bevoegdheid van de Lid-Staten uit,
minstens voor zover hierbij afbreuk wordt gedaan aan de intern vastgestelde gemeenschappelijke regels.
In het tweede gedeelte van zijn redenering gaat het Hof over tot de toepassing van de aldus vastgelegde beginselen op de feiten van het geding. Het
beziet hiertoe de in het verdrag neergelegde vervoersbepalingen. Op basis
van de ruime bewoordingen van artikel 75, lid 1, sub a meent het: "dat deze
bepaling, voor het deel van het traject op communautair grondgebied, ook
betrekking heeft op het vervoer vanuit of naar derde staten; dat derhalve in
deze bepaling ervan wordt uitgegaan dat de bevoegdheid der Gemeenschap
zich tot betrekkingen van internationaal recht uitstrekt en mitsdien op het
betrokken gebied de noodzaak van overeenkomsten met de betrokken derde
staten inhoudt"28.
Het Hof stelt met andere woorden de externe dimensie van de inteme bevoegdheid inzake het vervoer in het licht: het intracommunautair vervoer
heeft naar zijn aard betrekking op het vervoer vanuit of naar derde staten.
Dit impliceert volgens het Hof de noodzaak van internationale overeenkomsten. Ook op dit punt treedt het dus het standpunt van de Commissie
bij.
Het Hof laat het echter niet bij deze op zichzelf voldoende beschouwing inzake de externe dimensie van de vervoersbepalingen. Voortbouwend op de
in het algemene gedeelte ontwikkelde hypothese van het bestaan van geOverwegingen 18 en 19.
Overweging 22.
Overweging 27.
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meenschappelijke regels stelt het: "dat de artikelen 74 en 75 weliswaar niet
uitdrukkelijk ten gunste van de Gemeenschap in een bevoegdheid tot het
sluiten van internationale overeenkomsten voorzien, maar dat door de
vaststelling op 25 maart 1969 van verordening яг. 543/69 van de Raad (...)
toch noodzakelijkerwijs (cursiveringen toegevoegd) aan de Gemeenschap de
bevoegdheid werd toegekend om met derde landen alle overeenkomsten
betreffende het door deze verordening geregelde onderwerp te sluiten"29.
Het Hof lijkt dus de bevoegdheidsproblematiek in een ruimere context te
plaatsen, namelijk die van het bestaan van gemeenschappelijke regels. Ver
volgens legt het de nadruk op het inhoudelijk verband tussen de AETRovereenkomst en de verordening: "Overwegende dat, nu het onderwerp
van de AETR op het toepassingsgebied van verordening nr. 543/69 ligt, de
bevoegdheid tot het onderhandelen over en sluiten van de betrokken over
eenkomst na de inwerkingtreding van deze verordening bij de Gemeen
schap berust" 30 . In deze overweging stelt het Hof de materiële equivalentie
vast: de gemeenschapsovereenkomst regelt niets meer dan dat wat reeds het
voorwerp uitmaakt van gemeenschappelijke regels31.
Tenslotte preciseert het Hof de gevolgen van deze erkenning van een gemeenschapsbevoegdheid voor de bevoegdheid van de Lid-Staten: "dat deze
communautaire bevoegdheid de mogelijkheid van een daarmee samenlopende bevoegdheid van de Lid-Staten uitsluit, daar elk initiatief buiten het
kader van de gemeenschapsinstellingen om onverenigbaar is met de eenheid van de gemeenschappelijke markt en de uniforme toepassing van het
gemeenschapsrecht"32.

Evaluatie
Deze uitspraak heeft talrijke reacties ontlokt, tot in de pers toe33. Zo verscheen onder andere in Le Monde van 27 april 1971, p. 19, een artikel onder
de suggestieve titel: "La Cour de Justice a-t-elle outrepassé ses compétences?". De retoriek die hierbij wordt aangewend - arrêt politique, non respect
du Traité, perte d'autorité morale, conséquences négatives pour le dévelop-

29

Overweging 28.
•Ό Overweging 30.
" Vandaar dat Lenaerts terecht opmerkt: "De inhoudelijke verbinding van de interne en ex
terne bevoegdheid van de Gemeenschap minimaliseerde voor het Hof de noodzaak om over
impliciete bevoegdheden te spreken", K. Lenaerts, Constitutie, p. 375. Voor nadere details
over dit begrip, zie infra, p. 154 e.v.
· " Overweging 31.
33 Dit laatste is zeer uitzonderlijk aangezien de uitspraken van het Hof toen slechts spora
disch de krantekoppen haalden.
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pement de la Communauté - duidt op het baanbrekend karakter van dit arrest.
Ook in de doctrine bestaan twijfels omtrent de vraag of het Hof wel binnen
de perken van zijn bevoegdheid is gebleven. Zo meent een anoniem auteur
dat de rechters zich als "des juges qui gouvernent" hebben opgesteld en zich
aan een 'juridisme excessif hebben schuldig gemaakt34.
Hoewel het aantal en de heftigheid van deze reacties erop wijzen dat het Hof
vrij ver is gegaan, is het toch opvallend dat in de doctrine geen eensgezindheid bestaat over de vraag wat nu predes de rechtsgrondslag is voor de erkenning van deze niet-uitdrukkelijke gemeenschapsbevoegdheid tot het
sluiten van een internationale overeenkomst. Deze rechtsgrondslag valt
niet duidelijk uit de uitspraak af te leiden, zoals Sasse terecht opmerkt: "Es
ist richtig, wie die Kritik nicht versäumen wird festzustellen, dass der Gerichtshof für die Lösung eine an herkömmlichen Massstäben juristischer
Technik orientierte Begründung schuldig geblieben ist (...) dass der Gedankengang an dieser Stelle zunächst mehr durch seine integrationspolitische
(cursivering toegevoegd) Konsequenz als durch juristisch verifizierbare
Tekstnähe beeindruckt"35.
Het is duidelijk dat de expliciete exteme gemeenschapsbevoegdheden onder
de artikelen 113 en 238 in casu geen adequate rechtsgrondslag konden bieden36.
Enkele auteurs zijn, evenals de Commissie, van oordeel dat artikel 75,
dynamisch geïnterpreteerd volgens het 'effet utile', een voldoende rechtsgrond biedt37. Hoewel het Hof in het tweede deel van zijn gedachtengang, in
navolging van de Commissie, de ruime formulering van artikel 75 en de
externe dimensie van het vervoersbeleid benadrukt, zij evenwel opgemerkt
dat het deze interpretatiemethode (van het 'nuttig effect') niet uitdrukkelijk
aanwendt.
Voorts zij opgemerkt dat de practische relevantie van de uitspraak in een
dergelijke optiek sterk zou zijn beperkt, omwille van twee redenen. Vooreerst omdat de meeste verdragsbepalingen inzake positieve en negatieve
integratie een welbepaalde instrumentele orde aangeven, in de zin dat er
volgens de tekst van deze bepalingen slechts autonome besluiten kunnen
worden genomen. Vervolgens omdat men zich kan afvragen in hoeverre de
** RMC, 1970, p. 212. A. Tizzano, La controversia tra Consiglio e Commissione, Π Foro ita
liano, vol. XCIV, p. 70.
35 С. Sasse, Zur auswärtigen Gewalt der Europäischen Wirtschafsgemeinschaft, ER 1971, p.
226.
36 R. Kovar, L'affaire de l'A.E.T.R. devant Ia Cour de Justice des Communautés Européennes et
la compétence internationale de la C.E.E., AEDI 1971, p. 396: "La difficulté provenait de ce
que l'accord envisagé ne pouvait entrer dans aucune des catégories prévues par le traité".
37
Zie o.a. J.V. Louis, Noot bij zaak 22/70, CDE 1971, p. 488.
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externe dimensie niet kenmerkend is voor gebieden van positieve integratie. Immers, bepalingen inzake negatieve integratie gaan uit van een nationaliteits- en/of woonplaatsvereiste en zijn als zodanig - voor wat de naleving van rechten betreft - van elke externe dimensie ontdaan. In dit licht
zou de relevantie van deze uitspraak beperkt zijn tot de gebieden van gemeenschappelijk beleid, namelijk vervoer, landbouw, mededinging, handelspolitiek en associatiepolitiek. Het specifiek extern karakter van deze
twee laatste politieken en de omstandigheid dat de externe aspecten van de
landbouwpolitiek geregeld worden door de sluiting van handelsakkoorden
onder artikel 113, zou de aanwending van impliciete bevoegdheden ten
aanzien van deze hoe dan ook overbodig maken. Dit zou betekenen dat de
uiteindelijke relevantie van de AETR-uitspraak bijgevolg beperkt zou zijn
tot het gebied van het transport- en mededingingsbeleid 38 .
In dit verband is het evenwel nuttig op een opmerking van Ganshof van
der Meersch te wijzen, volgens wie bepaalde exteme aspecten van het landbouwbeleid moeilijk als handelspolitiek kunnen worden beschouwd. Hier
zou de AETR-uitspraak wel een betekenis kunnen hebben 39 . Onafgezien van
de practische relevantie van deze opmerking 4 0 , kan men hoe dan ook
vraagtekens plaatsen achter de mogelijke aanwending van het 'effet utile' in
deze situatie. Immers, volgens de tekst van artikel 43, lid 2, kan de Gemeenschap slechts verordeningen, richtlijnen of beschikkingen vaststellen.
Gelet op de normenhiërarchie volgens welke conventionele besluiten primeren ten aanzien van autonome besluiten 41 , is het betwijfelbaar dat een
enkele toepassing van het 'effet utile' voldoende is om tegen de tekst van
artikel 43 in, een impliciete gemeenschapsbevoegdheid te erkennen om
conventionele rechtsbesluiten te nemen.
Twee andere auteurs beschouwen de aanwending van de interpretatiemethode van het 'effet nécessaire' als de rechtsgrond voor de erkenning van de
niet-uitdrukkelijke externe gemeenschapsbevoegdheid 42 . Volgens hen leidt
de vaststelling van gemeenschappelijke regels noodzakelijkerwijs tot de
erkenning van een externe gemeenschapsbevoegdheid. De Franse versie
van rechtsoverweging 28 is hiertoe bijzonder illustratief: "(...) la mise en
Voor deze argumenten, zie o.a. R. Kovar, AFDI1971, p. 414, en С Sasse, ER 1971, p. 227-228.
' ' W. Ganshof van der Meersch, Les relations extérieures de la CEE dans le domaine des politiques communes et l'arrêt de la Cour de Justice du 31 mars 1971, CDE 1972, p. 150: "Mais il y a
autre dans la politique agricole que les échanges: par exemple, la politique agricole de structure, les règles relatives au stockage, les normes de marchandises, le "codex alimentaire"; ce
sont là des domaines que la politique commerciale ne couvre pas et auxquels la doctrine de
l'arrêt doit s'étendre".
4
0 Voor nadere details, zie infra, p. 185.
4
* Zie supra, p. 100 e.v.
42
J. Rideau, Ree. Dalloz 1972, p. 459, en W. Ganshof van der Meersch, RCADI1975, p. 110.
38
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vigueur (...) du règlement (...) a eu néanmoins pour effet nécessaire d'attribuer à la Communauté la compétence pour conclure avec des Etats Tiers
tout accord portant sur la matière régie par le même règlement". Vandaar
dat Ganshof van der Meersch stelt dat: "Sur le plan de l'interprétation, la
Cour applique la théorie de l'effet utile, admise en droit international, mais,
au-delà de cette doctrine, elle se réfère à 'l'effet nécessaire', qu'elle lie aux
exigences de l'ordre juridique communautaire (...)"43.
Tenslotte zij gewezen op die auteurs, eveneens slechts twee, die ondanks de
omstandigheid dat het Hof de term 'implied powers' niet expliciet
aanwendt, toch menen dat 'implied powers' de grondslag is voor de
erkenning van de niet-uitdrukkelijke externe gemeenschapsbevoegdheid44.
Zij zijn de enigen die voorbij gaan aan de waarschuwing van de advocaatgeneraal volgens wie een aanwending van deze interpretatiemethode een
'praetoriaanse rechtsconstructie' zou zijn, die "de grenzen welke U (het Hof)
zich tot dusver had gesteld bij de uitoefening van Uw bevoegdheid tot
interpretatie van het Verdrag, verre te buiten gaat"45.
In het licht evenwel van de tweede toepassingsvoorwaarde voor de erkenning van impliciete bevoegdheden, namelijk de noodzakelijkheid van een
impliciete bevoegdheid (in casu tot het sluiten van een internationale overeenkomst) voor de zinvolle uitoefening van een expliciet gegeven bevoegdheid (in casu de inteme bevoegdheid inzake het vervoersbeleid) kan
men zich evenwel afvragen of hier sprake is van een 'implied powers'constructie. Immers, de omstandigheid dat deze interne bevoegdheid reeds
uitgeoefend is (met als resultaat raadsverordening 543/69) suggereert dat een
internationale overeenkomst niet nodig is voor de zinvolle uitoefening van
artikel 75. In dit verband is het nuttig op een opmerking van Vedder te wijzen volgens wie: "(...) fehlt es an der für die Inanspruchnahme ungeschiebener Vertragschliessungskompetenzen erforderlichen Notwendigkeit. Nur
wenn die EWG von einer internen Rechtsetzungsbefugnis nicht sinnvol
und wirksam gebrauch machen konnte, ohne dass sich auch eine kontraktuelle Regelung dieser Materie erfollgt, konnte eine entsprechende Vertragschliessungskompetenz kraft Sachzusammenhang vorliegen"46.
Gelet op de hier geschetste onzekerheid over de rechtsgrondslag en teneinde
de verschillen te kunnen bepalen tussen de interpretatiemethoden van het
'effet utile', het 'effet nécessaire' en de 'implied powers', is het nuttig de
latere uitspraken van het Hof in de zaken Kramer en in advies 1/76 te
43
44
45
46

W. Ganshof van der Meerech, RCADI1975, p. 110.
R. Kovar, AFDI1971, p. 411, en L.J. Constantinesco, RTDE 1971, p. 806.
Zie de conclusie in Jur. 1971, p. 290 en 294.
С Vedder, Die auswärtige Gewalt, p. 117.
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analyseren. Immers, het Hof bezigt er op een expliciete wijze de term 'impliciet'.

De uitspraken in de gevoegde zaken Kramer en advies 1/76

Inleiding
In de AETR-uitspraak heeft het Hof het mogelijk geacht om, minstens wanneer een interne gemeenschapsbevoegdheid is uitgeoefend, een impliciete
externe gemeenschapsbevoegdheid te construeren. Hoewel dit een belangrijke stap voor een dynamische ontwikkeling van de externe gemeenschapsactiviteiten is, biedt het niet voor alle situaties een bevredigende oplossing. Zo merkt Schermers terecht op: "Moeilijkheden zouden alleen
kunnen ontstaan, wanneer de Gemeenschap, voordat zij bepaalde regels
definitief vaststelt, daarover een overeenkomst met derde staten moet
sluiten. In dat geval zou een impasse (cursivering toegevoegd) kunnen ontstaan doordat de Gemeenschap enerzijds geen overeenkomst met derde staten kan sluiten, zolang er geen gemeenschapsregels meer zijn, terwijl anderzijds de gemeenschapsregels wegens hun inhoud pas kunnen worden
opgesteld nadat er een overeenkomst met die derde staten tot stand is
gebracht"47.
Zoals uit onderstaande uitspraken blijkt, heeft het Hof ook op deze uitdaging een gepast antwoord gegeven. Het is in deze context dat het voor het
eerst de term impliciete bevoegdheden met zoveel woorden heeft aangewend.

Gevoegde zaken 3,4 en 6/76
Aanleiding tot deze zaken zijn strafvervolgingen tegen Nederlandse vissers,
beschuldigd van overtreding van bepaalde nationale regels uitgevaardigd ter
uitvoering van verplichtingen in het kader van het Verdrag inzake de
visserij in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan. Het Oerweer
van verdachten betreft onder andere de onbevoegdheid van de Nederlandse
47

H.G. Schermers, Noot bij zaak 22/70, AA 1971, p. 110. Zie ook R. Kovar, Les compétences
implicites: jurisprudence de la Cour et pratique communautaire, in Relations extérieures, p. 20:
"Essentiellement 'défensive' cette justification (ni. de vrijwaring van het gemeenschapsrecht)
de l'extension des compétences de la CEE ne pouvait suffîre à assurer l'efficacité de son action
internationale qui était nécessairement secondaire par rapport à l'exercice de ses compétences
internes".
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overheid tot vaststelling van dergelijke maatregelen,aangezien - mede gelet
op het AETR-arrest - sinds het bestaan van de verordeningen 2141/70 en
2142/70 de Gemeenschap de exclusieve bevoegdheid zou bezitten tot het
sluiten van visserijovereenkomsten met derde landen.
De arrondissementsrechtsbanken van Zwolle en Arnhem, menend dat een
interpretatie van het gemeenschapsrecht noodzakelijk was voor de
oplossing van deze en nog andere vragen, hebben het Hof geraadpleegd
krachtens artikel 177.
Inzet is hier dus ook de vraag wie, namelijk Gemeenschap of Lid-Staten, de
bevoegdheid bezit om terzake van vangstquotaregelingen medewerking te
verlenen aan het uitwerken van besluiten van een internationale organisatie en in dat kader internationale verbintenissen op zich te nemen.
Bij de beantwoording van deze vraag wendt het Hof dezelfde redenering aan
als in de AETR-uitspraak, namelijk de uitwerking van algemene principes,
en de toepassing van deze principes op de concrete feiten van het geding.
Hierbij is het opvallend dat, voor wat het algemeen gedeelte betreft, de
overwegingen 15 t/m 20 woordelijk overeenkomen met de overwegingen
12 t/m 16 van de AETR-uitspraak. Dit met uitzondering van enkele verschillen in overweging 20 waar het Hof stelt "dat zodanige bevoegdheid (tot
het sluiten van internationale overeenkomsten) niet alleen voortvloeit uit
een uitdrukkelijke toekenning in het Verdrag, maar - stilzwijgend - ook kan
voortkomen uit andere bepalingen van het Verdrag en de Toetredingsakte,
alsmede uit handelingen, door de instellingen der Gemeenschap in het kader van die bepalingen verricht"48. In tegenstelling tot de AETR-uitspraak
echter licht het deze laatste mogelijkheid, namelijk het bestaan van gemeenschappelijke regels, niet toe.
Het Hof gaat daarentegen in de overwegingen 21 t/m 29 onmiddellijk over
tot de opsomming van de voor de oplossing van het geschil relevante bepalingen. Het stelt vast dat de Raad op basis van de landbouwbepalingen van
het verdrag, namelijk artikel 43, tweede lid49, twee verordeningen heeft genomen die de Gemeenschap de mogelijkheid geven de noodzakelijke maatregelen voor de instandhouding van de visstand in dat gedeelte van de zee
dat onder de soevereiniteit van de Lid-Staten valt vast te stellen. Deze mogelijkheid wordt zelfs een plicht vanaf het zesde jaar na de toetreding van
Groot-Brittanië en Ierland. Op basis hiervan concludeert het tot het bestaan
van een interne gemeenschapsbevoegdheid om maatregelen te nemen tot
instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee. Bovendien
*° De cursiveringen zijn aangebracht ter aanduiding van de toevoegingen van het Hof in deze
uitspraak.
* ' Dit artikel verleent aan de Raad de bevoegdheid om verordeningen, richtlijnen en beschikkingen vast te stellen, dus uitsluitend autonome rechtshandelingen.
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volgt uit onder andere artikel 102 van de toetredingsacte en uit de aard der
zaak, dat deze bevoegdheid zich ratione materiae uitstrekt tot de visserij in
volle zee 50 . Het Hof stelt met andere woorden de materiële equivalentie vast
tussen de interne gemeenschapsbevoegdheid en het voorwerp van de betrokken overeenkomst.
Dit betekent volgens het Hof ook "dat de instandhouding van de biologische
rijkdommen van de zee slechts op zowel doeltreffende als billijke wijze kan
worden verzekerd door middel van een regeling waaraan alle belanghebbende staten, met inbegrip van de derde landen deelnemen; dat aldus de op
het gemeenschapsrecht berustende interne verplichtingen en bevoegdheden
van de communautaire instellingen als uitvloeisel hebben dat de Gemeenschap bevoegd is internationale verbintenissen tot instandhouding van de
visstand aan te gaan"51.
De externe dimensie van de interne bevoegdheid wordt dus, zoals in de
AETR-uitspraak, ook hier benadrukt. Uit de aard der zaak volgt dat de gemeenschapsbevoegdheid zich uitstrekt tot de volle zee - voor zover de staten krachtens het volkenrecht een overeenkomstige bevoegdheid bezitten en volgt hieruit ook de noodzaak van de sluiting van een internationale
overeenkomst met derde landen.
Na deze externe gemeenschapsbevoegdheid te hebben vastgesteld, onderzoekt het Hof in de volgende overwegingen of de Gemeenschap ook daadwerkelijk de taken en verplichtingen in verband met het visserijverdrag op
zich genomen heeft. Het stelt vast dat de Gemeenschap hiervan nog geen
gebruik heeft gemaakt 52 en concludeert dat de Lid-Staten op het moment
van de feiten nog bevoegd waren internationale verbintenissen aan te
gaan53. Het voegt hier evenwel aan toe dat deze bevoegdheid van transitoire
aard is en dat de Lid-Staten gebonden zijn aan hun gemeenschapsverplichtingen, meer in het bijzonder aan de artikelen 5 en 116. Zij kunnen geen
verbintenissen aangaan die de Gemeenschap bij de uitvoering van haar taak
hinderen en dienen in het kader van de visserijcommissie gezamelijk op te
treden54.
Ondanks de grote gelijkenis met de AETR-uitspraak is deze uitspraak verschillend in de mate dat niet duidelijk is of het bestaan van gemeenschappelijke regels - zoals in de AETR-uitspraak - een beslissend criterium is om
tot een externe gemeenschapsbevoegdheid te besluiten. Immers, in tegenstelling tot de AETR-uitspraak, licht het Hof deze hypothese in het algemene
Overweging 30 en 31.
Overwegingen 32 en 33.
Overwegingen 34 t/m 38.
Overweging 39.
Overwegingen 40 t/m 45.
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gedeelte niet toe. Het vermeldt slechts vluchtig het bestaan van twee gemeenschapsverordeningen in het concrete gedeelte van de uitspraak.
Mogelijke verklaringen hiervoor zijn het embryonaal karakter van deze
verordeningen en de omstandigheid dat zij aan de Gemeenschap weliswaar
een mogelijkheid geven om maatregelen te nemen, doch dat de Gemeenschap terzake geen besluiten heeft genomen.
Toch erkent het Hof, na onderlijning van de externe dimensie van de interne bevoegdheid, een conventionele gemeenschapsbevoegdheid. Dit zou
er op kunnen wijzen dat het bestaan van gemeenschappelijke regels slechts
één mogelijke hypothese is, waarbinnen een erkenning van een externe
gemeenschapsbevoegdheid mogelijk is. De ruimere hypothese betreft de
omstandigheid dat het enkele bestaan van een onuitgeoefende interne gemeenschapsbevoegdheid volstaat voor deze erkenning, indien deze erkenning noodzakelijk is voor de zinvolle uitoefening van een interne
bevoegdheid. Hiertoe zij in het bijzonder gewezen op overweging 3255, en op
de overwegingen 16 en 17 van de AETR-uitspraak waarin het Hof reeds niet
lijkt uit te sluiten dat het enkele bestaan van een interne gemeenschapsbevoegdheid - los Vein de omstandigheid dat deze uitgeoefend is - voldoende
kan zijn voor de erkenning van een externe gemeenschapsbevoegdheid.
Dit zou ook een verklaring kunnen zijn voor het feit dat het Hof niet de interpretatiemethode van het 'effet nécessaire' aanwendt, doch het in overweging 20 heeft over een "bevoegdheid (...) (die) - stilzwijgend - ook kan
voortkomen uit andere bepalingen van het Verdrag". Dit impliciete karakter is in de Franse versie nog duidelijker: het Hof heeft het over een bevoegdheid "de manière implicite". Dit alles zou kunnen wijzen op de doorbraak van de interpretatiemethode van de 'implied powers' in de rechtsorde
van de EEG.
Als laatste opmerking is het belangrijk te onderlijnen dat het Hof, ondanks
de eenduidige bewoordingen van artikel 43, tweede lid - dat slechts de bevoegdheid verleent tot het nemen van autonome rechtsbesluiten -, de
mogelijkheid van een conventionele bevoegdheid erkent tegen de tekst van
het verdrag in. Dit aspect van de uitspraak, hoewel nauwelijks door de
doctrine belicht, is een belangrijk verschilpunt met de AETR-uitspraak.
Immers, in dit laatste geval is het verdedigbaar te stellen dat de ruime bewoordingen van artikel 75, namelijk 'dienstige bepalingen', het nemen van
conventionele rechtshandelingen toelaten.
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Zie ook R. Kovar, Chronique de jurisprudence de la Cour de Justice, JDI 1978, p. 942: "Cest
de la dimension nécessairement extra-communautaire des mesures envisagées, et non de
l'exœrciœ par la Communauté de ses compétences internes, que se déduit sa compétence internationale". Zie ook J. Groux, Le parallélisme des compétences internes et externes de la Communauté Economique Européenne, CDE1978, p. 16-17.
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Advies 1/76
Aanleiding tot dit advies is een ontwerpakkoord betreffende de instelling
van een Europees oplegfonds voor de binnenscheepvaart. Dit akkoord
voorziet in een regeling van tijdelijke oplegging van de beschikbare
scheepsruimte voor het goederenverkeer op de binnenwateren van de Rijn
en de Moezel, in geval van conjuncturele overcapaciteit. De uitvoering er
van zal verzekerd worden door een opleggingsfonds, gefinancierd door hef
fingen op alle schepen die deze binnenwateren bevaren. Aangezien ook
Zwitserse schepen ten gevolge van het regime van vrije scheepvaart de bin
nenwateren druk bevaren, was een interne regeling onvoldoende en was
het noodzakelijk ook Zwitserland te betrekken door de sluiting van een
internationale overeenkomst.
Deze situatie verschilt duidelijk van de AETR-situatie. Daar waren reeds
gemeenschappelijke regels vastgesteld buiten elke internationale regeling
om.
Toch heeft de Commissie, ondanks het ontbreken van een interne regeling,
in 1971 aan de Raad de opening van onderhandelingen met Zwitserland op
basis van artikel 75 voorgesteld 5 6 . Zij stond dus een ruime interpretatie van
de AETR-uitspraak voor. Na afloop van de onderhandelingen in 1976 heeft
zij het ontwerp samen met het voorstel voor een raadsverordening bij de
Raad ingediend. Zij heeft eveneens het advies van het Hof gevraagd over de
verenigbaarheid van de overeenkomst met de verdragsbepalingen. Zoals
reeds gesteld, is de reden hiervoor niet een meningsverschil tussen Raad en
Commissie inzake de gemeenschapsbevoegdheid, doch de omstandigheid
dat de overwogen regeling van gemeenschapszijde een zekere delegatie van
rechtspraak en beslissingsbevoegdheden aan onafhankelijk van de gemeen
schapsinstellingen zijnde organen inhoudt. Hoewel zij niet twijfelt aan de
verenigbaarheid van deze delegatie met het verdrag, acht zij het omwille
van de rechtszekerheid toch gewenst het Hof hierover te raadplegen 5 7 .
In de eerste en tweede paragraaf stelt het Hof vast dat de overeenkomst ge
richt is op de sanering van de binnenscheepvaart. De daarin voorziene re
geling vormt een belangrijk onderdeel van het gemeenschappelijk ver
voersbeleid, waarvoor artikel 75 de noodzakelijke rechtsgrond biedt. Het
vaststellen van gemeenschappelijke regels volstaat echter niet omdat ten
gevolge van het regime van vrije scheepvaart ook Zwitserse schepen de
betrokken waterwegen bevaren. Vandaar de noodzaak ook Zwitserland bij
de beoogde regeling te betrekken, door middel van een internationale over
eenkomst.
5 6

PB 1971, С 107.
57 Zie supra, p. 94.
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Opgemerkt zij dat het Hof het hier niet meer nodig acht, zoals in de zaken
AETR en Kramer, de externe dimensie van de interne bevoegdheid te benadrukken58. Het vermeldt slechts de situatie die tot de noodzakelijkheid van
een gemeenschapsovereenkomst noopt, namelijk de omstandigheid dat
Zwitserse schepen vrij kunnen circuleren op de binnenwateren van de Lidstaten59.
Om tot een gemeenschapsbevoegdheid voor de sluiting van een overeenkomst met Zwitserland te concluderen, brengt het Hof in de paragrafen 3 en
4 de door haar in de vorige uitspraken vastgelegde principes in herinnering:
"dat de bevoegdheid tot het aangaan van internationale verbintenissen niet
alleen kan voortvloeien uit een uitdrukkelijke verlening door het Verdrag,
maar ook - stilzwijgend60 - kan voortkomen uit de verdragsbepalingen. Het
Hof kwam er met name tot de slotsom dat zovaak het gemeenschapsrecht de
communautaire instellingen bekleedt met interne bevoegdheden ter verwezenlijking van een bepaald doel, de Gemeenschap ook zonder uitdrukkelijke bepaling, ter zake, bevoegd is de ter verwezenlijking van dat doel
noodzakelijke internationale verbintenissen aan te gaan". De omstandigheid dat de exteme bevoegdheid gericht moet zijn op de verwezenlijking
van de doelstellingen van de interne bevoegdheid, wijst ook hier op de
aanwezigheid van een materiële equivalentie61.
Opvallend in dit advies is de progressieve interpretatie die het Hof aan de
Kramer-zaak geeft. Het bestaan van gemeenschappelijke regels is geen
absoluut vereiste voor de erkenning van een externe gemeenschapsbevoegdheid. Het is eveneens belangrijk op te merken dat het Hof niet voorbij
gaat aan zijn uitspraak in de AETR-zaak doch deze in een ruimere context
plaatst. Zo preciseert het enkele overwegingen verder: "Deze conclusie geldt
inzonderheid in alle gevallen waarin van de interne bevoegdheid reeds
gebruik is gemaakt voor de vaststelling van maatregelen in het kader van de
totstandbrenging van een gemeenschappelijk beleid. Zij is echter niet tot die
gevallen beperkt".
Deze principes vervolgens toepassend op de feiten van het geval stelt het
Hof: "Indien de interne communautaire maatregelen pas worden vastgesteld met het oog op de sluiting en tenuitvoerlegging van een internationaal
akkoord (...) vloeit de bevoegdheid om de Gemeenschap jegens derde Staten
58

Zie respectievelijk de overwegingen 27 en 31.
In de Ahi K-zaak had deze noodzakelijkheid betrekking op de omstandigheid dat onderhandelingen in een internationaal kader plaatsvonden op gebieden die reeds het voorwerp
uitmaken van een interne regeling. In de Kramer-uitspraak daarentegen was van een dergelijke noodzaak nog geen sprake; de bevoegdheidsvraag die mede aan de orde was, was het gevolg van een prejudiciële procedure.
60 Cursivering toegevoegd. In de Franse versie luidt dit als volgt: 'de manière implicite'.
61 Voor nadere details, zie infra, p. 154 e.v.
59

137

te binden, impliciet6* voort uit de verdragsbepalingen welke de interne bevoegdheid vestigen, inzover de deelneming der Gemeenschap aan het internationaal akkoord noodzakelijk is voor de verwezenlijking van een der
doelstellingen van de Gemeenschap".
Uit dit advies blijkt duidelijk dat niet alleen het bestaan van een uitgeoefende interne gemeenschapsbevoegdheid, doch ook het bestaan van een
gemeenschapsbevoegdheid zondermeer een doorslaggevend criterium kan
zijn voor de erkenning van een externe gemeenschapsbevoegdheid. In dit
laatste geval dient evenwel te worden aangetoond dat een externe bevoegdheid noodzakelijk is voor de zinvolle uitoefening van een interne bevoegdheid.
Door deze erkenning van een exteme gemeenschapsbevoegdheid, onafhankelijk van het bestaan van gemeenschappelijke regels, neemt het Hof de
laatste twijfels van de Kramer-uitspraak weg. Deze drie uitspraken kunnen
vanuit dit perspectief op eenzelfde lijn geplaatst worden. Groux heeft deze
synthese treffend als volgt weergegeven: "Par son avis 1/76, la Cour de
justice n'a nullement désavoué sa jurisprudence résultant des arrêts AETR
et Kramer, mais elle a situé les "cas particuliers" que ceux-ci constituaient
dans le cadre d'une théorie d'ensemble qui permet désormais de saisir pleinement la portée de ces arrêts"63.
Aangezien het Hof ook hier de bewoordingen 'stilzwijgend' en 'impliciet'
bezigt, wijst deze uitspraak op een verdere doorbraak van de interpretatiemethode van de 'implied powers' als rechtsgrond voor de erkenning van
een externe gemeenschapsbevoegdheid.

b. Evaluatie van dit drieluik
Het Hof is in deze uitspraken vrij ver gegaan door ondanks de afwezigheid
van een uitdrukkelijke bevoegdheid een gemeenschapsbevoegdheid te
erkennen om, indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn, internationale
overeenkomsten te sluiten. Rideau heeft deze verdienste van het Hof als
volgt beschreven: "La difficulté tenait à l'absence de dispositions spécifiques
du traité relatives à la négociation et à la conclusion d'accords internationaux dans le domaine de la politique des transports. Devant le silence du
traité (cursiveringen toegevoegd), le juge communautaire avait à choisir ses
méthodes d'interprétation"64.
b¿
63
64

In de Franse versie luidt dit als volgt: 'de manière implicite'.
J. Groux, CDE 1978, p. 20.
J. Rideau, Ree. Dalloz 1972, p. 458.
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Hoewel de uitspraken vanuit deze optiek een eenheid vormen is het belangrijk voor ogen te houden dat twee verschillende situaties eraan ten
grondslag liggen, namelijk de AETR-situatie en de 1/76-situatie65.
In de eerste is er sprake van een uitgeoefende interne gemeenschapsbevoegdheid, of het bestaan van gemeenschappelijke regels. De 'ratio iudicandi' of doorslaggevende reden voor de erkenning van een externe gemeenschapsbevoegdheid is de noodzakelijke vrijwaring van deze gemeenschappelijke regels.
In de tweede situatie is er sprake van een onuitgeoefende interne gemeenschapsbevoegdheid. Aangezien gemeenschappelijke regels ontbreken is de
reden voor de erkenning van een externe gemeenschapsbevoegdheid niet
een noodzakelijke vrijwaring doch wel de noodzaak van een zinvolle uitoefening van de interne bevoegdheid. R. Kovar is één van de weinige
auteurs die dit verschil onderlijnt: "Par une progression continue la Cour de
Justice s'est orientée vers la consécration du parallélisme des compétences
internes et externes de la CEE. Cette projection des compétences internes sur
le plan externe se fonde tant sur la nécessité de préserver leur intégrité
comme sur celle d'assurer leur efficacité (cursivering toegevoegd)"66.
Deze verschillende 'ratio iudicandi' gaan minstens op het eerste gezicht gepaard met een verschillende rechtsgrondslag. Terwijl het Hof in de AETRuitspraak de interpretatiemethode van het 'effet nécessaire' aanwendt, gebruikt het in de uitspraken Kramer en in advies 1/76 die van de 'implied
powers'.
Toch blijkt uit een eerste blik op de reacties op deze uitspraken dat de
meerderheid dit drieluik van uitspraken zonder enige nuance onder de
gemeenschappelijke noemer van impliciete bevoegdheden brengt. In dit
verband wordt vaak het adagium 'in foro interno, in foro externo' aangehaald67. Hetzelfde geldt voor de klassieke handboeken van het Europees
recht 68 . Betekent dit dat tussen de interpretatiemethode van het 'effet
nécessaire', zoals aangewend in de AETR-uitspraak, en die van de 'implied
powers' geen verschil bestaat en dat deze laatste een bevredigende oplossing
biedt voor de externe uitdagingen?
°5 Zoals reeds gesteld kan de Kramer-uitspraak in het licht van advies 1/76 uitgelegd worden, met uitzondering evenwel van de omstandigheid dat het Hof er tegen de tekst van art. 43
in, een gemeenschapsbevoegdheid erkent.
66 R. Kovar, in Relations extérieures, p. 19.
67
Zie o.a. R. Kovar, AFDI1971, p. 399, J. Groux, CDE 1978, p. 765, A. Tizzano, in Dertig jaar
gemeenschapsrecht, p. 52, M. Hardy, Opinion 1/76 of the Court of Justice, CMLR 1977, p. 587,
R. Kovar, in Relations extérieures, p. 18, С Tiiranermans, Het recht als multiplier, p. 21.
68
Zie o.a. P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 515, D. Lasok and J Bridge,
An introduction, p. 35, R. Lauwaars en С Timmermans, Europees gemeenschapsrecht, p. 276.
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Een nadere blik op de doctrine is evenwel voldoende om vast te stellen dat
de betekenis van deze jurispradentiële constructie toch niet eenduidig is. Er
bestaat onzekerheid over de predese bepaling van de mogelijkheden en
grenzen van aanwending van de implidete bevoegdheden. In een recent artikel nog heeft Constantinesco het over "(...) l'ambiguité (cursivering toegevoegd) du parallélisme des compétences", en merkt op: "que la thèse du parallélisme des compétences peut recouvrir des situations juridiques fort différentes qu'elle sert à justifier ou non selon la volonté des institutions
communautaires. Il ne faudrait pas, dès lors, lui accorder une rationalité
univoque"69.
Zoals zal blijken, heeft deze onzekerheid in het bijzonder betrekking op de
vraag in hoeverre de rechtspraak van het Hof - die slechts betrekking heeft
op gemeenschapsbevoegdheden inzake een positieve integratie - ook relevant is voor gebieden van negatieve integratie en van beperkt positieve integratie.
Bovendien blijkt uit de doctrine dat een Duitse stroming zelfs vraagtekens
plaatst achter het bestaan van 'implied powers': "Die begründungen sind
nicht einheitlich, inzwischen wird diese Auffassung jedoch meist unter Berufung auf den Europäischen Gemeinschaftshof als nicht mehr in Frage stehende h.m. wiedergegeben"70. Aangezien de BRD de enige Lid-Staat binnen
de EEG is met een federaal staatsbestel en de Duitse doctrine bijgevolg vertrouwd is met het 'implied powers'-begrip, kan zij zeker niet als marginaal
worden beschouwd. Dit blijkt onder andere uit de omstandigheid dat deze
stroming vrij recent weerklank heeft gevonden in die stelling dat impliciete
bevoegdheden slechts een dekmantel zijn in de problematiek van de gemeenschapsbevoegdheid tot het afsluiten van internationale overeenkomsten op gebieden waarvoor in het verdrag geen dergelijke bevoegdheid
voorzien is71.

6У

Zie V. Constantinesco, Les compétences internationales de la Communauté et des Etats
Membres à travers l'Acte Unique Européen, in Relations extérieures, p. 68. Zie ook J. Steenbergen, Noot bij zaak 45/86, CMLR 1987, p. 735, die het heeft over: "the equally discussed area of
implied external powers".
7
" С Vedder, Die auswärtige Gewalt, p. 115. Zie ook A. Bleckman, Die Kompetenz der Europäischen Gemeinschaft zum Abschluß völkerrechtlicher Verträge, ER 1977, p. 109, en H.
Knick, Völkerrechtliche Verträge, p. 32 e.v.
71
K. Lenaerts, Constitutie, p. 369: "Vervolgens werd vanaf 1971 de vraag naar de bevoegdheid van de Gemeenschap om op bepaalde gebieden internationale overeenkomsten af te
sluiten onder de dekmantel van de problematiek van de impliciete bevoegdheden geschoven".
Zie voor een meer aarzelende visie, C. Timmermans: "Beschouwt men dit als een simpele
toepassing van het beginsel van de implied powers (...), - de door het Hof gebezigde formulering wijst daar overigens niet op (...) - dan lijkt het nog maar de vraag of men in dit verband
van een multiplier-effect, van een aceres van communautaire bevoegdheden mag spreken (...)",
Het recht als multiplier, p. 21.
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De minstens terminologische doorbraak van de impliciete bevoegdheden
(sinds de uitspraken in de zaken Kramer en in advies 1/76) is dus gepaard
gegaan met twijfels, en zelfs bestaansmoeilijkheden in de rechtsorde van de
EEG72.
In het volgend hoofdstuk zullen deze vraagtekens nader worden toegelicht
en zal worden gepoogd hieromtrent standpunt in te nemen. Er zal worden
onderzocht of, en zo ja, onder welke voorwaarden de 'implied powers'constructie binnen deze rechtsorde aanwendbaar is. Dit onderzoek is op zijn
beurt de voorwaarde om het eventuele onderscheid te kunnen bepalen
tussen deze interpretatiemethode enerzijds, en die van het 'effet nécessaire'
en van het 'effet utile' anderzijds. In dit kader zal het begrip instrumentele
'implied powers' worden geïntroduceerd.
Vervolgens zal de practische relevantie van dit begrip nader worden toegelicht, vooral met betrekking tot de vraag in hoeverre de Gemenschap ook
op gebieden van negatieve integratie internationale overeenkomsten kan
sluiten. Hier zal blijken hoe het begrip beperkt positieve integratie van belang is voor de bepaling van de werkelijke draagwijdte van 'implied
powers'.

72
Α. Bleckmann, ER 1977, p. 109: "Auch nach dem AETR-Urteil des EuGH ist der Umfang der
Kompetenz der EG zum Abschluß völkerrechtlicher Verträge in wichtigen Punkten ungeklärt".
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Hoofdstuk 7
'IMPLIED POWERS' IN DE INSTRUMENTELE ZIN

In het hiernavolgende zal worden aangetoond dat de specifieke context van
de externe betrekkingen waarbinnen de problematiek van de 'implied
powers' zich in eerste instantie afspeelt, een eigen stempel op dit begrip
drukt.
De schaarsheid van de externe verdragsbepalingen heeft een schrijnende
discrepantie tussen het interne en externe verdragsregime tot gevolg en een
behoefte aan een overbrugging van deze 'gap'. De hierboven geanalyseerde
rechtspraak heeft juist betrekking op deze overbrugging. Zoals zal worden
aangetoond betreft deze rechtspraak inzake de erkenning van een impliciete
gemeenschapsbevoegdheid tot het sluiten van een internationale overeenkomst, niet zozeer een materiële doch wel een instrumentele bevoegdheidsuitbreiding.
In het verlengde hiervan zal worden gesteld dat deze rechtspraak als een
vorm van instrumentele 'implied powers' kan worden beschouwd. Het onderscheidt zich van de klassieke 'implied powers' die een materiële bevoegdheidsuitbreiding betreffen. Behalve dat dit toelaat de grenzen van de
aanwending van 'implied powers' correcter te bepalen, wordt hierdoor ook
het onderscheid tussen deze interpretatiemethode en de overige interpretatiemethoden duidelijker.

§ 1. Impliciete bevoegdheden ter overbrugging van de discrepantie tussen
interne en externe verdragsbepalingen

A. Schaarsheid van de externe verdragsbepalingen
Een blik op het verdrag is voldoende om de schaarste van de verdragsbepalingen inzake een externe gemeenschapsbevoegheid in het algemeen en een
verdragsluitende bevoegdheid in het bijzonder vast te stellen. Slechts een
vijfentwintigtal artikelen regelen op een uitdrukkelijke en specifieke wijze
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aspecten van de externe betrekkingen, namelijk de artikelen 18 t/m 29
inzake de vaststelling van een gemeenschappelijk douanetarief, artikel 59,
lid 2, inzake de mogelijkheid om de bepalingen van het vrije dienstenverkeer van toepassing te verklaren ten gunste van onderdanen van een derde
staat die binnen de Gemeenschap zijn gevestigd, artikel 70 inzake de coördinatie van het deviezenbeleid van de Lid-Staten met betrekking tot het kapitaalverkeer tussen die staten en derde staten, de artikelen 110 t/m 116 inzake
de gemeenschappelijke handelspolitiek, de artikelen 130N en 130R, lid 5, inzake samenwerking met derde landen en internationale organisaties op het
gebied van respectievelijk onderzoek en technologische ontwikkeling en
milieubescherming, en tot slot artikel 238 inzake de sluiting van associatieovereenkoms ten1.
Indien men zich beperkt tot die verdragsartikelen die aan de Gemeenschap
een zelfstandige inhoudelijke bevoegdheid verlenen tot het nemen van
bindende besluiten, dan komen slechts welgeteld zeven artikelen in aanmerking. Enerzijds de artikelen 113,130N, 130R, lid 5 en 238 die aan de Gemeenschap de bevoegdheid verlenen tot het sluiten van internationale
overeenkomsten - het attribuut bij uitstek van het 'ius communicandi'2 -,
en anderzijds de artikelen 28, 59, lid 2 en 70 die aan de Gemeenschap een
autonome gemeenschapsbevoegdheid verlenen tot het nemen van specifiek
externe rechtsbesluiten.
De overige artikelen regelen andere aspecten van de externe betrekkingen,
waarbij geen sprake is van een inhoudelijke en zelfstandige gemeenschapsbevoegdheid. Bepaalde verdragsartikelen regelen procedurele aspecten3, andere hebben het karakter van beginselverklaringen4, nog andere hebben hun
actualiteit verloren5.
Het is algemeen aanvaard dat de gemeenschapsbevoegdheid neergelegd in
de artikelen 129 t/m 231 om werkrelaties tussen de Gemeenschap en de
administratieve instanties van bepaalde internationale organisaties in te
stellen, niet de bevoegdheid omvat om met deze organisaties verdragen te
sluiten over de in het EEG-verdrag geregelde aangelegenheden6. Ook is het
nuttig op te merken dat, hoewel een verzoek tot toetreding tot de EEG een
unanieme beslissing van de Raad veronderstelt, de voorwaarden voor deze
toekenning en de daaruit voorvloeiende verdragsaanpassingen het voor1

Deel 4 van het verdrag of de artt. 131 t/m 136bis inzake de associatie met de landen en gebieden overzee, maken geen deel uit van de externe betrekldngen, aangezien deze landen en
gebieden onder de soevereiniteit van de Lid-Staten vallen.
2 P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 44-45.
3
Zie o.a. de artt. 114 en 228.
4
Zie o.a. de artt. 18 en 110.
5
Zie o.a. de artt. 13 t/m 27, en de artt. 111 t/m 112.
6
J. Megret, Le droit de la CEE, vol. 12, p. 64, P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 519.
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werp uitmaken van een akkoord tussen de Lid-Staten en de betrokken derde
staat7.
Uit deze opsomming blijkt dat de Gemeenschap over zowel autonome als
conventionele instrumenten beschikt ter uitbouw van de externe betrekkingen. Het is evenwel nuttig de aandacht te vestigen op enkele verschillen
tussen beide soorten rechtshandelingen. Autonome rechtshandelingen
kunnen ter uitbouw van zowel de interne markt als van de externe betrekkingen worden aangewend. De enige mogelijkheid die het verdrag uitdrukkelijk verleent voor de uitbouw van de externe betrekkingen zijn de
artikelen 28, 59, lid 2 en 70. Het betreft gemeenschapsbevoegdheden met een
specifiek externe dimensie. Dit wil zeggen dat zij exclusief zijn gericht op de
ontwikkeling van activiteiten met een exteme dimensie.
Bij een blik op de secundaire wetgeving blijkt evenwel dat ook bepaalde
autonome besluiten exteme aspecten kunnen regelen, zonder dat zij op één
dezer artikelen zijn gegrond. Men kan hierbij twee categorieën onderscheiden.
Vooreerst zijn er rechtshandelingen die slechts op een incidentele wijze
mede een aspect van de externe betrekkingen regelen. Een goed voorbeeld is
verordening 543/69 - waarvan sprake is in de AETR-uitspraak - inzake een
regeling van rust- en werktijden voor vrachtwagenchauffeurs. Deze voorschriften worden op uniforme wijze toegepast op alle vervoer over het
grondgebied van de Lid-Staten, en gelden dus zowel voor voertuigen ingeschreven in een Lid-Staat als voor voertuigen in een derde staat ingeschreven. Advies 1/76 kan als tegenvoorbeeld dienen. Weliswaar is ook in deze
situatie het nemen van een autonome rechtshandeling met een incidentele
externe dimensie denkbaar voor de naleving van de oplegregeling, ook door
Zwitserse schepen. In de praktijk is dit evenwel moeilijk realiseerbaar aangezien een dergelijk eenzijdig afdwingen zeker tot politieke spanningen zou
leiden, en het in dit geval - gelet op het regime van de vrije scheepvaart op
de Rijn - bovendien tot een schending van het internationale recht zou leiden.
Vervolgens zijn er zoals uit andere secundaire wetgeving blijkt ook besluiten die, zoals de reeds genoemde uitdrukkelijke verdragsbepalingen, op een
specifieke wijze aspecten van de externe betrekkingen regelen. Zo beschikking 85/381 ter invoering van een procedure voor voorafgaande mededeling en overleg inzake een migratiebeleid ten aanzien van derde landen8.
Ook verordening 4057/86 inzake oneerlijke tariefpraktijken in het vervoer
over zee en verordening 4058/86 betreffende een gecoördineerd optreden ter
7

Zie art. 237. De reden hiervoor is dat toetreding een wijziging meebrengt in het territoriaal
toepassingsgebied van het verdrag.
8
PB 1985, L 217/25.
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vrijwaring van de vrije toegang tot lading in het vervoer over zee zijn hier
voorbeelden van. Zij stellen de Gemeenschap in staat om respectievelijk op
te treden tegen oneerlijke tariefpraktijken van rederijen uit derde landen en
tegen de beperking van de vrije toegang tot lading via een optreden door
derde landen en/of scheepvaartondememingen9.
Opvallend is dat beide genoemde categorieën besluiten betreffen die tot het
gebied van de positieve integratie behoren. Hoewel het verdrag geen bepalingen bevat die deze besluiten met een incidentele en specifiek exteme dimensie uitdrukkelijk toelaten, kan men toch stellen dat zij conform het
verdrag genomen zijn. Zij zijn genomen op grond van artikelen die aan de
Gemeenschap een bevoegdheid verlenen die 'naar hun aard' een externe
dimensie bezitten. De betrokken artikelen kunnen in bepaalde gevallen
slechts zinvol worden uitgeoefend indien zij ook ten aanzien van onderdanen uit derde landen gelden.
Het Hof heeft deze externe dimensie, zoals hierboven reeds is gebleken,
duidelijk in het licht gesteld voor wat het vervoers- en visserijbeleid betreft10. Zo ook heeft het met betrekking tot het sodaal beleid gepreciseerd dat
dit beleid mede de mogelijkheid inhoudt om maatregelen ten aanzien van
derde landen te nemen11.
Het is belangrijk op te merken dat deze mogelijkheid om op een autonome
wijze aspecten van de externe betrekkingen te regelen de relevantie van internationale overeenkomsten niet uitsluit. De reden hiervoor is dat internationale overeenkomsten naar hun inhoud sterker zijn12. Typerend voor
deze is hun twee- of meerzijdig karakter. Door conventionele rechtshandelingen wordt tussen de Gemeenschap en de betrokken derde(n) een tweerichtingsverkeer ingesteld waarin alle partijen bepaalde rechten en/ of verplichtingen op zich nemen.
Wegens hun eenzijdige wijze van vaststelling betreffen autonome besluiten
daarentegen slechts een eenrichtingsverkeer13. Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de verdragsbepalingen inzake een gemeenschapsbevoegdheid tot het
nemen van autonome rechtshandelingen met een specifieke externe dimensie. Zij zijn slechts gericht op óf een regeling van de toegang van goede9

Zie resp. PB 1986, L 378/14 en PB 1986, L 378/21. Voor nadere details over deze besluiten, zie
infra, p. 188 e.v.
10 Zie hiertoe in het bijzonder overweging 27 van de AETR-uitspraak en overweging 31 van de
Kramer-uitspraak.
11
Zie infra, p. 266-267.
** Vedder beschrijft een internationaal verdrag als "etwas formal und qualitativ anders" dan
een autonoom gemeenschapsbesluit. Zie С Vedder, Die auswärtige Gewalt, p. 120.
" De hogere plaats in de normenhiërarchie van conventionele rechtshandelingen ten aanzien
van autonome rechtshandelingen kan men beschouwen als een juridische uitdrukking van deze
medebetrokkenheid. Zie supra, p. 265 e.v.
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ren of kapitaal tot de gemeenschappelijke markt 14 òf een mogelijke regeling
van de dienstverrichting door derden op de gemeenschappelijke markt 15 .
Ook de reeds genoemde besluiten van secundaire wetgeving illustreren dit.
Zij hebben alle betrekking op een regeling inzake de toegang van derden tot
de gemeenschappelijke markt 1 6 of de behandeling van derden op de
gemeenschappelijke markt 17 .
Echter, een gevolg van de medebetrokkenheid van derden bij internationale
overeenkomsten is dat een beslissing over de sluiting van deze overeenkomsten niet enkel afhankelijk is van de Gemeenschap maar ook van derden. Wanneer de Gemeenschap met andere woorden een bepaald probleem
met een externe dimensie wenst te regelen, is het mogelijk dat zij dit in
eerste instantie slechts op een autonome wijze kan doen, in afwachting van
een nadere conventionele regeling terzake. De AETR-situatie kan dit opnieuw illustreren. In afwachting van verdere onderhandelingen over de
AETR-o vereenkomst die in 1961 waren stilgevallen in het kader van de
UNO 1 8 , heeft de Gemeenschap verordening 543/69 vastgesteld ter instelling
van bepaalde regels inzake de rust- en rijtijden die alle vrachtwagenchauffeurs die op het grondgebied van de Lid-Staten circuleren, in acht dienen te
nemen. Deze verordening is evenwel niet zo efficiënt als een regeling van
dit probleem in internationaal verband. Immers, een toezicht op de naleving van deze regels door vrachtwagenchauffeurs van de Lid-Staten die op
het grondgebied van derde landen circuleren kan niet plaatsvinden 19 .
Zo bezien is de stelling van Vedder dat de AETR-uitspraak geen erkenning
van impliciete bevoegdheden betreft - aangezien het bestaan van verordening 543/69 inhoudt dat de interne bevoegdheid van artikel 75 op zich wel
zinvol kan uitgeoefend worden - een gevolg van het feit dat hij het verschil
tussen autonome en conventionele besluiten over het hoofd ziet. Weliswaar is de bevoegdheid onder artikel 75 reeds uitgeoefend, doch slechts op
een partiële, onvolkomen wijze.

14

Zie de artt. 28 en 70.
Zie art. 59, lid 2.
16
Zie beschikking 84/381, en verordeningen 4057/86 en 4058/86.
17
Zie verordening 543/69.
18 Voor nadere details, zie infra, p. 160.
" Zo preciseert de Commissie in een toelichting: "De Gemeenschap heeft altijd veel belangstelling getoond voor de inwerkingtreding van het AETR, aangezien zij deze als één van de belangrijkste voorwaarden beschouwt voor de invoering van uniforme sociale voorschriften
welke voor een grotere geografische regio dan het grondgebied van de Gemeenschap zouden
gelden. De inwerkingtreding van een dergelijke regeling heeft ontegenzeggelijk voordelen uit
een oogpunt van veiligheid en sociale vooruitgang; bovendien wordt hierdoor een beter toezicht (cursivering toegevoegd) verzekerd op de toepassing van de sociale voorschriften van de
Gemeenschap voor het wegverkeer in het verkeer met derde landen", COM 1975,183 def.
15
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В. Exteme soevereiniteit en gemeenschappelijke markt
De verklaring voor deze schaarsheid van externe verdragsbepalingen is de
reeds gesignaleerde terughoudendheid van de Lid-Staten ten aanzien van
20
elke soevereiniteitsafstand in het algemeen en ten aanzien van de exteme
soevereiniteit in het bijzonder.
Zoals reeds gesteld, heeft de externe soevereiniteitsafstand van de Lid-Staten
aan de EEG geen gelijke tred gehouden met de interne soevereiniteitsaf
21
stand . De reden voor deze extragevoeligheid van de Lid-Staten is dat de ex
terne soevereiniteit de 'hard-core' is van het soevereiniteitsbegrip. Dankzij
deze profileren zij zich op een onafhankelijke wijze in het internationaal
rechtsverkeer en kunnen zij een zelfstandig buitenlands beleid voeren ten
aanzien van derde landen en/of internationale organisaties. Mede omwille
van het politiek geladen karakter van de externe economische betrekkin
22
g e n , hebben de Lid-Staten vooral op dit gebied hun soevereiniteit maxi
maal willen beschermen.
Het gevolg hiervan is een vrij beperkte externe soevereiniteit of internatio
nale rechtspersoonlijkheid van de Gemeenschap. Hoewel het algemeen
aanvaard is dat artikel 210 ook doelt op de internationale rechtspersoonlijk
23
heid van de Gemeenschap , is het belangrijk voor ogen te houden dat deze
rechtspersoonlijkheid, ten gevolge van het partieel karakter van de externe
soevereiniteitsafstand, doelgebonden is. De Gemeenschap kan slechts aan
het internationale rechtsverkeer deelnemen binnen het raam van haar
functies en doelstellingen 2 4 . Hoewel dus noodzakelijk voor de deelname
aan het internationale rechtsverkeer is de internationale rechtspersoonlijk
heid van de Gemeenschap niet voldoende. Steeds dient te worden nagegaan
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Het belangrijkste gevolg hiervan is het partieel en niet-uniform karakter van het integratiestreven. Zie supra, p. 24 en 49 e.v.
21 Zie supra, p. 24.
22
Een duidelijke illustratie hiervan bieden de bevoegdheidsdiscussies omtrent de handels
politieke sancties, waaruit o.a. blijkt hoe het onderscheid tussen 'high' en 'low politics'
moeilijk hanteerbaar is. In dit verband is het interessant Sjöstedt te vermelden, volgens wie
dit onderscheid artificieel is aangezien het het resultaat is van een politiek compromis, en
het dus meer een verschil in graad dan in aard betreft. Zie G. Sjöstedt, The external role of the
European Community: "This separation of high politics from low politics was not necessarily
based on an analysis of objective facts, as the traditionalists maintain, but was part of a political bargain, and as such dependent on the circumstances prevailing at the time the bargain
was made".
3 Zie o.a. P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 44. Zie ook de overwegingen
10 t/m 14 van de AETR-uitspraak.
" P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 44, A. Leenen, Gemeenschapsrecht, p.
12, R.Kovar, AFDI 1971, p. 58, W. Ganshof van der Meersch, CDE 1972, p. 136, en L Brinkhorst, SEW 1971, p. 392.
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of de Gemeenschap bevoegd is om in een bepaalde situatie extern op te tre
den 25 .
In dit opzicht verschilt de EEG van federale stelsels aangezien in deze laatste
geen sprake is van een externe soevereiniteitsverdeling. De federatie bezit er
het exclusief monopolie over de buitenlandse betrekkingen. Immers,
26
"federalism and foreign policy live uneasily together" . Hoewel men zich
kan afvragen hoe dit verenigbaar is met het beginsel van toegewezen be
voegdheden, is het opvallend dat dit monopolie niet meer betwist wordt:
"Whatever the doctrinal difficulties in justifying plenary federal power over
the nation's foreign affairs are, there is no doubt that it exists"27.
Een andere verklaring voor de terughoudendheid van de Lid-Staten ten
aanzien van elke externe soevereiniteitsafstand - en dus voor de schaarsheid
van de verdragsbepalingen inzake de externe betrekkingen - is het nieuwe
karakter van het integratiestreven. De gemeenschappelijke markt reikt ver
der dan de tot dan toe gekende vorm van een douane-unie waarin tussen de
deelnemende landen een vrij verkeer van goederen gerealiseerd wordt en
ten aanzien van derde landen een gezamelijk systeem van rechten en
beperkingen toegepast wordt. In een gemeenschappelijke markt wordt naast
het vrij verkeer van goederen niet alleen een vrij verkeer van de produc
tiefactoren arbeid en kapitaal beoogd, doch ook een gelijkmaking van de
concurrentievoorwaarden door de instelling van een mededingingsregime
en door de harmonisatie van de voorschriften van de Lid-Staten. Dit nieu
we karakter is een mogelijke verklaring voor de omstandigheid dat het
verdrag voor het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal geen
analoge bepalingen bevat aan die van de artikelen 9 en 10 inzake de douane
unie 2 8 en dat, met uitzondering van artikel 70, het verdrag evenmin andere
externe bepalingen bevat. Echter, dit betekent niet, zoals verder blijken zal,
dat de Gemeenschap onbevoegd is om op deze gebieden extern op te treden.

С Discrepantie tussen interne en externe verdragsbepalingen
In het licht van de verdragsbepalingen inzake de interne markt valt de
schaarsheid van de externe verdragsbepalingen nog meer op: van de 240 ar
tikelen, zijn er 215 aan de interne markt gewijd en 25 aan de externe betrek
kingen.

2 5

R. Kovar, AFDI1971, p. 86.
26 J. Weiier, in Mixed agreements, p. 38. Zie ook supra, p. 23.
" T. Sandalow, in Courts and free markets, p. 55.
28 Art. 59, lid 2 voorziet slechts in een facultatief analoog regime.
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Er bestaat bijgevolg een schrijnende discrepantie tussen de verdragsartikelen
gewijd aan de interne markt en die gewijd aan de exteme betrekkingen: "Le
système du Traité demeure incomplet dans la mesure où toutes les incidences internationales des actes communautaires ne sont pas saisies et le
problème des compétences externes n'est pas réglé par le Traité dans les divers secteurs où il se pose. Si on admet la thèse que les compétences extérieures de la Communauté sont celles expressément attribuées dans certains
rares cas par le Traité, on doit admettre que dans cette matière le Traité est
un véritable recueil de lacunes (cursivering toegevoegd)" 29 .
Sinds de oprichting van de EEG hebben verschillende auteurs gewezen op
de noodzaak van een overbrugging van deze 'gap': "Dans la mesure où il est
homogène à l'intérieur (...) le Marché Commun doit nécessairement 'former bloc' à l'égard des Etats-Tiers. L'existence du Marché Commun postule
une politique commune dans les relations économiques extérieures et un
usage commun des divers instruments qui servent à régler les échanges
extérieurs" 30 .
Constantinesco en Simon hebben deze noodzaak geëxpliciteerd als zijnde
van essentieel belang voor een logische coherentie tussen de interne en externe verdragsbepalingen: "(...) au fur et à mesure que se développe l'intégration des économies des Neuf, la CEE doit, en vertu d'une nécessité de
pure cohérence logique (cursivering toegevoegd), s'affirmer en tant que telle
dans les relations internationales (...)"31. Het belang van een dergelijke logische benadering waarin interne en externe verdragsbepalingen parallel
lopen, is dat op deze wijze uiteenlopende en zelfs tegenstrijdige gemeenschapsbesluiten vermeden kunnen worden. Immers, een scheiding van interne en externe bevoegdheden leidt tot conflicten zodra een externe regeling wordt getroffen die niet volledig bij de interne regeling aansluit. Vandaar ook dat verschillende auteurs dit onderscheid als kunstmatig beschouwen 32 .
Een parallel regime is niet enkel noodzakelijk ter overbrugging van de discrepantie tussen interne en externe gemeenschapsbevoegdheden, doch is
29
L.J. Constantinesco, RTDE 1971, p. 798.
30 P. Pescatore, Les relations extérieures comme fonction des objectifs des Communautés,
RCADI1961, II, p. 11.
3* V. Constantinesco en D. Simon, Accords de coopération et politique commerciale commune,
RTDE 1975, p. 432. Voor een recent pleidooi, zie P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 521, die Ipsen citerend - namelijk " Die Handelspolitik ist die Ausenzeite der innerhalb der Gemeinschaft wirkende Wirtschafts - und Socialpolitik" - stelt dat deze opvatting aangeeft "hoezeer behoefte bestaat om de Gemeenschap de bevoegdheid te geven een extem beleid te ontwikkelen dat meer omvat dan de ' buitenzijde' van het inteme vrije goederenverkeer: de klassieke buitenlandse handelspolitiek als complement op de douane-unie".
32
Zie o.a. W. Ganshof van der Meersch, RCADI 1975, p. 110, en L.J. Constantinesco, RTDE
1971, p. 804.
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ook wenselijk om meer praktische redenen. Gelet op de omstandigheid dat
de EEG één van de belangrijkste handelspartners in het internationaal economisch verkeer is en daardoor steeds meer als een volwaardige onderhandelingspartner beschouwd wordt, biedt het onderhandelen over en het
sluiten van een internationale overeenkomst met de Gemeenschap als enige partner in plaats van met dertien verschillende Lid-Staten, zowel voor
derden als voor de Gemeenschap voordelen. Voor de eerste omdat het minder tijdrovend is en meer rechtszekerheid biedt, voor de Gemeenschap omdat zij meer gewicht in de schaal kan leggen en zodoende belangrijkere concessies kan afdwingen dan in een situatie waarin elke Lid-Staat afzonderlijk
optreedt.
Het is evenwel de vraag of het verdrag een juridische grondslag biedt voor
een dergelijk parallel lopend verdragsregime ter overbrugging van de discrepantie tussen interne en externe verdragsbepalingen.
Het uitgangspunt ter beantwoording hiervan is de organisatie van de bevoegdheidsverdeling tussen Gemeenschap en Lid-Staten op het beginsel
van de toegewezen bevoegdheden. Hierbij is het belangrijk voor ogen te
houden dat naleving van dit beginsel niet alleen de inachtname van de
verdragsvoorschriften inzake de inhoudelijke omschrijving van de gemeenschapsbevoegdheden inhoudt doch ook van die inzake de instellingen
en de mogelijk aanwendbare rechtsbesluiten. Dit maakt het onmogelijk te
stellen dat de Gemeenschap bevoegd is om op alle gebieden waarop zij intem inhoudelijk bevoegdheid is, ook extern op te treden. Immers, een dergelijke hoewel logische benadering waarin tussen interne en externe bevoegdheid geen principieel onderscheid bestaat33, miskent de complexiteit
van het bevoegdheidsbegrip. Aangezien het bevoegdheidsbegrip niet exclusief bepaald wordt naar de inhoud dient men dus te stellen dat het verdrag
geen uitdrukkelijk juridisch aanknopingspunt biedt voor een parallel
regime van interne en externe gemeenschapsbevoegdheden.
Echter, zoals reeds aangegeven, biedt een beroep op de uitdrukkelijke specifieke gemeenschapsbevoegdheden om internationale overeenkomsten te
sluiten evenmin in alle gevallen een oplossing, gelet op de schaarste van
deze bevoegdheden. Bovendien beogen deze bevoegdheden de verwezenlijking van welbepaalde specifieke doeleinden, met name op het gebied van
handelspolitiek, associatie, onderzoek en technologische ontwikkeling en
milieubescherming. Hoewel zij ruim geformuleerd en dus voor een dynamische interpretatie vatbaar zijn, zal een gemeenschapsvriendelijke interpretatie niet steeds een adequate rechtsgrond bieden voor elk extern gemeenschapsoptreden. Zo zijn er situaties denkbaar waarin een extern ge33 Voor een dergelijke stelling, zie F. Seyersted, Indian journal of international law 1964, p. 1
t/m 74, en p. 233 t/m 268.

151

meenschapsoptreden noodzakelijk is, zonder dat het mogelijk is dit optreden te kwalificeren als behorend tot de bevoegdheid van één van de vier
genoemde artikelen.
In een dergelijk geval is het noodzakelijk na te gaan of een beroep op impliciete bevoegdheden ter overbrugging van de discrepantie tussen interne en
externe verdragsbepalingen mogelijk is. Een dergelijke situatie - waarin
enerzijds de noodzaak bestaat van een extern gemeenschapsoptreden en
anderzijds het verdrag niet in de noodzakelijke bevoegdheid voorziet - is
precies de aanleiding geweest tot de uitspraak in de AETR-zaak. Hierin
erkent het Hof, ondanks de afwezigheid van een uitdrukkelijke bevoegdheid, toch een exteme gemeenschapsbevoegdheid. Gelet op de reeds gesignaleerde onduidelijkheden omtrent deze uitspraak zal hierop nader worden
ingegaan en zal worden aangetoond hoe deze, zoals ook de daaropvolgende
uitspraken, een erkenning van instrumentele 'implied powers' betreffen.

§ 2. 'Implied Powers' in de instrumentele zin
Α. Ontdubbeling van het bevoegdheidsbegrip
Voor een juist begrip van 'implied powers' binnen de EEG is het belangrijk
het specifiek karakter van de context van de externe betrekkingen waarbin
nen impliciete bevoegdheden voor het eerst erkend zijn, voor ogen te hou
den. De erkenning van een externe gemeenschapsbevoegdheid om interna
tionale overeenkomsten te sluiten is het gevolg van een afleiding uit een
uitdrukkelijke interne gemeenschapsbevoegdheid.
In dit verband is het nuttig een passage uit de conclusie van de advocaat-ge
neraal in de AETR-zaak te citeren: "Deze attributieve bevoegdheden (name
lijk van de Gemeenschap) kunnen vrij ruim worden opgevat, indien zij
slechts het rechtstreekse en noodzakelijke complement van bevoegdheden
inzake intracommunautaire aangelegenheden zijn; dit werd door u reeds
aangenomen voor de EGKS. Is een extensieve opvatting ook mogelijk met
betrekking tot de bevoegdheid van de Gemeenschap om overeenkomsten
op vervoergebied met derde landen te sluiten? Dit ligt geenszins zo voor de
hand (...)".
Onafgezien van de consequenties die de advocaat-generaal aan het onder
scheid tussen intra- en extracommunautaire aangelegenheden verbindt34, is
3 4

In de mate dat hij zich hiertoe beroept op de bedoeling van de auteurs ten tijde van de
oprichting van het verdrag - dus op een statische interpretatiemethode -, is zijn afwijzing van
'implied powers' binnen de rechtsorde van de EEG niet aanvaardbaar.
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het belang van dit onderscheid dat de specifieke context van de problematiek
van 'implied powers' goed in het licht wordt gesteld. In het geding is niet
een afleiding van een inteme bevoegdheid uit een uitdrukkelijk interne bevoegdheid - zoals in de federale- en in de EGKS-rechtspraak -, evenmin een
afleiding van een externe bevoegdheid uit een uitdrukkelijke externe bevoegdheid, doch wel een afleiding van een externe bevoegdheid uit een uitdrukkelijke interne bevoegdheid.
Uit de analyse van de uitspraken is gebleken dat het Hof de externe dimensie van respectievelijk het transport- en visserijbeleid steeds benadrukt.
'Naar hun aard' hebben zij mede betrekking op aspecten van het vervoer
naar derde landen en van de volle zee35. Dit betekent met andere woorden
niets minder dan dat de Gemeenschap vanuit inhoudelijk oogpunt uitdrukkelijk bevoegd is om exteme maatregelen te nemen. Deze uitspraken
betreffen niet een inhoudelijke bevoegdheidsuitbreiding doch hoogstens
een instrumentele bevoegdheidsuitbreiding. Het Hof erkent voor de instellingen de mogelijkheid om, ondanks de stilte van de verdragsbepalingen, conventionele rechtshandelingen vast te stellen.
Deze stelling gaat uit van een ontdubbeling van het bevoegdheidsbegrip in
een materieel en formeel aspect. Zij vervoegt op dit punt het uitgangspunt
van die Duitse stroming die achter het bestaan van 'implied powers' vraagtekens plaatst: "In der Diskussion um die Vertragsschlussbefugnisse der
Europäischen Gemeinschaften wird zumeist von einem einheitlichen Begriff der "Befugnis" oder der "Kompetenz" ausgegangen. Die Erlaubnis,
Verträge schliessen zu dürfen, wird auf der gleichen Ebene erörtert, auf der
auch die Sachkompetenzen untersucht werden. Dabei wird nicht zwischen
dem formellen Instrumentarium, zu dem die Vertragsschlussbefugnis gehört, und den zu regelnden Sachmaterien (cursiveringen toegevoegd), die
der Gemeinschaft anvertraut sind, unterschieden. Daraus, so scheint es, resultiert die konkrete Unsicherheit, in wie weit die Gemeinschaften Verträge
abschliessen können"36.
In het licht van de eerste toepassingsvoorwaarde voor de erkenning van
impliciete bevoegdheden - namelijk de aanwezigheid van een bevoegdheidsuitbreiding ratione materiae - kan men zich dus afvragen in hoeverre
er in de AETR- en de daarop volgende uitspraken werkelijk sprake is van
een erkenning van impliciete bevoegdheden in de klassieke zin. Immers,
inhoudelijk voegt het Hof niets toe aan de interne bevoegdheid. Het erkent
slechts een bijkomende keuzemogelijkheid voor wat de vorm betreft van de
35 Zie voor wat de AETR-uitspraak betreft, p. 127, voor wat de Kramer-uitspraak betreft, p.
134 en voor advies 1/76, p. 137.
36
H. Knick, Völkerrechtliche Verträge, p. 40.
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uitoefening van de uitdrukkelijke interne gemeenschapsbevoegdheid. Dit is
ook de mening van Vedder volgens wie: "Implied powers bedeuten eine
materielle Erstreckung der gegebenen Kompetenz auf ein weiteres Sachgebiet. Wenn man aus internen Regelungsbefugnissen der EWG entsprechende Vertragschliessungskompetenzen ableitet, würde dadurch jedoch
nicht der sachliche Bereich der gegebenen Regelungsbefugnisse ausdehnend
ausgelegt werden, sondern diese würden ledichlich um eine Vertragschliessungskompetenz materiell gleichen Regelungsinhaltes (cursivering toegevoegd) ergänzt. Nicht der sachliche, sondern der verfahrensrechtliche Umfang einer ausdrücklichen Kompetenz würde ausgedehnt werden" 37 . Vandaar dat hij concludeert: "Das ist im Hinblick auf die genaue Abstufung der
einzelnen Rechtshandlungsformen durch den EWGV kein Anwendungfall
der implied powers (cursivering toegevoegd)" 38 .
In dit verband zij ook Lenaerts vernoemd die stelt dat deze rechtspraak een
oneigenlijke toepassing van de 'implied powers'-leer betreft "(...) omdat de
principiële normeringsbevoegdheid van de Gemeenschap voor de betrokken beleidsgebieden zondermeer vast stond en alleen de keuze van de normeringsvorm in het geding was"39.

B. Instrumentele 'implied powers' en materiële equivalentie
Zoals reeds gesteld impliceert het respect van het beginsel der toegewezen
bevoegdheden niet alleen de inachtname van de materiële verdragsorde
doch ook van de instrumentele verdragsorde. De reden hiervoor is de hogere plaats in de normenhiërarchie van conventionele besluiten ten aanzien van autonome besluiten. Dit betekent dat men deze uitspraken inzake
een instrumentele bevoegdheidsuitbreiding slechts als conform het verdrag
kan beschouwen indien voor de erkenning van de niet-uitdrukkelijke
externe gemeenschapsbevoegdheid tot het sluiten van internationale overeenkomsten een rechtsgrondslag, zij het niet uitdrukkelijke, in het verdrag
te vinden is.
Het is opvallend dat, hoewel een ontkenning van het bestaan van 'implied
powers' de gemeenschappelijke conclusie is van bovengenoemde drie
auteurs, elk van hen een andere rechtsgrondslag aangeeft.

С Vedder, Die auswärtige Gewalt, p. 116-117. Zie ook H. Krück, Völkerrechtliche Verträge, p. 31 e.v.
3° С. Vedder, Die auswärtige Gewalt, p. 117: "Abgesehen von den Bedenken, ob die impliedpowers-Theorie überhaupt zur verfahrensmässigen Erweiterung ausdrücklicher Kompetenzen
durch andere als die vorgesehenen Rechtshandlungsformen herangezogen werden kann, (...)".
Zie ook H. Krück, Völkerrechtliche Verträge, p. 29 e.v.
39
K. Lenaerts, Constitutie, p. 370.
37
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Vedder zoekt de verklaring voor de AETR-uitspraak in een constructie van
de 'geanticipeerde voorrang'. Volgens hem houdt artikel 5, lid 2 voor de
Lid-Staten niet alleen de verplichting in zich te onthouden van elke verdragsluitende activiteit op gebieden van een interne gemeenschapsbevoegdheid doch kan, gelet op het absolute belang om de voorrang van het
gemeenschapsrecht onder alle omstandigheden te garanderen, uit deze
bepaling ook een exteme gemeenschapsbevoegdheid worden afgeleid40. Echter, deze visie is onaanvaardbaar. Ten eerste omdat artikel 5 slechts tot de
Lid-Staten gericht is en ten tweede omdat deze bepaling deel uitmaakt van
Deel 1 van het verdrag inzake de beginselen en als zodanig geen zelfstandige
rechtsgrondslag kan zijn voor een gemeenschapsbevoegdheid. De aanwending van dit artikel dient steeds in combinatie te gebeuren met de aanwending van een specifiek verdragsartikel uit de overige delen van het verdrag«.
Volgens Krück bezit de EEG ten gevolge van haar internationale rechtspersoonlijkheid 'formelle Befugnisse' over het gehele gebied van de verdragsdoelstellingen, doch kan deze bevoegdheid slechts uitgeoefend worden op
die gebieden waarop de Gemeenschap een interne bevoegdheid bezit42. Hoewel dit onderscheid tussen formele en materiële bevoegdheid uit het internationale recht afkomstig is en dus op zich niet origineel is, is het voor
hem de aanleiding tot een nader onderzoek van de materiële gemeenschapsbevoegdheden. Hierbij maakt hij onder andere het onderscheid tussen verdragsbepalingen inzake positieve en negatieve integratie wat, zoals
verder zal blijken, mede van belang is voor een correcte bepaling van de
mogelijkheden en grenzen van het gebruik van 'implied powers' binnen de
rechtsorde van de EEG43.
Hoewel impliciete bevoegdheden volgens Lenaerts slechts een dekmantel
zijn voor de rechtspraak van het Hof geeft hij niet aan of, en zo ja, welke de
aanwendingsvoorwaarden van deze dekmantel zijn44.
In plaats van zijn toevlucht tot nieuwe constructies te zoeken is het mogelijk deze jurisprudentie als een vorm van 'implied powers' te beschouwen,
zij het in de instrumentele zin.

С Vedder, Die auswärtige Gewalt, p. 124-125.
1 Deel 1 van het verdrag kan worden beschouwd als de werkingssfeer ervan bepalend, terwijl
de overige delen de bevoegdheidssfeer bepalen en uitwerkingen zijn van de bepalingen van
Deel 1. De reden voor dit onderscheid tussen werkings- en bevoegdheidssfeer is het partieel
karakter van het integratiestreven en het in het verlengde hiervan liggende art. 235.
42
H. Knick, Völkerrechtliche Verträge, p. 41 t/m 44.
43
Zie infra, p. 203 e.V.
44
К. Lenaerts, Constitutie, p. 369, e.ν.
40
4
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Zoals reeds aangegeven zijn de twee toepassingsvoorwaarden voor de erkenning van 'implied powers' een bevoegdheidsuitbreiding ratione materiae enerzijds, en de noodzaak van deze uitbreiding voor de zinvolle uitoefening van een uitdrukkelijke bevoegdheid anderzijds45. Weliswaar is in
de AETR- en de daaropvolgende uitspraken geen sprake van een materiële
bevoegdheidsuitbreiding - het eerste vereiste van klassieke 'implied powers'
- doch deze uitspraken betreffen wel een instrumentele bevoegdheidsuitbreiding. Gelet op de instrumentele verdragsorde is het zinvol deze uitspraken te beschouwen als een erkenning van instrumentele 'implied powers'.
Behalve de algemene verdienste dat het 'implied powers'-begrip hierdoor
aan de specifieke context van de EEG wordt aangepast, biedt deze terminologische nuance twee voordelen.
Enerzijds wijst de term 'instrumenteel' op het instrumentele karakter van
de impliciete bevoegdheden en dus op de omstandigheid dat het impliciet
moment betrekking heeft op de vorm van de rechtshandeling. Anderzijds
verhindert de term 'implied powers' de suggestie dat deze instrumentele
bevoegdheidsuitbreiding zonder meer geconstrueerd kan worden op basis
van het enkele bestaan van een interne bevoegdheid. Immers, een aanwendingsvoorwaarde van de 'implied powers'-constructie is de noodzakelijkheid van een bevoegdheidsuitbreiding voor de zinvolle uitoefening van
een uitdrukkelijk opgesomde bevoegdheid.
De relevantie van deze begripsverfijning blijkt in het bijzonder uit de gevoegde zaken Kramer. In tegenstelling tot artikel 75 - dat de sluiting van
internationale overeenkomsten niet op een ontegensprekelijke wijze
uitsluit - verleent artikel 43 slechts de bevoegdheid tot het nemen van verordeningen, richtlijnen of beschikkingen, dus enkel autonome rechtsbesluiten. Vanuit dit opzicht is er sprake van een juridische leemte. Een beroep op
de interpretatiemethode van het 'effet utile' voor de erkenning van een
gemeenschapsbevoegdheid om internationale overeenkomsten te sluiten is
in dit geval niet mogelijk, aangezien het niet kan leiden tot een miskenning
van de instrumentele verdragsorde. Vandaar dat het Hof een beroep doet op
instrumentele 'implied powers'46.
Een noodzakelijk gevolg van het instrumenteel karakter van 'implied
powers' is de aanwezigheid van een materiële equivalentie, een vereiste dat
het Hof in de drie uitspraken gesteld heeft en dat men als de keerzijde van
dit begrip kan beschouwen47. Dit vereiste geeft de maximale grens van de
4

5 Zie supra, p. 117.
° Over de vraag of 'implied powers' een verdragsinterpretatie 'contra legem' toelaten, zie
infra, p. 181.
47
Zie de overwegingen 17 en 18, en 28 en 30 in de AETR-uitspraak, overwegingen 30 en 31 in de
Kramer-uitspraak, en de paragrafen 2 en 4, zij het op een minder explidete wijze, van advies
1/76.
4
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bevoegdheidsuitbreiding aan. Een enkele instrumentele bevoegdheidsuitbreiding veronderstelt de aanwezigheid van een inhoudelijke bevoegdheid.
Het geldt dus als een soort proef op de som voor het instrumenteel karakter
van de bevoegdheidsuitbreiding. Het verhindert dat in de overeenkomst
aangelegenheden worden geregeld die verder reiken dan de interne gemeenschapsbevoegdheid. Zodra een internationale overeenkomst onderwerpen regelt die verder reiken dan het voorwerp van een interne bevoegdheid, inclusief artikel 235, zijn de Lid-Staten gerechtigd om naast de
Gemeenschap deel te nemen aan een internationale overeenkomst48.
Het is nuttig op te merken dat de vaststelling van een materiële equivalentie gemakkelijker is aan te tonen wanneer de interne bevoegdheid reeds
uitgeoefend is. In dit geval heeft het een minder speculatief karakter49.
Indien een interne bevoegdheid daarentegen nog niet is uitgeoefend, zal het
voor de Gemeenschap moeilijker zijn om aan te tonen dat het voorwerp
van een internationale overeenkomst onder haar bevoegdheid valt. Dit bewijs hangt nauw samen met het bewijs van de noodzaak van een internationale overeenkomst. De Lid-Staten die in de Raad zetelen en op een
maximale interpretatie van hun externe soevereiniteit uit zijn, zullen hierbij dikwijls opportuniteitsoverwegingen laten meespelen om tot de nietnoodzakelijkheid van een internationale overeenkomst te besluiten. Gelet
op de discretionaire bevoegdheid van de Raad bij de uitbouw van een gemeenschappelijk beleid is dit in principe niet ontoelaatbaar50. Dit laatste is

48

Dit gebeurt via de procedure van een gemengde overeenkomst die typisch is voor de EEG en
niet voorkomt in federale stelsels, aangezien de federale autoriteiten er het exclusieve monopolie inzake het extern beleid bezitten. Voor een interessante vergelijking, zie J. Weiler, in
Mixed agreements, p. 36-37. Zie ook RUDI 1983, Handelingen van het colloquium. De federale
staten in de internationale betrekkingen.
4
' Desondanks kan het een sterk casuïstisch karakter hebben. Zie hiertoe R. Kovar, AFDI
1971, p. 416, en dezelfde auteur, in Relations extérieures, p. 25. Zie ook J. Bourgeois, in Division of powers, p. 101. Voor nadere details, zie infra, p. 231-232, i.v.m. minimum-richtlijnen.
50 Hoewel de Lid-Staten op deze wijze een beperking van hun externe soevereiniteit kunnen
uitstellen, zij opgemerkt dat zij hoe dan ook niet totaal vrij zijn om zelf internationale overeenkomsten op het gebied van een niet-uitgeoefende gemeenschapsbevoegdheid te sluiten. De
concurrerende bevoegdheid die zij terzake bezitten, dienen zij uit te oefenen overeenkomstig
het verdragsrecht, zoals door het Hof in o.a. de zaak Kramer gepreciseerd. Zo stelt Kovar terecht: Tout au plus ces considérations (d'opportunité) pourraient amener à en différer l'exercise en acceptant de lui substituer une action étatique aux conditions précisées par la Cour dans
ses arrêts AETR et Kramer", R. Kovar, in Relations extérieures, p. 29. Op deze problematiek
van concurrerende bevoegdheid en 'preemption' zal niet ingegaan worden. Voor nadere details
hierover, zie K. Lenaerts, Les répercussions des compétences de la Communauté Européenne sur
les compétences extemes des Etats Membres et la question de 'preemption', in Relations extérieures, p. 39 e.v. Zie ook M. Waelbroeck, in Courts and free markets, p. 548 e.V., J. Bourgeois,
in Division of powers, p. 104, J.V. Louis en J. Steenbergen, La répartition des compétences entre
les Communautés Européennes et leurs Etats Membres en matière de relations extérieures,
RBDI1983, p. 355 e.V., J. Usher, The scope of community competence - its recognition and en-
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ook een mogelijke verklaring voor de omstandigheid dat een erkenning
van impliciete externe bevoegdheden buiten de AETR-situatie om, tot nog
toe slechts zelden heeft plaatsgevonden 51 .
Tot slot is het belangrijk te onderlijnen dat men bij de vaststelling van de
materiële equivalentie rekening dient te houden met het inhoudelijk
verschil tussen autonome en conventionele rechtshandelingen, in de zin
dat deze laatste sterker zijn. De AETR-situatie kan hier opnieuw als voorbeeld dienen. Hoewel de AETR-overeenkomst dezelfde aangelegenheden
regelt als verordening 543/69, is de overeenkomst verderreikend aangezien
de overeenkomst een vollediger toezicht mogelijk maakt op de naleving
van de sociale voorschriften van de Gemeenschap voor het wegvervoer in
het verkeer met derde landen. Terwijl onder de verordening een efficiënt
toezicht slechts mogelijk is ten aanzien van voertuigen die op het grondgebied van de Lid-Staten circuleren, verhoogt de deelname aan deze overeenkomst de efficiëntie van het toezicht. Nu worden ook de wegvervoerders
van de Gemeenschap die op het grondgebied van derde landen circuleren
aan dezelfde voorschriften onderworpen en bijgevolg ook aan eenzelfde
toezicht 52 .
Deze inherent sterkere inhoud van de conventionele besluiten staat de
vaststelling van een materiële equivalentie niet in de weg. Doorslaggevend
is de aanwezigheid van een externe dimensie. Zodra een nog niet-uitgeoefende gemeenschapsbevoegdheid of een autonome rechtshandeling op
een incidentele of specifieke wijze een aspect van de externe betrekkingen
kan regelen of regelt, en dit aspect ook het voorwerp is van een internationale overeenkomst, dan is een instrumentele bevoegdheidsuitbreiding in
principe mogelijk.

§ 3. De uitspraken in het licht van de instrumentele 'implied powers'
Hoewel de drie uitspraken een instrumentele bevoegdheidsuitbreiding betreffen, is het toch de vraag of ook de AETR-uitspraak een constructie van
instrumentele 'implied powers' betreft. De reden hiervoor is dat uit de analyse van de uitspraak is gebleken dat de verschillende situatie die er aan ten
grondslag ligt - namelijk het bestaan van gemeenschappelijke regels - op het
eerste gezicht gepaard gaat met de aanwending van een verschillende
rechtsgrondslag. Het Hof past er de interpretatiemethode van het 'effet neforcement, JCMS 1985, p. 122 e.V., en G. Gaja, P. Hay, R. Rotunda, in Integration through law,
vol. 1, book 2, p. 120 e.v.
51
Zie R. Lauwaars en С Timmermans, Europees gemeenschapsrecht, p. 276, en J. Bourgeois,
Some comments on the practice, in Division of powers, p. 102.
^ 2 Zie ook supra, p. 147.

158

cessaire' toe. In het hiernavolgende zal onderzocht worden hoe deze interpretatiemethode zich verhoudt tot die van 'implied powers' in de instrumentele zin, zoals aangewend in de gevoegde zaken Kramer en in advies 1/76.

A. 'Effet nécessaire' en vrijwaring van het gemeenschapsrecht
Hoewel minder bekend maakt het 'effet necessaire' deel uit van het arsenaal
van dynamische interpretatiemethoden die het Hof aanwendt 5 3 . Zoals de
term 'nécessaire' zelf suggereert, is er sprake van een noodzaak van een gemeenschapsoptreden. Rideau heeft deze interpretatiemethode als volgt
omschreven: "(...) elle (namelijk het Hof) a enrichi la méthode de l'interprétation d'un nouveau type de raisonnement: l'effet nécessaire, distinct de
l'interprétation téléologique - parce qu'il ne fait pas référence à un but à
atteindre mais qu'il part d'un acquis - et de l'effet utile qui déduit (avec plus
ou moins d'ampleur) un pouvoir d'une dispostition précise, alors que l'effet
nécessaire est la conséquence logique d'un système global que les dispositions particulières ne font qu'éclairer"54.
Toegepast op de AETR-uitspraak slaat het 'acquis' op het bestaan van gemeenschappelijke regels dat de noodzaak impliceert van een extern gemeenschapsoptreden 55 . Waarom deze noodzaak? Ganshof van der Meersch
wijst op het verband hissen deze interpretatiemethode en de eisen van een
communautaire rechtsorde: "(...) 'l'effet necessaire', qu'elle lie aux exigences
de l'ordre juridique communautaire" 56 . Dit wijst op een verband tussen gemeenschappelijke regels, de communautaire rechtsorde en het 'effet nécessaire'.
Om dit verband goed te begrijpen, is het zinvol de uitdaging die achter de
relatief eenvoudige feiten van de AETR-uitspraak schuilgaat, in het licht te
stellen.
Uitgangspunt is het bestaan van verordening 543/69 die een regeling bevat
inzake de arbeidsvoorwaarden voor de bemanning voor motorrijtuigen van
het internationale wegvervoer. Een gelijkaardige regeling is reeds in 1962
voorwerp geweest van besprekingen in het kader van de Economische
53

Zie R. Chevallier, Intervention au colloque de Strasbourg d'octobre 1971 sur les Communautés Européennes et le droit administratif français.
54
J. Rideau, Ree. Dalloz 1972, p. 459.
" Zie overweging 28: "Dat door de vaststelling op 25 maart 1968 van verordening nr. 543/69
van de Raad (...) toch noodzakelijkerwijs aan de Gemeenschap de bevoegdheid werd toegekend om met derde landen alle overeenkomsten betreffende het door deze verordening geregelde onderwerp te sluiten". Zie ook J. Rideau, Ree. Dalloz 1972, p. 459.
56
W. Ganshof van der Meersch, RCADI1975, p. 110.
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Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, waaraan de zes Lid-Staten afzonderlijk hebben deelgenomen, doch is nooit in werking getreden. In
1966 worden deze onderhandelingen hervat en treden de zes Lid-Staten
hierbij opnieuw zonder de Gemeenschap op. Na de vaststelling van verordening 543/69 treedt in deze situatie geen verandering op, een situatie waartegen de Commissie herhaaldelijk bezwaren heeft geuit. Echter, de Raad is
van mening dat de bevoegdheid bij de Lid-Staten is gebleven, aangezien een
uitdrukkelijke gemeenschapsbevoegdheid om internationale overeenkomsten te sluiten over de door dit onderwerp geregelde gebieden ontbreekt. Ter
bekrachtiging van dit standpunt neemt hij de betwiste beslissing van 20
maart van 1970, waarvan de volgende passage bijzonder belangwekkend is:
"Wat betreft de aanpassingen van de verordening (cursivering toegevoegd)
om rekening te houden met de bepalingen van de AETR, constateert de
Raad dat het, om de Lid-Staten in staat te stellen de uit de AETR-tekst
voortvloeiende verplichtingen na te komen, nodig is de communautaire
verordening nr. 543/69 tijdig voor 1 oktober te wijzigen, zodat beide regelingen naast elkaar kunnen bestaan". Concreet betekent dit dat het gemeenschapsrecht onderworpen wordt aan beslissingen genomen buiten elke
communautaire procedure om57.
Gelet op de voorrang van het gemeenschapsrecht is dit vanuit gemeenschapsrechtelijk oogpunt onaanvaardbaar. Immers, de autonomie van het
gemeenschapsrecht komt hierdoor op de helling te staan. Via de omweg
van de sluiting van een internationale overeenkomst met derde landen
zouden de Lid-Staten intern vastgestelde gemeenschappelijke regels
zondermeer op zij kunnen schuiven58. Niet enkel de autonomie van dit
recht doch uiteindelijk de bevoegdheidsverdeling zoals in het verdrag
neergelegd zou op deze wijze in het gedrang komen. De Lid-Staten zouden
de inteme bevoegdheid die zij aan de Gemeenschap hebben overgedragen
opnieuw naar zich toe kunnen trekken: "En effet il serait inconcevable que
les Etats membres admettent que d'une part et à l'intérieur, la Communauté
soit devenue compétente pour élaborer et appliquer des règles communes
dans un domaine intégré et que, de l'autre, à l'extérieur, ce sont les Etats
membres qui demeurent compétents pour négocier sur la même matière de
façon souveraine avec des pays tiers des accords (...) cela signifierait que les
Etats membres pourraient prendre de la main gauche ce qu'ils ont donné de
la main droite"59.
^ 7 ;. Rideau, Ree. Dalloz 1972, p. 459.
58
Dit geldt ook voor die situatie waarin tussen de gemeenschappelijke regels enerzijds en de
door de Lid-Staat gesloten internationale overeenkomst anderzijds, geen inhoudelijke verschillen bestaan. Zie hiertoe het standpunt van de Commissie, supra, p. 124-125.
59
L.J. Constantinesco, RTDE 1971, p. 804. Zie ook R. Kovar, in Relations extérieures, p. 20.
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Het is niet de eerste maal dat de autonomie van het gemeenschapsrecht op
het spel staat. Reeds in de Costa/Enel-zaak heeft het Hof het gemeenschapsrecht gevrijwaard, in dit geval ten aanzien van een nationale wet, te weten
een Italiaanse wet houdende nationalisering van de electriciteitsproductieen voorziening. Volgens de Italiaanse regering was het verzoek tot een prejudiciële beslissing niet ontvankelijk, aangezien de Italiaanse rechter uitsluitend de nationale wet mag toepassen en niet de wet houdende goedkeuring van het verdrag, daar deze van vroegere datum is. Deze regering
beroept zich dus op het intemationaalrechtelijk principe van het 'lex posterior derogat lege priori '.
In zijn antwoord hierop benadrukt het Hof, in het verlengde van zijn uitspraak in de zaak van Gend & Loos, de autonomie van de communautaire
rechtsorde. Hieruit leidt het de voorrang van het gemeenschapsrecht af boven elk nationaal recht: "Dat het verdragsrecht, dat uit een autonome bron
voortvloeit, op grond van zijn bijzonder karakter niet door enig voorschrift
van nationaal recht opzij hin worden gezet (cursivering toegevoegd), zonder zijn gemeenschapsrechtelijk karakter te verliezen en zonder dat de
rechtsgrond van de Gemeenschap zelf daardoor wordt aangetast"60. In een
latere zaak, namelijk de zaak Walt Wilhelm, formuleert het Hof dit beginsel
van de voorrang van het gemeenschapsrecht voor het eerst met zoveel
woorden in overweging 6: "Dat dan ook conflicten tussen communautaire
en nationale voorschriften op het stuk der ondernemersafspraken met toepassing van het beginsel van de voorrang van het gemeenschapsrecht (cursivering toegevoegd) moeten worden opgelost"61.
In deze uitspraken betreft het de vrijwaring van het verdragsrecht en niet
van secundaire wetgeving, zoals in de AETR-situatie. In de zaak Internationale Handelsgesellschaft waarin de geldigheid van de waarborgregeling van
verordening 120/67 in het geding is, staat het Hof niet stil bij dit onderscheid
tussen primair en secundair gemeenschapsrecht, wat overigens logisch redenerend te verwachten was. Het preciseert wel dat deze voorrang ook geldt

60

Zaak 6/64, Costo/Enel, Jur. 1964, p. 1209. Zie ook supra, p. 26.
Zaak 14/68, Walt Wilhelm, Jur. 1969, p. 1. In deze zaak wenst het Kanunergericht van
Berlijn via een prejudiciële procedure te vernemen "of het, wanneer de Commissie overeenkomstig artikel 14 van Verordening no. 17 (...) een procedure heeft aangespannen, met het
Verdrag verenigbaar is dat de nationale gezagsorganen op hetzelfde feit de in het nationaal
recht op het stuk van de ondememersafspraken voorziene verboden toepassen". Het Hof stelt
dat "hoewel een gelijktijdige toepassing van het nationale en communautaire mededingingsrecht toelaatbaar moet worden geacht, het nationale recht geen belemmering mag vormen
voor de uitoefening en volledige toepassing van het gemeenschapsrecht". Zie overwegingen 3
t/m 9.
61
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ten aanzien van het constitutionele recht van de Lid-Staten, met inbegrip
van de nationale grondrechtenbescherming 62 .
De AETR-uitspraak betreft een verdere verfijning van dit voorrangsbeginsel. Het Hof preciseert dat dit beginsel niet alleen ten aanzien van elk autonoom nationaal recht, doch ook ten aanzien van elk conventioneel nationaal optreden geldt. Dit is de voorwaarde voor een absolute handhaving
van het gemeenschapsrecht.
Hoewel het Hof deze voorrang evenmin als in de Costa/Enel zaak met zoveel woorden expliciteert, is dit beginsel herkenbaar in overweging 17. Het
Hof stelt er dat naarmate gemeenschappelijke regels worden ingevoerd "de
Lid-Staten niet meer gerechtigd zijn om, individueel of zelfs collectief
optredend met derde landen verplichtingen (cursivering toegevoegd) aan te
gaan, welke deze regels aantasten". In overweging 22 breidt het Hof dit
beginsel enigszins uit door te stellen dat "de Lid-Staten buiten het kader van
de gemeenschappelijke instellingen geen verbintenissen mogen aangaan,
welke genoemde regels zouden kunnen aantasten of aan de betekenis hiervan zouden kunnen afdoen". In overweging 31 stelt het in meer algemene
bewoordingen "dat deze communautaire bevoegdheid de mogelijkheid van
een daarmee samenlopende bevoegdheid van de Lid-Staten uitsluit, daar elk
initiatief buiten het kader van de gemeenschappelijke instellingen onverenigbaar is met de eenheid van de gemeenschappelijke markt en de uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht" 63 .
Uit deze passages blijkt duidelijk hoe de problematiek van de voorrang van
het gemeenschapsrecht nauw samenhangt met die van de verhouding tussen gemeenschapsbevoegdheid en nationale bevoegdheden. Opgemerkt zij
evenwel dat deze voorrang niet noodzakelijkerwijs betekent dat de LidStaten alle bevoegdheid terzake verliezen, doch wel dat zij bij de uitoefening
ervan de Gemeenschap niet mogen hinderen bij de uitoefening van haar
eigen taak64.
62

Zaak 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, Jur. 1970, p. 1135, overweging 3: "Dat
derhalve beweerde inbreuken op grondrechten zoals die in de constitutie van een Lid-Staat
zijn neergelegd of op de beginselen van het constitutioneel bestel van een Lid-Staat, aan de
rechtsgeldigheid van een handeling der Gemeenschap of aan de werking dier handeling op
het grondgebied van die staat niet kunnen afdoen".
°3 De tegenhanger hiervan in de Costa/Enel-zaak luidt als volgt: Overwegende dat deze
opneming in het recht der Lid-Staten vanuit gemeenschapsrechtelijke bron voortkomende
rechtsregels en, meer in het algemeen de geest en de inhoud van het Verdrag, tot gevolg hebben dat de Staten tegen de rechtsorde, die zij op basis van wederkerigheid hebben aanvaard,
niet kunnen ingaan met een later, eenzijdig afgekondigd wettelijk voorschrift (cursivering
toegevoegd)".
64
Op dit aspect zal, zoals reeds gezegd, hier niet nader worden ingegaan. Voor nadere details
over de natuur van de gemeenschapsbevoegdheid en de rol hierbij van het 'preemption' beginsel, zie voetnoot 50.
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Ondanks deze gelijkenis met reeds bestaande rechtspraak gaat de erkenning
van de voorrang van het gemeenschapsrecht ten aanzien van de conventionele rechtshandelingen van de Lid-Staten gepaard met een bijzondere
complexiteit. Deze laatste is, zoals zal worden aangetoond, het gevolg van de
specifieke context van de externe betrekkingen, namelijk de schaarste van
externe gemeenschapsbevoegdheden.
Vooreerst zij gewezen op het complexer karakter van de handhaving van de
autonomie van het gemeenschapsrecht. In de Costa/Enel-zaak is de
naleving van de voorrang van het gemeenschapsrecht ten aanzien van elk
autonoom optreden van de Lid-Staten zonder meer afdwingbaar door
inleiding van een artikel 169-procedure inzake verdragsschending door de
Lid-Staten. Een dergelijke oplossing is daarentegen ten aanzien van een
conventioneel optreden van de Lid-Staten onvoldoende. De reden hiervoor
is dat de sluiting van een internationale overeenkomst door de Lid-Staten
met derde landen mede de beoordeling van deze rechtsbetrekking naar het
internationaal recht tot gevolg heeft. Gelet op de voorrang van het internationale recht ten aanzien van het gemeenschapsrecht65 kan een schending
van het communautaire voorrangsbeginsel - dat een afwijking is van de
traditionele regel van het volkenrecht "lex posterior derogat lege priori" door de Lid-Staten niet worden ingeroepen ter rechtvaardiging van de nietnaleving van hun internationale verplichtingen66. Immers, dit beginsel
geldt slechts onvoorwaardelijk binnen het kader van de communautaire
rechtsverhoudingen, namelijk ten aanzien van zowel later door de LidStaten uitgevaardige eenzijdige rechtshandelingen en van later tussen hen
onderling gesloten internationale overeenkomsten67. Vandaar dat een inleiding van de procedure van artikel 169 tegen de betrokken Lid-Staat wegens schending van het autonoom gemeenschapsrecht, in casu verordening
543/69, weinig efficiënt is68.
65

Zoals reeds gesteld, is art. 234, lid 1, dat de regel van het 'pacta sunt servanda' herhaalt,
hier een uitdrukking van: "De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten
vóór de inwerkingtreding van dit Verdrag gesloten tussen een of meer Lid-Staten enerzijds en
een of meer derde Staten anderzijds, worden door de bepalingen van dit Verdrag niet aangetast".
66 C. Vedder, Die auswärtige Gewalt, p. 122: "Das Gemeinschafsrecht ist trotz seines Vorranges vor dem nationalen Recht der Mitgliedstaten der Konkurrenz durch diese volkerrechtlichten Verplichtungen ausgesetzt". Zie ook J. Groux en P. Manin, De Europese Gemeenschappen in de internationale rechtsorde, p. 119: "Deze voorrang geldt binnen het communautaire
stelsel, niet daar buiten". Vandaar dat: "De Lid-Staat kan ten opzichte van derden niet het
communautaire recht inroepen als bindend motief tot opzegging van de overeenkomst", p. 120.
Zie ook supra, p. 100-101.
6' Zie voor een recent voorbeeld van deze laatste hypothese, de uitspraak in zaak 235/87,
Matteucci, 27-9-1988, n.n.g.
°° Inleiding van deze procedure is in principe wel mogelijk. Zie o.a. J. Groux en P. Manin, p.
120: "Uit hoofde van het bepaalde in artikel 5, eerste alinea, van het EEG-verdrag vormt het
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Een vrijheid van de Lid-Staten om op reeds door het interne gemeenschapsrecht geregelde gebieden met derde landen internationale overeenkomsten te sluiten, leidt dus of tot een schending van het internationale
recht - in het geval een Lid-Staat zijn communautaire verplichtingen naleeft
-, of tot een schending van het gemeenschapsrecht - indien een Lid-Staat
zijn intemationaalrechtelijke verplichtingen naleeft. Vandaar het absolute
belang van een gemeenschapsrechtelijke controle over de conventionele
activiteiten van de Lid-Staten. Hun bevoegdheid dient aan banden te worden gelegd aangezien "elk initiatief buiten het kader van de gemeenschappelijke instellingen om onverenigbaar is met de (...) uniforme toepassing
van het gemeenschapsrecht"69.
De context van de externe betrekkingen waarbinnen de problematiek zich
afspeelt heeft echter mede tot gevolg dat een enkele beperking van de bevoegdheid van de Lid-Staten onvoldoende is. In de Costa/Enel-situatie is de
toepassing van het gevrijwaarde verdragsrecht voldoende voor de handhaving van de voorrang van het gemeenschapsrecht70. In de AETR-situatie
daarentegen is een enkele toepassing van het te vrijwaren gemeenschapsrecht, namelijk verordening 543/69, onvoldoende. Immers, dit zou tot een
juridisch vacuüm in de betrekkingen tussen de Gemeenschap enerzijds en
de betrokken derden anderzijds leiden.
Gelet op het belang van een betrokkenheid van de Gemeenschap bij de internationale ontwikkelingen hoeft het weinig betoog dat een dergelijk vacuüm onrealistisch is. Een deelname van de Gemeenschap aan internationale overeenkomsten is derhalve gewenst. Deze deelname dient zelfs exclusief te zijn, gelet op de omstandigheid dat het voorwerp van de internationale overeenkomst samenvalt met die van de gemeenschapsverordening en dat de voorrang van het gemeenschapsrecht de deelname van de
Lid-Staten aan deze overeenkomst uitsluit. Dit betekent met andere woorden dat de handhaving van de voorrang van het gemeenschapsrecht ten
aanzien van conventionele activiteiten van de Lid-Staten een exclusieve
gemeenschapsbevoegdheid veronderstelt om internationale overeenkomsten te sluiten.
Vedder heeft goed de pat-situatie omschreven waartoe een ontkenning van
een externe gemeenschapsbevoegdheid zou leiden: "Die Ablehnung nicht
ausdrücklicher Vertragschliessungskompetenzen durch die früher h.M.
sluiten door een Ud-Staat van een akkoord dat onverenigbaar is met het communautaire recht
(...) een handeling die met dit recht in strijd is en waarop de in artikel 169 van hetzelfde verdrag bedoelde nalatigheidsprocedure kan worden toegepast".
"' Zie overweging 31 van de AETR-uitspraak.
70
Of omdat het secundaire gemeenschapsrecht in een gepaste regeling voorziet, zoals in zaak
11/70, Internationale Handelsgesellschaft, Jur. 1970, p. 1135.
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würde auf Gebieten, die der gemeinschaftsintemen Rechtsetzungsbefugnis
der EWG unterliegen, dazu führen, dass die Mitgliedstaaten zwar die völkervertragliche Bindung gegenüber einem dritten Staat eingehen können,
sie diese aufgrund des Vorranges des Gemeinschafsrechts jedoch nicht in
intern anwendbares Recht umsetzen können, während die EWG, die dazu
in der Lage wäre, nicht befugt ist, auch die völkerrechtliche Bindung einzugehen"71.
Gelet op deze situatie en, mede gelet op de schaarsheid van de uitdrukkelijke externe verdragsbepalingen en de onaangepastheid van deze voor de
sluiting van de AETR-overeenkomst, is de erkenning van een impliciete
externe gemeenschapsbevoegdheid de enige mogelijkheid om aan deze situatie te ontsnappen. Het is evenwel opvallend dat het Hof geen beroep doet
op een 'implied powers'-constructie doch de interpretatiemethode van het
'effet nécessaire' aanwendt. De vrijwaring van verordening 543/69 is zó
noodzakelijk dat het 'noodzakelijkerwijze' leidt tot de erkenning van een
niet expliciete externe gemeenschapsbevoegdheid.
Uit bovenstaande blijkt dat, evenals de instrumentele 'implied powers'constructie, ook het 'effet nécessaire' wordt aangewend voor de erkenning
van een impliciete conventionele gemeenschapsbevoegdheid of met andere
woorden voor een instrumentele bevoegdheidsuitbreiding. Echter, in tegenstelling tot de constructie van 'implied powers' dient de noodzaak van
een instrumentele bevoegdheidsuitbreiding niet bewezen te worden. Zodra
een interne gemeenschapsbevoegdheid uitgeoefend is, kan de Gemeenschap
volgens het 'effet nécessaire' op hetzelfde gebied een internationale overeenkomst sluiten. In deze situatie wordt anders gezegd het bestaan van een
noodzaak vermoed.
Hieruit blijkt ook dat men de gemeenschappelijke regels die het 'acquis'
uitmaken zeker niet als rechtsgrondslag kan beschouwen. Immers, dit zou
betekenen dat de Gemeenschap door de vaststelling van secundair recht aan
zichzelf een externe gemeenschapsbevoegdheid kan toekennen. Een dergelijke 'Kompetenz-Kompetenz', waardoor de Gemeenschap de bevoegdheidsverdeling tussen zichzelf en de Lid-Staten op het gebied van de externe
betrekkingen zou kunnen bepalen, is echter onverenigbaar met het beginsel
der toegewezen bevoegdheden72.
С Vedder, Die auswärtige Gewalt, p. 113.
Zie R. Kovar, AFDI 1971, p. 400: "(...) que l'attribution à la Communauté de compétences
extemes résulte de l'intervention d'une réglementation communautaire (...) Admettre cette interprétation ne signifierait rien moins, en somme, que reconnaître à la Communauté la compétence de répartir les compétences entre elle-même et les Etats-Membres". Zie ook H. Knick,
Völkerrechtliche Verträge, p. 40.
71

72

165

In dit verband is het interessant op een repliek van Timmermans te wijzen.
Hij stelt dat deze visie van een 'Kompetenz-Kompetenz' te vergaand is
aangezien de externe bevoegdheid nooit verder kan reiken dan de interne
bevoegdheid 7 3 . Hoewel deze opmerking juist is voor zover zij doelt op een
inhoudelijke gelijkwaardigheid - in de zin dat het voorwerp van de AETRovereenkomst dezelfde is als die van de gemeenschapsverordening - is het
gevaar ervan dat voorbij gegaan wordt aan het feit dat er toch sprake is van
een bevoegdheidsuitbreiding, namelijk in de instrumentele zin.

B. De verhouding tussen 'effet nécessaire' en 'implied powere'
De situatie in advies 1/76 is verschillend van de AETR-situatie in de mate
dat de gemeenschapsbevoegdheid van artikel 75 nog niet uitgeoefend is. Dit
betekent dat er in de 1 /76-situatie geen absolute noodzaak bestaat van vrijwaring van gemeenschappelijke regels, zoals in de AETR-situatie74.
Desalniettemin erkent het Hof ook hier een impliciete bevoegdheid. De reden hiertoe is niet de handhaving van de autonomie van het secundair gemeenschapsrecht, doch wel de noodzaak van sluiting van een internationale overeenkomst voor de zinvolle uitoefening van artikel 75. Zo is in de
situatie van advies 1/76, gelet op het regime van de vrije scheepvaart, een
organisatie van een oplegregeling slechts zinvol indien de Gemeenschap
hierover een internationale overeenkomst met Zwitserland kan sluiten 75 .
Het zou een zware, en in bepaalde gevallen onmogelijke eis zijn de Gemeenschap te verplichten om eerst een interne regeling uit te vaardigen als
voorwaarde voor de sluiting van een internationale overeenkomst 76 .
Om die reden zal het geen verwondering wekken dat het Hof, ook onafhankelijk van het bestaan van gemeenschappelijke regels, de mogelijkheid van
een impliciete externe gemeenschapsbevoegdheid erkent. Hieraan koppelt
het de voorwaarde dat deze erkenning noodzakelijk moet zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de interne bevoegdheid.
Dit laatste wijst er op dat ook hier slechts een bevoegdheidsuitbreiding in de
instrumentele zin in het geding is: "Under opinion 1/76 the Community
only exercises in the external sphere a power which it already possesses and

' 3 C. Timmermans, Het recht als multiplier, p. 21, voetnoot 65.
Zoals gesteld, zijn de uitspraken in advies 1/76 en in de zaak Kramer, voor wat dit aspect
van de bevoegdheidsuitbreiding betreft, vergelijkbaar. Zie supra, p. 139.
'5 Hetzelfde geldt voor het aspect van het visserijbeleid inzake de instandhouding van de
visbestanden. De zinvolle uitoefening van artikel 43 impliceert eveneens een noodzaak van
internationale overeenkomsten, aangezien de vissen niet ophouden te zwemmen aan de grenzen
van de territoriale zee.
76
Zie supra, p. 132.
74
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which it has not yet exercised in the internal sphere"77. In de mate dat deze
bevoegdheidsuitbreiding het bewijs veronderstelt van de noodzaak van de
sluiting van een internationale overeenkomst voor de zinvolle uitoefening
van een interne bevoegdheid, betreft dit advies een aanwending van
'implied powers', zij het in instrumentele zin78.
Voor wat de verhouding tussen het 'effet nécessaire' en de instrumentele
'implied powers'-constructie betreft, kan men stellen dat eerstgenoemde
interpretatiemethode een bijzondere vorm van laatstgenoemde interpretatiemethode is.
Gemeenschappelijk aan de uitspraken in de AETR- zaak en in advies 1/76 is
dat zij een bevoegdheidsuitbreiding in de instrumentele zin betreffen en dat
zij beide uiteindelijk gericht zijn op de vrijwaring van de bevoegdheidsverdeling tussen Gemeenschap en Lid-Staten zoals in het verdrag neergelegd79.
Immers, in de AETR-zaak schuilt achter de vrijwaring van het gemeenschapsrecht de vrijwaring van de bevoegdheidsverdeling. In dit zelfde licht
dient men ook advies 1/76 te beschouwen. Achter de efficiëntere besluitvorming die dit advies mogelijk maakt schuilt uiteindelijk ook eenzelfde
vrijwaring. Dit heeft zelfs een verdergaande beperking van de externe bevoegdheid van de Lid-Staten tot gevolg aangezien hun bevoegdheid kan
worden beperkt buiten de hypothese van bestaand intem gemeenschapsrecht om.
Het enige verschil tussen beide situeert zich met betrekking tot de bewijslast
van de tweede toepassingsvoorwaarde van deze constructie, namelijk het
bewijs van de noodzaak van een externe bevoegdheidsuitbreiding. Indien
een interne gemeenschapsbevoegdheid uitgeoefend is, is de vrijwaring van
dit gemeenschapsrecht van zo'n vitaal belang voor de instandhouding van
de communautaire rechtsorde dat het Hof deze noodzaak bewezen acht. Ook
in de AETR-uitspraak vindt een wijziging van de instrumentele verdragsorde plaats, doch als existentieel vereiste van de communautaire rechtsorde
maakt de voorrang van het gemeenschapsrecht het bewijs van de tweede
toepassingsvoorwaarde overbodig. Hiertoe doet het Hof een beroep op het
'effet nécessaire': het enkele bestaan van gemeenschapsrecht is op zich een
voldoende bewijs.
Gelet op de fundamentele gelijkenis tussen beide uitspraken op het punt
van de instrumentele bevoegdheidsuitbreiding kan men beide uitspraken
als een toepassing van de instrumentele 'implied powers'-constructie be-

77

J. Bourgeois, in Division of powers, p. 102.
° De toepassingsvoorwaarden van deze constructie zijn - het zij herhaald - een bevoegdheidsuitbreiding enerzijds en een te bewijzen noodzaak anderzijds.
^ Zie voor wat de AETR-zaak betreft ook supra, p. 160.
7
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schouwen, waarbij de tweede toepassingsvoorwaarde van deze constructie
in de AETR-uitspraak wordt geacht vervuld te zijn.

§ 4. 'Implied powers' versus dynamische interpretatiemethoden
Uit de analyse van dit hoofdstuk blijkt dat het mogelijk is twee soorten
'implied powers' te onderscheiden. De klassieke 'implied powers' betreffen
een materiële bevoegdheidsuitbreiding betreffen; voorbeelden hiervan zijn
te vinden in het federale staatsrecht en in de EGKS. De 'implied powers' in
instrumentele zin betreffen een instrumentele bevoegdheidsuitbreiding en
hebben tot nog toe slechts binnen de rechtsorde van de EEG, op het gebied
van de externe betrekkingen en van het sociaal beleid, een toepassing hebben gevonden.
In het hiernavolgende zal worden aangetoond dat binnen deze laatste
rechtsorde geen behoefte bestaat aan klassieke 'implied powers' en dat de
bestaande terminologische verwarring inzake het onderscheid tussen de dynamische interpretatiemethoden in het algemeen en die van 'implied
powers' in het bijzonder, een gevolg is van een miskenning van het onderscheid tussen beide soorten 'implied powers'.

Α. Terminologische verwarring
Indien men de literatuur raadpleegt omtrent het verschil tussen de dyna
mische interpretatiemethoden in het algemeen - zoals die van het 'effet
utile', de teleologische-, systematische- en functionele interpretatiemetho
de -, en die van de klassieke 'implied powers' in het bijzonder, dan is de in
druk er een van vaagheid: "(...) enumerated powers implicit powers and the
extensive interpretation of express powers. The matter is fraught with ter
minological difficulties and confusion (cursivering toegevoegd): one man's
80
implicit power is another man's extensive interpretation" .
Deze verwarring kan worden geïllustreerd aan de hand van enkele beschouwingen uit de doctrine, waaruit een onmogelijkheid blijkt om een
scherpe scheiding tussen de interpretatiemethoden aan te brengen81.
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K. Bradley, ELR 1988, p. 400.
'' 1 Zie ook J.V. Louis, De rechtsorde, p. 29, A. Tizzano, Quelques remarques générales sur
l'élargissement des compétences communautaires, in Structure and dimensions, V. Degan,
RTDE 1966, p. 89, M. Zuleeg, Die Auslegung des Europäischen Gemeinschaftsrecht, Eft 1969, p.
97.
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Volgens Leenen is de kern van de methode van rechtsvinding van het Hof
de teleologische interpretatiemethode, die inhoudt dat bepalingen van gemeenschapsrecht worden geïnterpreteerd in het licht van de doelstellingen
daarvan. Aangezien één van de wijzen waarop het Hof bij deze doelstellingen aanknoopt de interpretatie is van bepalingen in het licht van de 'effet
utile'-leer, bestaat tussen beide interpretatiemethoden geen scherp onderscheid. Hetzelfde geldt volgens hem voor de verhouding tussen de 'effet
utile'-leer en de interpretatiemethode van de 'implied powers' aangezien
deze laatste bevoegdheden door toepassing van de 'effet utile'-leer gevonden kunnen worden82.
Met betrekking tot deze laatste verhouding tussen het 'effet utile' en de impliciete bevoegdheden, stelt Vedder: "Die Anwendung der Auslegungsregeln des effet utile und des implied powers sind in praxi nicht scharf zu
trennen. Die Auslegung nach dem Grundsatz des effet utile führt jedoch typischerweise zu einen vertikalen Intensivierung, der höchstmöglichen
Wirksamheit einer gegebenen Kompetenz, während die Auslegung nach
dem implied-powers-Theorie zu einer horizontalen Erweiterung der gegebene Kompetenz führt"83.
Men kan deze stelling, voor zover zij de toepassing van de 'effet utile'-leer
betreft, zeker onderschrijven. De jurisprudentie inzake de met rechtstreekse
werking analoge werking van richtlijnen kan dit illustreren84. Zo stelt het
Hof in het VNO-arrest: "dat met name in gevallen waarin het gemeenschapsgezag de Lid-Staten bij richtlijn heeft verplicht een bepaalde gedragslijn te volgen, het nuttig effect van zodanige handeling zou worden verzwakt, wanneer de justitiabelen zich daarop in rechte niet zouden mogen
beroepen en de nationale rechterlijke instanties daarop geen acht zouden
mogen slaan als op een element van het gemeenschapsrecht"85. Het is onmiskenbaar dat deze uitspraak de werkzaamheid van het gemeenschapsrecht verhoogt. Het is eveneens belangrijk op te merken dat deze erkenning
van de rechtstreekse werking niet tegen de tekst van artikel 189 in gebeurt.
Immers, deze rechtspraak betreft slechts een aan de rechtstreekse werking
van verdragsbepalingen en verordeningen analoge werking. Noch uit de
tekst van artikel 189, noch uit de opzet van het verdrag blijkt de bedoeling
om deze uit te sluiten.

82
A. Leenen, Gemeenschapsrecht, p. 93 t/m 95.
f® С Vedder, Die auswärtige Gewalt, p. 120.
" Deze uitdrukking komt van Timmermans, volgens wie de mogelijke inroepbaarheid van
richtlijnbepalingen - door het Hof zelf nooit als 'rechtstreekse werking' gekwalificeerd - niet
meer is dan een reflexwerking van de door deze bepalingen aan Lid-Staten opgelegde verplichtingen, C. Timmermans, AA 1988, p. 331.
85
Zaak 51/76, Jur. 1977, p. 127, overweging 23.
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Als laatste voorbeeld van de moeilijk definieerbare scheiding tussen het
'effet utile' en de klassieke impliciete bevoegdheden, zij gewezen op volgend citaat van Lenaerts: "De enige motivering voor zulke bevoegdheidsuitbreiding (namelijk van 'implied powers': eigen toevoeging) is de redelijke samenhang van de nieuw uitgestippelde bevoegdheid met één van de
uitdrukkelijk vermelde bevoegdheden van de Gemeenschap. Een redelijkheidsoordeel dat toelaat een 'nuttig effect' te verzekeren (...) is niet steeds
eenduidig"86.
De verklaring voor deze verwarring is, zoals reeds aangegeven, het gevolg
van een miskenning van het verschil tussen klassieke en instrumentele
'implied powers'. Om dit toe te lichten is het nuttig te beginnen met volgend citaat van Lauwaars, die als één van de weinige auteurs vraagtekens
plaatst achter de relevantie van klassieke 'implied powers' binnen de EEG:
"The conferred power can also be so wide (Articles 40, para 3; 43, para 2; 49;
75, para 1; 103, paras 2 and 3) that there is no need for the last named (internal) power"87. De ruime formulering van de meeste gemeenschapsbevoegdheden maakt volgens hem de behoefte aan een materiële bevoegdheidsuitbreiding overbodig, gelet op de rekbare inhoud van deze bevoegdheden.
In de doctrine spreekt men in dit verband van het EEG-verdrag als een
'traité-cadre', of 'traité de procédure' of nog 'outline treaty'88. Dit in tegenstelling tot het EGKS-verdrag, dat een 'traité-loi' is: "Le grand progrès du
traité CEE a été de ne pas avoir prétendu régler minutieusement ce qu'il
fallait faire pour constuire l'Europe économique, mais d'avoir crée des
institutions permanentes, dotées de larges compétences législatives"89.
Kenmerkend voor een 'traité-cadre' is dat de verdragsbepalingen, naast
doelstellingen en beginselen, slechts de procedure aangeven die de instellingen moeten volgen bij het nemen van concrete maatregelen terzake. De
werkelijke vormgeving van het gemeenschapsrecht ligt in handen van de
instellingen, die een uitgebreide regelgevende en beleidsvormende taak
86

K. Lenaerts, Constitutie, p. 372.
R. Lauwaars, Lawfulness, p. 102.
°v Voor deze terminologie, zie R. Lauwaars, Lawfulness, p. 7.
8" G. Olmi, in Mélanges F. Dehousse, vol. H, p. 294. Zie ook G. Schrans, De Gemeenschap en
haar instellingen, in Dertig jaar gemeenschapsrecht, p. 21. De reden voor dit kaderkarakter
van de EEG, is dat tijd en voldoende overeenstemming ontbraken om een uitgewerkte regeling
in het verdrag op te nemen. Overigens zou dit, gelet op de omstandigheid dat dit verdrag in
tegenstelling tot het EGKS- en EGA-verdrag vrijwel de gehele economie regelt, ook vanuit
practisch oogpunt onmogelijk geweest zijn, aangezien een onoverzienbaar geheel van vrij
technische artikelen het resultaat hiervan zou zijn. Zie o.a. P. Kapteyn en P. Verloren van
Themaat, Inleiding, p. 24.
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hebben. Een uitzondering hierop vormen de bepalingen inzake de douaneunie, waarin aan de Lid-Staten welbepaalde verplichtingen worden opgelegd
om volgens een bepaald tijdsschema een reeks nauwkeurig omschreven
maatregelen te treffen die tot de geleidelijke afschaffing van de onderlinge
handelsbarrières en tot de opbouw van een gemeenschappelijk buitentarief
moeten leiden.
Kenmerkend voor een 'traité-loi' daarentegen is de nauwkeurigheid van de
verdragsbepalingen die voor de Lid-Staten en particulieren gelden. Een
normatief optreden van de instellingen is in principe niet nodig en hun
bevoegdheid is bijgevolg voornamelijk van bestuurlijke aard. Indien zij in
enkele gevallen toch over een regelgevende bevoegdheid beschikken dan is
deze vrij beperkt, aangezien nauwelijks ruimte bestaat voor toepassing van
dynamische interpretatiemethoden en/of enige beleidsvrijheid90.
In de doctrine haalt men vooral de verdragsbepalingen inzake het gemeenschappelijk beleid aan als voorbeeld van het 'cadre'-karakter91. Nochthans
zijn ook die inzake negatieve integratie voor dit kaderkarakter typerend.
Weliswaar beschikken de instellingen met betrekking tot deze laatste niet
over een echte discretionaire bevoegdheid, doch door de aanwending van
dynamische interpretatiemethoden kunnen zij ook hier op een verregaande
wijze de inhoud van het gemeenschapsrecht bepalen92.
Lauwaars is één van de weinige auteurs die naast enkele verdragsbepalingen
inzake positieve integratie (namelijk de artikelen 40, 43, 75 en 103) ook de
gemeenschapsbevoegdheid van artikel 49 als voorbeeld van een 'traitécadre'-bepaling vernoemt93. Schwartz voegt aan deze lijst nog de artikelen
57, 100 en 101 inzake een beperkte positieve integratie als voorbeeld toe. De
reden hiervoor is dat het eerste artikel de regeling van een groot aantal
professionele activiteiten beoogt en de aanwending van de twee laatste
artikelen niet tot bepaalde materies beperkt kan worden94.
Dit ruime karakter van de verdragsbepalingen lijkt met andere woorden de
noodzaak van een afleiding van een impliciete bevoegdheid overbodig te
maken.
90

Deze preciesheid van de verdragsbepalingen is hoofdzakelijk het gevolg van het sectorieel karakter van de EGKS, en is, naast de omstandigheid dat dit verdrag geen echte grondwet is, o.a. ook de reden voor de schaarse toepassing van de 'implied powers'-constnictie. Zie
ook supra, p. 121-122.
91
Zie o.a. P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 24, en J.V. Louis, De rechtsorde, p. 50.
'2 Voor voorbeelden, zie supra, p. 63 e.v.
93 R. Lauwaars, Lawfulness, p. 102.
94
I. Schwartz, Le pouvoir normatif de la Communauté, notamment en vertu de l'article 235 une compétence exclusive ou parallèle, RMC1976, p. 287.
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In het hiernavolgende zal worden aangetoond hoe deze indruk wordt be
vestigd door de gemeenschapspraktijk. Hieruit blijkt een sterke ontwikke
ling van activiteiten buiten elk beroep op klassieke 'implied powers' om.

В. 'Traité-cadre' en dynamische interpretatiemethoden
De gemeenschapspraktijk biedt een treffende illustratie van hoe de Gemeenschap door aanwending van dynamische interpretatiemethoden erin
geslaagd is de ruim geformuleerde verdragsbepalingen maximaal uit te buiten, buiten elk beroep op een 'implied powers'-constmctie om.
Dit blijkt onder andere uit het feit dat ook niet-economische aangelegenheden onder de toepassing van het verdrag kunnen vallen. De instellingen
hebben dit vooral bewerkstelligd door de uitoefening van de gemeenschapsbevoegdheden met een algemene strekking - namelijk de artikelen 100,
100A en 2359S - enerzijds, en door een extensieve interpretatie van specifieke
verdragsbepalingen inzake negatieve integratie anderzijds.
Voor wat deze eerste categorie betreft, zij gewezen op het bestaan van gemeenschapsregelingen waarvan de economische relevantie op het eerste
gezicht niet duidelijk is, zoals bepaalde aspecten van het milieubeleid en het
voorstel voor een richtlijn inzake het verblijfsrecht van onderdanen van
Lid-Staten op het grondgebied van een andere Lid-Staat. Deze regelingen
zijn het voorwerp geworden van een scherpe kritiek van een bepaalde doctrine96.
Met betrekking tot de milieuwetgeving zij opgemerkt dat hier vaak een
economische motivatie aan ten grondslag ligt, in de zin dat uiteenlopende
wetgeving van de Lid-Staten op dit gebied de mededinging kan vervalsen en
zodoende van invloed kan zijn op de instelling en werking van de gemeenschappelijke markt. Dit is ook de mening van het Hof, dat naar aanleiding
van een geschil inzake de niet-tijdige uitvoering van richtlijn 73/404 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake
detergenten, op het argument van Italië dat de in de richtlijn geregelde materie slechts 'marginaal' tot de gemeenschapsbevoegdheid behoort, stelt: "(...)
5,5

Usher beschouwt de artt. 100 en 235 als 'terrible twins', J. Usher, The gradual widening of
European Community policy on the baas of articles 100 and 235 of the EEC Treaty, in Structure
and dimensions, p. 26.
' 6 Voor nadere details, zie o.a. R. Lauwaars en J. Maarleveld, Het Britse Hogerhuis en de
harmonisatie van wetgeving, SEW 1979, p. 9 e.V., G. dose, Harmonisation of laws: use or
abuse of the powers under the EEC Treaty?, ELR 1985, p. 461 e.V., P. Lachman, Some Danish
reflections on the use of article 235 of the Rome Treaty, CMLR 1981, p. 447 e.V. Zie ook J.
Usher, in Structure and dimensions, p. 25 e.V., en A. Tizzano, in Structure and dimensions, p. 37
e.v.
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bovendien is het geenszins uitgesloten, dat de bepalingen inzake het milieu
in het kader van artikel 100 EEG-Verdrag kunnen worden ingepast. Bepalingen die door gezondheids- en milieu-overwegingen worden ingegeven, kunnen zeer wel een belasting vormen voor de onderneming waarop
zij van toepassing zijn, en bij gebreke van harmonisatie van de nationale
bepalingen terzake zou de mededinging daardoor ernstig kunnen worden
vervalst"97.
Echter, niet alle milieumaatregelen hebben een dergelijk effect98. Toch is de
Gemeenschap ook hier actief. Vóór de Europese Akte was zij dit op grond
van artikel 235 - via een ruime interpretatie van de economische doelstellingen van artikel 2 " - en sinds de inwerkingtreding van de Europese Akte
op grond van de specifieke verdragsartikelen 130R t/m T.
De situatie is, voor wat het voorstel inzake het verblijfsrecht betreft, met
laatstgenoemde situatie gelijkaardig in de mate dat het eveneens los staat
van een duidelijke economische overweging100. Dit voorstel gaat verder dan
de grenzen van het economisch karakter van de verdragsbepalingen inzake
het personenverkeer. Hoewel nog steeds wordt betwijfeld of het verdrag een
voldoende rechtsgrondslag biedt voor een 'Europa der burgers' 101 , is dit
optreden zeker verdedigbaar sinds de inwerkingtreding van de Europese
Akte. Immers, artikel 8A, dat als een 'new policy objective' kan worden
beschouwd 102 , neemt alle twijfels weg omtrent de mogelijkheid om op
grond van het verdrag meer dan enkel economische aspecten van het vrij
verkeer te regelen. Het omschrijft de interne markt als een "ruimte zonder
binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten
en kapitaal is gewaarborgd". Zodoende maakt het een einde aan de discussie
of de uitdrukking 'vrij verkeer van personen', zoals reeds voor de Europese
97

Zaak 92/79, Commissie/Italië, Jur. 1980, p. 1122.
Zo richtlijn 76/160 betreffende de kwaliteit van zwemwater, PB 1976, L 31/1, en richtlijn
79/409 inzake het behoud van de vogelstand, PB 1979, L103/1.
99
In dit verband is het interessant op zaak 240/83 te wijzen waarin het Hof de milieubescherming als een gemeenschapsdoelstelling beschouwt, door zondermeer te stellen dat "de
bescherming van het milieu, één van de wezenlijke doelstellingen van de Gemeenschap (...)"
is. Zaak 240/83, Brûleurs d'huiles usagées, Jur. 1985, p. 531.
100 рв 1979( с 207/14. Dit voorstel is op basis van art. 235 genomen. In juli 1989 heeft de Com
missie dit voorstel ingetrokken en heeft zij het vervangen door drie voorstellen, nl. inzake het
verblijfsrecht voor studenten op art. 7 gebaseerd, inzake het verblijfsrecht voor gepensio
neerden op grond van de artt. 49 en 54, en inzake het verblijfsrecht in het algemeen op grond
van art. 100. PB 1989, С 191/12.
Ю1 Zie o.a. J. Stuyck, Vrije vestiging en vrije diestverlening in de Europese Economische Ge
meenschap, in Symposium Louvain-la-Neuve, De dienstverlening en de consument, randnr. 1.
1 0 2
Zie C. Ehlermann, CMLR 1986, p. 363, E. Grabitz, Die einheitliche Europäische Akte:
rechtliche Bewertung, Integration 1986, p. 98, en M. van der Woude en P. Mead, Free movement
of the tourist in community law, CMLR 1988, p. 121.
98
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Akte in het verdrag gebruikt - namelijk in artikel 3 (c) en Titel 2 -, meer
beoogt dan de enkele regeling van de economische aspecten van dit verkeer.
Steun voor deze stelling biedt een verklaring van de Conferentie inzake artikel 8A waarin de politieke wil wordt uitgedrukt om vóór 1 januari 1993 de
nodige besluiten te nemen voor de verwezenlijking van de interne markt.
Er wordt in het bijzonder gedacht aan besluiten nodig ter uitvoering van het
programma van de Commissie zoals vervat in het Witboek inzake de
interne markt 103 . Dit Witboek beoogt juist met betrekking tot het vrij
verkeer van personen de afschaffing van alle politie- en douaneformaliteiten voor het personenverkeeer aan de binnengrenzen104. Ook artikel 100A,
lid 2 ondersteunt, zoals reeds aangegeven, deze stelling. Uitsluiting van artikel 100A voor maatregelen inzake het vrij verkeer van personen zou onnodig geweest zijn indien met dit verkeer slechts het economisch verkeer
wordt bedoeld. In dit laatste geval zouden de specifieke verdragsartikelen
van toepassing zijn.
Mede in het licht van de vijfde doelstelling van artikel 2, namelijk de verwezenlijking van "nauwere betrekkingen tussen de in de Gemeenschap
verenigde Staten", kan men stellen dat de Gemeenschap bevoegd is voor de
uitbouw van een Europa der burgers, hetzij op grond van artikel 100, hetzij
op grond van artikel 235105.
Achter de opsplitsing van het oorspronkelijk voorstel voor een verblijfsrecht op artikel 235 gegrond, in drie voorstellen waarvan het laatste inzake
het verblijfsrecht in het algemeen nu op artikel 100 wordt gegrond, kan men
evenwel vraagtekens plaatsen. Weliswaar brengt een teleologische interpretatie van artikel 100 - namelijk mede in het licht van de algemene doelstellingen van de artikelen 3(c) en 8A - met zich mee dat de gemeenschappelijke
markt op het vrij verkeer van personen kan doelen, doch het is de vraag of
men dit vrij verkeer van personen zo ruim kan opvatten. Immers, de
maatregelen van het Witboek zijn in eerste instantie gericht op een vrij
verkeer van reizigers en impliceren dus geen verplaatsing van hun verblijfsplaats106. Hier tegenover kan worden gesteld dat de verdragsdoelstellingen - waaronder artikel 8A - en dus ook het gemeenschapsrecht dynamisch zijn, doch men kan zich hoe dan ook afvragen in hoeverre sprake is
van een rechtstreekse invloed op de gemeenschappelijke markt. Vandaar
dat in de huidige stand van het gemeenschapsrecht de aanhouding van
artikel 235 zeker nog verdedigbaar is. Steun voor deze stelling biedt het
politiek geïnspireerde voorstel inzake het kiesrecht van onderdanen van de

103
104
105
106

Voor dit Witboek, zie COM 1985, 310 def.
Punten 47 t/m 65.
Zo ook D. Wyatt and A. Dashwood, The substantive law of the EEC, p. 162-163.
Punt 47.
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Lid-Staten bij gemeenteraadsverkiezingen in de Lid-Staten dat artikel 235 als
rechtsgrondslag heeft107.
Het voorstel voor een richtlijn tot vereenvoudiging van de controles en
formaliteiten van toepassing op de burgers bij het overschrijden van de
binnengrenzen daarentegen is een voorbeeld van een harmonisatie van nationale bepalingen met een rechtstreekse invloed op de gemeenschappelijke
markt. Slechts de vereenvoudiging van grenscontroles wordt beoogd en
deze vereenvoudiging komt ook ten goede aan de economisch actieven
binnen de Gemeenschap108.
Met betrekking tot de tweede categorie, met name die van de specifieke gemeenschapsbevoegdheden inzake negatieve integratie, is het interessant de
aandacht te vestigen op één welbepaald voorbeeld van een niet-economische materie, namelijk een onderwijsaspect, dat binnen het toepassingsbereik van het verdrag valt109. De reden voor deze keus is dat Sandalow en
Yourow als enige auteurs de uitspraak van het Hof in de Casagrande-zaaku0,
naast de gevestigde jurisprudentie inzake de externe betrekkingen, als een
voorbeeld van 'implied powers' beschouwen: "It's significant to note the
methodology here: even where the central legislative power is 'not applicable' from a littéral reading of the Treaty, it is legitimized when it is
linked to legislative power which is expressly granted"111.
Aanleiding tot deze zaak is een weigering van de Duitse administratie tot
toekenning van een opleidingssteun aan een zoon van een Italiaanse werknemer in de BRD, omdat volgens artikel 3 van het Bayerische Ausbildungsforderungsgesetz slechts Duitsers, staatlozen en buitenlanders met asielrecht
hiervan kunnen genieten. Aan het Hof is via een artikel 177-procedure
gevraagd of artikel 12 van verordening 1612/68 al dan niet doelt op de
toepassing van ondersteuningsmaatregelen. Artikel 12 bepaalt dat de kinderen van een onderdaan van een Lid-Staat, die op het grondgebied van een
andere Lid-Staat arbeid verricht of heeft verricht, indien zij aldaar woonachtig zijn, onder dezelfde voorwaarden als de eigen onderdanen van deze
staat worden toegelaten tot het onderwijs.
Duitsland betoogt dat het EEG-verdrag een economisch verdrag is en dat het
onderwijsbeleid een zaak van de Lid-Staten is. Ten aanzien van dit argument stelt het Hof in overweging 6 dat "het onderwijsbeleid als zodanig
weliswaar niet behoort tot de onderwerpen die het Verdrag onder de be107

PB 1988, С 246/3.

Ю » рв 1985, С 47/5.
IO' Voor andere voorbeelden, a e supra, p. 64 en infra, p. 177.
110
Zaak 9/74, Jur. 1974, p. 773.
111
С. Sasse and H. Yourow, The growth of legislative power of the European Communities, in
Courts and free markets, p. 94.
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voegdheid van de gemeenschapsinstellingen heeft gebracht, doch dat hieruit
niet volgt dat de uitoefening van de aan de Gemeenschap overgedragen bevoegdheden op enigerlei wijze zou zijn beperkt, wanneer zij kan doorwerken op maatregelen ter uitvoering van een beleid zoals het onderwijsbeleid". Het is belangrijk deze overweging te lezen in samenhang met de
hieraan voorafgaande overweging 4, waarin het Hof stelt dat: "in geval een
kind van een buitenlands werknemer voortgezet onderwijs wenst te volgen, een zodanige integratie onderstelt dat dit kind op dezelfde voet als zijn
nationale lotgenoten de voordelen kan genieten, welke in de wetgeving van
het land van ontvangst ter stimulering van het onderwijs zijn voorzien".
Het Hof bevestigt met andere woorden de teleologische interpretatie door de
Raad van artikel 48 EEG-verdrag, waardoor de Gemeenschap op grond van
dit artikel ook bepaalde onderwijsaspecten kan regelen: de doelstelling van
het vrij verkeer van werknemers impliceert niet alleen een recht van de
werknemer om zijn familie te doen overkomen, doch ook het bestaan van
voorwaarden voor een daadwerkelijke integratie van deze familie in het
land van ontvangst112. Overweging 6 betreft niets meer dan de toepassing
van het principe van de voorrang van het gemeenschapsrecht, ditmaal op
het gebied van de negatieve integratie. Dit blijkt onder andere duidelijk uit
de verdere bewoordingen van deze overweging: "al mag de vaststelling van
de in artikel 12 van verordening 1612/68 bedoelde voorwaarden dus een
aangelegenheid zijn van het naar nationale recht bevoegde gezag, deze
voorwaarden nochtans moeten worden toegepast zonder onderscheid tussen de kinderen van nationale werknemers en die van werknemers uit een
andere Lid-Staat, die in het land wonen". Deze bewoordingen vertonen een
opvallende gelijkenis met de zaak Cos ta /Enel waarin het Hof stelt dat de
Lid-Staten niet tegen het gemeenschapsrecht kunnen ingaan met een later
eenzijdig wettelijk afgekondigd voorschrift.
Behalve het argument dat deze zaak een toepassing van een dynamische interpretatiemethode betreft en niet van een 'implied powers'-constructie, bestaat misschien nog een ander argument om te concluderen tot de niettoepassing van 'implied powers' in dit geval. In de zaak Casagrande leidt de
teleologische interpretatiemethode niet tot een beperking van de bevoegdheid van de Lid-Staten doch slechts tot een beperking van de uitoefening
van hun bevoegdheid. Dit is het gevolg van de negatieve formulering van
deze gemeenschapsbevoegdheid of anders gezegd van het feit dat deze bevoegdheid geen klassieke bevoegdheid betreft113. Aangezien de erkenning
van impliciete bevoegdheden tot een beperking van de bevoegdheid van de
112
Zie o.a. H. Cassati, Le principe de non-discrimination dans le domaine social à travers la
jurisprudence récente de la Cour de Justice des Communautés Européennes, RTDE1976, p. 259.
ИЗ zie supra, p. 59.
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Lid-Staten terzake leidt, is hier zeker geen sprake van klassieke 'implied
powers'114.
Er zij volledigheidshalve opgemerkt dat het niet de eerste maal is dat het
Hof een op het eerste gezicht niet-economische materie onder de werkingssfeer van het verdrag brengt. In de zaak Ugliola had het Hof reeds gesteld dat
"een nationale wet welke aan een werknemer die zijn arbeid in zijn vroegere bedrijf hervat de aan afwezigheid wegens militaire dienst verbonden
nadelen wil besparen een (...) regel is op het stuk van de arbeidsvoorwaarden; dat zodanige wet derhalve niet - op grond van een zijdelings verband met de landsverdediging - is onttrokken aan de toepassing van (...) artikel 7 van Verordening EEG no. 1612/68"115.
Ook een aantal recentere uitspraken getuigen van eenzelfde dynamiek116.
De dynamiek van het gemeenschapsrecht blijkt niet enkel uit de regeling
van niet-economische materies, doch kan ook worden geïllustreerd aan de
hand van bepaalde recente rechtspraak op het gebied van de positieve integratie.

Vooreerst is die rechtspraak interessant, waarin het Hof het belang onderlijnt van de mogelijkheid voor de Gemeenschap om op nieuwe ontwikkelingen in te haken. Zo de uitspraak in de algemene tariefpreferenties-zaak
waarin het, na zijn uitspraak in advies 1/75 in herinnering gebracht te hebben inzake de interpretatie van artikel 113, stelt: "Bij de definitie van de
eigenschappen en instrumenten van de gemeenschappelijke handelspolitiek in de artikelen 110 en volgende EEG-Verdrag is rekening gehouden
met eventuele ontwikkelingen. Zo vermeldt artikel 110 als een van de
doelstellingen van de handelspolitiek het leveren van een bijdrage 'tot de
harmonische ontwikkeling van de wereldhandel', een doelstelling die veronderstelt dat die politiek zich aan eventuele wijzigingen van de opvattingen van de volkerengemeenschap aanpast"117.
Eenzelfde dynamische conceptie blijkt ook uit de interpretatie van de landbouwbepalingen: "(...) dat de doelstellingen van het landbouwbeleid aldus
moeten worden opgevat dat de gemeenschapsinstellingen hun taken kun114

Zo is het gevolg van de uitspraak in de zaak McCulloch dat de staat Maryland geen
statelijke belasting meer kan treffen bij de uitgifte van federale bankbriefjes. Zo ook brengt de
erkenning van een impliciete bevoegdheid in de EGKS-jurisprudentie met zich mee dat de LidStaten geen maatregelen kunnen nemen die deze gemeenschappelijke regeling ontkrachten.
Π5 2ie zaak 15/69, Jur. 1969, p. 363, overweging 5.
116 2ie o.a. de uitspraken in zaak 65/81, Reina, Jur. 1982, p. 33 inzake een renteloze lening bij
geboorte, en zaak 137/84, Mutch, Jur. 1985, p. 2681 inzake het taalgebruik in gerechtszaken,
waarin het Hof deze aangelegenheden kwalificeert als een 'sociaal voordeel' in de zin van
art. 7 van verordening 1612/68; zie ook, voor wat de vrije vestiging betreft, de uitspraak in
zaak 182/83, Fearon, Jur. 1984, p. 3677 inzake onteigening.
117
Zaak 45/86, Commissie/Raad, Jur. 1987, p. 1493, overweging 19.
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nen vervullen, rekening houdend met de ontwikkelingen in de landbouw
118
sector en in de economie in haar geheel" .
Voorts zij de aandacht gevestigd op het Demirel-arrest waarin het Hof zich
voor het eerst uitspreekt over de omvang van het toepassingsgebied van ar
tikel 238 en dit artikel maximaal interpreteert: "waar het immers gaat om
een associatieovereenkomst, die bijzondere en privilegieerde banden schept
met een derde staat, die althans gedeeltelijk aan het communautaire regime
dient deel te hebben, verleent artikel 238 de Gemeenschap noodzakelijker
wijs de bevoegdheid om de nakoming van de jegens derde staten aangegane
verplichtingen op alle onder het verdrag vallende gebieden te verzeke
119
ren" . Door deze extensieve interpretatie maakt het Hof de aanwending
van de gemengde overeenkomsten, veelvuldig gebruikt ter uitbouw van
een gemeenschappelijke associatiepolitiek, in vele gevallen overbodig.
Tot slot zij gewezen op bepaalde recente uitspraken op het gebied van de so
ciale politiek die, zoals verder nog zal blijken, eveneens zeer integratiebe
120
vorderlijk zijn .
Bovenstaande uitspraken kunnen als duidelijke uitnodigingen worden be
schouwd aan het adres van de gemeenschapsinstellingen. Gelet op de verti
cale inslag van het horizontaal conflict waarvan in de eerste twee uitspraken
sprake is, kunnen zij worden beschouwd als in het bijzonder aan de Raad
gericht.

С Besluit
Op basis van bovenstaande, namelijk het bestaan van 'traité-cadre'-bepalingen en de toepassing ten aanzien van deze bepalingen van dynamische interpretatiemethoden, kan men besluiten tot de overbodigheid van het onderscheid tussen klassieke 'implied powers' en de overige dynamische interpretatiemethoden binnen de EEG121.
De reden hiervoor is dat de ruim geformuleerde verdragsbepalingen voldoende ruimte laten voor een dynamische uitbouw van gemeenschapsactiviteiten, buiten een beroep op artikel 235 om 122 . De verdragsorde wordt met
andere woorden vanuit materieel oogpunt door een sterke flexibiliteit gekenmerkt. Echter, dit betekent niet dat elke 'implied powers'-constructie
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Zaak 68/86, Verenigd Koninkrijk/Raad, hormonenzaak, Jur. 1988, p. 855.
Zaak 12/86, Jur. 1987, p. 3719.
120
Zie infra, p. 265 e.v.
121
Een uitzondering hierop vormen de bepalingen inzake de douane-unie, aangezien zij het
karakter van een 'traité-loi' hebben; zie ook infra, p. 312-313.
122 Vandaar ook dat een afleiding van een impliciete bevoegdheid uit een uitdrukkelijke bevoegdheid hoe dan ook onmogelijk is.
119
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binnen de rechtsorde van de EEG overbodig is: de aanwending van deze
constructie in instrumentele zin is zeker zinvol.
Immers, in tegenstelling tot de verdragsbepalingen inzake het materieel
aspect van de bevoegdheid, zijn die inzake het instrumenteel aspect niet zo
ruim geformuleerd. In de meeste gevallen wordt voor elke situatie nauwkeurig aangegeven welke rechtsinstrumenten de instellingen kunnen aanwenden. De instrumentele verdragsorde laat met andere woorden weinig
ruimte voor enige flexibiliteit en dus voor de aanwending van dynamische
interpretatiemethoden in het algemeen. Het is in dit verband dat zich het
belang van het begrip instrumentele 'implied powers' situeert. Deze dynamische interpretatiemethode maakt het mogelijk de instrumentele verdragsbepalingen op een wijze te interpreteren die, minstens op het eerste
gezicht, verder gaat dan wat de tekst en/of de verdragsopzet toelaten.
Een duidelijke illustratie hiervan biedt de uitspraak in de Kramer-zaak.
Volgens de tekst van artikel 43 kan de Gemeenschap slechts autonome besluiten stellen en zeker geen internationale overeenkomsten sluiten. Desondanks erkent het Hof een externe gemeenschapsbevoegdheid en gaat op
deze wijze tegen de letter van artikel 43, en dus tegen de instrumentele
verdragsorde, in. Een dergelijke interpretatie contra legem is slechts mogelijk door een beroep op het herschikkingsmechanisme van instrumentele
'implied powers'.
Ook de AETR-uitspraak en de uitspraak in advies 1/76 illustreren de relevantie van deze constructie, zij het op een minder absolute wijze; dit omdat
de bewoordingen van artikel 75 de mogelijkheid van internationale overeenkomsten niet uitdrukkelijk uitsluiten. Vandaar ook dat de Commissie in
haar pleidooi in de AETR-zaak de toepassing van het 'effet utile' voldoende
acht voor de oplossing van dit geschil. Desondanks gaat het Hof verder en
wendt het de interpretatiemethode van het 'effet nécessaire' aan - dat, zoals
gesteld, een bijzondere vorm van instrumentele 'implied powers' betreft ter erkenning van een conventionele gemeenschapsbevoegdheid.
Twee redenen kunnen deze verdere stap verklaren. Vooreerst is het zo dat
ondanks de ruim geformuleerde bewoordingen van artikel 75 uit de verdragsopzet toch duidelijk blijkt dat exteme bevoegdheden uitzonderlijk zijn.
Dit is een sterke aanduiding dat de woorden 'dienstige bepalingen' slechts
op autonome besluiten doelen. Vandaar ook dat het moeilijker te betogen is
dat de enkele toepassing van de dynamische interpretatiemethode van het
'effet utile' ook hier voldoende is voor de erkenning van een bevoegdheid.
Vervolgens is het belangrijk de werkelijke uitdaging die achter de uitspraak
steekt, namelijk de vrijwaring van het gemeenschapsrecht, voor ogen te
houden. Vanuit dit perspectief kan de uitspraak van het Hof slechts worden
toegejuicht. Het Hof beperkt de draagwijdte van zijn uitspraak hierdoor niet
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tot die gevallen waarin ruime bewoordingen een conventioneel optreden
op het eerste gezicht niet lijken uit te sluiten.
Men kan bijgevolg stellen dat ondanks het feit dat het Hof in de AETRuitspraak het juridisch debat in een ruimere context plaatst dan de Commissie 123 , deze uitspraak zeker geen praetoriaanse rechtsconstructie is. In het
verlengde van de Costa/Enel-uitspraak expliciteert het Hof slechts de voorwaarden voor de instandhouding van de communautaire rechtsorde ten
aanzien van conventionele besluiten van Lid-Staten. In de mate dat de
AETR-uitspraak een doortrekking betreft van het voorrangsbeginsel naar
het externe vlak kan men het, zoals de Costa/Enel-zaak, als grondwettelijk
kwalificeren 124 . Het Hof trekt er de zelfstandigheid van de Gemeenschap in
de interne verhouding tussen Gemeenschap en Lid-Staten - zoals uitgesproken in de van Gend & Loos- en de Costa/Enel-zaak - door naar de externe verhouding van de Gemeenschap ten overstaan van derde landen en/of
internationale organisaties: "Il (l'arrêt AETR) est la transposition dans Ie
domaine des relations extérieures, des doctrines de la primauté du Droit
Communautaire et de l'unité du Marché Commun, que la Cour a projetées
dans le domaine des relations internationales"125. Deze benadrukking van
de zelfstandigheid is niet enkel een waarborg voor de autonomie van het
gemeenschapsrecht, doch is ook een belangrijke bijdrage tot een verdere
ontwikkeling van de externe gemeenschapsactiviteiten. In het verlengde
hiervan kan men, voor wat advies 1/76 betreft, hetzelfde stellen aangezien
het Hof er de bevoegdheidsverdeling tussen Gemeenschap en Lid-Staten
eveneens vrijwaart. Meer practisch uitgedrukt maakt het Hof een snellere
wijze van sluiting van internationale overeenkomsten mogelijk - namelijk
buiten de voorafgaande uitoefening van de betrokken inteme bevoegdheid
om - en treedt hier dus evenmin de grenzen van zijn beleidsvrijheid te
buiten.
Deze uitspraken kan men beschouwen als zijnde in overeenstemming met
het ware karakter van de Gemeenschap: "C'est à la Cour qu'est revenue la
tâche d'ordonnancer les indications fragmentaires livrées par le Traité en les
intégrant dans une construction d'ensemble de la nature de la Communauté. Par ime lecture systématique et téléologique du Traité de la CEE elle

1
" J.V. Louis, CDE 1971, p. 481: "La Cour a élargi le débat en ne fondant pas son raisonnement
sur les seules dispositions spécifiques aux transports mais bien sur une analyse du système du
traité".
124
L. Brinkhorst, SEW 1971, p. 479, H. Werbke, Staatliche und gemeinschaftliche Kompetenz zum völkerrechtlichen Handeln, NJW 1971, p. 2104, W. Ganshof van der Meersch, CDE
1971, p. 131, R. Kovar, AFDI1970, p. 408.
125
J.V. Louis, CDE 1971, p. 485.
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s'est efforcée de promouvoir l'unité de la Communauté en assurant la
cohérence des instruments nécessaires à son action interne et externe"126.
Tot slot kan men zich afvragen of 'implied powers' wel tot een verdragsinterpretatie contra legem kunnen leiden127. In dit verband is het belangrijk
rekening te houden met de voor de EEG typerende complexiteit van het
communautair bevoegdheidsbegrip. Weliswaar vertonen de artikelen 43 en
75 vanuit instrumenteel oogpunt een juridische leemte doch men mag niet
uit het oog verliezen dat dit instrumenteel aspect slechts één aspect is van
het communautair bevoegdheidsbegrip. In casu is het materieel aspect van
dit begrip relevant aangezien hieruit duidelijk een externe dimensie blijkt.
Wanneer men de bevoegdheid van genoemde artikelen in hun geheel
bekijkt is er anders gezegd geen sprake van een interpretatie tegen de tekst
en/of de opzet van het verdrag in. De op het eerste gezicht afwezigheid van
een textueel aanknopingspunt dient men te bezien vanuit het gehele bevoegdheidsbegrip.

126 R. Kovar, in Relations extérieures, p. 17.
'" In de Kramer-uitspraak erkent het Hof tegen de tekst van art. 43 in, en in de AETR-uitspraak en advies 1/76 tegen de verdragsopzet in, een conventionele gemeenschapsbevoegdheid.
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Hoofdstuk 8
DE PRAKTISCHE BETEKENIS VAN INSTRUMENTELE 'IMPLIED
POWERS' VOOR DE EXTERNE BETREKKINGEN

Na bovenstaande analyse van jurisprudentie en doctrine zal in het hiernavolgende worden nagegaan in hoeverre Raad en Commissie van de
'implied powers'-constructie gebruik hebben gemaakt. Uit de praktijk blijkt
dat de Gemeenschap in toenemende mate een beroep op deze constructie
heeft gedaan, en nog steeds doet. Hierbij is het opvallend dat zij deze constructie vooral aanwendt op gebieden van positieve integratie. De meest
waarschijnlijke verklaring is dat de tot nog toe bestaande rechtspraak op
deze gebieden betrekking heeft en dat er bijgevolg geen reden voor twijfel
bestaat omtrent een erkenning van 'implied powers' terzake. Een andere, in
het verlengde hiervan liggende verklaring, is de duidelijk externe dimensie
van de bepalingen inzake positieve integratie en dus de aanwezigheid van
een materiële equivalentie 1 .
De situatie is voor bepalingen inzake negatieve integratie verschillend van
die inzake positieve integratie. Tot nog toe bestaat er geen rechtspraak
hieromtrent en deze bepalingen hebben, gelet op het nationaliteits- en/of
woonplaatsvereiste waarvan zij uitgaan, op het eerste gezicht geen externe
dimensie. Men kan zich daarom afvragen in hoeverre op deze gebieden een
noodzaak bestaat aan internationale overeenkomsten. Indien een noodzaak
bestaat dan blijft nog de vraag of de afwezigheid van een externe dimensie
een beroep op de instrumentele 'implied powers'-constructie niet in de weg
staat. Na een korte toelichting van de gemeenschapspraktijk op het gebied
van de positieve integratie zal deze vraagstelling, gelet op het toenemend
belang ervan, nader worden onderzocht.

1

Zoals reeds gesteld, is de aanwezigheid van een externe dimensie doorslaggevend voor de
vaststelling van een materiële equivalentie; zie supra, p. 154 e.v.
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§ 1. Instrumentele 'implied powers' en positieve integratie
De gemeenschapspraktijk biedt een vrij goede illustratie van de relevantie
van 'implied powers' voor de sluiting van internationale overeenkomsten
op gebieden van positieve integratie wanneer het verdrag hiertoe geen uitdrukkelijke bevoegdheid verleent. Bij wijze van voorbeeld kunnen volgende gebieden genoemd worden.

A. Het landbouw- en visserijbeleid
De eerste aanwending van de 'implied powers'-constructie is te vinden op
het gebied van landbouw, namelijk in een op basis van de artikelen 43 en
100 gesloten overeenkomst houdende aanvaarding van bepaalde Codex
Alimentarius-normen inzake de voor menselijke consumptie bestemde
suikers. Deze overeenkomst betreft "een keurige vertaling van de AETRconstructie"2, zoals uit volgende overweging blijkt: "Overwegende dat bij
richtlijn 73/437 van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen inzake bepaalde suikers, gemeenschappelijke regels zijn vastgesteld die door de aanvaarding van de Codex-normen inzake voor menselijke consumptie bestemde suikers kunnen worden beïnvloed; dat de Gemeenschap derhalve de exclusieve bevoegdheid heeft om Codex-normen op
het onder deze richtlijn vallende gebied te aanvaarden".
Sindsdien heeft de Gemeenschap enkele internationale overeenkomsten
gesloten, hetzij op grond van artikel 433, hetzij op grond van een combinatie
van de artifalen 43 en 100. Een ander voorbeeld van dit laatste is het besluit
betreffende de sluiting van het Europees verdrag inzake de bescherming van
landbouwhuisdieren 4 . Aangezien het door deze overeenkomst geregelde
onderwerp reeds het voorwerp uitmaakt van bepaalde op grond van de artikelen 43 en 100 genomen richtlijnen, telt ook dit besluit een dubbel artikel
als rechtsgrondslag5.
2

Voor deze uitdrukking, zie S. Gosses, Inleiding, Colloquium 1977, Externe betrekkingen van
de Europese Gemeenschappen, TMC Asser Instituut, p. 14. Een bronvermelding van dit besluit
ontbreekt bij deze auteur, zoals ook bij andere auteurs, waaronder J. Bourgeois, in Division of
powers, p. 109 en J.V. Louis, La Cour de Justice comme facteur d'intégration dans les relations
extérieures des Communautés Européennes, RIE 1979, p. 49, voetnoot 22.
3
Besluit van de raad betreffende de sluiting van het Europees Verdrag over de bescherming
van slachtdieren, PB 1988, L 137/25.
4
PB 1978, L 323/12.
^ Ook deze overeenkomst betreft een AETR-constructie, zoals uit volgende overweging blijkt:
"Overwegende dat in Richtlijn 70/377 (...) 70/524 (...) 74/63 (...) gemeenschappelijke voorschriften zijn vervat waarop het verdrag van invloed kan zijn".
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Deze voorbeelden illustreren eveneens het belang van 'implied powers',
ook voor externe aspecten van het landbouwverkeer. Hoewel deze aspecten
meestal handelspolitieke aangelegenheden betreffen en de Gemeenschap
dan artikel 113 als rechtsgrond voor de sluiting van overeenkomsten kan
aanwenden 6 , kunnen 'implied powers' een eigen rol spelen wanneer de
kwalificatie van handelspolitiek niet voor de hand ligt. Zo stelt Vedder met
betrekking tot de sluiting van de overeenkomst inzake de Codex-normen
terecht: "Nach der Anerkennung impliziter Vertragsschliessungskompetenzen auch im bereich der gemeinsamer Agrarpolitik ist es in Anbetracht
der Schwierigkeiten diese Abkommen als Handelsabkommen zu qualifizieren, richtig und auch problemloser, sie auf artikel 43 EWGV zu stützen"7.
De relevantie van instrumentele 'implied powers' is dus onmiskenbaar,
ook voor de landbouwpolitiek8.
In het verlengde van bovenstaande zij gewezen op de op basis van artikel 43
gesloten bilaterale pissery-overeenkomsten waarin al dan niet wederzijdse
visserijrechten worden bedongen in eikaars wateren9, en op de multilaterale
overeenkomsten tot instandhouding van de biologische rijkdommen van
de zee10.

B. Het vervoers- en mededingingsbeleid
Ook op het gebied van het vervoer heeft deze constructie haar diensten bewezen. Voor wat het wegOervoer betreft zij gewezen op de overeenkomst
betreffende internationaal ongeregeld personenvervoer over de weg met
autobussen (ASOR)11, en het recente voorstel van de Commissie inzake de
Zie o.a. С Ehlermann, The scope of article 113 of the EEC Treaty, in Mélanges P.H. Teitgen,
p. 163, J. Bourgeois, The common commercial policy-scope and nature of the powers, in Protectionism and the European Community, p. 4, en P. Gilsdorf, Portée et délimitation des compétences communautaires en matière de politique commerciale, RMC1989, p. 201.
7
С Vedder, Die auswärtige Gewalt, p. 144.
° Zie supra, p. 130 inzake de discussie hierover.
' Zie o.a. de overeenkomst met de Verenigde Staten, PB 1984, L 272/1, die betrekking heeft op
het rationeel beheer van de visserij voor de kusten van de Verenigde Staten via een systeem
van vergunningen voor de Gemeenschap, en de overeenkomsten met de ontwikkelingslanden
Senegal en Guinnee-Bissau in resp. PB 1981, L 226/16 en 34, die eenzelfde opzet vertonen. Zie
ook de overeenkomsten met Zweden, Noorwegen en Canada in resp. PB 1980, L 226/1,47 en PB
1981, L379/54 , waarin elke partij de vissersvaartuigen van de andere parij toestemming verleent tot vissen in de visserijgebieden onder hun jurisdictie.
'0 Zo de Conventie inzake de toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in
het Noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan, PB 1978, L 378/1. Voor nadere details,
zie Vaughan, Law of the ЕС, vol. 2, nrs. 14.45 t/m 14.59.
11
PB 1982, L 230/39.
6
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sluiting van een overeenkomst tussen de EEG, Finland, Noorwegen, Zwitserland, Zweden en Joegoslavië, betreffende het internationaal gecombineerde rail- wegvervoer van goederen op grond van artikel 7512. Hoewel de
verordening houdende sluiting van de overeenkomst inzake het internationaal vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR slechts 'het
verdrag' als rechtsgrond vermeldt is het, gelet op de onmiskenbare vervoersaspecten ervan, aanneembaar dat de sluiting van deze overeenkomst
op een instrumentele 'implied powers'-constructie berust13.
In dit verband is het ook nuttig te wijzen op artikel 2 van raadsverordening
2829/77 met betrekking tot de inwerkingtreding van de Europese overeenkomst inzake de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale verkeer over de weg of met andere woorden de
AETR-overeenkomst. Het bepaalt onder andere het volgende: "Gelet op de
aanbeveling van de Raad van 23 september 1974, handelen de Lid-Staten
(cursivering toegevoegd) bij de bekrachtiging van of de toetreding tot de
AETR namens de Gemeenschap"14. De reden voor deze deelname van de
Lid-Staten aan de overeenkomst zijn de bijzondere omstandigheden waarin
de onderhandelingen over de AETR hebben plaatsgevonden15. Zij zijn voor
het Hof de aanleiding geweest om in overweging 86 van de AETR-uitspraak
te stellen dat de goede afloop van deze onderhandelingen in gevaar had
kunnen worden gebracht, indien de betrokken derde staten in dit stadium
van de onderhandelingen met de nieuwe bevoegdheidsverdeling binnen de
Gemeenschap zouden worden geconfronteerd. Vandaar dat "de Lid-Staten
van de Gemeenschap de akten van bekrachtiging of toetreding afzonderlijk
(...) neerleggen, waarbij zij echter in het belang van de Gemeenschap en namens haar handelen"16.
PB 1989, С 30/1.
13 PB 1978, L 252/1. Zie ook С Vedder, Die auswärtige Gewalt, p. 148. Er zij opgemerkt dat in
de gemeenschapspraktijk nog andere conventionele en autonome rechtshandelingen te vinden
zijn die slechts 'het verdrag' als rechtsgrondslag vermelden. Voor enkele voorbeelden van
dergelijke 'juridische gruwels', zie de conclusie van de advocaat-generaal in de migratiezaak, Jur. 1987, p. 3227, punt 7. Aansluitend op de uitspraak van het Hof in zaak 45/86, Commissie/Raad of de algemene tariefpreferenties-zaak, Jur. 1987, p. 1493, kan men met de woorden van het Hof stellen: "Het ontbreken van een verwijzing naar een bepaalde verdragsbepaling behoeft nog geen wezenlijk gebrek te zijn, mits de rechtsgrondslag van een handeling
aan de hand van andere elementen kan worden bepaald", overweging 9.
14
PB 1977, L 334/11. In deze aanbeveling had de Raad de Lid-Staten reeds verzocht alle
maatregelen te nemen noodzakelijk voor de onverwijlde inwerkingtreding van de AETR.
15
Zie supra, p. 160.
^" Zie de vierde overweging van verordening 2823/77. Een analoge situatie ligt ten grondslag
aan het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de inwerkingtreding van de
overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen
en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP), op grond van de artt. 43,75
en 113. Vandaar dat art. 1 bepaalt dat het de Lid-Staten zijn die tot bekrachtiging van of
toetreding tot de overeenkomst moeten overgaan. Zie PB 1976, С 209/4 .
12
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Het beeld inzake het zee- en luchtOervoer is sterk verschillend: tot nog toe
zijn geen gemeenschapsovereenkomsten gesloten. De reden hiervoor is dat
de ontwikkeling van dit beleid nog in haar kinderschoenen staat, wat een
interne en een externe oorzaak heeft.
De interne oorzaak betreft de onzekerheid die lange tijd heeft bestaan over
het voor dit beleid relevante verdragsregime. Volgens artikel 84, lid 2, kan
de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten of, in
hoeverre en volgens welke procedure passende bepalingen voor de zee- en
luchtvaart kunnen worden genomen. Door zijn uitspraken in de Franse
zeelieden-zaak en in de zaak Asjes heeft het Hof duidelijk gemaakt dat zolang de Raad geen andersluidend besluit heeft genomen inzake het zee- en
luchtvervoer, dit vervoer wel onttrokken is aan Titel 4 maar onderworpen
blijft aan de algemene verdragsregels17, ook die inzake mededinging18.
Voorts was het onzeker of bij afwezigheid van passende besluiten op grond
van artikel 84 de dienstverleningsaspecten van deze sectoren onder de bepalingen van artikel 59 vallen of dat daarentegen een specifieke regeling
noodzakelijk is op grond van artikel 8419. In de zaak Corsica Ferries heeft het
Hof ook deze onzekerheid weggenomen door te stellen dat het doel van artikel 59 in de vervoersector moet worden bereikt in het kader van de artikelen 74 en 7520.
De externe oorzaak betreft de omstandigheid dat er tot voor kort weinig behoefte bestond aan communautaire regelingen. Op het gebied van het
zeevervoer was het 'laisser-faire' van de Lid-Staten meestal voldoende voor
de handhaving van de communautaire vloot. Voor het luchtvervoer was
de situatie tot eind jaren zeventig omgekeerd in die zin dat de door protectionisme geïnspireerde nationale maatregelen eveneens een voldoende juridisch kader boden21. Een opkomend protectionisme in de derde wereld17

Zaak 167/73, Commissie/Frankrijk, Jur. 1974, p.359.
Gevoegde zaken 209-217/84, Asjes e-a., Jur. 1986, p. 1457; zie ook de uitspraak in zaak 66/86,
Ahmed Saeed Rugreisen, 11-4-1989, n.n.g. In eerstgenoemde zaak heeft het Hof alle twijfels
weggenomen omtrent de vraag of het feit dat verordening 141/62 (PB 1962, nr. 124, p. 2751) het
zee- en luchtvervoer van de toepassing van verordening 17/62 (PB 1962, nr. 13, p. 204) uitsluit,
betekent dat de artt. 85 en 86 niet van toepassing zijn. Laatstgenoemde zaak kwam er nadat de
Gemeenschap in 1987 voor welbepaaalde aspecten van het luchtvervoer gemeenschappelijke
regels had vastgesteld, COM 1990,17 def.
1' Art. 61, lid 1, bepaalt dat het vrij verkeer van diensten op het gebied van het vervoer
wordt geregeld door de bepalingen van de vervoerstitel, terwijl volgens art. 84, lid 1, deze
vervoersbepalingen alleen van toepassing zijn op het vervoer per spoor, over de weg en over de
binnenwateren.
20
Zaak 49/89, Société Corsica Ferries France, 13-12-1989, n.n.g., overweging 14. Zie ook reeds,
zij het minder duidelijk, gevoegde zaken 209-217/84, Asjes ел., Jur. 1986, p. 1457, overweging
37.
21
Vandaar het bestaande netwerk van talloze overeenkomsten tussen de Lid-Staten en derde
landen.
18
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landen, de opstelling van een Unctad-code voor lijnvaartconferenties, de
Amerikaanse regeling van de scheepvaart op grond van de Shipping Act en
de beduidende terugval van de concurrentiepositie van de communautaire
vloot hebben tot de noodzaak geleid van een communautair zeevervoersbeleid. Op hun beurt hebben de deregulering van de Amerikaanse burgerluchtvaart sinds eind zeventig en de toenemende druk van de consumenten en de nieuwe kleine feeder services om ook binnen de EEG een deregulering door te voeren, een gepast communautair kader ter realisering van
deze vrijmaking noodzakelijk gemaakt. Derhalve is een gemeenschappelijk
beleid geleidelijk van de grond gekomen.
Wat het zeevervoer betreft, is een belangrijke aanzet het pakket maatregelen
van december 1984 dat een aanvulling is op enkele reeds eerder getroffen
maatregelen 22 . Dit pakket bevat vier verordeningen inzake respectievelijk
de toepassing van het beginsel van de vrije dienstverrichting op het zeevervoer tussen de Lid-Staten onderling en tussen de Lid-Staten en derde landen, de vaststelling van de wijze van toepassing van de artikelen 85 en 86 op
het zeevervoer, de oneerlijke tariefpraktijken van rederijen uit derde landen en een gecoördineerd optreden ter vrijwaring van de vrije toegang tot
lading in het vervoer overzee23.
Laatstgenoemde twee besluiten hebben een specifiek externe dimensie. Zij
bieden de mogelijkheid tot het instellen van respectievelijk antidumpingrechten ten aanzien van rederijen uit derde landen en het organiseren van
een gecoördineerde actie door de Gemeenschap ten aanzien van derde
landen in bepaalde gevallen. Gelet op het internationale karakter van het
zeevervoer is deze externe dimensie niet verwonderlijk24. Bij nadere lezing
van eerstgenoemde twee besluiten stelt men vast dat zij eveneens een
externe dimensie bezitten, zij het van incidentele aard. Zo bevat verordening 4055/86 inzake het dienstenverkeer bepalingen die de bevoegdheid
van de Lid Staten over bestaande en toekomstig te sluiten overeenkomsten
over vrachtverdelingsregelingen beperkt. Artikel 9 van verordening 4056/86
inzake de toepassing van de artikelen 85 en 86 op het zeevervoer is verdergaand in de mate dat het in een mogelijkheid voorziet voor de Gemeenschap om overeenkomsten te sluiten. De reden voor deze conventionele
z¿

Er zij in het bijzonder gewezen op de volgende reeds eerder getroffen besluiten vanwege hun
externe dimensie, nl. beschikking 77/486 tot instelling van een overlegprocedure inzake de betrekkingen tussen de Lid-Staten en derde landen, PB 1977, L 239/23, beschikking 78/774 inzake
de activiteiten van bepaalde derde landen, PB 1978, L 258/35, en beschikking 83/573 inzake
tegenmaatregelen op het gebied van de internationale koopvaardij, PB 1983, L 332/37.
23 Zie verordening 4055/86, verordening 4056/86, verordening 4057/86, en verordening 4058/86,
inresp.PB 1986, L 378/1-4-14-21.
24
Zo ook P. Slot, Het Europees zeevervoerbeleid, SEW 1987, p. 774, en P. Kapteyn en P.
Verloren van Themaat, Inleiding, p. 483 t/m 486.
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gemeenschapsbevoegdheid dient gesitueerd te worden tegen de achtergrond
van verordening 954/79 betreffende de bekrachtiging door de Lid-Staten van
of de toetreding van de Lid-Staten tot het verdrag van de Verenigde Naties
inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences25. De bepalingen van deze
Code staan op gespannen voet met de mededingingsbepalingen26.
In dit verband kan men zich afvragen in hoeverre laatstgenoemd besluit
verenigbaar is met het gemeenschapsrecht. Het is belangrijk op te merken
dat de AETR-uitspraak ten tijde van de onderhandelingen over deze Code
waaraan de Commissie als waarnemer deelnam, namelijk in 1974, het enige
bestaande principe was27. Aangezien gemeenschappelijke regels inzake de
toepassing van de mededingingsregels op het zeevervoer op dat tijdstip ontbraken, bezat de Gemeenschap geen bevoegdheid om deze overeenkomst te
ondertekenen. Kuyper betwijfelt dit evenwel aangezien de artikelen 85 en
86, in het licht van artikel 89 gelezen, volgens hem als gemeenschappelijke
regels in de zin van de AETR-uitspraak kunnen worden beschouwd: "Here
one might say again that the common rules (namelijk de artikelen 85 en 86)
are inherent in the actual provisions of the Treaty (...) The Commission's
power to apply the common rules, therefore, remains intact, and Member
States should not unilaterally or even collectively engage themselves vis-àvis third parties in a way which affects these rules"28. Hoewel deze ruime
interpretatie zeker de meest integratiebevorderende is, is zij niet verdedigbaar. Immers, zolang de Commissie geen gebruik heeft gemaakt van artikel
89 is er geen sprake van gemeenschappelijke regels in de zin van AETR29.
Vandaar bijgevolg de vaststelling van verordening 1954/79. Hierna werd
evenwel duidelijk dat een groepsvrijstelling voor conference-overeenkomsten en verladersovereenkomsten nodig was om de strijdigheid tussen
verordening 954/79 en de artikelen 85 en 86 op te heffen. Vandaar de
vaststelling van verordening 4056/86 inzake de toepassing van de mededin25

PB 1979, L121/1.
"· Dit is met zoveel woorden uitgedrukt in de laatste overweging van verordening 954/79:
"(...) dat dient te worden voorkomen dat de mededingingsregels van het EEG-Verdrag eventueel door de conference-overeenkomsten worden overtreden; dat de Commissie bijgevolg bij de
Raad een voorstel zal indienen voor een verordening betreffende een toepassing van de mededingingsregels van het EEG-Verdrag op het zeevervoer".
27 Hoewel de Code geen bepalingen bevat inzake de mogelijke ondertekening van dit verdrag
door een internationaal rechtssubject dat geen staat is, is het algemeen aanvaard dat de LidStaten in een dergelijke situatie namens de Gemeenschap dienen op te treden, wanneer deze
laatste bevoegd is. De Commissie bleek evenwel niet in staat een eensgezind optreden van de
Lid-Staten te bewerkstelligen, zie P. Kuyper, The European Communities and the code of conduct for liner conferences, Netherlands yearbook of international law, 1981, p. 78.
28 p. Kuyper, Netherlands yearbook of international law, 1981, p. 81.
2 ' Er zij evenwel opgemerkt dat de kiemen voor een impliciete externe gemeenschapsbevoegdheid bij afwezigheid van gemeenschappelijke regels reeds in de AETR-overeenkomst
aanwezig zijn.
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gingsregels op het zeevervoer ter verlening van deze vrijstelling30. Aangezien conflicten van internationaal recht ten gevolge van de toepassing van
deze verordening niet uitgesloten zijn, bepaalt artikel 9 van dit besluit dat
indien de toepassing van deze verordening tot strijdigheid leidt met wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van derde landen waardoor belangrijke commerciële en scheepvaartbelangen van de Gemeenschap in gevaar
kunnen komen, de Commissie overleg pleegt met de betrokken derde landen teneinde die belangen zoveel mogelijk te verenigen met de naleving
van de communautaire rechtsregels. Wanneer moet worden onderhandeld
over overeenkomsten met derde landen doet de Commissie hiertoe een
aanbeveling aan de Raad, die haar machtigt onderhandelingen te openen31.
Aangezien de vrijwaring van gemeenschapsrecht - in casu verordening
4056/86 - in het geding is, kan men stellen dat de sluiting van een eventuele
gemeenschapsovereenkomst op grond van instrumentele 'implied powers'
mogelijk is.
De uitbouw van het luchtverOoer is vooral te danken aan de belangrijke
impuls gegeven door het pakket maatregelen van december 198732. Dit pakket bestaat uit twee raadsverordeningen inzake respectievelijk de wijze van
vaststelling van de mededingingsregels op het luchtvervoer en de toepassing van artikel 85, lid 3, op groepen overeenkomsten en onderlinge afgestemde feitelijke gedragingen, een richtlijn inzake tarieven voor geregelde
diensten tussen de Lid-Staten en een beschikking inzake de verdeling van
de passagierscapaciteiten33.
In tegenstelling tot het zeevervoer bezitten deze besluiten geen specifieke of
incidentele dimensie. Zij zijn uitsluitend van toepassing op het luchtvervoer tussen de luchthavens in de Gemeenschap. Echter, dit betekent niet dat
de Gemeenschap terzake onbevoegd is. Ook dit vervoer heeft naar zijn aard
mede betrekking op het vervoer vanuit of naar derde staten. Het Hof heeft
dit in een recente uitspraak, namelijk in de zaak Ahmed Saeed, bevestigd
M

De derde overweging van deze verordening bepaalt: "dat de verordening ten aanzien van de
conferenties die onder de Gedragscode vallen, de Code eventueel moeten aanvullen of verfijnen", PB 1986, L 378/4.
31 Zie art. 9 inzake 'Conflicten van internationaal recht'. Dit artikel overlapt voor een belangrijk deel met art. 7, lid 2, dat bepaalt dat indien overeenkomsten die voor een vrijstelling
in aanmerking komen, desalniettemin gevolgen hebben die onverenigbaar zijn met de voorwaarden van art. 85, lid 3, wegens ondermeer bepaalde handelingen van derde landen, de
Commissie met dit land overleg pleegt, en zo nodig onderhandelingen kan voeren. Voor nadere
details, zie P. Slot, SEW 1987, p. 782.
32 Voordien bestonden slechts enkele maatregelen waaronder beschikking 80/50 houdende instelling van de overlegprocedure inzake de betrekkingen tussen de Lid-Staten en derde landen,
PB 1980, L18/24.
33
Zie verordening 3975/87, verordening 3976/87,richtlijn87/601 en beschikking 87/602, PB
1987, resp. L 374/1-9-12-19.
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door met betrekking tot artikel 85 te preciseren dat voor zover gemeen
schapsregels inzake de toepassing van artikel 85 op het luchtvervoer ont
breken, de overgangsbepalingen van de artikelen 88 en 89 en het Asjesregime gelden voor onder andere de beoordeling van overeenkomsten over
verbindingen met luchthavens in derde landen. Met betrekking tot het
verbod van artikel 86 heeft het gesteld dat dit verbod zonder restrictie voor
de hele luchtvaartsector geldt34. Uit dit laatste kan men concluderen dat het
ook geldt voor vluchten tussen luchthavens van de Lid-Staten en derde
landen35.
De externe dimensie blijkt ook uit het recente voorstel voor een raadsverordening tot wijziging van verordening 3975/87 tot vaststelling van de wijze
van toepassing van de mededingingsregels op ondernemingen in de sector
luchtvervoer36. De reden voor deze wijziging is dat artikel 1, lid 2, van ver
ordening 3975/87 beperkt was tot het internationale vervoer tussen lucht
havens van de Gemeenschap. Voorts beschikte de Commissie over geen
middel om rechtstreeks een onderzoek in te stellen naar gevallen van
vermoedelijke inbreuk op de artikelen 85 en 86 voor luchthavens binnen
een Lid-Staat, of tussen een luchthaven van een Lid-Staat en van een derde
land en beschikte evenmin over de nodige bevoegdheid om besluiten te
nemen of sancties op te leggen37. Bovendien kon de toepassing van veror
dening 3975/87 soms leiden tot conflicten met de wetten van derde landen
of met bepalingen van internationale overeenkomsten tussen Lid-Staten en
derde landen. Vandaar de schrapping van artikel 1, lid 2, en de invoering
van artikel 18 bis. Dit laatste artikel bevat vrij analoge bepalingen aan die
van verordening 4056/86. Het bepaalt dat indien de toepassing van deze
verordening in strijd komt met het recht van het derde land of met een
bepaling van een internationale overeenkomst tussen een Lid-Staat en een
derde land, de Commissie in het eerste geval met de bevoegde autoriteiten
van dat land overleg pleegt en de Lid-Staat in het tweede geval, binnen 3
maanden nadat hij hiertoe door de Commissie is verzocht, aan haar dient
mede te delen welke maatregelen hij voornemens is te treffen. Indien moet
worden onderhandeld over overeenkomsten met derde landen, machtigt de
Raad de Commissie om onderhandelingen te openen.
Gelet op het vrijwaringsaspect, kan men ook hier stellen dat een sluiting
van een gemeenschapsovereenkomst op grond van een instrumentele
'implied powers'-constructie mogelijk is.

34 Zaak 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen, 11-4-1989, n.n.g., resp. overweging 21 en 33.
Bulletin EG 1989/7-8, punt 2.7.74. Zie ook N. Argynis, The EEC rules of competition and the
air transport sector, CMLR 1989, p. 5-33.
3 6
PB 1989, С 248/7. Rechtsgrond van dit voorstel zijn de artt. 84, lid 2 en 87.
3 7
PB 1987, L 374/1.
3 5
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De recente mededeling van de Commissie inzake de betrekkingen tussen de
Gemeenschap en derde landen op het gebied van het luchtvervoer bevestigt
bovenstaande38. Aangezien de uitbouw van een luchtvaartbeleid een steeds
grotere versmelting van de nationale markten met zich meebrengt, zal het
in een toenemende mate noodzakelijk worden dat de Gemeenschap als onderhandelaar met derden optreedt39.
Een bevoegdheid om internationale overeenkomsten te sluiten kan de Gemeenschap volgens de Commissie aan twee artikelen ontlenen. Enerzijds
aan artikel 113 voor de regeling van de handelspolitieke aspecten van het
luchtvervoer 40 ; anderzijds aan artikel 84, lid 2, voor de regeling van alle
niet-commerciële aspecten van de luchtvaartbetrekkingen met derde landen
zoals sociale-, veiligheids-, milieupolitieke-, en technologische aspecten41.
Tot slot zij opgemerkt dat de sluiting van een internationale overeenkomst
over mededingingsaspecten ook mogelijk is los van de bepalingen van het
vervoersbeleid. Dit blijkt uit artikel 24 - inzake betrekkingen met derde landen - van verordening 4064/89 inzake de controle op concentraties van ondernemingen 42 . Volgens lid 1 van dit artikel dienen de Lid-Staten de Commissie in kennis te stellen van de algemene moeilijkheden die hun ondernemingen in een derde land ondervinden bij concentraties. Het derde lid
bepaalt dat indien de Commissie vaststelt dat een derde land de ondernemingen van de Gemeenschap geen behandeling geeft vergelijkbaar met die
welke de Gemeenschap toekent aan ondernemingen van dat derde land, zij
aan de Raad voorstellen kan doen voor een passend onderhandelingsmandaat ten einde voor de ondernemingen van de Gemeenschap een vergelijkbare behandeling te verkrijgen. Aangezien lid 3 in het verlengde ligt
vein lid 1 en er in die zin dus sprake is van een vrijwaring van het gemeen38
COM 1990,17 def.
39 Zie punt 18 van de mededeling.
*0 Bepaalde aspecten van het dienstenverkeer kunnen steeds meer als handelspolitiek worden beschouwd, zie infra p. 210. Zo heeft de Commissie onlangs aan de Raad een voorstel voor
een onderhandelingsmandaat ingediend ter opening van onderhandelingen met de landen van
de Europese Vrijhandelszone, op art. 113 gegrond; zie Agence Europe nr. 5179, 25-1-1990; zie
ook de punten 28 en 29 van de mededeling.
4
1 Terwijl de bevoegdheid op grond van art. 113 exclusief is, hangt de natuur van de gemeenschapsbevoegdheid op grond van art. 84, lid 2, af van de vraag of in een bepaald geval een
gemeenschapsbevoegdheid aanwezig is op grond van een AETR-situatie of van een 1/76situatie; in het eerste geval - namelijk wanneer reeds gemeenschappelijke regels bestaan of
wanneer de te sluiten overeenkomst aan de betekenis van deze regels zou kunnen afdoen - is
deze exclusief, terwijl in het tweede geval - namelijk wanneer de Gemeenschap een optreden
noodzakelijk acht voor de verwezenlijking van een gemeenschappelijk luchtvaartbeleid - de
conventionele gemeenschapsbevoegdheid pas exclusief wordt door het gebruik ervan. Zie de
punten 25 en 26 van de mededeling.
42
PB 1989, L 395/1. De rechtsgrond van dit besluit is art. 87.
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schapsrecht, kan men ook hier stellen dat een eventuele sluiting van een
gemeenschapsovereenkomst op grond van een AETR-constructie mogelijk
is«.
Verder zijn gemeenschapsovereenkomsten denkbaar tussen de Gemeen
schap en derde landen ter afbakening van hun wederzijdse jurisdictie en ter
onderlinge ondersteuning bij maatregelen ter handhaving van hun mede
dingingsrecht44. Ook in dit geval zal, gelet op het bestaan van verordening
17/62 en andere specifieke verordeningen, een erkenning van een impli
ciete bevoegdheid op grond van een AETR-constructie meestal mogelijk
zijn.

С Niet in het verdrag voorziene beleidsgebieden
Hoewel het verdrag vóór de Europese Akte geen uitdrukkelijke bepalingen
bevatte inzake milieubescherming en inzake onderzoek en technologische
ontwikkeling, kon de Gemeenschap op deze gebieden desalniettemin maatregelen ontplooien op grond van de meer algemene bevoegdheden van
artikel 100 en/of artikel 235. Volgens de tekst van deze artikelen kan zij
respectievelijk richtlijnen en 'passende maatregelen' nemen. Voor wat deze
laatste betreft heeft het Hof in de AETR-uitspraak alle twijfels weggenomen
inzake de mogelijke aanwending van artikel 235 om internationale overeenkomsten te sluiten45. Ook op deze gebieden heeft de Gemeenschap in een
aantal gevallen de (instrumentele) 'implied powers'-constructie gebruikt ter
sluiting van internationale overeenkomsten. De problematiek is hier evenwel complexer in de mate dat de aanwending van instrumentele 'implied
powers' enerzijds en van artikel 100 en/of 235 anderzijds als mogelijke
rechtsgrond, niet steeds gemakkelijk van elkaar te onderscheiden zijn.
Er zij voorop gesteld dat in de situatie waarin een overeenkomst wordt
overwogen op grond van artikel 100 en/of artikel 235, zonder dat reeds een
intern besluit terzake bestaat - met andere woorden in een 1/76-situatie - elk
onderscheid (tussen instrumentele 'implied powers' en artikel 100 en/of
235) overbodig is aangezien noch vanuit institutioneel noch vanuit instrumenteel oogpunt verschillen bestaan tussen beide rechtsgrondslagen. Voorbeelden van op grond van artikel 235 gesloten overeenkomsten zijn onder
andere verordening 3626/82 van de Raad betreffende de toepassing in de
Gemeenschap van de overeenkomst inzake de internationale handel in be-

^ Voor nadere details over deze AETR-lezing, zie infra, p. 231-232.
^4 Zie hiertoe P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 524, en A. Bleckman, ER
1977, p. 111.
45 Zie overweging 95 van de uitspraak van het Hof in de AETR-zaak.
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dreigde in het wild levende dier- en plantensoorten 46 , en een besluit van de
Raad inzake de sluiting van het Verdrag van Parijs ter voorkoming van
zeeverontreiniging vanaf het land 47 .
Voor wat het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling betreft,
zij gewezen op het besluit inzake de sluiting van de kaderovereenkomsten
voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Gemeenschap en Zweden, Zwitserland, Finland, Noorwegen en Oostenrijk48.
In de situatie waarin de Gemeenschap een internationale overeenkomst
overweegt te sluiten op een gebied waarop reeds gemeenschappelijke regels
bestaan - in een AETR-situatie dus -, is de vraag naar de adequate rechtsgrondslag complexer. Volgens Timmermans dienen internationale overeenkomsten die (mede) betrekking hebben op onderwerpen die reeds het
voorwerp uitmaken van interne gemeenschapsregels, (mede) door de Gemeenschap te worden gesloten, en dit op grond van dezelfde rechtsgrond als
die van dit/deze interne besluit(en).
Het besluit houdende sluiting van de overeenkomst inzake de bescherming
van de Rijn tegen chemische verontreiniging en van de aanvullende overeenkomst bij de in Bern ondertekende overeenkomst nopens de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging op
grond van artikel 235 genomen 49 , is volgens hem een illustratie van hoe het
niet moet. Immers, richtlijn 76/464 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de
Gemeenschap worden geloosd, regelt reeds verschillende aspecten van deze
verontreiniging en is gegrond op de artikelen 100 en 235. Daarom had dit
besluit inzake de Rijnbescherming ook op grond van deze artikelen genomen dienen te zijn. Zo stelt hij: "In making explicit the intention of the
Community to take action against water pollution and in laying down a
first, albeit rather sketchy and open-ended set of rules, the necessity of accompanying international action has become obvious (...) in so far as the reTO PB 1982, L 384/1. Opgemerkt zij dat tussen de Commissie en de Lid-Staten een ander meningsverschil bestond over de rechtsgrond van deze overeenkomst, namelijk de vraag of deze
overeenkomst op grond van art. 113 als wel art. 235 gesloten dient te worden, gelet op de belangrijke rol van handelspolitieke instrumenten voor de bescherming van deze dieren en planten. Voor nadere details hierover, zie J. Lammere, Milieuverdragen en de exteme bevoegdheden van de Europese Economische Gemeenschap, in Europees milieurecht, 1987 Asser Instituut,
p. 33-34. Zie in dit verband ook het interessante artikel van R. Fomasier, Un exemple de
technique législative communautaire, RMC 1983, p. 570 e.v.
4
' PB 1975, L 194/1. Voor meer voorbeelden, zie het antwoord van de Commissie op de vragen
van Maygaard en Bonte, in resp. PB 1978, С 56/1 en PB 1982, С 327/23.
48
PB 1987, L 71/29. Opgemerkt zij dat dit besluit een bundeling is van afzonderlijke besluiten
ter goedkeuring van elk dezer overeenkomsten, die als rechtsgrondslag slechts 'het verdrag'
vermelden.
4 9
PB 1977, L 240/51.
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gime of Directive 76/464 is stringent (...) only the Community is able to im
plement internally the measures agreed upon with third countries (...) The
Council Decision concluding the Bonn Convention should then not have
been based on Article 235 but on Articles 100 and 235 EEC (cursivering
toegevoegd)"50. Dezelfde redenering geldt, omwille van dezelfde reden ook
voor het besluit inzake de ondertekening van de Barcelona-conventie in
zake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging als
mede van een Protocol betreffende de verontreiniging van de Middellandse
Zee door lozingen vanuit schepen en vliegtuigen 5 1 .
Ook Lachman besteedt enige aandacht aan deze problematiek van een ge
paste rechtsgrondslag: "Does the ERTA judgment also apply when the in
ternal Regulation is based on Article 235?"52. Hierop antwoordend, doch de
discussie in de context plaatsend van een intern gemeenschapsbesluit ge
nomen op grond van de artikelen 100 en 235, voegt Schwartz een nieuw
element aan de discussie toe. Volgens hem is de vermelding van een spe
cifieke rechtsgrond in de hypothese van een 'implied powers'-constructie
overbodig; "If a decision of the Court of Justice is applicable, then you cannot
add an article, because to do so would give the wrong impression, i.e. as if
you need a new legal basis"53. In dit verband is het interessant op te merken
dat deze suggestie een zekere weerklank heeft gevonden in de praktijk, zij
het niet met betrekking tot internationale overeenkomsten gesloten over
onderwerpen van een intern besluit gegrond op de artikelen 100 en 235,
doch met betrekking tot internationale overeenkomsten gesloten over on
derwerpen die reeds het voorwerp uitmaken van een intern besluit op
grond van slechts artikel 23554. Er zij evenwel opgemerkt dat de besluiten ter
goedkeuring van deze overeenkomsten, behalve 'het verdrag', ook het spe
cifiek gemeenschapsbesluit als rechtsgrondslag vermelden. Aangezien de
rechtsgrond van deze besluiten hierdoor voldoende duidelijk is, kan men
5 0

C. Tiiranermans, in Division of powers, p. 18-19. Zo ook O. Jacot-Guillarmod, Droit commu
nautaire, p. 77: "Or l'objet de plusieurs de ces directives recoupe l'objectif de la Convention
(...)". Zie ook С. Mastellone, The external relations of the E.E.C, in the field of environmental
protection, ICLQ 1981, p. 114, A. Leenen, Participation of the EEC in international environ
mental agreements, LIEI 1984, p. 112, en A. Nollkaemper, The European Community and
international environmental cooperation: legal aspects of external community powers, LIEI
1987, p. 55.
51
PB 1977, L 240/1. Voor nadere details hierover, zie С. Mastellone, ICLQ 1981, p. 115-116.
" P. Lachman, Contribution to the discussion, in Division of powers, p. 82.
" I. Schwartz, Contribution to the discussion, in Division of powers, p. 84. Het is betreurens
waardig dat hij geen nadere publicatiegegevens verschaft over de voorbeelden die hij citeert
met betrekking tot het vennootschapsrecht.
5* Zie o.a. het besluit betreffende de sluiting van de overeenkomst inzake een gecoördineerde
actie op het gebied van het fysisch-chemische gedrag van luchtverontreinigingen (actie
COST 61a bis), PB 1980, L 39/18, gebaseerd op het Verdrag en Besluit 78/899, PB 1982, L 83/1.
Voor andere voorbeelden, zie PB 1981, L 388/37, en PB 1983, L185/21.
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stellen dat het motiveringsvereiste van artikel 190 gerespecteerd is. Zo stelt
Flaesch Mougin terecht: "(...) l'article 235 fonde la compétence interne et
cette compétence ainsi formulée suffit à elle seule, à autoriser l'action externe de la CEE (...) la seule base possible reste donc le traité, comme le confirme la pratique constante de la Communauté en matière d'accords scientifiques et techniques"55.
Voor wat de AETR-situatie betreft bestaan dus twee verschillende strekkingen in de doctrine. Volgens de ene dient men de rechtsgrond van het intern
besluit te vermelden. Volgens de andere is de vermelding van een rechtsgrond in het besluit ter goedkeuring van de internationale overeenkomst
overbodig; in dit laatste geval dient de rechtsgrond wel afleidbaar te zijn. Het
voordeel van beide strekkingen is dat de duidelijkheid van de rechtgrond
van het besluit is gegarandeerd. Dit maakt op zijn beurt een toezicht mogelijk over de juistheid van de hierbij gevolgde besluitvormingsprocedure.
Men kan evenwel vraagtekens plaatsen achter de praktische relevantie van
deze discussie. Immers, deze discussie inzake de adequate rechtsgrond is
slechts formeel van aard en heeft geen invloed op de inhoud van het besluit
ter goedkeuring van de overeenkomst. Aangezien de aanwending van
'implied powers' een aanknoping impliceert bij een uitdrukkelijke bevoegdheid - in casu artikel 235 of een combinatie van de artikelen 100 en 235
-, dient de besluitvorming in beide gevallen met unanimiteit te geschieden.
In het licht van recente jurisprudentie is het zeer twijfelachtig of het Hof
zich over dergelijke rechtsconflicten van formele aard zal buigen. Zo stelt
het Hof in een door de Commissie tegen de Raad aangespannen zaak
wegens aanwending van de artikelen 28 en 235 als rechtsgrond in plaats van
artikel 113, zoals door de Commissie voorgesteld, dat voor zover de
procedurele vereisten van de artikelen 28 en 113 sinds de inwerkingtreding
van de Europese Akte identiek zijn "het geschil tussen de partijen omtrent
de keuze van artikel 28 of artikel 113 als rechtsgrondslag dus zuiver formeel
van aard (is), daar het ieder rechtsgevolg mist C)" 56 .
Deze discussie behoudt wel een belang in het geval de Gemeenschap een internationale overeenkomst overweegt te sluiten op gebieden die reeds het
voorwerp uitmaken van een besluit op grond van artikel 100A genomen.
Een duidelijke aanduiding van de rechtsgrondslag is belangrijk teneinde te
vermijden dat het besluit ter goedkeuring van deze overeenkomst bij
unanimiteit wordt genomen. De gemeenschapspraktijk biedt reeds één
voorbeeld van een dergelijke situatie, zij het op voorstelniveau, namelijk
het voorstel van de Commissie voor een besluit van de Raad tot sluiting
van de Europese overeenkomst voor de bescherming van gewervelde die:>5
5 6

С Flaesch Mougin, Chroniques, Les accords externes de la C.E.E., RTDE 1984, p. 471.
Zaak 275/87, Commissie/Raad, 2-2-1989, n.n.g.
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ren, die voor experimentele en andere doeleinden worden gebruikt57. Uit de
overwegingen ervan blijkt ook hoe sterk de AETR-logica nog is: "Overwe
gende dat de Raad met Richtlijn 86/609/EEG (...) gemeenschappelijke regels
heeft aangenomen waarin de beginselen, doelstellingen en voornaamste be
palingen van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewer
velde dieren (...) zijn overgenomen; overwegende dat de Europese Over
eenkomst bijgevolg bevoegdheden raakt die bij de Gemeenschap berusten".
Deze discussie heeft sinds de inwerkingtreding van de Europese Akte hoe
dan ook voornamelijk nog slechts een historisch belang. Twee aparte titels
inzake milieubescherming en inzake onderzoek en technologische ont
wikkeling, verlenen aan de Gemeenschap een specifieke bevoegdheid om
respectievelijk op basis van artikel 130N en artikel 130R, lid 5, internationale
overeenkomsten te sluiten. Zij is evenwel nog relevant in die situatie
waarin de sluiting van een internationale overeenkomst op grond van ar
tikel 100A mogelijk is. Aangezien in dit geval een besluit bij gekwalificeerde
meerderheid dient te worden genomen, biedt artikel 100A een duidelijk
procedureel voordeel ten aanzien van het gebruik van artikel 130R, lid S58.
Voorbeelden van op grond van artikel 130R, lid 5, genomen besluiten zijn
het besluit tot goedkeuring van het verdrag van Wenen ter bescherming
van de ozonlaag59, het besluit inzake de sluiting van het verdrag tussen de
Bondsrepubliek Duitsland en de EEG enerzijds en Oostenrijk anderzijds in
zake de samenwerking op het gebied van de waterhuishouding in het
stroomgebied van de Donau 60 en het besluit inzake de aanvaarding door de
EEG van een OESO-besluit/aanbeveling over de controle over de grensoverschijdende bewegingen van gevaarlijke afvalstoffen61.
Op grond van artikel 130N heeft de Raad onder andere besluiten genomen
betreffende de sluiting van een samenwerkingsovereenkomst met Oosten
rijk, Finland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland inzake onderzoek op het
gebied van geneeskunde en volksgezondheid62, de sluiting van een samen
werkingsovereenkomst met Oostenrijk inzake een plan ter stimulering van
de internationale samenwerking en uitwisseling ten behoeve van de Euro-
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PB 1989, С 200/8.
58 Over de afbakening van het resp. toepassingsgebied van art. 130R, lid 5 en art. 100A, zie
o.a. R. Lauwaars en С Timmennans, Europees gemeenschapsrecht, p. 268, T. van Rijn, Europese
milieuwetgeving en de interne markt, in Colloquium Europees recht Asser instituut 1987, p. 21,
en D. Vandermeersch, The single European Act and the environmental policy of the European
Economic Community, ELR1987, p. 407.
59
PB 1988, L 297/8.
60
PB 1990, L 90/18.
« PB 1990, L 92/52.
62
PB 1990, L 74/8,14,20,26 en 32.
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pese onderzoekers (SCIENCE)63 en de sluiting van een kaderovereenkomst
met IJsland inzake wetenschappelijke en technische samenwerking64.
Opgemerkt zij dat de Gemeenschap voor de sluiting van internationale
overeenkomsten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling in enkele gevallen nog artikel 235 als rechtsgrond aanwendt. Hierdoor
wordt de overeenkomst op grond van unanimiteit gesloten en niet van een
gekwalificeerde meerderheid, zoals voorzien in artikel 130Q, lid 2, jo artikel
130N. Voorbeelden hiervan zijn het besluit betreffende de sluiting van een
samenwerkingsovereenkomst met Oostenrijk inzake onderzoek op het
gebied van geavanceerde materialen (EURAM)65 en het besluit betreffende
de sluiting van een samenwerkingsovereenkomst met Zweden inzake
onderzoek op het gebied van de recycling en het gebruik van afval66. Dat dit
geen eenmalige uitzonderingen betreft, blijkt ook uit een reeks na de
Europese Akte genomen voorstellen die eveneens artikel 235 als rechtsgrond vermelden, zoals het voorstel voor een besluit betreffende de sluiting
van een samenwerkingsovereenkomst met Zwitserland inzake onderzoek
en ontwikkeling op het gebied van hout, met inbegrip van kurk, als hernieuwbare grondstof67, het voorstel voor een besluit betreffende de sluiting
van een samenwerkingsovereenkomst met Zwitserland inzake een onderzoek en ontwikkeling op het gebied van geavanceerde materialen
(EURAM) 68 en een voorstel voor een besluit betreffende de samenwerkingsovereenkomst met Noorwegen inzake onderzoek en ontwikkeling op
het gebied van de milieubescherming69. Een mogelijke verklaring is dat zowel genoemde voorstellen als besluiten nog genomen zijn ter uitvoering
van raadsbesluiten inzake bepaalde programma's voor onderzoek die dateren van vóór 1 juli 1987, datum van inwerkingtreding van de Europese
Akte. Voor wat de twee genoemde besluiten betreft zij bovendien opgemerkt dat zij genomen zijn op basis van vóór 1 juli 1987 daterende voorstellen. Aangezien de Europese Akte geen overgangsbepalingen bevat, is het
omwille van de vlotte afhandeling van de lopende voorstellen aannemelijk
dat de bepalingen van deze Akte slechts gelden voor voorstellen na die
datum ingediend70.
63

PB 1990, L 50/1.
PB 1990, L 14/18.
65
PB 1988, L 276/1.
66
PB 1988, L 276/12.
67
PB 1987, С 282/11.
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PB 1987, С 325/8.
6 9
PB 1988, С153/10.
7
" In dit verband is het interessant op een document van de Commissie te wijzen inzake de
eventuele aanpassing van voorstellen voor besluiten waarover de Raad op het moment van de
inwerkingtreding van de Europese Akte nog geen besluit heeft genomen, en waarvoor volgens
de Europese Akte een samenwerkingsprocedure in plaats van een gewone raadpleging van het
64
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Volledigheidshalve zij tot slot gewezen op een verklaring van de Conferentie inzake artikel 130R, lid 5, tweede alinea: "De Conferentie is van oordeel
dat artikel 130R, lid 5, tweede alinea, geen afbreuk doet aan de beginselen die
voortvloeien uit het arrest van het Hof van Justitie in de zaak AETR". Dit
artikel luidt als volgt: "In het kader van hun respectieve bevoegdheden
werken de Gemeenschap en de Lid-Staten samen met derde landen en de
bevoegde internationale organisaties. De nadere regels voor de samenwerking kunnen voorwerp zijn van overeenkomsten tussen de Gemeenschap
en de betrokken derde partijen, waarover wordt onderhandeld en die worden gesloten overeenkomstig artikel 228.
De voorgaande alinea is niet van invloed op de bestaande bevoegdheid van
de Lid-Staten om in internationale fora te onderhandelen en internationale
overeenkomsten te sluiten".
De werkelijke toedracht van deze verklaring is het voorwerp van speculaties geweest. Volgens Glaesner en Jacobs is zij opgenomen omwille van de
mogelijke suggestie die de tweede alinea van het vijfde lid kan wekken dat
de Lid-Staten ook nog internationale overeenkomsten kunnen sluiten
wanneer de Gemeenschap zelf reeds een internationale overeenkomst heeft
gesloten. Dit zou regelrecht ingaan tegen de gevestigde AETR-uitspraak.
Aangezien een wijziging van deze bepaling op dat ogenblik niet meer haalbaar was, is deze verklaring toegevoegd om te benadrukken dat deze bepaling genoemde uitspraak niet aantast71.
Ehlermann en Nollkaemper komen tot dezelfde conclusie via een iets andere redenering. De bewoordingen van de eerste alinea van artikel 130R, lid
5 - meer in het bijzonder "In het kader van hun respectieve bevoegdheden
werken de Gemeenschap en de Lid-Staten samen met derde landen(...)" - en
van de tweede alinea benadrukkend, stellen zij dat van een externe exclusieve gemeenschapsbevoegdheid geen sprake is, wat overigens reeds afleidbaar is uit het subsidiariteitsbeginsel waarvan het vierde lid van artikel 130R
uitgaat. In de situatie waarin reeds interne regels bestaan zou dit een miskenning meebrengen van de exclusieve gemeenschapsbevoegdheid zoals
door het Hof erkend in de AETR-uitspraak. Vandaar de toevoeging van een
verklaring waarin wordt verduidelijkt dat deze uitspraak onaangetast blijft.
De geciteerde bewoordingen betreffen anders gezegd slechts de situatie
waarin de Gemeenschap haar interne bevoegdheid onder artikel 130R, lid 5,
nog niet heeft uitgeoefend. In dat geval is er nog ruimte voor een nationaal

Parlement geldt: hieruit blijkt de afwezigheid van een duidelijke beleidslijn. Dit heeft tot
meningsverschillen geleid met het Parlement, volgens wie de rechtsgrond van bepaalde voorstellen niet art. 100 is, doch art. 100 A of art. 118A. Voor nadere details, zie R. Bieber, Legislative procedure for the establishment of the single market, CMLR 1988, p. 714 e.v.
71 H. Glaesner, L'Acte unique Européen, RMC 1986, p. 316, en F. Jacobs, The protection of the
environnement under the Single European Act, in Structure and dimensions, p. 120.
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extern optreden. De reden hiervoor is het potentieel verreikend toepassingsbereik van deze externe virtuele of nog niet-uitgeoefende gemeenschapsbevoegdheden72.
De verdienste van beide interpretaties is de verenigbaarheid te onderlijnen
van artikel 130R, lid 5, en de verklaring met 's Hofs rechtspraak inzake de
externe betrekkingen. Timmermans heeft de principes van deze verenigbaarheid als volgt samengevat: "Wij leggen art. 130R vijfde lid aldus uit dat,
voor zover de Gemeenschap krachtens art. 130R intern bevoegd is tot het
voeren van een milieubeleid (...), daarmee ook een exteme bevoegdheid gegeven is (foro intemo, foro externo). Zolang deze niet wordt uitgeoefend is
nog ruimte voor nationaal optreden"73.
Als algemene conclusie kan men stellen dat hoewel de erkenning van een
impliciete gemeeenschapsbevoegdheid op gebieden van positieve integratie
niet uitzonderlijk is, zij evenmin overvloedig is. Hierbij is het opvallend
dat de Gemeenschap vooral overeenkomsten sluit wanneer reeds gemeenschappelijke regels bestaan74. De meest plausibele verklaring hiervoor is dat
de noodzaak van een internationale regeling niet bewezen dient te worden
en dat een materiële equivalentie gemakkelijker is vast te stellen75. Voor
zover de 1/76-constructie is gebruikt, is dit meestal gebeurd in samenhang
met een AETR-constructie. Een voorbeeld hiervan is het op artikel 43 gebaseerde besluit betreffende de sluiting van het Europees Verdrag inzake de
bescherming van slachtdieren: "Overwegende dat de bepalingen van het
Verdrag in overeenstemming zijn met de Richtlijnen 74/577 EEG, 64/577
EEG, 64/433 EEG en 71/118 EEG; dat het Verdrag evenwel een ruimere
werkingssfeer (cursivering toegevoegd) heeft; Overwegende dat de nationale
wetgevingen inzake de bescherming van slachtdieren invloed hebben op de
mededingingsverhoudingen en derhalve op de werking van de gemeenschappelijke markt voor landbouwprodukten; Overwegende dat de deelneming van de Gemeenschap aan het Verdrag derhalve dienstig lijkt voor
de verwezenlijking van haar doeleinden"76. Dit betekent dat de Lid-Staten
nog steeds terughoudend zijn ten aanzien van elke erkenning van een
impliciete bevoegdheid of met andere woorden een te grote beperking van
72

C. Ehlermann, in Relations extérieures, p. 87, en A. Nollkaemper, LIEI 1987, p. 61.
'Э R. Lauwaars en С. Timmermans, Europees gemeenschapsrecht, p. 278.
'^ Zie ook R. Lauwaars en C. Timmermans, Europees gemeenschapsecht, p. 276, en J. Bourgeois
in Division of powers, p. 102.
'S zie ook С Timmermans, RM Themis 1980: "De noodzaak van dit externe optreden zal na
uitoefening van de interne bevoegdheid gemakkelijker aanvaardbaar zijn (...)", p. 422; zie ook
supra, p. 157 en 165 e. v.
76 рв 1988, L 137/25, de overwegingen 3 t/m 6. Zie ook de derde t/m zesde overweging van het
reeds genoemde besluit inzake de sluiting van het Europees Verdrag inzake de bescherming
van landbouwhuisdieren, PB 1978, L 323/12.
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hun externe soevereiniteit vrezen. Vandaar ook dat de Raad, in plaats van
zelf een overeenkomst te sluiten in gevallen waarin de Gemeenschap haar
interne bevoegdheid nog niet heeft uitgeoefend, zich soms beperkt tot het
doen van een aanbeveling aan de Lid-Staten: de ondertekening en de ratificatie of de toetreding van alle Lid-Staten kan de inwerkingtreding van
bepaalde verdragen bespoedigen77.

§ 2. Instrumentele 'implied powers' en negatieve integratie
Inleiding
In het licht van de discrepantie tussen interne en externe verdragsbepalingen op het gebied van de negatieve integratie en vanuit de noodzakelijkheid
en wenselijkheid van een coherentie tussen intern en extern gemeenschapsbeleid, zou men verwachten dat de instrumentele 'implied powers'constructie zeker op dit gebied een rol kunnen spelen78. Echter, in het licht
van het wezenlijk verschil tussen verdragsbepalingen inzake positieve
integratie, die naar hun aard mede betrekking hebben op "Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EWG und Drittstaaten" enerzijds, en die inzake
negatieve integratie als enkel betrekking hebbend op de "Beziehungen
zwischen den Mitgliedstaaten"79 anderzijds, is dit twijfelachtiger. In de mate
dat laatstgenoemde bepalingen uitgaan van een nationaliteits- en/of woonplaatsvereiste kan men zich afvragen of er aan een toepassing van deze
constructie wel behoefte bestaat.
Een blik op bepaalde secundaire wetgeving suggereert evenwel deze behoefte. Een toenemend aantal gemeenschapsbesluiten voorziet in een uitdrukkelijke mogelijkheid voor de Gemeenschap om internationale overeenkomsten te sluiten op het gebied van vestiging en dienstverrichting80.
77
Zie o.a. de aanbeveling betreffende de bekrachtiging van verdragen inzake de veiligheid
van het vervoer ter zee, PB 1978, L 194/17, en de aanbeveling betreffende de bekrachtiging van
het internationaal verdrag van Torremolinos inzake de veiligheid van visserijvaartuigen, PB
1980, L 259/29.
'" Zie supra, p. 150 e.v.
79
A. Bleckman, ER 1977, p. 116.
80 Zie art. 29 van richtlijn 73/239 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de
levensverzekeringbranche, en de uitoefening daarvan, PB 1973, L 228/13 of de eerste verzekeringsrichtlijn. Wegens de ongeveer gelijkluidende bepalingen van richtlijn 79/267 tot coördi1
natie van de bepalingen inzake de toegang tot het directe levensverzekeringsbedrijf, en de
uitoefening, zal aan laatstgenoemde richtlijn geen verdere aandacht worden geschonken, PB
1979, L 63/1. Zie art. 9 van richtlijn 77/780 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van werkzaamheden van
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Vandaar het belang van een nader onderzoek naar de mogelijkheden en
grenzen van de 'implied powers'-constructie op dit gebied.

A. Standpunten in de doctrine
Dit probleem was reeds aan de orde bij de annotators van de AETR-uitspraak die hierover van mening verschillen. Enkele auteurs menen dat de
Gemeenschap slechts bevoegd is tot het sluiten van internationale overeenkomsten op gebieden van positieve integratie: "Il existe des secteurs où
l'action de la Communauté est limitée en principe au plan interne (...) Aller
au-delà de cette limite serait en définitive, reconnaître à la Communauté des
pouvoirs en matière d'accords internationaux plus importants que ses compétences internes"81.
Anderen daarentegen menen dat de AETR-uitspraak ook voor gebieden van
negatieve integratie relevant kan zijn: "(...) weil fur eine verschiedene Behandlung von Vorschriften innerhalb und ausserhalb gemeinsamen Politiken in bezug auf den Schutz gegen staatsvertragliche Beeinträchtigung (cursivering toegevoegd) kein vernunftiger Grund vorhanden ist. Der erreichte
Rechtszustand im Bereich der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und ihrer
sozialen Sicherheit, um hier nur dies markante Beispiel zu nennen, muss
deshalb gegen Denaturierungen in Form internationalen Abkommen, die
einzeln oder gemeinsam von dem Mitgliedstaaten geschlossen werden, in
gleichem Mass als geschützt gelten"82. Deze laatste strekking staat dus niet
kredietinstellingen, PB 1977, L 322/30, of de eerste bankrichtlijn. Zie art. 24 van richtlijn
89/298 tot coördinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat moet worden gepubliceerd bij een openbare aanbieding van
effecten, PB 1989, L 124/8. Zie art. 9 van de tweederichtlijntot coördinatie van de wettelijke,
bestuursrechtelijke en administratieve bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening
van de werkzaamheden van kredietinstellingen, PB 1989, L 386/1, de tweede bankrichtlijn.
Zie tenslotte art. 7 van het gewijzigd voorstel voor een richtlijn betreffende het verrichten
van diensten op het gebied van beleggingen in effecten, PB 1990, С 42/7, en art. 9 van het
gewijzigd voorstel voor een tweede richtlijn tot coördinatie van de bepalingen inzake het
directe levensverzekeringsbedrijf, tot vaststelling van de bepalingen ter bevordering van de
daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van diensten, PB 1990, С 72/5.
81

W. Ganshof van der Meersch, CDE 1972, p. 39. Zie ook L.J. Constantinesco, JDI1971, p. 800.
С Sasse, ER 1971, p. 228. Zie ook R. Kovar, AFDI1971: "On ne voit pas comment la Cour
pourrait éviter d'adopter à leur égard (ni. de gebieden van het vrij verkeer van personen,
diensten, kapitaal en het mededingingsbeleid) des solutions comparables à celles que'elle a
consacrées dans son arrêt 22/70. Il est, en effet, incontestable que l'état d'avancement de la
réglementation communautaire (cursivering toegevoegd) dans ces domaines est au moins aussi
développé que celle relative au secteur des transports. L'argument fondé sur la nécessaire
cohérence entre le for inteme et le for externe leur est donc applicable a fortiori". Zie ook J.V.
Louis, CDE 1971, p. 487, en J.A. Winter, CMLR 1971, p. 554. Voor een meer aarzelende visie, zie
J. Brinkhorst, SEW 1971, p. 482.
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stil bij de relatief eenvoudige feiten van het geval - namelijk de aanwezigheid van een externe dimensie van het vervoersbeleid en de ruime formulering van artikel 75 - doch benadrukt, zoals het Hof, de werkelijke uitdaging
van deze uitspraak, namelijk de vrijwaring van het gemeenschapsrecht.
Na de uitspraken van het Hof in de zaak Kramer en in advies 1/76 is deze
controverse nog slechts marginaal aan de orde gekomen. Slechts twee
auteurs, namelijk Bleckman en Krück, hebben deze vraag op een systematische wijze onderzocht83. Hoewel ook zij van mening zijn dat de (instrumentele) 'implied powers'-constructie op gebieden van negatieve integratie
toepasselijk kan zijn, nuanceren zij dit standpunt door te stellen dat de
Gemeenschap slechts bevoegd is internationale overeenkomsten te sluiten
op gebieden die uitsluitend betrekking hebben op de regeling van intracommunautaire aangelegenheden. Zo stelt Krück: "Eine Kompetenz, wie sie
z.B. Art. 74 sowie Art. 40 III EWGV enthalt, die Aussenbeziehungen auf
einem Sachgebied autonom zu regeln, wird in den meisten anderen Vorschriften der Gründungsverträge nicht zu finden sein, da diese sich fast ausschliesslich mit der autonomen Ordnung der innergemeinschaftlichen Beziehungen befassen. Auf diesen Gebieten sind dann lediglich Verträge über
diese "Binnenbeziehungen" (cursivering toegevoegd) denkbar, aber auch
notwendig, da ja diese Materien, soweit intern gemeinschaftsrechtlich geregelt, der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten entzogen sind"84. Kernpunt in
zijn redenering is dus de afwezigheid van een externe dimensie in de verdragsbepalingen inzake negatieve integratie85.
Dit betekent dat een erkenning van een impliciete conventionele gemeenschapsbevoegdheid volgens hem niet mogelijk is voor de sluiting van die
aspecten van de overeenkomst die betrekking hebben op de toegang van
onderdanen uit derde landen tot de gemeenschappelijke markt of de behandeling van deze op de gemeenschappelijke markt enerzijds, of op de toegang
van gemeenschapsonderdanen tot de markt van een derde land of de behandeling van deze onderdanen op de markt van dat derde land anderzijds.
Bleckman geeft hier volgend voorbeeld van: "So ist die EG - wenn entspre83

Α. Bleckman, ER 1977, in het bijzonder op p. 116 e.V., en H. Krück, Völkerrechtliche Verträge, in het bijzonder op p. 42 e.v.
84
H. Krück, Völkerrechtliche Verträge, p. 44. Zie A. Bleckman, ER 1977, p. 114: "Nur erstreckt sich auch die Kompetenz zum Abschluss solcher Verträge eben nicht auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EG und Drittstaaten".
*" Een soortgelijke discussie heeft vóór de Demirel-uitspraak plaatsgevonden met betrekking
tot het toepassingsbereik van art. 238, meer in het bijzonder of hieronder ook een regeling
inzake het vrij verkeer van werknemers kan vallen. Voor nadere details, zie o.a. K. Hailbronner, Die Freizügigkeit Türkischer Staatsangehörigen nach dem Assoziatìons-Abkommem
EWG/Türkei, ER 1984, p. 51, en H. Kruck, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer nach dem
Assozierungsabkommen EWG/Türkei, ER 1984, p. 289.
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chende EG-Durchführungsregeln vorliegen - sogar ausschliesslich - zuständig, in einem multilateralen Niederlassungsvertrag zwischen Drittstaate
und EG-Staaten die Behandlung der EG-Angehörigen in den Beziehungen
zwischen den Mitgliedstaaten zu stipulieren. Solche Verträge werden in aller Regel auch die Pflicht der Mitgliedstaaten begründen, die Angehörigen
der Drittstaaten in den EG-Ländem entsprechend zu behandeln, sowie die
Pflicht der Drittstaaten zu einer entsprechenden Behandlung der EG-Angehörigen. Für die Begründung der letzten beiden Pflichtkategorien ist die EG
unzuständig"86.
In een dergelijke visie is de overbruggingsfunctie van de instrumentele
'implied powers'-constructie vrij beperkt: zodra een extem aspect van het
intracommunautaire verkeer in het geding is, houdt deze functie op.
In het hiernavolgende zal worden nagegaan in hoeverre dit onderscheid
tussen zuiver intracommunautaire en intracommunautaire aangelegenheden met een externe dimensie absoluut is. Gelet op het bestaan van secundaire wetgeving die de mogelijkheid van een internationale overeenkomst
op de gebieden van het personen-, diensten- en kapitaalverkeer uitdrukkelijk stipuleert en gelet op de toenemende internationalisering van dit verkeer, is het belang van deze vraag meer dan theoretisch.
Het uitgangspunt van deze analyse is een nadere toelichting van de verdragsopzet inzake de relatie tussen de gemeenschappelijke markt enerzijds,
en de externe betrekkingen anderzijds. Zoals reeds aangegeven, is naast de
bescherming van de externe soevereiniteit van de Lid-Staten, ook het
nieuwe karakter van het integratiestreven een reden voor de schaarsheid
van de externe verdragsbepalingen. Meer dan de instelling van een douaneunie beoogt deze integratie de instelling van een gemeenschappelijke
markt 87 . Dit heeft een verschillend verdragsregime tot gevolg voor het vrij
verkeer van goederen enerzijds en voor het vrij verkeer van personen,
diensten en kapitaal anderzijds, namelijk dat het verdrag slechts voor het
goederenverkeer een uitgewerkte externe regeling voorziet.

B. Het vrij verkeer van goederen
Titel 1 van het verdrag inzake het vrij goederenverkeer vangt aan met de
artikelen 9 en 10. Artikel 9 luidt als volgt: "1. De Gemeenschap is gegrondvest op een douane-unie (...) 2. De bepalingen van hoofdstuk 1, eerste afdeling (inzake de afschaffing van de douanerechten hissen de Lid-Staten: eigen
toevoeging), en van hoofdstuk 2 (inzake de afschaffing van de kwantitatieve
86

A. Bleckman, ER 1977, p. 117.
"' Zie supra, p. 148.
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beperkingen hissen de Lid-Staten: eigen toevoeging) van deze titel zijn van
toepassing op de produkten welke van oorsprong zijn uit de Lid-Staten alsook op de produkten uit derde landen (cursiveringen toegevoegd) welke
zich in de Lid-Staten in het vrije verkeer bevinden". Artikel 10 preciseert:
"Als zich bevindend in het vrije verkeer van een Lid-Staat worden beschouwd: de produkten uit derde landen waarvoor in genoemde staat de
invoerformaliteiten zijn verricht en de verschuldigde douanerechten en
heffingen van gelijke werking zijn voldaan en waarvoor geen gehele of gedeeltelijke teruggave van die rechten en heffingen is verleend".
Volgens deze artikelen kunnen ook goederen uit derde landen, eens zij zich
rechtmatig in het vrij verkeer in de Lid-Staten bevinden, van de bepalingen
van de artikelen 12 t/m 36 genieten. In de mate dat zij betrekking hebben op
de behandeling van produkten uit derde landen op de gemeenschappelijke
markt, regelen zij een extern aspect van het goederenverkeer. Deze regeling
impliceert de noodzaak van een gemeenschappelijke regeling inzake de
toegang van deze produkten tot de gemeenschappelijke markt. Immers, het
aanhouden door elke Lid-Staat afzonderlijk van eigen regelingen inzake de
toegang van deze producten tot de gemeenschappelijke markt zou tot
verleggingen van het handelsverkeer kunnen leiden. Vandaar de opname
van verdragsbepalingen die aan de Gemeenschap de bevoegdheid verlenen
tot het treffen van uniforme regelingen88.
Artikel 3, sub b inzake een opsomming van de gemeenschapsactiviteiten
vernoemt "de invoering van een gemeenschappelijke douanetarief en van
een gemeenschappelijke handelspolitiek ten aanzien van derde staten" in
één adem. Deze poliüeken, die nader omschreven worden in de artikelen 18
tot en met 29 inzake de instelling van een gemeenschappelijk douanetarief
en de artikelen 110 tot en met 116 inzake een gemeenschappelijke handelspolitiek, zijn middelen ter waarborging van deze uniformiteit89. Uit artikel
113 blijkt dat de Gemeenschap zowel autonome als conventionele instrumenten kan gebruiken om de toegang van goederen uit derde landen tot de
gemeenschappelijke markt te regelen. Hieraan zij toegevoegd dat de Gemeenschap ook artikel 238 inzake de sluiting van associatie-overeenkomsten kan gebruiken om externe aspecten van het goederenverkeer te rege-

88

Zie ook C. Pisuisse, De bevoegdheid van de Europese Gemeenschap met betrekking tot de
liberalisatie van de internationale dienstverlening, SEW 1988, p. 183: "Een douane-unie (...)
kan slechts functioneren indien tevens een gemeenschappelijke handelspolitiek ten opzichte
van derden tot stand is gebracht. Handelspolitieke dispariteiten tussen de lidstaten onderling
zullen onvermijdelijk leiden tot handelsverleggingen, factorverspilling en concurrentievervalsing".
8
' Voor nadere details over dit verband, zie o.a. J. Steenbergen, De exteme betrekkingen van
de E.G., een status quaestionis, SEW 1979, p. 140, en С. Timmermans, in Relations extérieures,
p. 93.
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len90. Uit de praktijk blijkt evenwel dat zij dit laatste artikel bijna uitsluitend
aanwendt ter uitbouw van preferentiële relaties, namelijk als een bijzondere
vorm van hulpverlening of als voorportaal voor een EEG-lidmaatschap91.
Typerend voor associatie-overeenkomsten is dat naast handelspreferenties,
ook een aanzienlijke financiële, technische en handelspolitieke bijstand
wordt ingesteld92.
Desondanks kan men in het licht van de bevoegdheid inzake een gemeenschappelijk douanetarief en een gemeenschappelijke handelspolitiek stellen
dat de Gemeenschap over voldoende instrumenten beschikt om de toegang
tot de gemeenschappelijke markt van de goederenstroom uit derde landen
afkomstig, op een efficiënte wijze te regelen en zodoende een vrij verkeer
van alle goederen, ongeacht hun oorsprong, te waarborgen93.
De verdragsbepalingen inzake het vrij verkeer van personen, diensten en in
mindere mate die inzake het kapitaal daarentegen regelen in eerste instantie
slechts interne aspecten van dit verkeer. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat het internationale economisch verkeer ten tijde van
de verdragsredactie, namelijk eind jaren vijftig, vooral door een verkeer in
goederen beheerst werd. Vandaar de afwezigheid van gedetailleerde regelingen inzake de toegang van buitenlandse onderdanen en diensten tot de gemeenschappelijke markt. Vandaar dat evenmin behoefte bestond aan een
aan de artikelen 9 en 10 analoge bepaling ter waarborging van een gelijke
behandeling van onderdanen uit derde landen, die binnen de Gemeenschap
hetzij in loondienst, hetzij als zelfstandige of als dienstvers trekker werkzaam zijn94. Zoals hieronder blijken zal, wijken de bepalingen inzake het
vrij verkeer van kapitaal van dit beeld enigszins af.
w

De stelling dat art. 238 slechts een procedurele bevoegdheid zou zijn ter aanvulling van de
procedurele voorschriften van art. 113, is sinds lang niet meer houdbaar. Voor details hierover, zie P. Leopold, External relations power of EEC in theory and in practice, ICLQ 1977, p.
62, en J. Costonis, The treaty-making power of the European Economie Community: article 238
and association regimes. Annuaire Européen, vol. XV, 1967, p. 31 e.v.
91
Zie de uitspraak in zaak 12/86, Demirel, Jur. 1987, p. 3719, overweging 9.
' 2 Zie o.a. P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 557 e.V., en C. FlaeschMougin, Les accords externes, p. 33 en p. 206 e.v.
' 3 De nieuwe bevoegdheden onder de artt 130N en 130R kunnen hier buiten beschouwing gelaten worden, aangezien ze niet direct relevant zijn voor de problematiek van de toegang van
goederen tot de gemeenschappelijke markt.
'^ M.b.t. het dienstenverkeer zij evenwel opgemerkt dat art. 59, al. 2 aan de Raad de bevoegdheid verleent tot het instellen van een aan de artt. 9 en 10 analoog regime, doch dat de
Raad tot nog toe geen gebruik gemaakt heeft van deze facultatieve bevoegdheid. Dit tweede
lid luidt als volgt: "De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel
van de Commissie de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing verklaren ten gunste van de
onderdanen van een derde Staat die diensten verrichten en binnen de Gemeenschap zijn gevestigd".
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С Het vrij verkeer van kapitaal
Artikel 70, lid 1, regelt op een uitdrukkelijke wijze een extern aspect van dit
verkeer: "De Commissie stelt aan de Raad de maatregelen voor, welke
strekken tot de geleidelijke coördinatie van het deviezenbeleid van de onderscheidene Lid-Staten, wat betreft het kapitaalverkeer tussen die staten en
derde landen (cursivering toegevoegd). Te dezer zake stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen richtlijnen vast. Hij tracht de
grootst mogelijke mate van vrijheid te bereiken. Voor maatregelen die een
teruggang op het gebied van de liberalisatie van het kapitaalverkeer vormen
is eenparigheid van stemmen vereist".
Deze regeling inzake de toegang van kapitaal uit derde landen tot de gemeenschappelijke markt voor zover dit via deviezentransacties verloopt, is
begrijpelijk in het licht van artikel 67, lid 19S. Hieruit blijkt dat, in tegenstelling tot de artikelen 52 en 59 inzake respectievelijk vestiging en diensten,
het criterium voor toepassing van dit artikel niet een nationaliteitsvereiste
is doch een vestigingsOereiste: "Since exchange control regulations traditionally operate by reference to residence, residence rather than nationality
is the essential criterion (...) Thus Article 67 (1) covers all residents of the
Member States including non-Community nationals"96. Het is bijgevolg van
toepassing op alle kapitaal, ongeacht zijn oorsprong. Zoals het vrij goederenverkeer biedt de 'nationaliteit' evenmin een voldoende criterium97,
doch in tegenstelling tot dit verkeer is niet de oorsprong van het kapitaal het
aanknopingspunt doch wel de plaats van vestiging ervan98. Aangezien
verschillen tussen de wetgevingen van de Lid-Staten inzake het kapitaalverkeer met derde landen kunnen worden benut ter omzeiling van bepaalde nationale wetgevingen, is een regeling inzake de toegang van kapitaal uit derde landen tot de gemeenschappelijke markt nodig. Vandaar de
opname van artikel 70 dat een dergelijke regeling bevat.
Echter, in tegenstelling tot artikel 113 verleent dit artikel aan de Gemeenschap geen bevoegdheid ter instelling van een gemeenschappelijk beleid,
у э

Art. 67, lid 1, luidt als volgt: "Gedurende de overgangsperiode en in de mate waarin zulks
voor de goede werking van de gemeenschappelijke markt nodig is, heffen de Lid-Staten in hun
onderling verkeer geleidelijk de beperkingen op met betrekking tot het verkeer van kapitaal
toebehorende aan personen die woonachtig of gevestigd zijn in de Lid-Staten alsmede discri
minerende behandeling op grond van nationaliteit of van de vestigingsplaats van partijen of
op grond van het gebied waar het kapitaal wordt belegd".
' б p. Oliver, Non-Community nationals and the treaty of Rome, European yearbook, 1985, p.
89. Zie ook H. von der Groeben, Kommentar, Band I, p. 713 en 716, en J. Megret, Le droit de la
CEE, vol. 3, p. 179 en 216.
' " P. Oliver, European yearbook, 1985, p. 61: "(...) Article 9. Thus the status of goods is the
determining factor, whereas the nationality of their owner, importer or exporter is wholly
irrelevant".
' ^ R. Lauwaars en C. Timmermans, Europees gemeenschapsrecht, p. 192.
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doch slechts een coordinatiebevoegdheid. Bovendien zij opgemerkt dat het
toepassingsbereik ervan beperkt is tot slechts één aspect van het kapitaalverkeer, namelijk het deviezenbeleid. Weliswaar kan men in dit verband wijzen op het ruimer toepassingsgebied van artikel 72 dat betrekking heeft op
kapitaalbewegingen van en naar derde landen, doch opgemerkt zij dat deze
externe regeling beperkt is in de mate dat de verplichtingen van de Lid-Staten slechts gelden met betrekking tot 'hun bekende' kapitaalbewegingen - en
dus het bankgeheim niet opheft -, en dat de Commissie terzake slechts adviezen kan uitbrengen".
Verschillende auteurs hebben het betreurd dat de verdragsauteurs geen aan
artikel 113 analoge bepaling hebben opgenomen voor de regeling van het
extern aspect van de in artikel 72 bedoelde kapitaalbewegingen: "Le meilleur
moyen pour les Etats membres d'éviter que se posent des problèmes (namelijk dat de vrijmaking van het kapitaalverkeer binnen de Gemeenschap
benut wordt om de door één van de Lid-Staten ten aanzien van derde landen getroffen regeling te ontgaan) serait évidemment d'adopter une même
attitude vis-à-vis des pays tiers. Ce serait, en termes plus précis et plus juridiques, d'avoir en ce domaine une politique commune, comme celle prévue
dans celui des échanges de marchandises par les articles 110 et suivants du
traité" 100 . Er zij evenwel opgemerkt dat regionale grenzen van een kapitaalverkeer binnen een systeem van converübele munten hoe dan ook weinig efficiënt zijn en dat dit automatisch tot een zeker parallellisme tussen de
verschillende nationale politieken van de Lid-Staten op deze gebieden
leidtioi.
De wijzigingen door de Europese Akte aan artikel 70 aangebracht - namelijk
de mogelijkheid van een besluit bij gekwalificeerde meerderheid en de onderwerping van elke latere inperking aan een veto-recht van de Lid-Sta-

" Art. 72 luidt als volgt: "De Lid-Staten houden de Commissie op de hoogte van de hun bekende kapitaalbewegingen van en naar derde landen. De Commissie kan de Lid-Staten de adviezen doen toekomen welke zij ter zake nuttig acht". Opgemerkt zij dat de Commissie in 1965
een voorstel bij de Raad heeft ingediend inzake de bekendmaking aan de Commissie van statistische gegevens m.b.t. de kapitaalbewegingen van en naar derde landen, op grond van art.
213, dat tot nog toe onbeantwoord is gebleven; zie PB 1966, 7 april. Voor nadere details, zie J.
Megret, Le droit de la CEE, vol. 3, p. 224 e.v.
100
J. Megret, Le droit de la CEE, vol. 3, p. 188. Zie ook P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat. Inleiding, p. 302.
'Ή H. von der Groeben, Kommentar, Band I, p. 733: "De facto wenden die Mitgliedstaaten die
für den innergemeinschaftlichen Kapital verkehr geltenden Vorschriften weitgehend auch
gegenüber dritten Ländern an, wobei auch eine Rolle spielt, dass regionale Abgrenzungen für
den Kapitalverkehr in einem System konvertibler Währungen schwer aufrechtzuerhalten
sind".
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ten 102 - kan men als een vooruitgang beschouwen, aangezien zij een efficiëntere en verdergaande vrijmaking van het kapitaalverkeer ten aanzien
van derde landen mogelijk maken. Uit artikel 8A van de Europese Akte
blijkt ook een sterk verband tussen het intem en extern aspect van de
liberalisatie van het kapitaalverkeer. Dit artikel bepaalt dat de Gemeenschap
de maatregelen vaststelt voor de totstandkoming van de interne markt,
overeenkomstig onder andere de bepaling van het nieuw artikel 70, lid 1. Te
verwachten valt dat door de wil om met de interne liberalisatie van het kapitaalverkeer ernst te maken, ook het extern aspect van het kapitaalverkeer
hierbij gebaat zal zijn.
De recente richtlijn 88/361 ter uitvoering van artikel 67, op de artikelen 69
en 70 gegrond, wijst reeds in deze richting. Het intem en extern aspect van
de vrijmaking worden in één besluit geregeld en de voorlaatste overweging
benadrukt het belang van een gecoördineerd optreden van de Lid-Staten
met betrekking tot kapitaalbewegingen van of naar derde landen voor de
goede werking van de interne markt103. Vandaar ook de verdergaande beperking van de bevoegdheid van de Lid-Staten inzake kortlopende kapitaalbewegingen van of naar derde landen onder artikel 7. Volgens de artikelen 1
en 2 van de vorige en tot dan toe enige richtlijn ter regeling van dit extern
aspect van het kapitaalverkeer, namelijk richtlijn 72/156 voor het reguleren
van de internationale kapitaalbewegingen en het neutraliseren van de
ongewenste effecten daarvan op de interne liquiditeit104, kunnen de Lid-Staten onverwijld, buiten elke machtigingsprocedure om, maatregelen treffen.
Uit artikel 7, lid 2, van de nieuwe richtlijn blijkt daarentegen dat de LidStaten, alvorens hierover maatregelen te treffen, eerst dienen te beraadslagen in het Comité van Presidenten van de centrale banken en in het Monetair Comité.
Voor wat de problematiek van 'implied powers' betreft kan men stellen dat,
gelet op de uitdrukkelijke gemeenschapsbevoegdheid om op een autonome
wijze bepaalde externe aspecten van het kapitaalverkeer te regelen, de Gemeenschap ook bevoegd is om door een beroep op de instrumentele
'implied powers'-constructie internationale overeenkomsten te sluiten. Dit
is ook de mening van Kapteyn en Verloren van Themaat: "Het behoeft geen
betoog dat voor zover de communautaire bevoegdheid strekt door middel
w¿

De oude tekst van art. 70, lid 1 luidt als volgt: "De Commissie stelt aan de Raad de maatregelen voor, welke strekken tot de geleidelijke coördinatie van het deviezenbeleid der
onderscheidene Lid-Staten, wat betreft het kapitaalverkeer tussen die Staten en derde landen. Te dezer zake stelt de Raad met eenparigheid van stemmen richtlijnen vast. Hij tracht de
grootst mogelijke mate van vrijheid te bereiken".
103 pB i988/ L 178/5. Deze richtlijn vervangt, voor wat het extem aspect ervan betreft, richtlijn 72/151.
104 pp 1972, χ, 91/13; dit besluit is gegrond op de artt. 70 en 103.
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van richtlijnen regels vast te stellen (artikel 70, gewijzigd bij artikel 16 van
de Europese Akte), dergelijke regels ook in overeenkomsten met derde
landen kunnen worden neergelegd"105. Dit is terecht aangezien het hier een
duidelijk geval van een instrumentele bevoegdheidsuitbreiding betreft.
Gelet op de externe dimensie van artikel 70 is aan het vereiste van materiële
equivalentie voldaan.

D. De vrije vestiging en het vrij verkeer van diensten
In tegenstelling tot de artikelen inzake het vrij goederenverkeer en in mindere mate het vrij kapitaalverkeer, bevatten deze artikelen geen specifiek
verplichtende externe bepalingen noch met betrekking tot de toegang van
personen of diensten uit derde landen tot de gemeenschappelijke markt,
noch met betrekking tot een gelijke behandeling van deze binnen de gemeenschappelijke markt.
Weliswaar kunnen de gemeenschapsbevoegdheden inzake de handels- en
associatiepolitiek in bepaalde gevallen ter regeling van de toegang van personen en diensten uit derde landen tot de gemeenschappelijke markt worden aangewend, doch hun relevantie is vrij beperkt. De reden hiervoor is
dat het, voor wat artikel 113 betreft, niet evident is personen en diensten als
handelspolitieke aangelegenheden te beschouwen106. Dit geldt in mindere
mate voor bepaalde aspecten van het dienstenverkeer aangezien de scheidingslijn tussen goederen en diensten vaak vervaagt en diensten steeds
meer het voorwerp uitmaken van het internationale handelsverkeer107.
Gelet evenwel op de handelspolitieke doelstelling van artikel 113, is een
aanwending van dit artikel hoe dan ook niet steeds het gepaste antwoord op
alle situaties waarin een internationale regeling van het dienstenverkeer
noodzakelijk is.
Dit laatste geldt ook voor de gemeenschapsbevoegdheid van artikel 238.
Hoewel het Hof in de Demirel-uitspraak de deur heeft opengezet voor een
extensieve interpretatie van dit artikel108, wordt dit artikel in de praktijk
bijna exclusief ter uitbouw van preferentiële relaties aangewend109.
105

P. Kapte/n en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 524.
JOo c. Ehlermann: There is no trade as such in these sectors", in Mélanges P.H. Teitgen, p.
162. Zie ook H. Krück, Völkerrechtliche Verträge, p. 74 e.v., en P. Weisenberg, Die Kompetenz, p. 95 e.v.
IO/ Voor nadere details, zie С. Ehlermann, in Mélanges P.H. Teitgen, p. 160 e.v., en С. Pisuisse, SEW 1987, p. 180.
'08 Zaak 12/86, Demirel. Door deze uitspraak is het duidelijk dat ook bepalingen inzake
vestiging en diensten onder de externe bevoegdheid van de Gemeenschap kunnen vallen. Voor
de Lomé-overeenkomst, die een gemengde overeenkomst is, betekent dit dat de desbetreffende
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In het licht van deze op het eerste gezicht duidelijke afwezigheid van een
externe dimensie van de artikelen 52 en volgende en 59 en volgende, is het
zeker opvallend hoe een toenemend aantal besluiten desalniettemin in een
uitdrukkelijke mogelijkheid voor de Gemeenschap voorzien om internationale overeenkomsten te sluiten op de gebieden van vestiging en dienstverlening. Er bestaat een duidelijke behoefte aan een externe regeling terzake.
Aangezien deze bepalingen geen constitutieve werking hebben110, is het de
vraag op grond van welk artikel deze overeenkomsten kunnen worden gesloten. Expliciete specifieke artikelen terzake ontbreken en, zoals reeds aangegeven, is vanwege de afwezigheid van een externe dimensie de aanwending van (instrumentele) 'implied powers' op de gebieden van vestiging en
dienstverlening controversieel111.
De sleutel voor een antwoord op deze problematiek ligt, zoals in het hiernavolgende zal worden aangetoond, in het reeds geïntroduceerde begrip van
beperkt positieve integratie, dat op een overgangsgebied ligt tussen de negatieve en positieve integratie. Zoals reeds gesteld, ligt de reden om van een
beperkt karakter te spreken in de omstandigheid dat de Gemeenschap op bepaalde gebieden slechts harmonisatierichtlijnen kan nemen. Voor het overige kan men deze besluiten beschouwen als behorend tot de positieve integratie. In het verlengde hiervan kan men stellen dat, zoals de bepalingen
inzake positieve integratie 'naar hun aard' een externe dimensie hebben,
ook de verdragsbepalingen inzake een beperkt positieve integratie een externe dimensie kunnen hebbben. Weliswaar is deze dimensie niet duidelijk
bepalingen tot de gemeenschapsbevoegdheid behoren. Het Hof heeft in zaak 65/77, Razanatzimba. JUT. 1977, p. 2236, evenwel gepreciseerd dat art. 62 van Lomé I - "Wat de regeling inzake vestiging en dienstverlening betreft, behandelen de ACS-Staten enerzijds en de Lid-Staten anderzijds de onderdanen en vennootschappen uit de Lid-Staten respectievelijk de ACSStaten op voet van gelijkheid (...)" - slechts betekent dat elke tot een van beide groepen behorende staat de onderdanen van elke tot de andere groep behorende staat niet op een discriminatoire wijze mag behandelen; het heeft dus niet de waarborging van een gelijke behandeling
van eikaars onderdanen ten doel.
1
^ Zoals bevestigd door de uitspraak in zaak 12/86, Demirei, overweging 9. Voor nadere details over de associatie-akkoorden, zie ол. С. Flaesch-Mougin, Les accords extemes, p. 210211.
'Ю Immers, dit zou betekenen dat de Gemeenschap een 'Kompetenz-Kompetenz' zou bezitten.
Zie supra, p. 165-166; zie ook R. Fischer, Der Umfang der Befugnis der Europäischen Gemeinschaft zum Abschluß von Handels- und Assozierungsabkommen, in KSE 1974, p. 11.
111
De noodzakelijke vrijwaring van het secundair gemeenschapsrecht benadrukkend, acht
een bepaalde strekking een toepassing van deze constructie op deze gebieden mogelijk; twee
auteurs koppelen hier echter de voorwaarde aan dat deze internationale overeenkomsten
slechts zuiver intracommunautaire aangelegenheden kunnen regelen. De meerderheid der
doctrine staat afwijzend ten aanzien van elke mogelijkheid tot het sluiten van internationale
overeenkomsten inzake het vestigings-en dienstenverkeer.
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zichtbaar in de verdragsbepalingen inzake vestiging en diensten, doch zij
wordt het wel bij het nemen van harmonisatierichtlijnen op grond van de
artikelen 54, 57 en/of 66. Zo stelt men vast dat een toenemend aantal
richtlijnen mede van toepassing is op onderdanen van derde landen. In die
zin is er sprake van een incidentele externe dimensie112 en vertonen de
verdragsbepalingen inzake positieve en beperkt positieve integratie ook
vanuit dit opzicht een grote gelijkenis.
Voorbeelden van een dergelijke gemeenschapspraktijk zijn te vinden in
harmonisatierichtlijnen inzake verzekeringen en banken en in bepaalde
vennootschaps-en effectenrichtlijnen. Deze richtlijnen verschillen uiteindelijk niet van de AETR-verordening. Zoals reeds gezegd, bevat
verordening 543/69 inzake de oplegging van een regeling inzake rust- en
werktijden voor vrachtwagenchauffeurs eveneens een externe dimensie. De
voorschriften ervan gelden voor elk vervoer op het grondgebied van de Lidstaten met voertuigen, ongeacht of deze in een Lid-Staat of in een derde
staat staan ingeschreven. Het verschil met de genoemde richtlijnen is dat de
externe dimensie van het vervoersbeleid zo evident is dat de stipulering
ervan probleemlozer is. Immers, in het geval van de harmonisatierichtlijnen valt deze dimensie niet op het eerste gezicht uit de artikelen 54,
57 en 66 af te lezen. Zij wordt pas duidelijk bij de vaststelling van richtlijnen
terzake.
In het hiernavolgende zal deze externe dimensie van autonome aard nader
worden toegelicht. Er zal worden aangetoond dat zij verenigbaar is met de
verdragsbepalingen inzake vrije vestiging en vrije dienstverlening.
Vervolgens zal, in het verlengde hiervan, worden aangetoond dat dank zij
deze externe dimensie een toepassing van de 'implied powers'-constructie
ook op deze gebieden in prindpe mogelijk is.

a. Richtlijnen met een incidentele externe dimensie
In de eerste verzekeringsrichtlijn is een aparte titel gewijd aan "binnen de
Gemeenschap gevestigde agentschappen of bijkantoren van ondernemingen
waarvan het hoofdkantoor buiten de Gemeenschap (cursivering toegevoegd) is gevestigd". De artikelen 23 tot en met 28 bevatten regels die de Lidstaten ten aanzien van deze dienen na te leven. Zij moeten de toegang tot
werkzaamheden anders dan in loondienst op het gebied van de directe verzekeringen afhankelijk stellen van een vergunning die aan een aantal
voorwaarden dient te voldoen113. Artikel 9 van het gewijzigd voorstel voor
een tweede richtlijn inzake het levensverzekeringsbedrijf voorziet in een
112
113

Voor dit begrip, zie supra, p. 145-146.
Zie de artt. 23 t/m 25, PB 1973, L 228/3.
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procedure van kennisgeving door de Lid-Staten aan de Commissie van elke
vergunningverlening voor een rechtstreekse of middellijke dochteronder
neming waarvan een of meer der moederondernemingen onder het recht
van een derde land vallen, of van elke deelneming van een dergelijke
moederonderneming in een onderneming van de Gemeenschap waardoor
deze laatste haar dochteronderneming zou worden 114 .
Voor wat de banksector betreft, zij gewezen op de eerste bankrichtlijn 77/780
die een titel Ш bevat inzake bijkantoren van kredietinstellingen met hoofd
kantoor buiten de Gemeenschap. Het enige artikel van deze titel, namelijk
artikel 9, bepaalt dat de Lid-Staten op de bijkantoren van ondernemingen uit
derde landen geen regelingen mogen toepassen die tot een gunstiger behan
deling leiden dan die welke geldt voor bijkantoren van kredietinstellingen
met hoofdkantoor binnen de Gemeenschap, en dat de bevoegde autoriteiten
aan de Commissie kennis dienen te geven van de verleende vergunnin
gen 115 . Ook bestaat een tweede bankrichtlijn die de invoering beoogt van één
enkele bankvergunning op basis van het beginsel van toezicht van het
thuisland 116 . Artikel 8 voorziet in een zelfde procedure van kennisgeving
als die van het voorstel voor een tweede richtlijn inzake het levensverzekeringenbedrijf, met betrekking tot bepaalde vergunningen aan en acquisities door ondernemingen van derde landen117.
Voor wat de effectensector betreft, zij gewezen op het gewijzigd voorstel
voor een richtlijn betreffende het verrichten van diensten op het gebied van
beleggingen in effecten; artikel 5 bepaalt dat de Lid-Staten geen bepalingen
mogen toepassen ten aanzien van bijkantoren van beleggingsondernemingen waarvan het hoofdkantoor buiten de Gemeenschap is gevestigd, die tot
een gunstiger behandeling leiden dan die welke bijkantoren met hoofdkantoor binnen de Gemeenschap genieten118. Verder bevat artikel 7 een aan de
tweede bankrichtlijn analoge bepaling inzake het verzoek om een vergunning voor een dochteronderneming waarvan de moederonderneming onder de wetgeving van een derde land valt of voor het verwerven van een
deelneming in een beleggingsonderneming van de Gemeenschap door een
onderneming uit een derde land, wanneer deze beleggingsonderneming
hierdoor een dochteronderneming van laatstgenoemde wordt.
Tot slot zij, voor wat het vennootschapsrecht betreft, gewezen op de elfde
richtlijn inzake de openbaarmakingsplicht voor in een Lid-Staat opgerichte
bijkantoren van vennootschappen die onder het recht van een andere staat
PB 1990, С 72/5.
" 5 PB 1977, L 322/30.
1 1 6
PB 1989, L 386/1.
1" Er zij onderlijnd dat de tweede bankrichtlijn als voorbeeld heeft gediend voor het voorstel
voor eenrichtlijninzake de levensverzekeringen.
1 1 8
PB 1990, С 42/7, art. 5.
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vallen119. Aangezien de eerste, vierde, zevende en achtste vennootschapsrichtlijnen slechts van toepassing zijn op vennootschappen en als zodanig
geen betrekking hebben op hun bijkantoren, bevat deze richtlijn een aantal
bepalingen inzake de openbaarmakingsplicht van akten en gegevens voor
bijkantoren. Afdeling II bevat een aantal specifieke bepalingen voor bijkantoren van vennootschappen van derde landen.
Verder zijn er enkele richtlijnen die slechts in hun overwegingen op een
incidentele wijze betrekking hebben op ondernemingen uit derde landen.
Zo bepaalt een overweging van richtlijn 79/279 tot coördinatie van de
voorwaarden van de toelating van effecten tot de officiële notering aan een
effectenbeurs dat "deze coördinatie van toepassing moet zijn ongeacht de
juridische aard van de uitgevende instelling en derhalve ook moet gelden
voor effecten welke worden uitgegeven door derde Staten of hun territoriale
publiekrechtelijke lichamen dan wel door internationale publiekrechtelijke
instellingen; dat deze richtlijn derhalve betrekking heeft op lichamen of instellingen welke niet zijn bedoeld in artikel 58, tweede alinea van het Verdrag en verder gaat dan de werkingssfeer van artikel 54, lid 3, sub g, maar
wel rechtstreeks van invloed is op de totstandbrenging van de werking van
de gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 100"120. Richtlijn 80/390
tot coördinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van, het toezicht op en
de verspreiding van het prospectus dat gepubliceerd moet worden voor de
toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs, bevat
bijna identieke overwegingen121. Weliswaar hebben deze richtlijnen niet op
een uitdrukkelijke wijze mede betrekking op effecten uitgegeven door ondernemingen die onder het recht van een derde land vallen, doch het is
aanneembaar dat zij ook ten aanzien van deze ondernemingen gelden122.
Zij worden reeds in dit verband vermeld omdat, zoals zo dadelijk zal
blijken, hun overwegingen de aanleiding kunnen zijn tot een andere interpretatie.
Richtlijn 82/121 daarentegen betreffende de periodieke informatieverstrekking door vennootschappen waarvan de aandelen tot de officiële notering
aan een effectenbeurs zijn toegelaten, benadrukt in haar laatste overweging
deze incidentele dimensie wel op een uitdrukkelijke wijze: "Overwegende
dat een doeltreffende bescherming van de beleggers en de goede werking
van de beurzen vergen dat de voorschriften (...) niet alleen toepassing vinden op de vennootschappen van de Lid-Staten, maar ook op vennootschap119

Richtlijn 89/666, PB 1989, L 395/36.
PB 1979, L 66/21.
121
PB 1980, L100/1.
122
In het tegenovergestelde geval zou dit ten koste gaan van de efficiënte werking ervan. Zie
voor nadere details, infra, p. 216 t/m 218.
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pen van derde landen"123. Het laatste voorbeeld betreft de voorlaatste overweging van de recente richtlijn 89/298 tot coördinatie van de eisen gesteld
aan de opstelling van, het toezicht op en de verspreiding van het prospectus
dat moet worden gepubliceerd bij een openbare aanbieding van effecten, die
deze dimensie in iets andere termen uitdrukt: "Dat het, om te waarborgen
dat de doelstellingen van de richtlijn volledig worden verwezenlijkt, noodzakelijk is om onder het toepassingsgebied van deze richtlijn effecten op te
nemen die worden uitgegeven door vennootschappen of ondernemingen
die onder de wetgeving van derde landen vallen"124.
Uit dit overzicht blijkt hoe verschillende richtlijnen inzake de vrije vestiging en dienstverlening op een incidentele wijze mede aspecten regelen van
het verkeer met derde landen. Gelet op de verdragssystematiek, meer in het
bijzonder de op het eerste gezicht afwezigheid van een externe dimensie
van de artikelen 54, 57 en 66, kan men zich afvragen of de Gemeenschap
hiertoe bevoegd is. Zoals reeds aangegeven, is deze externe dimensie verklaarbaar in het licht van de omstandigheid dat harmonisatierichtlijnen een
vorm van beperkt positieve integratie zijn. Om dit toe te lichten, zullen
twee situaties van elkaar worden onderscheiden, namelijk die inzake ondernemingen uit derde landen enerzijds, en die inzake pseudogemeenschapsondememingen anderzijds.

- Ondernemingen uit derde landen
Met betrekking tot deze situatie is het interessant de auteur Pisuisse te vermelden die aan de externe dimensie van bovengenoemde richtlijnen aandacht besteedt, en in dit verband stelt dat zij geen incidentele externe dimensie kunnen hebben. Volgens hem blijkt uit de wijze waarop het verdrag
vorm geeft aan het vestigingsrecht en de vrijheid van dienstverlening meer in het bijzonder de omstandigheid dat de begunstigde personen minstens onderdaan moeten zijn van één der Lid-Staten -, dat de Gemeenschap
geen bevoegdheid bezit om op te treden ten aanzien van onderdanen uit
derde landen. Indien een optreden ten aanzien van deze laatste toch vereist
is, dan is volgens Pisuisse een beroep op artikel 100 als aanvullende rechtsgrondslag noodzakelijk: "Verschillen tussen de nationale wetgevingen
voorzover van toepassing op buitenlandse dienstverleners zijn (...) rechtstreeks van invloed op de instelling of de werking van de gemeenschappelijke markt. Op diverse manieren kan er een vervalsing van de concurren-
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PB1982,L4e/26.
PB 1989, L124/8.
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tievoorwaarden optreden"125. Om deze reden betwist hij dat artikel 57 een
voldoende rechtsgrond biedt voor de eerste verzekeringsrichtlijn voorzover
deze mede van toepassing is op bijkantoren en agentschappen van ondernemingen met hoofdkantoor buiten de Gemeenschap126. Een goed voorbeeld daarentegen van een mede op artikel 100 gebaseerde richtlijn is volgens hem richtlijn 79/279 inzake de notering van effecten aan de effectenbeurs: "Juist omdat de minimumvoorwaarden voor toelating tot de officiële
notering aan een effectenbeurs ook gelden voor aandelen die worden uitgegeven door een vennootschap die onder de wetgeving van een derde staat
valt en voor effecten welke worden uitgegeven door derde staten of hun
publiekrechtelijke lichamen, is deze richtlijn (...) artikel 54, lid 3, sub g, mede
gebaseerd op artikel 100 EEG"127.
Dit standpunt kan niet worden gedeeld. Zij berust mijn inziens op een aanvechtbare interpretatie van de reeds geciteerde overweging van laatstgenoemde richtlijn, die slechts betrekking heeft op de juridische aard van de
uitgevende instelling. De aanwending van artikel 100 is enkel noodzakelijk
omwille van de omstandigheid dat richtlijn 79/279 mede ten aanzien van
effecten geldt door derde staten of hun territoriale publiekrechtelijke lichamen en door internationaal publiekrechtelijke instellingen uitgegeven, en
deze instellingen geen vennootschap zijn in de zin van artikel 54, lid 3, sub
g128. Men kan stellen dat de aanwending van artikel 100 niet nodig is voor
het vaststellen van een harmonisatierichtlijn die ook van toepassing is op
vennootschappen uit derde landen, aangezien de artikelen 54, 57, en/of 66
een voldoende rechtsgrond bieden voor de incidentele externe dimensie
van genoemde richtlijnen. De gemeenschapspraktijk bevestigt een dergelijke conclusie aangezien de eerste verzekeringsrichtlijn, de eerste en tweede
bankrichtlijn exclusief op artikel 57 gegrond zijn, en richtlijn 89/298 en de
elfde richtlijn 89/666 exclusief op artikel 54. Slechts richtlijn 82/121 lijkt deze
stelling enigszins te ontkrachten. Hoewel zij enkel geldt ten aanzien van de
periodieke informatieverstrekking door vennootschappen, is zij desondanks op een combinatie van de artikelen 54 en 100 gegrond. De laatste
overweging laat echter evenmin toe met een absolute zekerheid te stellen
dat het de incidentele externe dimensie van deze richtlijn is die de aanwending van artikel 100 noodzakelijk maakt.

С Pisuisse, SEW 1987, p. 189.
С Pisuisse, SEW 1987, p. 187.
1 2 7
С. Pisuisse, SEW 1987, p. 189-190.
' 2 ° Hetzelfde geldt voor richtlijn 80/390, die eveneens op een combinatie van de artt. 54, lid 3,
sub g en 100 gegrond is.
125
1 2 6
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De stelling dat de specifieke harmonisatiebevoegdheid van de artikelen 54,
57 en 66 een voldoende rechtsgrond biedt voor de vaststelling van richtlijnen met een incidentele externe dimensie is verdedigbaar in het licht van
de doelstellingen van deze bevoegdheden, of met andere woorden door een
teleologische interpretatie ervan129. Deze externe dimensie is noodzakelijk
voor de verwezenlijking van dit beleid, aangezien de realisering ervan
slechts mogelijk is indien de betrokken regelingen ten aanzien van ieder
gelden die op het grondgebied van de Gemeenschap actief is, ongeacht zijn
nationaliteit, en dus ook ten aanzien van derden. Een territoriale werking
van dit beleid is met andere woorden een absoluut vereiste voor de efficiëntie ervan. Een miskenning hiervan zou tot concurrentievervalsingen leiden
en zou in het geval van richtlijnen gebaseerd op artikel 54, lid 3, sub g,
slechts tot een partiële verwezenlijking van de doelstellingen, namelijk de
bescherming van derden en aandeelhouders, leiden130.
De omstandigheid dat een externe dimensie ook aanwezig kan zijn in
harmonisatierichtlijnen, bevestigt de stelling dat deze harmonisatiebevoegdheid een vorm van positieve integratie betreft. Vanuit instrumenteel
oogpunt is deze integratie evenwel beperkt, aangezien de Gemeenschap
slechts richtlijnen kan vaststellen.
De noodzaak van een incidentele externe dimensie betekent dat bepaalde
voorschriften die voor ondernemingen van de Lid-Staten gelden eveneens
voor ondernemingen uit derde landen dienen te gelden. Alle bovengenoemde richtlijnen drukken deze noodzaak - de ene op een meer uitdrukkelijke wijze dan de andere - uit.
Zo bepaalt een overweging uit de eerste verzekeringsrichtlijn dat "de gecoördineerde voorschriften (...) binnen de Gemeenschap in beginsel eveneens van toepassing moeten zijn op alle ondernemingen die op de markt
treden en dus ook op de agentschappen en bijkantoren van de maatschappijen wier hoofdkantoor buiten de Gemeenschap is gelegen". Gelijkaardig
van toon is een overweging van de eerste bankrichtlijn volgens welke "de
regeling voor bijkantoren van kredietinstellingen met hoofdkantoor buiten
de Gemeenschap in alle Lid-Staten analoog zou moeten zijn; dat thans moet
worden bepaald dat deze regeling niet gunstiger mag zijn (...)"· De elfde
overweging van de elfde richtlijn bepaalt dat "deze richtlijn om de verwezenlijking van de daarin neergelegde doelstellingen te verzekeren en elke
discriminatie op grond van het land van oorsprong van de vennoot129

Deze methode houdt in dat bepalingen van het gemeenschapsrecht worden geïnterpreteerd in het licht van hun doelstellingen.
1
30Zie ook G. Peetere, Gevolgen voor vennootschappen uit derde landen van de harmonisatie
van het vennootschapsrecht in de EEG, SEW 1971, p. 91 t/m 93, en A. Leenen, Gemeenschapsrecht, p. 44 en 47.
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schappen te vermijden, eveneens betrekking moet hebben op bijkantoren
die zijn opgericht onder het recht van derde landen vallende vennootschappen (...)". Ook uit de reeds geciteerde overwegingen van richtlijn
82/121 en richtlijn 89/298 blijkt eenzelfde noodzaak131.
De eerste verzekeringsrichtlijn, de eerste bankrichtlijn, de elfde richtlijn en
het gewijzigd voorstel inzake het verrichten van diensten op het gebied van
beleggingen in effecten werken deze externe dimensie nader uit. Eerstgenoemde somt een aantal minimumvoorwaarden op waaraan bijkantoren
en agentschappen van ondernemingen uit derde landen moeten voldoen
ter verkrijging van een vergunning op het grondgebied van een Lid-Staat132.
De bankrichtlijn en het gewijzigd voorstel bepalen dat de Lid-Staten op bijkantoren van kredietinstellingen met hoofdkantoor buiten de Gemeenschap geen bepalingen mogen toepassen die tot een gunstiger behandeling
leiden 133 . De elfde richtlijn somt een aantal specifieke bepalingen op inzake
de openbaarmakingsplicht met betrekking tot akten en gegevens betreffende
bijkantoren van onder het recht van een derde staat vallende vennootschappen 134 . Soortgelijke bepalingen ontbreken in de andere op grond van
artikel 54 genomen richtlijnen, namelijk die inzake effecten. De reden
hiervoor is dat deze bepalingen gelden voor effecten uitgegeven door
rechtspersonen, dus niet voor effecten uitgegeven door bijkantoren en
agentschappen. Een bijkomende precisering voor effecten uitgegeven door
vennootschappen uit derde landen is hierdoor overbodig.
Uit bovenstaande blijkt dat een incidentele externe dimensie ook inherent
kan zijn aan beleid vastgesteld op grond van de specifieke harmonisatiebevoegdheid van de artikelen 54, 57 en 66. Zo is het terecht dat Von der
Groeben stelt: "Wenn die Mitgliedstaaten die Struktur eines gewerblichen
Bereichs definieren (...) dann können sie im Rahmen dieses Harmonisierungsprozesses auch die Bedingungen regeln, unter denen sich Drittländeruntemehmen in den jeweiligen Bereich eingliedern dürfen"135.
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Zie supra, p. 214-215.
Zie de artt. 23 t/m 25.
133
Zie resp. art. 9, lid 1 en art. 5.
134
Zie afdeling II.
" 5 H. von der Groeben, Kommentar, Band I, p. 608.
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- Pseudogemeenschapsondememingen
Hiermee is de problematiek van een mogelijke externe dimensie nog niet
uitgeput. Uit de voorbeelden blijkt dat zij niet enkel betrekking heeft op de
toegang tot en de behandeling op de gemeenschappelijke markt van ondernemingen met hoofdkantoor buiten de Gemeenschap, doch ook betrekking
kan hebben op het verzoek om een vergunningverlening voor een dochteronderneming waarvan de moeder buiten de Gemeenschap is gevestigd. Zoals zal worden aangetoond, is deze externe dimensie het gevolg van een
combinatie van twee feiten. Namelijk, enerzijds het bestaan van aanzienlijke verschillen tussen de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de bepaling van de 'nationaliteit' van een onderneming, en anderzijds de te vergaande consequenties die dit heeft in het geval van een vrijmaking van het
dienstenverkeer op basis van het beginsel van wederzijdse erkenning. In
deze situatie is een gemeenschapsoptreden ten aanzien van deze pseudoondernemingen van Lid-Staten noodzakelijk.
Het is nuttig in herinnering te brengen dat rechtspersonen anders dan natuurlijke personen geen 'nationaliteit' bezitten, doch slechts volgens het
recht van een Lid-Staat kunnen bestaan. Een rechtspersoon moet worden
opgericht volgens het recht van een bepaald land. Aan die oprichting
(incorporatie) ontleent hij zijn bestaan als persoon136. Bovendien wordt een
vennootschap meestal slechts door het recht van een Lid-Staat erkend
wanneer zij, behalve het feit dat zij volgens het recht van een Lid-Staat is
geïncorporeerd, daar ook is 'gevestigd'. Hiertoe hanteren de Lid-Staten sterk
uiteenlopende criteria, zoals die van de enkele incorporatie volgens het
recht van het betrokken land, van de incorporatie en de vestiging van een
statutaire zetel, ook al is deze niet reëel, van de incorporatie en de vestiging
van een reële zetel, of van de controle137. Artikel 58 heeft met deze verschillen rekening gehouden door voor de uitoefening van het recht van vrije
vestiging door vennootschappen de statutaire zetel, het hoofdbestuur of de
hoofdvestiging als territoriaal aanknopingspunt, op voet van gelijkheid te
plaatsen138. Deze bepaling getuigt van een liberale opvatting. De uitoefening
láb

Vandaar het probleem van de erkenning van vennootschappen. Uit art. 220, lid 3, blijkt
dat dit probleem moet worden opgelost door een verdrag tussen de Lid-Staten. Het Verdrag
van Brussel 1968 inzake de onderlinge erkenning van vennootschappen en rechtspersonen is nog
niet in werking getreden.
137 zje j^ Megret, Le droit de la CEE, vol. 3, p. 134 e.V., H. von der Groeben, Kommentar, Band
I, p. 6661 e.V., en J. Stuyk, Noot bij zaak 81/87, Daily Mail, TRV 1989, i.h.b. randnrs. 2-3-6-7.
138 in tegenstelling tot natuurlijke personen betreft dit recht niet het recht om de thuisbasis te
verplaatsen. In de mate dat dit recht van 'primaire' vestiging samenvalt met het recht van
zetelverplaatsing, kan men zich afvragen in hoeverre van een dergelijk recht van vennoot-
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van het secundaire vestigingsrecht - of het recht om in een andere Lid-Staat
agentschappen, filialen of dochterondernemingen op te richten - is evenwel
onderworpen aan het bijkomende vereiste dat de betrokken onderneming
reeds in een Lid-Staat van de Gemeenschap is gevestigd.
Het verdrag maakt dus geen einde aan de aanzienlijke verschillen tussen de
nationale wetgevingen inzake toekenning van een bestaansrecht aan een
onderneming, wat tot een verlegging van de ondernemingenstroom kan
leiden. Het is denkbeeldig dat een onderneming uit een derde land die een
dochteronderneming in de Gemeenschap wenst op te richten, die Lid-Staat
zal opzoeken die de meest liberale wetgeving terzake hanteert. Zodoende
kan deze onderneming, via haar dochteronderneming die de 'nationaliteit'
van die Lid-Staat heeft verkregen, zondermeer genieten van de verdragsbepalingen inzake de secundaire vrije vestiging en de vrije dienstverlening.
Concreet zou dit betekenen dat een onderneming uit een derde land die
geen enkele band met de gemeenschappelijke markt heeft, zich door de enkele oprichting van een statutaire zetel binnen de Gemeenschap kan vestigen 139 , en er zodoende op voet van gelijkheid met de andere ondernemingen van de Lid-Staten van de verdragsbepalingen inzake secundaire vestiging en vrije dienstverlening kan genieten.
Om dergelijke ongewenste situaties te vermijden bepaalt het Algemeen
Programma tot opheffing van de beperkingen op de vrijheid van vestiging
en het vrij verrichten van diensten dat, indien een vennootschap enkel een
statutaire zetel binnen de Gemeenschap bezit, zij een daadwerkelijk en
duurzaam verband van haar werkzaamheden dient aan te tonen met de
economie van één der Lid-Staten140. Dankzij dit vereiste wordt een mogelijk
'misbruik' van de verdragsregels door ondernemingen partieel de pas afgesneden. Desondanks is het zo dat zodra een onder buitenlandse controle
staande vennootschap in een van de Lid-Staten een reële zetel heeft, of een
statutaire zetel gekoppeld aan een economische activiteit binnen de Gemeenschap, zij in dezelfde mate als een 'originele' vennootschap van een
Lid-Staat door middel van die dochteronderneming van de door de artikelen 52 en volgende, en 59 en volgende gewaarborgde vrijheden van vestiging en dienstverlening kan genieten Een gevolg van deze liberale opvatting van artikel 58 is dat "ondernemingen uit derde landen aldus tegen de
prijs van het met name verschaffen van werkgelegenheid, van bijdrage tot
de economische en technologische ontwikkeling en van belastingbetaling
over de omheining van het buitentarief kunnen springen. Iedere Lid-Staat
schappen wel sprake is. Zie hiertoe de uitspraak van het Hof in zaak 81/87, Daily Mail, 279-1988, n.n.g. Zie ook P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 289.
" ' Met name in een Lid-Staat die vennootschappen erkent op grond van de vestiging van een
statutaire zetel op hun grondgebied.
140
PB 1962, nr. 2, p. 36.
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heeft het zelf in de hand 'de eerste sprong' - naar zijn grondgebied - toe te
laten en van deze mogelijkheid is op grote schaal gebruik gemaakt"141.
Echter, deze openheid neemt in het geval van een liberalisatie van het
dienstenverkeer op grond van het principe van een onderlinge erkenning
van nationale vergunningen en controlestelsels onaanvaardbare dimensies
aan. Tot nog toe is dit slechts het geval in de tweede bankrichtlijn, in het
voorstel voor een richtlijn betreffende het verrichten van diensten op het
gebied van beleggingen van effecten en in het gewijzigd voorstel inzake het
directe levensverzekeringsbedrijf142.
Dit besluit en deze voorstellen gaan uit van het beginsel van één enkele
vergunning op basis van het principe van controle door het land van herkomst. Dit betekent dat een in een Lid-Staat gevestigde krediet- of beleggingsonderneming in een andere Lid-Staat bijkantoren kan openen of
diensten kan verrichten zonder dat daartoe een vergunning van het gastland is vereist. Een gevolg hiervan is dat ook 'niet-Europese' ondernemingen van een Lid-Staat mede van het recht kunnen genieten om vrij
diensten te verrichten in alle andere Lid-Staten, ook in die waarin zij zich
niet op dezelfde eenvoudige wijze zouden kunnen vestigen.
Zolang communautaire regels inzake de vrijmaking van het dienstenverkeer ontbreken mogen de Lid-Staten ondernemingen uit andere Lid-Staten
die op hun grondgebied diensten willen verlenen, onderwerpen aan regelingen die hun rechtvaardiging vinden in het algemeen belang, zolang zij
maar gelden voor iedere persoon of onderneming die op hun grondgebied
werkzaam is, en met dien verstande dat dit belang niet gewaarborgd wordt
door regels waaraan de dienstverrichter reeds in de eigen Lid-Staat waarin
hij gevestigd is, onderworpen is143. Echter, het gevolg van de inwerkingtreding van de tweede bankrichtlijn en van de genoemde voorstellen is dat alle
ondernemingen die de 'nationaliteit' van een Lid-Staat bezitten, vrij diensten kunnen verrichten in de hele Gemeenschap, dus ook 'niet-Europese'
ondernemingen of ondernemingen die onder buitenlandse controle staan.
De aanzienlijke verschillen tussen de nationale wetgevingen inzake de
toekenning van een 'nationaliteit' aan een onderneming leiden dus, in
combinatie met de liberale opvatting van artikel 58, tot de omstandigheid
141

P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 290. Volgens deze auteurs is het
wellicht mogelijk deze beperking op grond van art. 52, al. 2, en art. 56 te bestrijden.
142
Zie PB 1989, L 386/1, PB 1990, С 42/7 en PB 1990, С 72/5. Weliswaar gaat dit laatste
voorstel nog niet uit van het principe van de onderlinge erkenning, doch de daarin opgenomen
bepalingen hebben reeds een dergelijke graad van harmonisatie bereikt dat ook zij reeds een
gevaar inhouden van 'uitbuiting' van de verdragsregels door pseudogemeenschapsondememingen.
143 zje ¿e uitspraak van het Hof in zaak 279/80, Webb, Jur. 1981, p. 3305.
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dat in het geval van een liberalisatie van het dienstenverkeer op basis van
één vergunning, onder buitenlandse controle staande ondernemingen niet
alleen - zoals alle ondernemingen overigens - onderworpen zijn aan de
gemeenschapsrechtelijke verplichtingen inzake de uitoefening van bepaalde
werkzaamheden, doch ook op dezelfde wijze als 'originele' ondernemingen
van Lid-Staten kunnen genieten van het recht van vrije dienstverlening.
Gelet op deze rechtssituatie is het voor ondernemingen uit derde landen
aantrekkelijker om, in plaats van een bijkantoor of agentschap, een dochteronderneming op te richten. Immers, bijkantoren behouden de 'nationaliteit' van het derde land en het ziet er niet naar uit dat de Gemeenschap binnen afzienbare tijd gebruik zal maken van de bepaling van artikel 59, alinea
2 om het recht van vrije dienstverlening mede aan ondernemingen uit
derde landen te verlenen die buiten de Gemeenschap zijn gevestigd. De
reden hiervoor is dat deze bevoegdheid slechts doeltreffend kan worden
uitgeoefend indien de vestigingsvoorwaarden van de Lid-Staten ten aanzien
van ondernemingen uit derde landen gelijk zijn. Zoniet dan zouden deze
ondernemingen door zich te vestigen in de Lid-Staat met de minst restrictieve voorwaarden reeds kunnen profiteren van de intracommunautaire
vrijheid van dienstverlening. In dit verband is het interessant volgende
overweging van de tweede bankrichtlijn te vermelden, waaruit dit uitdrukkelijk blijkt: "Overwegende dat de procedures van Richtlijn 77/780 EEG, met
name inzake vergunningen voor bijkantoren van kredietinstellingen waaraan in derde landen vergunning is verleend, van toepassing blijven; dat
deze bijkantoren niet in aanmerking komen voor het vrij verrichten van
diensten uit hoofde van artikel 59, tweede alinea, van het Verdrag (...)".
Vandaar dat de Gemeenschap het nodig heeft geacht om op te treden ten
aanzien van deze subtiele penetratie in de gemeenschappelijk markt door
ondernemingen van derde landen via de oprichting van dochterondernemingen. Zij doet dit niet door een inhoudelijke beperking van de bevoegdheid van de Lid-Staten inzake de toegang tot de gemeenschappelijke markt
van buitenlandse ondernemingen, en evenmin door een minder liberale
interpretatie van artikel 58 aangezien zij niet tegen deze openheid gekant is.
Dit blijkt uit de toelichting van de Commissie bij het voorstel voor een
tweede bankrichtlijn: "Het is een gegeven dat de Gemeenschap één van de
meest open bankmarkten ter wereld is (...) Ofschoon zij zich derhalve richt
op de liberalisering van financiële markten in het kader van de interne
markt, verliest ze geenszins de voortgang uit het oog van pogingen de financiële markten op wereldniveau te liberalizeren (...)"144. Het blijkt ook uit
de op vier na laatste overweging van deze richtlijn inzake wederkerigheid
144

COM 1989,715 def.
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op communautaire grondslag: "dat deze procedure niet ten doel heeft de financiële markten van de Gemeenschap af te sluiten, maar - aangezien de
Gemeenschap voornemens is haar financiële markten voor de rest van de
wereld open te houden - de liberalisatie van de globale financiële markten
in andere derde landen te verbeteren". Dit wijst op de wil van de Gemeenschap de uitdaging van een liberalisering, ook op internationaal niveau, aan
te gaan.
Deze openheid wettigt volgens haar wel een zekere procedurele beperking
van de bevoegdheid van de Lid-Staten inzake de toegang tot hun grondgebied van ondernemingen uit derde landen. In dit verband is het nuttig het
oorspronkelijk voorstel voor een tweede bankrichtlijn te vermelden. Dit
voorstel bepaalt dat de Lid-Staten de overige Lid-Staten en de Commissie in
kennis dienen te stellen van elk verzoek om een vergunningverlening aan
een dochteronderneming waarvan de moederonderneming onder het recht
van een derde land valt, of de verwerving van een deelneming door een
dergelijke moederonderneming. Zij dienen een besluit dienaangaande op te
schorten om de Commissie in de gelegenheid te stellen na te gaan "of alle
kredietinstellingen van de Gemeenschap in het betrokken derde land een
behandeling op basis van wederkerigheid genieten, met name ten aanzien
van de vestiging van bijkantoren of de verwerving van deelnemingen in
kredietinstellingen" 145 . In de tweede bankrichtlijn is er geen sprake meer
van een opschorting van de bevoegdheid van de Lid-Staten terzake, doch
slechts van een plicht voor de Lid-Staten van kennisgeving van elke vergunningsverlening of van elke deelnemingsverwerving. De Lid-Staten behouden dus in principe hun autonomie om beslissingen te nemen 146 .
Artikel 9, lid 4, bepaalt evenwel dat indien de Commissie vaststelt dat
kredietinstellingen van de Gemeenschap in een derde land geen nationale
behandeling krijgen en dat de voorwaarden voor daadwerkelijke toegang tot
de markt niet zijn vervuld, kan worden besloten dat de Lid-Staten hun
beslissing inzake vóór het tijdstip van het besluit ingediende of toekomstige
vergunningsaanvragen en het verwerven van deelnemingen, moeten
beperken of opschorten gedurende drie maanden. De Raad kan binnen deze
termijn in het licht van het resultaat van de onderhandelingen die de
Commissie voert, besluiten of de maatregelen van toepassing blijven.

145
Zie art. 7 van dit voorstel; zie ook het gelijkluidend art. 6 van het oorspronkelijk voorstel
betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen en effecten, en art. 9
van het gewijzigd voorstel inzake het directe levensverzekeringsbedrijf.
146 zie art. 8. Zie ook art. 7 van het gewijzigd voorstel betreffende de dienstverrichting op
het gebied van effecten, en art. 9 van het gewijzigd voorstel inzake het directe levensverzekeringsbedrijf.
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Ondanks de afzwakking ten aanzien van het oorspronkelijke voorstel - de
meest waarschijnlijke reden hiervoor is de daarin voorziene vrij sterke
procedurele beperking van de bevoegdheid van de Lid-Staten -, bevat deze
richtlijn dus toch een mogelijkheid tot beperking of opschorting van hun
bevoegdheid indien blijkt dat de kredietinstellingen van de Gemeenschap in
het/de betrokken derde land(en) geen nationale behandeling krijgen. In tegenstelling tot het oorspronkelijk voorstel is deze beperking slechts gericht
op het verkrijgen van een nationale behandeling, en niet van een daadwerkelijke toegang van de kredietinstellingen van de Gemeenschap tot de
markt van derde landen vergelijkbaar met die welke de Gemeenschap toekent aan instellingen van dat derde land. De enige plicht die de Lid-Staten in
dit laatste geval hebben is de Commissie in kennis te stellen van elke vergunningverlening en deelneming enerzijds, en van de algemene moeilijkheden die hun ondernemingen ondervinden bij vestiging of uitoefening
van bankwerkzaamheden in een derde land anderzijds147.
Voor wat de gemeenschapsbevoegdheid betreft inzake deze incidentele externe dimensie, kan men ook hier stellen dat de artikelen 57 en 66 een
voldoende rechtsgrondslag bieden. Immers, de nog bestaande aanzienlijke
verschillen tussen de nationale wetgevingen inzake de toekenning van een
'nationaliteit' aan een onderneming enerzijds, en de handhaving van de
'openheid' van het verdragsregime anderzijds, leiden tot een mogelijke
omzeiling van de verdragsvoorschriften door ondernemingen die onder
buitenlandse controle staan. Dit maakt een beperkte procedurele beperking
van de bevoegdheid van de Lid-Staten noodzakelijk, die van tweeërlei aard
is. Ten eerste is een opschorting van hun bevoegdheid mogelijk ter bekoming van een nationale behandeling; ten tweede zijn de Lid-Staten onderworpen aan een plicht van kennisgeving, om de Commissie in staat te stellen eventueel een wederkerige behandeling te bedingen. Een liberale opvatting van artikel 58 is met andere woorden slechts houdbaar indien de
Gemeenschap bevoegd is om voor ondernemingen van de Gemeenschap
minstens gelijkwaardige voordelen te bedingen. Of nog, de incidentele externe dimensie is noodzakelijk voor de efficiënte uitoefening van de gemeenschapsbevoegdheden inzake vestiging en dienstenverrichting.
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Zie de artt. 8 en 9 van de tweede bankrichtlijn, art. 7 van het gewijzigd voorstel inzake de
dienstverrichting op het gebied van effecten en art. 9 van het gewijzigd voorstel inzake het
directe levensverzekeringsbedrijf.
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Evaluatie
Uit bovenstaande blijkt hoe coördinatierichtlijnen een incidentele externe
dimensie kunnen bezitten ten aanzien van ondernemingen uit derde landen en ten aanzien van ondernemingen die, hoewel op het eerste gezicht
een onderneming van een Lid-Staat, onder buitenlandse controle staan.
Deze dimensie kan twee soorten beperkingen van de bevoegdheid van de
Lid-Staten tot gevolg hebben. Vooreerst kan de bevoegdheid van de Lid-Staten inhoudelijk worden beperkt met betrekking tot de toegang tot en de behandeling op hun grondgebied van ondernemingen met hoofdkantoor buiten de Gemeenschap. De Lid-Staten mogen dan ten aanzien van laatstgenoemden minstens geen bepalingen toepassen die tot een gunstiger behandeling leiden dan die welke geldt voor bijkantoren van kredietinstellingen
met hoofdkantoor binnen de Gemeenschap. Gelet op de toenemende internationalisering van het vestigings- en dienstenverkeer, valt te verwachten
dat deze beperking steeds groter zal worden: "Einschränkungen der Freiheit
der Mitgliedstaaten bei der niederlassungrechtlichen Behandlung von Drittländerangehörigen sind häufig und gewinnen zunehmend an Wichtigkeit"148.
Voorts kan in bepaalde gevallen de bevoegdheid van de Lid-Staten procedureel worden beperkt met betrekking tot de toegang van ondernemingen
van derde landen tot hun grondgebied, wanneer laatstgenoemden een
dochteronderneming wensen op te richten of een deelneming willen verwerven in een onderneming van een Lid-Staat waardoor deze laatste een
dochteronderneming wordt van de onderneming van het derde land. De
reden hiervoor is dat ook ondernemingen die onder buitenlandse controle
staan de 'nationaliteit' van een Lid-Staat kunnen verwerven. In bepaalde
gevallen kan dit tot een omzeiling van de nationale vestigingsvereisten en
een te vergaande benutting van het verdragsregime leiden.
De persoonlijke werkingssfeer van het gemeenschapsrecht is met andere
woorden, voorzover het de naleving van verplichtingen betreft, zeker niet
beperkt tot de onderdanen van de Lid-Staten: "(...) any physical or legal person who operates or produces an effect within the common market
established by the Treaty can become a subject of Community law, so that
neither a local connection with Community territory, nor a personal connection with the order of Member States is necessary"149. Een goed voorbeeld
van de hypothese van een afwezigheid van een territoriale band bieden de
mededingingsbepalingen, aangezien zij ten aanzien van alle ondernemin148
149

H. von der Groeben, Kommentar, Band I, p. 608.
R. Monaco, ELR1976, p. 273.
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gen gelden die binnen de Gemeenschap handelen, ongeacht hun plaats van
vestiging of plaats van activiteiten150. Een duidelijk voorbeeld van de hypothese van een afwezigheid van een persoonlijke band bieden dezelfde
mededingingsbepalingen en bovengenoemde coordinatierichtlijnen in de
mate dat zij van toepassing zijn ten aanzien van alle ondernemingen, ongeacht hun 'nationaliteit'.

b. Instrumentele 'implied powers' en materiële equivalentie
Enkele van de hierboven geanalyseerde richtlijnen stipuleren, zoals reeds
aangegeven, een uitdrukkelijke mogelijkheid voor de Gemeenschap om internationale overeenkomsten te sluiten.
Vooreerst zijn er die richtlijnen die bepalingen bevatten inzake de toegang
tot de gemeenschappelijke markt en de behandeling op de gemeenschappelijke markt van ondernemingen met hoofdkantoor buiten de Gemeenschap
regelen. Artikel 29 van de eerste verzekeringsrichtijn bepaalt dienaangaande: "De Gemeenschap kan, in overeenkomstig het Verdrag met één of
meer derde landen gesloten overeenkomsten, besluiten tot toepassing van
bepalingen welke afwijken van die van deze titel, ten einde, op basis van
wederkerigheid, aan de verzekerden van de Lid-Staten een voldoende bescherming te waarborgen". Artikel 9, lid 3, van de eerste bankrichtijn is in
enigszins andere bewoordingen opgesteld: "Onverminderd lid 1, kan de
Gemeenschap bij overeenkomstig het Verdrag met een of meer derde landen gesloten overeenkomsten regelingen treffen inzake de toepassing van
bepalingen die, op basis van wederkerigheid, de bijkantoren van een kredietinstelling met hoofdkantoor buiten de Gemeenschap eenzelfde behandeling op haar gehele grondgebied verzekeren". De reden voor dit lichte
verschil is de omstandigheid dat deze richtlijn, in tegenstelling tot de eerste
verzekeringsrichtlijn die een aantal minimumvoorwaarden bepaalt voor de
toekenning van de vergunning, voor de Lid-Staten slechts de verplichting
inhoudt om ten aanzien van bijkantoren van ondernemingen van derde
landen geen gunstiger behandeling toe te passen dan ten aanzien van bijkantoren van kredietinstellingen van de Lid-Staten. Artikel 24 van richtlijn
89/298 tot coördinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van, het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat moet worden gepubli150

Zie de uitspraak van het Hof in de gevoegde zaken 89/85,104/85,114/85,116/85,117/85,
125 t/m 129/85, of de Houtslijpzaken, 27-9-1988, overweging 16: "In dit verband zij opgemerkt
dat een inbreuk op artikel 85 (...) uit een tweeledige gedraging bestaat: de vorming van het
kartel en het in praktijk brengen ervan. Door de toepasselijkheid van de mededingingsrechtelijke verbodsbepalingen afhankelijk te stellen van de plaats waar het kartel is gevormd, zou
het de ondernemingen natuurlijk wel erg gemakkelijk worden gemaakt om die verbodsbepalingen te omzeilen. Het gaat er dan ook om, waar aan het kartel uitvoering wordt gegeven".
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ceerd bij een openbare aanbieding van effecten bepaalt: "De Gemeenschap
kan, door middel van overeenkomstig het Verdrag met een of derde landen
gesloten overeenkomsten, op basis van wederkerigheid die prospectussen
voor openbare aanbieding die zijn opgesteld en aan toezicht onderworpen
overeenkomstig de voorschriften van dat derde land of die derde landen,
erkennen als zijnde in overeenstemming met de bepalingen van deze
richtlijn, mits de betrokken voorschriften de beleggers een bescherming
bieden die gelijkwaardig is aan die welke door deze richtlijn wordt geboden,
ook indien die voorschriften verschillen van de bepalingen van deze richtlijn". Deze laatste bewoordingen zijn verklaarbaar in het licht van de omstandigheid dat deze richtlijn niet, zoals de vorige, de vrijmaking van het
vestigingsrecht op basis van artikel 57 beoogt, doch de uniformisatie van het
vennootschapsrecht op basis van artikel 54. De bereikte graad van coördinatie op dit gebied is van dien aard dat het principe van wederzijdse erkenning
kan worden gebruikt voor een gemeenschapsregeling inzake de openbare
aanbieding van effecten. Aangezien het voor de efficiëntie van deze richtlijn
"noodzakelijk is om ook onder het toepassingsgebied van deze richtlijn effecten op te nemen die worden uitgegeven door vennootschappen of ondernemingen die onder de wetgeving van derde landen vallen"151, kan het
ook "wenselijk (zijn) te voorzien in uitbreiding door middel van overeenkomsten tussen de Gemeenschap en derde landen, van de erkening op basis
van wederkerigheid van prospectussen van die landen"152.
Vervolgens zijn er richtlijnen die de oprichting van dochterondernemingen
door ondernemingen van derde landen betreffen. Ook zij voorzien in een
mogelijkheid van gemeenschapsovereenkomsten. Artikel 9, lid 3, van de
tweede bankrichtlijn bepaalt dat de Commissie aan de Raad voorstellen kan
doen "om een passend onderhandelingsmandaat te verkrijgen ten einde
voor de kredietinstellingen van de Gemeenschap vergelijkbare concurrentiemogelijkheden te verkrijgen". Het vierde lid van dit artikel bepaalt dat
indien de Commissie vaststelt dat kredietinstellingen van de Gemeenschap
in een derde land geen nationale behandeling krijgen "zij onderhandelingen (kan) openen om dit euvel te verhelpen"153.
In het hiernavolgende zal worden onderzocht of deze overeenkomsten op
grond van instrumentele 'implied powers' kunnen worden gesloten.

151

Zie de voorlaatste overweging.
^ 2 Zie de laatste overweging van richtlijn 89/298.
153 zie ook а Г (. 7, leden 4 en 5 van het gewijzigd voorstel inzake de vrije dienstverlening op
het gebied van beleggingen in effecten, en art. 9 van het gewijzigd voorstel voor een tweede
richtlijn inzake het directe levensverzekeringsbedrijf.
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Om te beginnen is het nuttig op te merken dat deze richtlijnen ook vanuit
dit conventioneel perspectief154 een gelijkenis met Oerordening 543/69
(AETR) vertonen in de mate dat artikel 3 eveneens een uitdrukkelijke mogelijkheid stipuleert van gemeenschapsovereenkomsten: "De Gemeenschap
voert met derde landen de onderhandelingen die eventueel nodig zijn voor
de toepassing van deze verordening". Mede gelet op de externe dimensie
van deze richtlijnen, suggereert deze gelijkenis ook hier een mogelijke toepassing van een instrumentele 'implied powers'-constructie. Weliswaar is
in deze situatie niet - zoals in de AETR-uitspraak - een verordening in het
geding, doch het is nu algemeen aanvaard dat ook richtlijnen 'gemeenschappelijke regels' kunnen zijn in de zin van de AETR-uitspraak, minstens
voor zover zij een dwingend kader aan de Lid-Staten opleggen. Immers, in
dit geval bewerkstelligen ook zij een overgang van de wetgevende bevoegdheid van de Lid-Staten terzake naar de Gemeenschap155.
Het is evenwel opvallend hoe ondanks het bestaan van deze richtlijnen die
in een conventionele gemeenschapsbevoegdheid voorzien, aan dit (conventioneel) aspect in de doctrine nauwelijks of slechts op een zeer summiere wijze aandacht is besteed.
In recente handboeken zijn volgende verwijzingen te vinden. Volgens
Kapteyn en Verloren van Themaat is het niet gemakkelijk om in het verdrag een aanknopingspunt te vinden voor een betoog dat de bevoegdheden
tot interne regeling op het gebied van het vestigingsrecht en het dienstenverkeer noodzakelijkerwijs de bevoegdheid insluiten de desbetreffende materies ook voor de externe betrekkingen te regelen, aangezien deze vrijheden voorbehouden zijn aan onderdanen van Lid-Staten en de interne regelingen derhalve alleen op hen van toepassing zijn. In een hierbij behorende
voetnoot merkt hij evenwel op: "Sommige coördinatierichtlijnen bevatten
overigens wel regels met betrekking tot de toelating van bijkantoren en
agentschappen van ondernemingen uit derde landen, en voorzien zelfs in
het sluiten van overeenkomsten terzake tussen de Gemeenschap en derde
landen" 156 . Iets verder preciseert hij dit door met betrekking tot de harmonisatie van wetgeving en de mogelijkheid van een extern beleid op dit
gebied te stellen dat indien richtlijnen bestaan, de Lid-Staten niet meer gerechtigd zijn verbintenissen met derde landen dienaangaande aan te gaan,
en dat dergelijke verbintenissen slechts langs communautaire weg tot stand
kunnen komen. In een voetnoot hierbij vermeldt hij ter titel van voorbeeld
154
Zie ook supra, waar gewezen is op de gelijkenis met betrekking tot de externe dimensie van
autonome aard, p. 212.
155 Zie hiertoe o.a. O. Jacot-Guillarmond, Droit communautaire, p. 78, H. Knick, Völkerrechtliche Verträge, p. 43, en R. Kovar, in Relations extérieures, p. 24.
'56 p. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 522.
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de Bonn-conventie157 en de onderhandelingen in de OESO over de harmonisatie van internationale verslaggevingsvoorschriften, zonder evenwel de
hierboven geanalyseerde coördinatierichtlijnen ook in dit verband te vermelden. Betekent dit dat tussen het hierna te bespreken voorbeeld van de
OESO-onderhandelingen en bovengenoemde coördinatierichtlijnen een
verschil bestaat, in die zin dat in het eerste geval een toepassing van
'implied powers' mogelijk is, en in het tweede geval niet?
Lauwaars en Timmermans nemen evenmin een duidelijke stellingname
in. Na te hebben vastgesteld dat vennootschappen en rechtspersonen voor
de toekenning van het vestigingsrecht worden gelijkgesteld met natuurlijke
personen, mits zij zijn opgericht naar het recht van een Lid-Staat en tenminste hun statutaire zetel in een Lid-Staat hebben, voegen zij hier in een
voetnoot zonder enige toelichting aan toe: "Vennootschappen en rechtspersonen uit derde landen kunnen dus op de artt. 52 en volgende EEG geen
beroep doen. Wel kan de Gemeenschap op dit terrein overeenkomsten met
derde landen sluiten. Zo heeft de Commissie een overeenkomst met Zwitserland over de vestiging van bijkantoren van verzekeringsmaatschappijen
ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd"158.
Slechts twee auteurs uit de vroegere doctrine stellen uitdrukkelijk dat artikel 29 van de eerste verzekeringsrichtlijn volledig in overeenstemming is
met de AETR-uitspraak. Zo meent Fischer: "Verhandlungen mit Drittländern über diese Vorschrifte fallen in die ausschliessliche Zuständigkeit der
Gemeinschaft. Weil die Vorschriften das Niederlassungsrecht, nicht aber
den Diens ten verkehr mit dem Ausland betreffen, ergibt sich die Zuständigkeit nicht aus dem Art. 113 EWGV, sondern aus dem System des Vertrages (Urteil des EuGH in der Rechtssache 22/70) (...). Diese Zuständigkeit ist
zum Überfluss noch bestätigt - nicht konstituiert! - in Art. 29 der Richtlinie"159. Peeters is dezelfde mening toegedaan160.
De afwezigheid van verdere gedetailleerde aandacht is zeker verwonderlijk
in het licht van de omstandigheid dat deze mogelijkheid om internationale
overeenkomsten te sluiten sinds enige tijd het theoretisch kader te buiten is
getreden, met name door het mandaat van de Raad aan de Commissie tot
het voeren van onderhandelingen met Zwitserland over de sluiting van
een overeenkomst in de verzekeringssector, en door het besluit van de Raad
inzake de te volgen procedure voor de formulering van het standpunt van
de Lid-Staten met betrekking tot de werkzaamheden van de OESO op het
gebied van de harmonisatie van de internationale normen voor de boek157 Voor nadere details hierover, zie supra, p. 194-195.
1 " R. Lauwaars en C. Timmermans, Europees gemeenschapsrecht, p. 184, voetnoot 232.
'59 R. Fischer, KSE 1974, p. 11.
160
G. Peeters, SEW 1971, p. 93.
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houding 1 6 1 . In het hiernavolgende zullen deze concrete situaties en ook d
andere in de richtlijn bepaalde mogelijkheden om internationale overeen
komsten te sluiten, nader worden toegelicht.

- Ondernemingen uit derde landen en pseudogemeenschapsondeme
mingen
Een concreet voorbeeld van de hypothese van ondernemingen uit derd
landen biedt het mandaat van de Raad in 1973 aan de Commissie gegevei
inzake de sluiting van een overeenkomst betreffende het directe verzeke
ringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche me\
Zwitserland. Sinds kort zijn deze onderhandelingen in een eindstadium ge
komen 1 6 2 .
Hoewel het voorstel van de Commissie van 1983 gebaseerd was op artike
113 1 6 3 , heeft zij de rechtsgrondslag voor deze overeenkomst nog zeer on
langs gewijzigd door in plaats van artikel 113, een combinatie van de artike
len 57 en 235 als rechtsgrond voor te stellen164. De meest waarschijnlijke re
den voor deze wijziging is de nog sterke onzekerheid met betrekking tot he
toepassingsbereik van artikel 113 voor een internationale regeling van he
vestigingsrecht 165 . Men kan evenwel vraagtekens plaatsen achter de nood
zakelijkheid van een toevoeging van artikel 235. Gelet op de conform artike
57 aanwezige incidentele externe dimensie van de eerste verzekerings
richtlijn zou men kunnen verwachten dat de sluiting van een overeen
komst op grond van een instrumentele 'implied powers'-constructie ooi
hier mogelijk is 1 6 6 . In dit verband zij gewezen op die auteurs die niet hebbe:

161

Opgemerkt zij dat de Gemeenschap reeds aan de werkzaamheden van verschillende ir
temationale organisaties deelneemt; zie hiertoe bijvoorbeeld het twaalfde Algemeen Vei
slag, punt 109 en het achttiende Algemeen Verslag, punt 147; het verschil evenwel tussen dez
situaties en die van de OESO is dat hier voor het eerst een bindend besluit van de Raad ov«
de wijze van deelname van de Gemeenschap aan de lopende onderhandelingen ten grondsla
ligt.
1 6 2
In 1982 paragrafeerde de Commissie de tekst van een ontwerpovereenkomst; aangezie
deze overeenkomst echter een gevaar inhield voor de wetgevingsautonomie van de Gemeei
schap, heeft de Raad nieuwe onderhandelingsrichtlijnen verstrekt ter opneming van ее
artikel dat de wetgevingsautonomie van elke partij veilig moet stellen. Zie COM 1989, 43
def., en ook Agence Europe, nrs. 5068,5084 en 5100 van resp. 31 juni, 7 en 9 september 1989.
163
PB 1983, С 154/33.
164
Zie PB 1990, С 53/1.
1 6 5
Voor recente details, zie o.a. С Pisuisse, SEW 1987, p. 186 e.v. Zie ook P. Demaret, L
politique commerciale: perspectives d'évolution et faiblesses présentes, in Structure an
dimensions, p. 79.
166 Deze dimensie is immers doorslaggevend voor het vereiste van een materiële equivaler
tie; zie supra, p. 158.
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geaarzeld de bevoegdheid tot onderhandelen met Zwitserland in het kader
van een 'implied powers'-constructie te plaatsen, dit evenwel zonder enige
toelichting167.
Echter, een toelichting is noodzakelijk, en dit omwille van twee redenen.
Vooreerst omdat artikel 23, lid 2, van de eerste verzekeringsrichtlijn slechts
een minimumbepaling is in de zin dat de Lid-Staten nog bijkomende voorwaarden kunnen stellen aan een vergunningverlening 168 . Hoewel men
richtlijnen in principe als gemeenschappelijke regels kan beschouwen in de
zin van AETR, is het de vraag of dit ook geldt voor minimumrichtlijnen.
Om een antwoord op deze vraag te geven is het belangrijk de precíese
draagwijdte van de AETR-uitspraak met betrekking tot de omvang van de
exteme gemeenschapsbevoegdheid te bepalen. Een cruciaal element in deze
discussie speelt overweging 22 die bepaalt dat "de Lid-Staten buiten het kader van de gemeenschappelijke instellingen geen verbintenissen mogen
aangaan, welke genoemde regels zouden kunnen aantasten of aan de betekenis hiervan zouden kunnen afdoen"169. In de doctrine is het algemeen
aanvaard dat een externe gemeenschapsbevoegdheid bestaat zodra bepalingen van een te sluiten overeenkomst tegenstrijdig zijn met gemeenschappelijke regels. Uit de woorden "aan de betekenis afdoen" concludeert een
meerderheid in de doctrine dat een externe gemeenschapsbevoegdheid
eveneens bestaat wanneer deze overeenkomst gevolgen heeft voor gemeenschappelijke regels. Bourgeois preciseert deze gevolgen als: "(...) by
altering the nature of such rules, rendering them more or less strict, or by
changing their scope, by enlarging or limiting their field of application"170.
De reden voor deze ruime lezing die een sterkere beperking van de externe
soevereiniteit van de Lid-Staten met zich meebrengt, is de externe context
van deze afbakeningsproblematiek. Een vrijheid van de Lid-Staten om op
het gebied van minimumregelingen van een richtlijn verdergaande externe
verbintenissen met derde landen aan te gaan, bemoeilijkt een toekomstig
167
J. Megret, Le droit de la CEE, vol. 12, p. 124, R. Kovar, in Relations extérieures, p. 24 en J.
Raux, Chroniques, Les accords extemes de la C.E.E., RTDE 1975, p. 239.
1
^ Art. 9, lid 1 van de eerste bankrichtlijn verschilt hier in wezen niet van, aangezien het een
verbod van een gunstiger behandeling bevat
169
Zie ook supra, p. 162.
17
0 J. Bourgeois, in Division of powers, p. 101. Zie ook R. Kovar, in Relations extérieures, p. 24,
К. Lenaerts, in Relations extérieures, p. 58, en J. Megret, Le droit de la CEE, vol. 12, p. 110.
Voor een tegenovergestelde visie, zie P. Lachman, in Division of powers, p. 83-84 en С Tim
mermans, RM Themis 1980, p. 423. In dit verband zij gewezen op de analoge discussie inzake
een mogelijke externe bevoegdheid van de Lid-Staten in geval van art. 100 A, lid 4. Hierbij is
het opvallend dat Timmermans van mening is dat het in dit geval te ver gaat een externe be
voegdheid voor de Lid-Staten in te ruimen, R. Lauwaars en C. Timmermans, Europees gemeen
schapsrecht, p. 278. Voor eenzelfde visie, zie ook C. Ehlermann, in Relations extérieures, p. 88
en V. Constantinesco, in Relations extérieures, p. 67.
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gemeenschapsoptreden in een veel sterkere mate dan wanneer deze regelingen op een niet-conventionele wijze worden genomen171. Zo concludeert
Louis terecht: "(...) que, même lorsque les Etats disposent en vertu d'une
directive d'une possibilité de déroger aux règles communes, ils ne puissent
pas exercer cette faculté par voie conventionnelle"172.
In dit verband zij evenwel opgemerkt dat het weinig waarschijnlijk is dat de
Lid-Staten strengere bijkomende voorwaarden op een conventionele wijze
zullen bedingen. Een eenzijdige oplegging van deze voorwaarden is eenvoudiger en logischer. Deze discussie is wel zinvol met betrekking tot
andere minimumrichtlijnen. Het is belangrijk dat de Gemeenschap dan een
exclusieve conventionele bevoegdheid bezit, aangezien een optreden van de
Lid-Staten buiten de Gemeenschap om toekomstige acties van de Gemeenschap kan bemoeilijken en/of belemmeren. Deze bevoegdheid om internationale overeenkomsten te sluiten kan zij daarom gronden op een
AETR-constructie. Deze conclusie geldt ook voor de verzekeringrichtlijn.
Weliswaar kunnen de Lid-Staten verdergaande beperkingen stellen maar zij
kunnen geenszins een versoepeling van de voorwaarden toekennen. Dit
behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap, aangezien een
versoepeling duidelijk een invloed heeft op de bestaande minimumregelingen.
Een afwijzing van deze ruime lezing van de AETR-uitspraak staat de sluiting van een gemeenschapsovereenkomst hoe dan ook niet in de weg. De
sluiting van een overeenkomst is dan mogelijk op grond van een echte
instrumentele 'implied powers'-constructie, namelijk advies 1/76. De algemene opmerking van Kapteyn en Verloren van Themaat dat afgeleide externe bevoegdheden van de Gemeenschap steeds gegeven zijn indien het
treffen van een externe regeling noodzakelijk is voor het bereiken van een
harmonisatiedoel, vindt hier dan een concrete toepassing173. Deze constructie heeft wel het nadeel dat de noodzakelijkheid van de sluiting van een
overeenkomst voor de zinvolle uitoefening van een interne bevoegdheid
dient te worden aangetoond, en dat de Lid-Staten ondertussen zelf nog bevoegd zijn om internationale overeenkomsten te sluiten.
Een nadere toelichting van de mogelijke toepassing van een instrumentele
'implied powers'-constructie is ook gewenst om een tweede reden. Men kan
zich afvragen in hoeverre de Gemeenschap bevoegd is een wederkerige behandeling te bedingen voor bijkantoren van ondernemingen van de Lid171

Zie ook K. Lenaerts, in Relations extérieures, p. 59: "(...) l'exercice exteme d'une compétence étatiquerisquede freiner beaucoup plus le développement futur d'une action commune au
sein de la Communauté (...) que ne ferait l'exercice interne d'une telle compétence".
172
J. Megret, Le droit de la CEE, vol. 12, p. 110.
' " P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 524.
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Staten die op het grondgebied van Zwitserland opereren174. Deze vraag betreft de vaststelling van de materiële equivalentie tussen de autonome
bepalingen van de richtlijn en het voorwerp van de te sluiten overeenkomst.
In dit verband is het belangrijk op te merken dat de wederkerigheid een inherent element is van elke internationale overeenkomst waarvoor het
meerzijdig karakter kenmerkend is. Weliswaar zijn meerzijdigheid en wederkerigheid geen synoniemen, doch in het kader van de rechtsbetrekkingen tussen de EEG en de meeste derde landen en/of internationale organisaties kan men deze wel als zodanig beschouwen aangezien beide partijen
vanuit een gelijkwaardige positie onderhandelen175. In het kader van de
positieve integratie is reeds gewezen op bepaalde visserij-overeenkomsten
waarin wederzijdse rechten worden bedongen en op de mogelijkheid om op
het gebied van de mededinging een gelijke behandeling te bedingen voor
ondernemingen van de Gemeenschap die zich op het grondgebied van een
derde land bevinden176. Gelet op de mogelijke externe dimensie van gemeenschapsbevoegdheden ook op het gebied van de beperkt positieve integratie, dienen overeenkomsten waarin een wederkerige behandeling op het
gebied van de vestiging en dienstverlening wordt bedongen voor ondernemingen van de Gemeenschap, eveneens mogelijk te zijn. Immers, in het
licht van de toenemende internationalisering van het vestigings- en dienstenverkeer, is het niet onwaarschijnlijk dat derde landen de Gemeenschap
in de toekomst zullen aanspreken voor de toekenning van een soepeler
regime voor hun bijkantoren die op de gemeenschappelijke markt opereren. Een erkenning van een conventionele gemeenschapsbevoegdheid op
basis van een 'implied powers'-constructie zou weinig zinvol zijn indien
deze constructie niet mede de bevoegdheid omvat om ook voor bijkantoren
van ondernemingen van de Gemeenschap op het grondgebied van derde
landen een soepeler regime te bedingen. Het sterker karakter van internationale overeenkomsten ten aanzien van autonome besluiten heeft in dit
verband anders gezegd betrekking op het verkrijgen van een wederkerige
behandeling. Zoals reeds aangegeven, staat dit sterker karakter de vaststelling van een materiële equivalentie niet in de weg177.

174

Deze vraag geldt zowel voor de AETR-constructie als voor de 1/76-constructie. Voor
nadere details hierover, zie supra, p. 157 e.v.
175 Het is slechts in bepaalde overeenkomsten met ontwikkelingslanden, zoals de Loméovereenkomst, dat dit wederkerigheidselement verdwijnt teneinde met structurele ongelijkheden rekening te houden.
176
Zie supra, p. 185 en p. 192.
l 7 ? zie supra, p. 158.
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Gelet op bovenstaande kan men stellen dat artikel 57 een voldoende rechtsgrond biedt voor de sluiting van een overeenkomst door de Gemeenschap
met Zwitserland inzake het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering
van de levensverzekeringsbranche. De toevoeging van artikel 235 duidt op
een weerstand van de Lid-Staten binnen de Raad ten aanzien van een besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid. De meest waarschijnlijke
verklaring voor het feit dat de Commissie hiertegen geen weerstand heeft
geboden en artikel 235 mede in het voorstel heeft opgenomen, is dat bevoegdheidsdiscussies tussen Raad en Commissie tot een verder uitstel van
de sluiting van de overeenkomst zouden leiden178.
Bovenstaande geldt ook voor de enigszins andersluidende bepalingen over
onderhandelingen met derde landen van artikel 24 van richtlijn 89/298 inzake ie coördinatie van de eisen gesteld aan het verplicht te publiceren
prospectus bij openbare aanbiedingen van effecten. Deze op basis van artikel
54 genomen richtlijn gaat uit van het beginsel van wederzijdse erkenning
van het te publiceren prospectus bij aanbieding van effecten179, en is noodzakelijkerwijs mede van toepassing op effecten uitgegeven door vennootschappen van derde landen180. Dit betekent dat wanneer laatstgenoemde
vennootschappen aan de eisen voldoen inzake het verplicht te publiceren
prospectus conform de voorschriften van hun land, zij toch een nieuw
prospectus moeten opstellen, conform de voorschriften van de richtlijn181.
Ook hier is het waarschijnlijk dat derde landen de Gemeenschap zullen
aanspreken om deze omslachtigheid te vermijden. Daarom bepaalt artikel
24 dat, indien dit prospectus een bescherming voor beleggers biedt die gelijkwaardig is aan die welke door de richtlijn wordt geboden, de Gemeenschap met dit land "op basis van wederkerigheid de prospectussen
voor openbare aanbieding die zijn opgesteld en aan toezicht onderworpen
overeenkomstig de voorschriften van dat derde land of die derde landen"
kan erkennen.

17

" Men zou kunnen stellen dat t.a.v. deze subtielere conflicten inzake de rechtsgrond art. 235,
zoals de gemengde overeenkomsten, een rol van 'problem-shifter' speelt. In dit verband niet
zozeer m.b.t. de vraag of de Gemeenschap als wel de Lid-Staten bevoegd zijn, doch wel m.b.t.
de vraag of een bepaalde specifieke gemeenschapsbevoegdheid, in casu art. 57, een voldoende
rechtsgrond biedt, wat een besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid tot gevolg heeft.
Zoniet dan is ook de aanwending van de niet-specifieke gemeenschapsbevoegdheid van art.
235 nodig, wat een besluitvorming bij unanimiteit tot gevolg heeft. Ter illustratie zij gewezen
op de bevoegdheidsdiscussies over de door de Gemeenschap gesloten samenwerkingsovereenkomsten op grond van de artt. 113 én 235. Zie ook P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat,
Inleiding, p. 82, voetnoot 20.
179
Zie art. 20.
180 2ie de voorlaatste overweging. Zie ook supra p. 215.
*°1 Zie in het bijzonder art. 11.
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Ook hier kan men stellen dat de sluiting van een overeenkomst op grond
van een AETR-constructie mogelijk is. De bepalingen van de overeenkomst
zullen duidelijk gevolgen hebben voor het autonoom regime van de richtlijn. Voor effecten uitgegeven door het betrokken derde land zal een bewijs
van de in artikel 11 vermelde gegevens niet meer nodig zijn. Voorts betreft
het bedingen van een wederkerigheid ook hier een inherent element van de
overeenkomst en staat het de vaststelling van een materiële equivalentie
niet in de weg.
De hypothese van pseudogemeenschapsondernemingen - zoals aan de orde
in de tweede bankrichtlijn en de gelijkluidende voorstellen inzake dienstverlening op het gebied van beleggingen in effecten en inzake de levensverzekeringssector - verschilt niet fundamenteel van de hypothese van ondernemingen uit derde landen. Weliswaar is de incidentele externe dimensie
van deze richtlijn minder ingrijpend ten aanzien van de bevoegdheden van
de Lid-Staten. Immers, zij is slechts procedureel van aard en hierbinnen
bestaat nog een gradatie. De sterkste beperking van de bevoegdheden van de
Lid-Staten betreft een mogelijke opschorting inzake vergunningverleningen
en deelnemingen. Voor het overige zijn de Lid-Staten slechts onderworpen
aan een plicht van kennisgeving aan de Commissie.
Echter, dit staat de conclusie niet in de weg dat een aanwending van instrumentele 'implied powers' in de AETR-zin in beide gevallen eveneens mogelijk is. Zoals reeds aangegeven, is deze externe dimensie in bepaalde omstandigheden noodzakelijk voor de efficiënte uitoefening van de artikelen
57 en 66. Zij is gericht op het verkrijgen van een respectievelijk nationale en
wederkerige behandeling 1 8 2 . Het wederkerigheidselement ligt dus in dit
geval reeds besloten in de autonome externe dimensie. Bijgevolg is elke
twijfel inzake de aanwezigheid van een materiële equivalentie tussen de
bepalingen van de richtlijn en de conventionele mogelijkheid om een
nationale of wederkerige behandeling te bedingen uitgesloten. Dit geldt ook
in het geval van een plicht van kennisgeving aan de Commissie door de
Lid-Staten en de mogelijkheid van onderhandelingen ter bekoming van een
wederkerige behandeling die hieraan is gekoppeld. Weliswaar is het
verband tussen deze autonome bepaling en de conventionele mogelijkheid
minder sterk dan in het geval van een opschorting van de beslissingen van
de Lid-Staten en de onderhandelingen ter bedinging van een nationale behandeling. In het licht van de voorgeschiedenis van deze bepaling 183 én van
een ruime lezing van de AETR-uitspraak is het toch mogelijk om ook hier
van een AETR-situatie te spreken. Indien de Gemeenschap een overeenkomst met een derde land sluit, dan heeft dit tot gevolg dat deze plicht van
182
183

Zie supra, p. 224.
Zie supra, p. 223.
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kennisgeving met betrekking tot dat derde land ophoudt te bestaan. In die
zin is er sprake van een invloed op de bestaande 'gemeenschappelijke
regels'.

- Het OESO-mandaat
In het besluit inzake de te volgen procedure voor de formulering van het
standpunt van de Lid-Staten bij de werkzaamheden van de OESO op het gebied van de harmonisatie van de internationale normen voor de boekhouding, bepaalt de Raad dat de Commissie als enige woordvoerder zal optreden
voor aangelegenheden waarvoor reeds communautaire regels bestaan. In
het bijzonder wordt hierbij gedacht aan de vierde richtlijn inzake de jaarrekeningen van bepaalde vennootschapsvormen uit 1978184. De Raad preciseert dat de Lid-Staten hun bevoegdheid verloren hebben om internationale
onderhandelingen te voeren wanneer er gemeenschappelijke regels terzake
bestaan185.
Deze richtlijn is verschillend van de hierboven geanalyseerde richtlijnen.
Zij bezit geen uitdrukkelijke externe dimensie en voorziet evenmin in een
mogelijkheid om overeenkomsten op dit gebied te sluiten. Een mogelijke
verklaring voor het ontbreken van een externe dimensie in deze vierde
richtlijn en ook de andere vennootschapsrichtlijnen is het verwaarloosbaar
effect van de niet-toepassing ervan, ten tijde van de redactie, op vennootschappen uit derde landen voor de bescherming van deelnemers en
derden. Dit in tegenstelling tot de effectenrichtlijnen, aangezien de bescherming van beleggers vereist dat zij de risico's van beleggingen naar behoren
kunnen inschatten186. Er zij overigens opgemerkt dat sinds de elfde richtlijn
inzake de openbaarmakingsplicht voor bijkantoren een eventueel voordeel
voor vennootschappen uit derde landen die binnen de Gemeenschap opereren via bijkantoren, niet meer bestaat.
Echter, deze afwezigheid van elke externe dimensie staat een mogelijke
toepassing van instrumentele 'implied powers' niet in de weg187. Weliswaar
verschilt deze richtlijn door deze afwezigheid van de AETR-situatie, doch
uiteindelijk is de hier aan de orde zijnde situatie niet fundamenteel ver184 p B l97B> L 222.
Besluit van 19-12-1978, vermeld in het Buil. EG 12/1978 punt 2.1.12.
'86 Een andere mogelijke reden is dat de effectenrichtlijnen ook van belang zijn voor de totstandkoming van een Europese kapitaalmarkt.
1
87 Zoals reeds gesteld, heeft de vermelding van een conventionele gemeenschapsbevoegdheid geen constitutieve werking.
185
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schillend van eerstgenoemde situatie. Ook hier is de vrijwaring van het gemeenschapsrecht in het geding. Het is belangrijk dat de Lid-Staten buiten de
Gemeenschap om geen internationale verbintenissen aangaan die aan de
interne gemeenschapsregels, in casu de vierde richtlijn, afbreuk plegen. De
beperking van de autonome bevoegdheid van de Lid-Staten dient gepaard te
gaan met een beperking van hun conventionele activiteiten. Zo niet zouden
zij deze richtlijn kunnen ondergraven en zodoende de intern aan de Gemeenschap afgestane bevoegdheden weer naar zich toe kunnen trekken. Het
is terecht dat Timmermans stelt: "This external shift of powers from
Member-states to the Community corresponds to the internal shift of power
brought about by the Fourth Directive"188. Ook voor onderwerpen van de
OESO die nog niet het voorwerp van gemeenschappelijke regels uitmaken
is de Gemeenschap bevoegd, zij het op grond van een 1/76-situatie. Zo
bepaalt het raadsbesluit dat een gemeenschappelijk standpunt terzake
eveneens moet worden genomen, wanneer reeds voorstellen op tafel liggen.
Echter, ook wanneer dit laatste niet het geval is, kan de Gemeenschap een
bevoegdheid opeisen. Volgens advies 1/76 is de erkenning van een externe
gemeenschapsbevoegdheid mogelijk zodra deze noodzakelijk is voor de
zinvolle uitoefening van een interne bevoegdheid, in casu artikel 54189.
Zoals in de AETR-situatie zal de onderschrijving van deze multilaterale regeling een sterkere efficiëntie van de richtlijn tot gevolg hebben: het toezicht
op de naleving ervan zal worden opgedreven. De Gemeenschap heeft nu de
zekerheid dat deze voorschriften ook voor buiten het grondgebied van de
EEG werkzame ondernemingen van de Lid-Staten zullen gelden en derde
landen hebben dezelfde zekerheid voor wat de naleving betreft van deze
verplichtingen door hun ondernemingen die op het grondgebied van de
EEG opereren. Ook deze hogere efficiëntie is het gevolg van het sterker
karakter van internationale overeenkomsten ten aanzien van autonome
besluiten. Het staat de vaststelling van een materiële equivalentie evenmin
in de weg190. De omstandigheid dat de vierde richtlijn, in tegenstelling tot de
AETR-verordening, geen incidentele externe dimensie bezit doet aan deze
vaststelling geen afbreuk. Zoals reeds aangegeven, bevat de harmonisatiebevoegdheid van artikel 54, lid 3, sub g een potentiële externe dimensie. In
casu kan men betogen dat deze dimensie zich pas nu als noodzakelijk
aandient.
Uit dit tweede deel van hoofdstuk 3 inzake instrumentele 'implied powers'
en negatieve integratie blijkt dat de Gemeenschap regelingen kan treffen die
ook voor ondernemingen uit derde landen gelden, wanneer dit nodig is
188

Zie ook C. Timmermans, in Division of powers, p. 23.
18' Zie ook С. Timmermans, in Division of powers, p. 24.
190
Zie supra, p. 158.
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voor de zinvolle uitoefening van een gegeven bevoegdheid. Deze bevoegdheid betreft steeds een bevoegdheid behorend tot het gebied van de
beperkt positieve integratie. De Gemeenschap kan dit op een autonome
wijze doen door de vaststelling van richtlijnen met een externe dimensie of
door de sluiting van internationale overeenkomsten. Wanneer in
laatstgenoemd geval reeds een richtlijn met een externe dimensie op
hetzelfde gebied bestaat, dan is de sluiting van een overeenkomst op grond
van een AETR-constructie zeker mogelijk. De afwezigheid van een externe
dimensie in de richtlijn staat de sluiting van een overeenkomst evenwel
niet in de weg. De overeenkomst kan noodzakelijk zijn ter vrijwaring van
de richtlijn. Het feit dat het toepassingsgebied van deze overeenkomst
ruimer is dan dat van de richtlijn - in de zin dat ondernemingen van derde
landen hierdoor onder het gemeenschapsrecht vallen en ook onderdanen
van de Gemeenschap die buiten het grondgebied van de Gemeenschap actief
zijn onder dezelfde voorschriften vallen - doet hieraan geen afbreuk. Men
kan stellen dat de externe dimensie die reeds potentieel aanwezig is zich in
casu nu pas als noodzakelijk aandient.
Uit dit hoofdstuk is ook gebleken dat afhankelijk van het onderwerp van de
overeenkomst het sterker karakter van de overeenkomst ten aanzien van
een autonoom rechtsbesluit van tweeërlei aard kan zijn. Het kan betrekking
hebben op hetzij het bedingen van een wederkerige behandeling voor ondernemingen van de Gemeenschap 1 9 1 , hetzij de naleving door alle verdragspartijen van bepaalde verplichtingen 192 . Uiteindelijk verschillen beide
soort regelingen in wezen niet van elkaar. De internationalisatie van de
normen die door de AETR- en de OESO-overeenkomst wordt nagestreefd, is
niet fundamenteel anders dan het bedingen van wederzijdse rechten en
plichten op grond van artikel 57 of de wederzijdse erkening van bepaalde
eisen op grond van artikel 54. Zij is vooral vergelijkbaar met een
wederzijdse erkenning in de mate dat er in plaats van verschillende regelingen die wederzijds worden erkend, één regeling in het leven wordt
geroepen. Men kan het anders gezegd beschouwen als een multilaterale
wederzijdse erkenning die zo vergaand is dat een uniforme regeling er het
resultaat van is.

E. Het vrij verkeer van werknemers
Zoals de verdragsbepalingen inzake vestiging en diensten hebben de artikelen 48 t / m 51 in principe slechts betrekking op onderdanen van de Lid-Sta-

Dit gebeurt meestal in bilateraal verband.
Dit gebeurt meestal in multilateraal verband.
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ten, ditmaal in hun hoedanigheid van werknemer193. De bevoegdheid inzake de toegang van werkzoekende onderdanen uit derde landen tot het
grondgebied van de Lid-Staten en inzake de behandeling van deze onderdanen op hun grondgebied behoort met andere woorden tot de bevoegdheid
van de Lid-Staten. Ook deze bevoegdheid kan in bepaalde gevallen - zoals
ook het geval is op de gebieden van vestiging en dienstverlening -, worden
beperkt door bepaalde gemeenschapsregelingen met een incidentele of specifieke externe dimensie.
In het hiernavolgende zullen deze gemeenschapsaanspraken nader worden
belicht, en zal worden nagegaan of deze externe dimensie conform de hiertoe aangewende artikelen bestaat. Vervolgens zal worden onderzocht of de
sluiting van internationale overeenkomsten op deze gebieden op grond van
'implied powers' mogelijk is. Hoewel er na de uitspraak in de zaak Demirei
geen twijfel meer bestaat over het feit dat de Gemeenschap bevoegd is om op
grond van artikel 238 associatieovereenkomsten te sluiten waarin ook
aspecten van het vrij verkeer van werknemers worden geregeld, zij ook
hier opgemerkt dat dit artikel wegens zijn preferentieel karakter slechts in
een beperkte mate aanwendbaar is194.

a. Besluiten van autonome aard met een externe dimensie
Voor wat deze gemeenschapsaanspraken betreft kan men twee soorten
maatregelen onderscheiden. Enerzijds zij die de uitoefening van de bevoegdheid van de Lid-Staten beperken; anderzijds zij die de bevoegdheid
zelf van de Lid-Staten beperken.
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Zo luidt art. 48, lid 2: "Dit houdt de afschaffing in van elke discriminatie op grond van de
nationaliteit tussen de werknemers der Lid-Staten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden".
194 Voorbeelden van dergelijke overeenkomsten, zijn de overeenkomst met Turkije, PB 1964, nr.
217/3685, en het hieraan in 1970 toegevoegde protocol, PB 1972, L 293/72, dat de vrij algemene
bepalingen van de overeenkomst inzake het vrij verkeer van werknemers concretiseert door te
stellen dat de totstandkoming van dit verkeer tussen 1 december 1976 en 1 december 1986 dient
te worden gerealiseerd volgens door de Associatieraad te bepalen modaliteiten. Deze datum
is ondertussen door de feiten achterhaald. Voor nadere details, zie M. Maresceau, La libre
circulation des personnes et les ressortissants d'Etats tiers, in Relations extérieures, p. 119 t/m
121. De overeenkomst met Joegoslavië en de Maghreb-landen (Marokko, Algerie, Tunesië), PB
1983, L 41/4 en PB 1978, L 263-264-265, regelen weliswaar niet het vrij verkeer van werknemers
zelf, doch bepalen dat zodra een onderdaan een dezer landen op het grondgebied van een LidStaat werkzaam is, zij dezelfde behandeling dienen te genieten als EEG-onderdanen m.b.t.
werkomstandigheden en beloning, en dat de Associatieraad maatregelen kan treffen inzake de
sociale zekerheid van deze personen.
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- Beperking van de uitoefening van de bevoegdheid van de Lid-Staten
Deze categorie betreft maatregelen op het gebied van de negatieve integratie
die noodzakelijk zijn voor de volledige verwezenlijking van het principe
van het vrij werknemersverkeer, zonder welke een optimale mobiliteit van
de werknemers binnen de Gemeenschap niet mogelijk is. Zo bepalen de artikelen 10 en 11 van verordening 1612/68 betreffende het vrij verkeer van
werknemers binnen de Gemeenschap dat bepaalde familieleden van de
werknemers zich ongeacht hun nationaliteit kunnen vestigen met de werknemer die onderdaan is van een Lid-Staat en die op het grondgebied van
een andere Lid-Staat is tewerkgesteld. Bepaalde van hen kunnen er ook
arbeid in loondienst aanvaarden 195 . In het verlengde hiervan zijn vrij
analoge bepalingen terug te vinden in verordening 1251/70 inzake het recht
van werknemers om verblijf te houden op het grondgebied van een LidStaat, na er een betrekking te hebben verricht196, en in artikel 2 van verordening 1408/71 inzake de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen
op werknemers en zelfstandigen alsmede op hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen197.
Onderlijnd zij dat deze rechten slechts afgeleide rechten zijn. De betrokken
onderdanen uit derde landen kunnen zich niet in eigen naam op de
bepalingen van deze besluiten beroepen198. Ook verliezen zij deze rechten
indien een einde aan de familieband komt199.
Voorts bevat verordening 1612/68 nog enkele andere bepalingen inzake onderdanen van derde landen, namelijk die inzake de communautaire voorrang van werknemers van Lid-Staten ten aanzien van werknemers van
derde landen. Volgens artikel 16, lid 2, kunnen werkaanbiedingen gedurende een termijn van 18 dagen in principe slechts aan de Lid-Staten wor195

PB 1968, L 257/2.
PB 1970, L 142/24.
197
Dit laatste besluit is ook van toepassing op staatlozen en vluchtelingen.
19
8 zie M. Maresceau, in Relations extérieures, p. 133, en P. Oliver, European yearbook, 1985,
p. 61. Beiden geven ook een uitvoerige analyse van de terzake bestaande rechtspraak. Voor
wat de staatlozen en vluchtelingen betreft, zij opgemerkt dat niet een economische doch een
humanitaire reden aan deze bepaling ten grondslag ligt. Op deze wijze versterkt de Gemeenschap uit eigen beweging de bestaande internationale verplichtingen die alle Lid-Staten
reeds hebben onderschreven, nl. het Verdrag van Genève inzake het statuut van vluchtelingen
van 1951, en het protocol van New York inzake vluchtelingen van 1967.
199
Zie zaak 267/83, Diatta, Jur. 1985, p. 567, waaruit blijkt dat een feitelijke scheiding niet
wordt beschouwd als het einde van een relatie; zolang een echtscheiding niet is uitgesproken,
is het huwelijk niet ontbonden. Art. 11 van het recente voorstel tot wijziging van verordening
1612/68 bepaalt dat bepaalde rechten van onderdanen uit derde landen onverlet blijven door
het overlijden van de werknemer van wie de familieleden afhankelijk zijn, of door de ontbinding van het huwelijk, PB 1989, С 100/6.
196
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den gericht, met uitzondering van enkele gevallen, nader in lid 3 gepreciseerd. Verder bepaalt artikel 19 dat de Commissie en de Lid-Staten tweemaal
per jaar het aantal verrichte plaatsingen van onderdanen van niet-Lid-Staten onderzoeken, en ook alle mogelijkheden om de beschikbare arbeidsplaatsen bij voorrang te doen bezetten door onderdanen van de Lid-Staten.
Deze voorrrang is noodzakelijk voor de volledige totstandkoming van het
vrij werknemersverkeer in de zin dat de afschaffing van discriminatie tussen onderdanen van de Lid-Staten slechts volledig effectief kan zijn indien
communautaire arbeiders deze voorrang genieten.
Het gemeenschappelijke van beide reeks maatregelen van verordening
1612/68 is dat zij het gevolg zijn van een teleologische interpretatie van artikel 48. Zij beogen de optimale realisatie van een vrij werknemersverkeer
in de zin van een versterking van het recht van de werknemers van de LidStaten. De externe dimensie is niet het gevolg van de uitstippeling van een
beperkt positief beleid terzake - waarvoor het belangrijk is dat bepaalde
bepalingen ook voor onderdanen uit derde landen gelden -, doch wel van de
wil het vrij verkeer van werknemers maximaal te beschermen 200 . Vandaar
dat deze maatregelen geen beperking van de bevoegdheid van de Lid-Staten
tot gevolg hebben, doch slechts een beperking van de uitoefening van hun
bevoegdheden inzake onderdanen uit derde landen.
De advocaat-generaal heeft deze bevoegdheidsbeperking in de migratiezaak,
voor wat het voorrangsbeginsel betreft, als volgt beschreven: "(...) een rol die
weliswaar niet afdoet aan de bevoegdheden van de Lid-Staten inzake de
toegang tot een werkzaamheid van onderdanen uit derde staten, maar die
zich stellig verzet tegen een zodanige uitoefening van de betrokken bevoegdheid, dat wordt afgedaan aan het recht van communautaire werknemers om zich binnen de Gemeenschap te verplaatsten" 201 .

- Beperking van de bevoegdheid van de Lid-Staten
Deze categorie betreft maatregelen, die in tegenstelling tot de vorige een beperking van de bevoegdheid van de Lid-Staten inhouden, ditmaal inzake de
toegang van onderdanen uit derde landen tot de gemeenschappelijke markt.
Zij situeren zich dus in de sfeer van de al dan niet beperkte positieve integratie. De reden voor dit soort maatregelen kan van tweeërlei aard zijn. Zij
kunnen noodzakelijk zijn omwille van het bestaan van een nauwe band
tussen de werkgelegenheid van onderdanen van de Lid-Staten en het migratiebeleid van de Lid-Staten ten aanzien van derde landen, of omwille
20U
201

Zie ook supra, p. 63.
Zie punt 14 van zijn conclusie, Jur. 1987, p. 3239.
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van het bestaan van eenzelfde band tussen de plannen voor een afschaffing
van de communautaire binnengrenzen en de externe dimensie hiervan.

Vrij verkeer van werknemers en migratiebeleid
Na de vaststelling van verordening 1612/68 werd steeds duidelijker dat een
optimaal vrij werknemersverkeer en werkgelegenheidsbeleid meer vereist
dan het principe van de communautaire voorrang. Immers, dit principe
betreft slechts de behandeling van onderdanen uit derde landen op de
communautaire arbeidsmarkt. Ook maatregelen inzake de toegang van
buitenlandse onderdanen tot het grondgebied van de Lid-Staten die er een
betrekking zoeken of aanvaarden zijn nodig.
Het migratieprobleem van derde onderdanen wordt voor het eerst, op
summiere wijze, vermeld in het sociaal actieprogramma van de Commissie
van 1973, waarvan de hoofdlijnen in een raadsresolutie van 1974 zijn overgenomen202. Dit programma bepaalt een aantal prioritaire acties waaronder
een actie ten behoeve van migrerende werknemers, ongeacht of zij onderdaan zijn van de EEG of met een wettige vergunning uit derde landen zijn
geïmmigreerd. De Commissie voegt hier aan toe dat een geleidelijke coördinatie van het immigratiebeleid van de Lid-Staten eveneens noodzakelijk
is 203 . Dezelfde gedachte is terug te vinden in het actieprogramma van de
Commissie ten behoeve van de migrerende werknemers en hun gezinnen,
en in een resolutie van 1976 hieromtrent, waarin ook uitdrukkelijk de
noodzaak wordt erkend van een bevordering van het overleg over het migratiebeleid ten opzichte van derde staten204.
In 1976 dient de Commissie een op artikel 100 gegrond voorstel in betreffende de harmonisatie van de wetgeving van de Lid-Staten inzake de bestrijding van de illegale migratie en de illegale arbeid. Het beoogt onder andere het voorkomen en beteugelen van de migratie en arbeid van werknemers van derde landen die "in strijd met de desbetreffende nationale wetgeving een Lid-Staat binnenkomen en daar een betrekking zoeken of aanvaarden"205. Tot op heden heeft deze richtlijn het daglicht niet gevonden, wat
ondermeer aan controverses te wijten is inzake de rechtsgrond. Volgens
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Voor deze teksten, zie Bulletin EG, supplement 2/74.
203 zie actie II-5, p. 27 van het Supplement.
204 Bulletin EG, supplement 3/76, p. 24-25.
205 д ^ ι i n 1978 heeft zij een gewijzigd voorstel ingediend om rekening te houden met de
kritiek van het Parlement en het Economisch en Sociaal Comité dat de richtlijn geen concrete
bepalingen bevat ter bescherming van illegale werknemers, PB 1978, С 97/10.
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sommigen is in plaats van artikel 100, artikel 235 of een combinatie van
beide artikelen nodig 206 .
De Commissie heeft het niet bij dit voorstel gelaten. Zij heeft het over de
ruimere boeg van het migratiebeleid in het algemeen gegooid, dus niet be
perkt tot het probleem van de illegale immigratie. In een mededeling van
1979 aan de Raad inzake raadpleging over het migratiebeleid ten aanzien
van derde staten, stelt zij dat bedoeld overleg onmisbaar is aangezien het
een "logisch uitvloeisel (is) van het gemeenschappelijk beleid inzake het
vrij verkeer van werknemers in de Gemeenschap"207. Dit verkeer kan vol
gens haar ernstig in gevaar worden gebracht door de thans lukrake, slecht
geplande en vaak illegale toelatingen van vreemdelingen. Onmiddellijk
overleg is daarom noodzakelijk om de naleving te verzekeren van het
principe van de voorrang van onderdanen van de Lid-Staten, en om het
aantrekken van arbeidskrachten uit derde landen te programmeren. Zij pre
ciseert dat het niet nodig is om voor dit overleg nieuwe instrumenten in het
leven te roepen. Het kan worden georganiseerd in het kader van artikel 19
van verordening 1612/68.
In een resolutie van 1980 betreffende richtsnoeren voor een communautaire
arbeidsmarkt erkent de Raad de noodzaak van overleg: "(...) en de toevloed
van arbeidskrachten uit derde landen (...) moet worden ingedamd, alsook
door passend overleg over het migratiebeleid van de Lid-Staten ten opzichte
van derde landen". Hij nodigt de Commissie uit om de nodige initiatieven
te ontplooien208. Pas na enige tijd reageert de Commissie. De tijd is rijp om
"voor het nodige juridische kader (te) zorgen zodat alle Lid-Staten onder de
zelfde voorwaarden kunnen deelnemen aan de overlegprocedure met de
zelfde verplichtingen tegenover de Commissie en de andere Lid-Staten". In
punt 55 voegt zij hier een belangrijke precisering aan toe, namelijk dat het
nodig is "door middel van een beschikking (...) het juridisch kader te schep
209
pen waarbinnen het overleg (...) kan worden georganiseerd" . Als ant
woord hierop neemt de Raad er akte van dat de Commissie hem voorstellen
zal voorleggen waardoor "samenwerking tussen de Lid-Staten inzake de
controle op de migratiestromen uit derde landen kan worden ontwik
keld" 210 . In een resolutie van 16 juli 1985 betreffende richtsnoeren voor een
communautair migratiebeleid erkent de Raad, na te hebben overwogen "dat
toegang, verblijf en werkgelegenheid van migrerende werknemers van
2 0 6

Zie hiertoe M. Duyssens, Migrant workers from third countries, CMLR1977, p. 517.
207 COM 1979,115 def.
2 0 8
PB 1980, L 168/7.
2 0 9
Doc. V/243/1984-ontwerpmededeling, 13-3-1984, betreffende de richtsnoeren voor een
communautair migratiebeleid.
2 1 0
PB 1984, С 175/1.
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derde landen tot de bevoegdheid van de regeringen van de Lid-Staten behoren" dat "het wenselijk is de samenwerking en het overleg tussen de LidStaten en de Commissie (...) te bevorderen (...) en neemt akte van het
voornemen van de Commissie om een passend kader ter zake vast te
stellen"211.
Echter, precies één week voordien had de Commissie reeds een beschikking
gegeven, namelijk beschikking 85/318 tot invoering van een procedure voor
voorafgaande mededeling en overleg inzake het migratiebeleid ten aanzien
van derde landen212. Dit besluit legt aan de Lid-Staten de verplichting op de
Commissie en de andere Lid-Staten in te lichten over onderwerpen van nationale maatregelen of van overeenkomsten betreffende werknemers/onderdanen van derde landen en hun gezinsleden op het gebied van binnenkomst, verblijf en tewerkstelling - ook illegaal -, met betrekking tot de verwezenlijking van de gelijke behandeling ter zake van levensstandaard en
arbeidsvoorwaarden, beloning en economische rechten, bevordering van de
professionele, sociale en culturele integratie en de vrijwillige terugkeer naar
het land van herkomst. Het vernieuwende van deze beschikking is dat het
genomen is op grond van artikel 118, dat bepaalt dat de Commissie in nauw
contact met de Lid-Staten werkzaam is door het verrichten van studie, het
uitbrengen van adviezen en het organiseren van overleg op sociaal gebied.
Dit is een belangrijke ommezwaai in de strategie van de Commissie. In
plaats van het probleem te behandelen in de bestaande organisatiestructuur
van verordening 1612/68 of via voorstellen op grond van artikel 100 en/of
235 die misschien nooit het daglicht zouden vinden, heeft zij door een dynamische interpretatie van artikel 118 haar kans waargenomen om zelf een
juridisch kader te ontwerpen. Er zij evenwel onderlijnd dat deze bevoegdheid slechts een procedurele bevoegdheid is. Enkele Lid-Staten hebben deze
strategie hoe dan ook onrechtmatig geacht. Zij hebben tegen deze beschikking een beroep tot nietigverklaring aangespannen wegens beweerde
onbevoegdheid van de Commissie213.

Een Europa zonder binnengrenzen
Als antwoord op een verzoek van de staatshoofden en regeringsleiders te
Fontainebleau in 1984 heeft de Commissie in 1985 een voorstel ingediend
tot vereenvoudiging van de controles en formaliteiten die van toepassing
PB 1985, С 186.
PB 1985, L 217/25.
2 1 3
Gevoegde zaken 281, 283, 284, 285 en 287/85, Duitsland e.a. Lid-Staten/Commissie, Jur.
1987, p. 3203. Voor nadere details, zie infra, p. 265 e.v.
211

2 1 2
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zijn op de burgers van de Lid-Staten bij het overschrijden van de binnengrenzen van de Gemeenschap214. Volgens de voorlaatste overweging van
het gewijzigd voorstel is de volledige afschaffing van de controles en formaliteiten het uiteindelijke doel. Dit veronderstelt evenwel bepaalde fundamentele voorwaarden, zoals "de harmonisatie van de wetgeving inzake
vreemdelingen en het beleid met betrekking tot de afgifte van visa, evenals
de algemene erkenning van visa afgegeven door de Lid-Staten (...)"215. Dit
voorstel voor een richtlijn bevat dus, zij het slechts in de overwegingen, een
exteme dimensie.
De reden voor deze dimensie is dat een ruimte zonder binnengrenzen, zoals
gedefinieerd in artikel 8A, slechts kan functioneren indien gemeenschappelijke buitengrenzen bestaan: "Un espace sans frontières n'est en effet pas
concevable sans protection commune vers l'extérieur"216. Zoals de douaneunie of een gemeenschappelijke markt voor goederen een gemeenschappelijke handelspolitiek veronderstelt, zo vereist de afschaffing van de communautaire binnengrenzen een sterkere controle aan de buitengrenzen217.
Vandaar de versterking door de Europese Akte van de reeds bestaande
specifieke artikelen 28, 59, tweede alinea en 70 inzake respectievelijk buitengrenzen van het goederen-, diensten- en kapitaalverkeer. Aan de externe
dimensie van het vrij verkeer van personen is evenwel geen specifieke bepaling gewijd.
Dit betekent evenwel niet dat de Gemeenschap onbevoegd is om terzake
maatregelen te nemen, op grond van hetzij artikel 100, hetzij artikel 235.
Zoals reeds gesteld, biedt artikel 100 een voldoende rechtsgrond voor het
voorstel inzake de afschaffing van de binnengrenzen, dat een vrij verkeer
van personen beoogt in hun hoedanigheid van reizigers. Deze bevoegdheid
214 pe 1985, с 47/5, zoals gewijzigd, PB 1985, С 131/5. Voor nadere details zie supra, p. 173174. Weliswaar betreft dit voorstel niet specifiek de werknemers doch het wordt hier be
handeld aangezien het mede op hen van toepassing is en een Europa van de burgers het best in
het kader van natuurlijke personen past, waarop art. 48 exclusief betrekking heeft.
215 2ie ook het Witboek van de Commissie, punt 55: 'Tegen 1992 wenst de Commissie zo ver te
komen dat ook controles bij binnenkomst worden afgeschaft voor burgers van de Gemeenschap
die uit een andere Lid-Staat komen (...) De afschaffing van controles aan de binnengrenzen zal
het voor personen die onderdaan zijn van landen die niet tot de Gemeenschap behoren veel
gemakkelijker maken van de ene Lid-Staat naar de andere te reizen. Als een eerste stap zal de
Commissie uiterlijk in 1988 de coördinatie voorstellen van de voorschriften inzake verblijf,
binnenkomst en toegang tot de arbeidsmarkt voor onderdanen van niet EEG-landen". Verder
dienen volgens haar ook maatregelen te worden genomen inzake het asielrecht en het statuut
van vluchtelingen, het visumbeleid en de uitlevering.
^ б Q Ehlermann, in Relations extérieures, p. 88.
21' M. van der Woude en P. Mead, CMLR 1988, p. 125: "A common (internal) market for goods,
services, capital and persons has both an internal and an external aspect"; zie ook С. Ehler
mann, CMLR 1987, p. 378.
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kan slechts zinvol worden uitgeoefend indien het mede de bevoegdheid
omvat om de controle op het personenverkeer aan de buitengrenzen van de
Gemeenschap te versterken. Immers, verschillen tussen de nationale wetgevingen inzake de toegang van onderdanen uit derde landen zijn rechtstreeks van invloed op de gemeenschappelijke markt, zoals geïnterpreteerd
in het licht van de algemene doelstellingen van de artikelen 3, sub с en
8A 218 . Een vereenvoudiging en uiteindelijk afschaffing van de binnengren
zen is slechts realiseerbaar indien dit gepaard gaat met een sterkere controle
aan de buitengrenzen; zo niet, dan kunnen er zich artificiële verleggingen
van het personenverkeer voordoen. Een externe dimensie is anders gezegd
noodzakelijk voor de zinvolle uitoefening van deze harmonisatiebevoegdheid. Deze stelling strookt met het reeds ingenomen standpunt dat de algemene harmonisatiebevoegdheid van artikel 100 een beperkte vorm van integratie betreft, en dus een exteme dimensie kan bezitten219.
Slechts enkele auteurs hebben aan de rechtsgrond van deze exteme maatregelen aandacht besteed. In een uitputtend artikel over het vrij verkeer van
personen en onderdanen van derde landen meent Maresceau dat toekomstige externe maatregelen inzake het statuut van onderdanen uit derde landen, het asielrecht en het nationaal visumbeleid op grond van de artikelen
100 en/of 235 kunnen worden genomen: "La justification de cette base juridique se trouve dans le lien inhérent existant entre l'achèvement du marché intérieur qui implique nécessairement l'abolition des contrôles sur les
frontières intra-communautaires et le transfert de ces contrôles aux frontières extérieures"220.
Aangezien het voorstel voor een vereenvoudiging van de controle aan de
binnengrenzen (terecht) op artikel 100 is gegrond en dit artikel een voldoende rechtsgrond biedt voor in het verlengde hiervan liggende acties ten
aanzien van de toegang van onderdanen uit derde landen tot de Gemeenschap, kan men stellen dat de aanwending van artikel 235 overbodig is.
Steun voor deze stelling biedt het voorontwerp voor een richtlijn betreffende de harmonisatie van wetgeving inzake het asielrecht en het statuut
van vluchtelingen, dat slechts artikel 100 als rechtsgrond heeft. De overwegingen vernoemen onder andere de artikelen 3, sub с en 8A, en het Verdrag
van Genève van 1951 en het protocol van New York van 1967, beide door
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Zie supra, p. 174.
' Zie supra, p. 211 en p. 217. In dit verband is het ook interessant С. Ehlermann te vermel
den, die in de meer algemene context van de interne markt stelt dat: "L'article 100A, qui
détermine une procédure de décision 'pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article SA',
peut dès lors être utilisé dans les rapports avec les pays tiers, tant sur le plan de l'action
autonome que sur celui de l'action contractuelle", in Relations extérieures, p. 88.
"O M. Maresceau, in Relations extérieures, p. 135.
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alle Lid-Staten ondertekend. Aangezien een gevolg van de afschaffing van
de binnengrenzen een vrije circulatie zal zijn van asielaanvragers van een
Lid-Staat buiten enige controle om naar een andere Lid-Staat, is het ook
noodzakelijk dat voorwaarden voor deze verplaatsingen worden vastgelegd.
Voorts dienen alle Lid-Staten het Europees Verdrag inzake de afschaffing
van visa voor vluchtelingen van 1952 te ondertekenen en toe te passen.
De algemene verklaring van de Conferentie inzake de artikelen 13 t/m 19
van de Europese Akte betreffende de in het EEG-verdrag gewijzigde of
toegevoegde artikelen 8A, 8B, 8C, 28, 99, 100A en 100B, en de politieke verklaring van de regeringen van de Lid-Staten inzake het vrij verkeer van
personen doen aan bovenstaande geen afbreuk221. De relevante bepalingen
van eerstgenoemde verklaring luiden: "Niets in deze bepaling doet afbreuk
aan het recht van de Lid-Staten om die maatregelen te treffen die zij noodzakelijk achten inzake controle van de immigratie uit derde landen (...)";
deze van de politieke verklaring luiden: "Ten einde het vrije verkeer van
personen te bevorderen werken de Lid-Staten samen, onverminderd de bevoegdheden van de Gemeenschap, met name voor wat betreft de binnenkomst, het verkeer en het verblijf van onderdanen van derde landen (...)".
Eerstgenoemde verklaring wekt wegens haar bewoordingen en wegens de
omstandigheid dat zij mede betrekking heeft op de artikelen 28 en 100A,
minstens de indruk dat de bevoegdheid om maatregelen te nemen inzake
immigratie uit derde landen in principe een gemeenschapsbevoegdheid is.
Deze bevoegdheid staat evenwel een bevoegdheid van de Lid-Staten om
bepaalde controlemaatregelen te nemen die zij noodzakelijk achten, niet in
de weg. De politieke verklaring bevestigt deze indruk in de mate dat het
expliciet naar een gemeenschapsbevoegdheid verwijst inzake de binnenkomst, het verkeer en het verblijf van onderdanen uit derde landen222.
Aangezien deze verklaringen geen afbreuk kunnen doen aan de verdragsbepalingen, kan de bedoeling van de zinssnede inzake de bevoegdheid van
de Lid-Staten om terzake samen te werken slechts de benadrukking van hun
bevoegdheid zijn. Een bevoegdheid bestaat zeker in die situatie waarin er
nog geen gemeenschapsregels bestaan of wanneer deze regels zich nog in
een onvoltooid stadium bevinden. De mogelijkheid om ten alle tijde
noodzakelijke controlemaatregelen te nemen - waarvan sprake is in de
Algemene Verklaring - kan evenwel ook betrekking hebben op situaties
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M.b.t. de politieke verklaring zij gewezen op de onwaarschijnlijkheid van een afbreuk
aangezien het de wil van alle Lid-Staten uitdrukt, en een overeenstemming tussen deze staten,
om aan het verdrag afbreuk te doen, absurd zou zijn. Zie ook A. Toth, CMLR 1986, p. 105, volgens wie deze verklaringen hoogstens een interpretatieve waarde hebben.
222 Zie ook V. Constantinesco, in Relations extérieures, p. 68, en W. de Lobkowicz, Quelle libre circulation des pereones en 1993 7, RMC1990, p. 96.
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waarin reeds gemeenschapsrecht bestaat. Men dient aan te nemen dat in dit
geval deze nationale maatregelen slechts mogelijk zijn na een machtiging
van de Gemeenschap hiertoe.

b. Instrumentele 'implied powers' en materiële equivalentie
In het hiernavolgende zal worden aangetoond dat de sluiting van internationale overeenkomsten ook op het gebied van het vrij verkeer van werknemers noodzakelijk kan zijn en dat hiertoe een instrumentele 'implied
powers'-constructie aanwendbaar is. Hoewel geen van bovenstaande besluiten een uitdrukkelijke conventionele gemeenschapsbevoegdheid stipuleert,
staat dit de mogelijkheid om op grond van deze constructie een overeenkomst te sluiten niet in de weg223.
Met betrekking tot verordening 1612/68 zij opgemerkt dat een beroep op instrumentele 'implied powers' vrij onwaarschijnlijk is. Voor wat de afgeleide rechten van de familie van de werknemer betreft, is het betwijfelbaar
dat nu of in de toekomst een noodzaak bestaat of zal bestaan om internationale overeenkomsten terzake te sluiten. Voorts is het waarschijnlijk dat, indien derde landen de Gemeenschap aanspreken om een soepeler regime toe
te kennen dan het bestaande onder het principe van de communautaire
voorrang, de Gemeenschap in dit geval artikel 238 zal aanwenden. Immers,
eenzelfde preferentieverlening aan derden als de preferentie die de communautaire werknemers genieten veronderstelt het bestaan van preferentiële
relaties.
Voor wat de procedurele bevoegdheid van de Commissie op grond van artikel 118 betreft, zij opgemerkt dat de sluiting van een internationale overeenkomst een sterk hypothetisch karakter heeft. De reden hiervoor is dat
beschikking 85/381 slechts een kader van informatie vastlegt. De bevoegdheid inzake de toegang van onderdanen van derde landen tot de gemeenschappelijke markt ligt bij de Lid-Staten224. Overigens is het betwijfellLi

Zie, voor wat de vrije vestiging en de vrije dienstverlening betreft, supra, p. 226 e.v.
224 uit de beschikking blijkt duidelijk dat het de Lid-Staten zijn die nog eenzijdige of conventionele maatregelen kunnen nemen. Er zij evenwel opgemerkt dat het bestaan van een
procedurele gemeenschapsbevoegdheid geenszins betekent dat geen overeenkomsten terzake
mogelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is het besluit van de Raad inzake de sluiting van de
overeenkomst, in de vorm van een briefwisseling, tussen de EEG en de Bank voor Internationale
Betalingen over het mobiliseren van de vorderingen van de Lid-Staten in het kader van de financiële bijstand op middellange termijn, PB 1978, L 316/21. Dit is genomen op grond van het
verdrag én beschikking 71/143 van de Raad houdende instelling van een mechanisme voor financiële bijstand, die zelf op de artt. 103 en 108 is gegrond. Beschikking 78/49 die deze laatste
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baar of een overeenkomst op grond van 'implied powers' door aansluiting
bij artikel 118 mogelijk is. Volgens artikel 228 heeft de Commissie in
prindpe slechts een bevoegdheid tot onderhandelen en behoort de bevoegdheid tot het sluiten van akkoorden tot de Raad.
De situatie is verschillend voor maatregelen in de sfeer van de beperkt positieve integratie, zoals het voorstel inzake de vereenvoudiging en uiteindelijk afschaffing van de communautaire binnengrenzen, dat een sterkere
controle aan de buitengrenzen impliceert. Hoewel het huidige voorstel niet
in een uitdrukkelijke mogelijkheid voorziet om terzake internationale
overeenkomsten te sluiten, kan deze noodzaak zich wel voordoen.
Een goed voorbeeld biedt het lidmaatschap van Denemarken van de Scandinavische Unie225 enerzijds, en van de EEG anderzijds. Binnen deze Unie
zijn alle interne personencontroles tussen Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden afgeschaft en is aan de buitengrenzen een paspoortcontrole
ingesteld. Een afschaffing van de communautaire binnengrenzen is echter
problematisch bij de grenzen van Denemarken en Duitsland - aangezien
deze grens voor de Unie een buitengrens en voor de Gemeenschap een binnengrens is -, en bij de grens tussen Denemarken en de overige Scandinavische landen, aangezien deze voor de Unie een binnengrens is en voor de
Gemeenschap een buitengrens. De Gemeenschap heeft daarom reeds verkennende gesprekken gevoerd met de Scandinavische landen226.
De noodzaak van een overeenkomst is eveneens denkbaar op het moment
van een versterking van de communautaire buitengrenzen. Immers, het is
waarschijnlijk dat buurlanden, zoals Zwitserland en Oostenrijk, voor hun
onderdanen een gunstiger regime zullen bedingen227. Overeenkomsten met
derde landen inzake het asielrecht en het statuut van vluchtelingen daarentegen zullen in eerste instantie niet nodig zijn aangezien alle Lid-Staten
reeds de bestaande internationale verplichtingen hebben onderschreven en
zij, op twee na, ook reeds de Europese overeenkomst inzake de afschaffing
van visa voor vluchtelingen hebben geratificeerd228.

beschikking 71/143 wijzigt, bepaalt o.a. dat het mobiliseren van vorderingen kan plaatsvinden door herfinanciering buiten het stelsel, hetzij door een gezamelijk optreden van de LidStaten bij andere internationale organisaties, hetzij door een overeenkomst met dergelijke organisaties.
" 5 Meer in het bijzonder van de paspoorten-unie. Zie het Protocol van 22 mei 1954 en de Conventie van 12 juni 1957
226
Agence Europe, nr. 4426,8-11-1986.
" ' M. Maresceau, in Relations extérieures, p. 136.
22
° Vandaar dat art. 25 van het voorontwerp voor een richtlijn betreffende de harmonisatie
van wetgeving inzake het asielrecht en het statuut van vluchtelingen bepaalt dat de LidStaten die laatstgenoemde overeenkomst nog niet hebben geratificeerd of die deze voorlopig
niet toepassen, de nodige maatregelen moeten nemen voor de toepassing ervan.
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Met betrekking tot deze voorbeelden kan men stellen dat de Gemeenschap
bevoegd is om internationale overeenkomsten te sluiten op grond van instrumentele 'implied powers' door aanknoping bij artikel 100. Immers, een
overeenkomst zal in het onmiddellijke verlengde liggen van de eventueel
op grond van artikel 100 genomen autonome maatregelen met een externe
dimensie. Aangezien een overeenkomst met de landen van de Scandinavische Unie, of met Zwitserland of Oostenrijk gevolgen zal hebben voor het
bestaande controlesysteem aan de communautaire buitengrenzen - in de zin
van een versoepeling -, is er dus sprake van een AETR-situatie. Het eventueel bedingen van een wederkerige behandeling voor EEG-onderdanen die
naar deze landen reizen, staat de vaststelling van een materiële equivalentie
niet in de weg. Men kan de wederkerigheid ook in dit verband als een inherent element van de overeenkomst beschouwen.
Met dit voorbeeld is de problematiek van 'implied powers' nog niet uitgeput. Zoals reeds gesteld, staat het ontbreken van een autonome externe dimensie de erkenning van een mogelijke conventionele gemeenschapsbevoegdheid in principe niet in de weg. De sluiting van internationale overeenkomsten kan ook noodzakelijk zijn ter vrijwaring van intracommunautair gemeenschapsrecht dat tot nog toe geen exteme dimensie bezit.
Twee situaties uit de praktijk kunnen dit illustreren. De eerste betreft een
voorstel voor een raadsbesluit waarbij de Commissie wordt gemachtigd
namens de Gemeenschap deel te nemen in het kader van de Verenigde
Naties aan de voorbereiding van een internationaal verdrag over de bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun gezinnen 229 . De tweede betreft een besluit van de Raad van 1986 houdende
conclusies inzake het door de Gemeenschap en haar Lid-Staten bij de 72e
zitting van de Internationale Arbeidsconventie in te nemen standpunt bij
de opstelling van internationale veiligheidsvoorschriften voor het gebruik
van asbest. Deze aangelegenheden zijn reeds het voorwerp van gemeenschapsregelingen230, die slechts van toepassing zijn op gemeenschapsonderdanen. Deze regelingen bezitten dus, evenmin als de vierde richtlijn
inzake de jaarrekeningen van bepaalde vennootsschapsvormen, een externe
dimensie231. Desalniettemin heeft de Commissie het in beide gevallen nodig

229

COM 1983,429 def.
" Zie resp. de op grond van de artt. 49 en 51 genomen besluiten inzake het vrij verkeer van
werknemers en de op grond van art. 100 genomen richtlijn inzake asbest.
231
Voor wat de richtlijn inzake asbest betreft, zij evenwel opgemerkt dat hoewel zij geen
uitdrukkelijke bepaling bevat volgens welke ook werkgevers uit derde landen die op de gemeenschappelijke markt actief zijn aan deze voorschriften zijn onderworpen - de richtlijn
heeft het over werkgevers zondermeer - het toch waarschijnlijk is dat ook deze werkgevers
onder de toepassing van genoemderichtlijnvallen.
23
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geacht dat de Gemeenschap, minstens voor bepaalde aangelegenheden,
bevoegd is.
Voor wat de bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers
betreft is de Gemeenschap volgens de Commissie bevoegd voor gebieden
inzake de toegang, het verblijf, de tewerkstelling, de uitzetting en de sociale
zekerheid van werknemers van de Lid-Staten die zich binnen de Gemeen
schap verplaatsen, dit gelet op het verdrag en de bestaande secundaire
wetgeving. Bovendien is de Gemeenschap voor bepaalde gebieden, zoals de
sociale zekerheid, ook ten aanzien van onderdanen van sommige derde
landen bevoegd aangezien zij met deze landen hieromtrent associatie- of
samenwerkingsakkoorden heeft gesloten. Voor het overige zijn de Lid-Sta
ten bevoegd om naast de Gemeenschap aan deze overeenkomst deel te ne
men. Volgens de door haar voorgestelde onderhandelingsrichtlijn is het
doel van de onderhandelingen toe te zien dat de bepalingen van het te
sluiten verdrag voor de Gemeenschap aanvaardbaar zijn: "De bepalingen
moeten de gebieden die zijn genoemd in het Verdrag van Rome tot oprich
ting van de EEG vrijwaren (...)". Zoals in de AETR-situatie, is een deelname
van de Gemeenschap hier dus noodzakelijk ter vrijwaring van gemeen
schapsrecht.
De situatie inzake de veiligheidsvoorschriften over het gebruik van asbest is
gelijkaardig. Ook hier is de vrijwaring van het gemeenschapsrecht in het
geding. In dit geval heeft het voorwerp van de overeenkomst uitsluitend
betrekking op richtlijn 83/477 inzake de bescherming van werknemers tegen
de risico's van blootstelling aan asbest op het werk. Dit maakt een gemengde
overeenkomst derhalve overbodig. Desondanks bepaalt het raadsbesluit dat
niet alleen de Gemeenschap maar ook de Lid-Staten een standpunt
hieromtrent moeten innemen. Vandaar dat de Commissie een beroep tot
nietigverklaring heeft aangespannen. Het middel dat zij inroept is een
schending van artikel 228, lid 1: "Het besluit van de Raad van 5 juni 1988
heeft betrekking op een materie die tot de bevoegdheid van de
Gemeenschap behoort" 232 . Deze zaak is ondertussen geschrapt omdat Raad
en Commissie tot een overeenstemming zijn gekomen. De Raad zal aan de
Commissie onderhandelingsrichtlijnen geven voor de sluiting van een
exclusief communautaire overeenkomst 233 .
Ook hier kan men stellen dat het terecht is dat de Commissie in beide geval
len de erkenning van een impliciete gemeenschapsbevoegdheid opeist door
aansluiting bij respectievelijk de artikelen 49 en 51 en artikel 100, aangezien
de vrijwaring van het gemeenschapsrecht in het geding is.
2 3 2
2 3 3

Zaak 217/86, PB 1986, С 242/7.
PB 1987, С 88/9.
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Volgens de Commissie is een gemengde overeenkomst in het geval van de
VN-situatie evenwel noodzakelijk. De reden hiervoor is niet alleen dat dit
verdrag mede de bescherming beoogt van politieke, burgerlijke en culturele
rechten, doch ook dat het van toepassing is op alle migrerende werknemers,
die van derde landen inbegrepen234. In dit verband is het belangrijk het
reeds gesignaleerde onderscheid voor ogen te houden tussen verdragsbepalingen inzake positieve en beperkt positieve integratie - die naar hun aard
mede betrekking kunnen hebben op de relaties tussen de EEG en derde
landen - en verdragsbepalingen inzake negatieve integratie - die enkel
betrekking hebben op de relaties tussen de Lid-Staten en in eerste instantie
de toekenning betreffen van rechten aan onderdanen van de EEG. Aangezien het gemeenschapsrecht op grond van artikel 48 en volgende in
principe slechts van toepassing is op onderdanen van de Gemeenschap,
ontbreekt een materiële equivalentie tussen de bestaande autonome
bepalingen en de te sluiten overeenkomst. Het is eveneens moeilijk te
betogen dat een bescherming van migrerende werknemers uit derde landen
zich als noodzakelijk aandient voor de zinvolle uitoefening van artikel 48
en volgende. Vanuit deze optiek is er met andere woorden evenmin sprake
van een materiële equivalentie. Vandaar dat de Lid-Staten bevoegd zijn om
naast de Gemeenschap aan de overeenkomst deel te nemen, teneinde deze
verplichtingen te onderschrijven.
Deze VN-situatie is een voorbeeld van een noodzakelijke vrijwaring van
secundaire wetgeving waarin een autonome externe dimensie ontbreekt,
zonder dat de Gemeenschap exclusief bevoegd is om een internationale
overeenkomst te sluiten. De reden hiervoor is dat het aspect van de vrijwaring in casu slechts betrekking kan hebben op de bescherming van communautaire werknemers en niet op de bescherming van migrerende werknemers van derde landen235. Laatstgenoemden vallen als zodanig noch onder het verdrag, noch onder het secundaire recht en het is moeilijk te betogen dat de ondertekening door de Gemeenschap van de VN-overeenkomst noodzakelijk is voor de zinvolle uitoefening van artikel 48 en volgende.
De Internationale Arbeidsconferentie-situatie verschilt van deze situatie.
Een exclusieve gemeenschapsbevoegdheid om een overeenkomst te sluiten
is er wel verdedigbaar. Weliswaar ontbreekt ook hier op het eerste gezicht
^ 34 Deze ruimere toepassing valt a contrario af te leiden uit punt 3.1 van het COM-document:
"Voor gebieden zoals de toegang, het verblijf, de tewerkstelling, de uitzetting en de sociale
zekerheid, die voor werknemers van de Lid-Staten (cursivering toegevoegd) die zich binnen
de Gemeenschap verplaatsen onder het Verdrag van Rome vallen, kan geen twijfel bestaan
over het belang en de competentie van de Gemeenschap".
" 5 Gemakkelijkheidshalve wordt uitgegaan van de veronderstelling dat er vanuit inhoudelijk oogpunt geen reden is voor een gemengde overeenkomst.
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een externe dimensie in de richtlijn doch het is belangrijk voor ogen te
houden dat artikel 100 in het geding is. Deze bevoegdheid behoort tot het
gebied van de beperkt positieve integratie en kan dus een externe dimensie
bezitten. Een onderschrijving van de internationale overeenkomst inzake
asbest zal de efficiëntie van de asbest-richtlijn verhogen in de zin dat nu ook
werkgevers van de Gemeenschap die in derde landen actief zijn en
werkgevers van derde landen die in de Gemeenschap actief zijn aan deze
voorschriften zijn onderworpen. Deze hogere efficiëntie is het gevolg van
het sterker karakter van de internationale overeenkomst en staat, evenmin
als in de OCDE-situatie, de vaststelling van een materiële equivalentie in de
weg. Immers, zoals artikel 54, lid 3, sub g bevat ook artikel 100 een minstens
potentiële externe dimensie en het is verdedigbaar te stellen dat deze
dimensie zich nu pas als noodzakelijk aandient. Het verschil met de VNsituatie is dus verklaarbaar in het licht van het onderscheid tussen de
negatieve en positieve integratie. Terwijl in de VN-situatie de rechten van
de werknemer centraal staat, staan hier de plichten van elke werkgever
centraal.
Uit bovenstaande (inzake het vrij verkeer van werknemers) blijkt dat hoewel de artikelen 48 t/m 51 in principe slechts betrekking hebben op onderdanen van de Lid-Staten, dit verkeer ook een externe dimensie kan bezitten.
Of, zoals Maresceau het uitdrukt: "Le principe de la libre circulation à l'intérieur de la Communauté est étroitement lié à la situation des ressortissants des Etats tiers"236. De afwezigheid van een exteme dimensie in de
communautaire besluiten staat de sluiting van een internationale overeenkomst niet in de weg. Vanuit dit opzicht vertonen deze verdragsbepalingen
een gelijkenis met die inzake de vestiging en dienstverlening, zij het evenwel dat de overeenkomsten inzake werknemers andere aspecten regelen.
Een eerste evidente verklaring voor dit verschil is dat het vrij verkeer van
werknemers natuurlijke personen betreft en geen rechtspersonen, en de
problematiek van een mogelijke omzeiling van de verdragsbepalingen zoals
door pseudogemeenschapsondememingen derhalve niet aan de orde is237.
Een andere mogelijke verklaring is dat het verplicht stellen van beroepseisen aan natuurlijke personen uit derde landen minder dringend is dan in
het kader van de vestiging en dienstverlening. De reden hiervoor is het
marginaler karakter van een dergelijke noodzaak, niet enkel vanuit numeriek oogpunt, doch ook vanuit het oogpunt van de hiermee gepaard
gaande kapitaalintensiviteit en noodzakelijke bescherming van deelnemers
en derden.
23

* M. Maresceau, in Relations extérieures, p. 133.
237 Natuurlijke personen die onderdaan zijn van de Gemeenschap en die een bijkantoor of
agentschap wensen op terichtenvallen onder de verdragsbepalingen inzake vestiging.
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F. Evaluatie
In dit hoofdstuk is de praktische relevantie onderzocht van de instrumentele 'implied powers'-constructie. Deze constructie is in eerste instantie op
het gebied van de positieve integratie gebruikt. Dit is verklaarbaar in het
licht van de evidente externe dimensie van dit beleid. Vanwege het
nationaliteits- en/of woonplaatsvereiste daarentegen bestaat nog steeds
onzekerheid of, en zo ja, in hoeverre de Gemeenschap bevoegd is om
overeenkomsten te sluiten op gebieden van negatieve integratie.
Om deze onzekerheid op te lossen is een beroep op het begrip beperkt positieve integratie zinvol, dat zich op een overgangsgebied van de negatieve
naar de positieve integratie bevindt. De reden hiervoor is dat, zoals de bepalingen inzake positieve integratie, de beperkt positieve integratie een beleid
betreft dat dient te worden uitgebouwd. Om deze harmonisatiebevoegdheid
op een efficiënte wijze te kunnen uitoefenen is het in bepaalde gevallen
noodzakelijk dat bepaalde verplichtingen van de harmonisatierichtlijnen
ook voor onderdanen van derde landen gelden. De Gemeenschap kan deze
externe dimensie zowel op een autonome als op een conventionele wijze
uitoefenen. Er is aangetoond dat de aanwezigheid van een actuele of potentiële externe dimensie van een autonoom besluit in principe voldoende is
voor de erkenning van een conventionele gemeenschapsbevoegdheid op
grond van instrumentele 'implied powers'. Het sterker karakter van een
overeenkomst staat de vaststelling van een materiële equivalentie niet in de
weg. Afhankelijk van de context kan dit sterker karakter betrekking hebben
op of het bedingen van een wederkerigheid of het onderschrijven van een
eenvormige regeling. In beide gevallen wordt de efficiëntie van het bestaand
gemeenschapsrecht verhoogd.
Eén voorbeeld inzake het vrij verkeer van werknemers - namelijk dat inzake de overeenkomst in het kader van de VN - illustreert het belang van
een daadwerkelijke controle van de aanwezigheid van een materiële equivalentie. In casu ontbreekt deze equivalentie omdat het onmogelijk is te
stellen dat de sluiting van een gemeenschapsovereenkomst noodzakelijk is
voor de zinvolle uitoefening van artikel 48 en volgende, ook met betrekking tot de bescherming van werknemers van derde landen. De reden
hiervoor is dat genoemde artikelen tot het gebied van de negatieve integratie behoren en de nadruk er in eerste instantie op de rechten van werknemers ligt die onderdaan zijn van de Gemeenschap.
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Hoofdstuk 9
INSTRUMENTELE 'IMPLIED POWERS' EN SOCIAAL BELEID

Door zijn uitspraken in respectievelijk de migratie-, de Erasmus- en de beroepsopleiding voor jongeren-zaak, heeft het Hof de toepassing van de instrumentele 'implied powers'-constructie uitgebreid tot het gebied van de
sociale politiek van de Gemeenschap1.
Dit wil zeggen dat hier, evenmin als in de jurisprudentie inzake de externe
betrekkingen, sprake is van een materiële bevoegdheidsuitbreiding. Het betreft ook hier een instrumentele bevoegdheidsuitbreiding. In eerstgenoemde
jurisprudentie erkent het Hof een verdragsluitende gemeenschapsbevoegdheid daar waar de tekst en/of de verdragsopzet slechts een bevoegdheid tot
het stellen van autonome rechtshandelingen toelaten. In deze arresten erkent het de mogelijkheid voor de Gemeenschap om, tegen de bewoordingen
van de verdragsbepalingen inzake de sociale politiek in, bindende besluiten
te nemen. Aan deze erkenning ligt eenzelfde reden ten grondslag als aan de
erkenning van een conventionele bevoegdheid, namelijk een schaarsheid
van de verdragsbepalingen terzake. Vandaar dat het zinvol is om, alvorens
deze uitspraken te analyseren, de verdragsbepalingen inzake de sociale politiek nader toe te lichten.

§ 1. Schaarsheid van de verdragsbepalingen inzake de sociale politiek
A. Verklaring voor deze schaarsheid
In het licht van het economisch karakter van het integratiestreven is deze
schaarsheid op zich niet verwonderlijk. Meer verwonderlijk daarentegen is
dat het verdrag niet helemaal ontdaan is van bepalingen inzake de sociale
1

Zie resp. de gevoegde zaken 281, 283, 284, 285 en 287/85, Duitsland e.a. Lid-Staten/
Commissie of de migratie-zaak, Jur. 1987, p. 3203; zaak 242/87, 30-5-1989, Commissie/Raad of
de Erasmus-zaak, n.n.g., en zaak 56/88 van dezelfde datum. Verenigd Koninkrijk/Raad, of de
beroepsopleiding voor jongeren-zaak, n.n.g.
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politiek. Getuige hiervan de preambule en artikel 2 van het EEG-verdrag,
die onder andere respectievelijk "een voordurende verbetering van de omstandigheden waaronder hun volkeren leven en werken" en "een toenemende verbetering van de levensstandaard" als doelstelling vooropstellen.
Hieruit blijkt dus ook een aandacht voor de sociale aspecten van de economische integratie. Hoewel artikel 3 inzake de middelen die noodzakelijk
zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 2, onder
paragraaf i slechts de vorming van een Europees sociaal fonds als gemeenschapsactiviteit vernoemt, en bijgevolg de uitbouw van een sociaal beleid
onvemoemd laat, blijkt uit Titel drie van het verdrag inzake 'sociale politiek' dat het sociaal beleid meer omvattend is. Deze titel bestaat uit twee
hoofdstukken, namelijk één inzake 'sociale bepalingen' dat de artikelen 117
tot en met 122 omvat, en één inzake 'het Europees sociaal fonds' dat de artikelen 123 tot en met 128 bestrijkt.
Ondanks zijn economisch karakter bevat het verdrag dus ook sociale bepalingen. Echter, uit een nadere lezing blijkt dat de gemeenschapsbevoegdheden terzake verre van vergaand zijn. Kapteyn heeft het over de stiefmoederlijke behandeling van de sociale politiek2. De verklaring hiervoor is
precies de economische inspiratie die aan de opname van deze sociale bepalingen ten grondslag ligt: "Le chapitre constitue le fruit d'un compromis
(cursivering toegevoegd) conclu moins pour résoudre un problème de politique sociale, que pour surmonter des obstacles résultant, sur le plan de la
concurrence, des charges sociales différentes d'un Etat membre à l'autre"3.
Voor Frankrijk was de opname van dit hoofdstuk een conditio sine qua non
voor toetreding tot de EEG, aangezien verschillende sodale bepalingen van
de Lid-Staten verschillende financiële verplich tingen voor de ondernemingen tot gevolg zouden hebben, wat in strijd zou zijn met een eerlijke en
onvervalste mededinging binnen de Gemeenschap. Dit Franse standpunt
was echter niet onomstreden, aangezien de overige Lid-Staten, wier sociaal
beleid minder uitgebouwd was, huiverig stonden tegenover een overdracht
van hun sociale soevereniteit. Deze verschillende meningen hebben tot een
compromis geleid, dat op zijn beurt een schaarsheid en zelfs een ambiguïteit
van de sociale verdragsbepalingen tot gevolg heeft. Immers, zoals in het
hiernavolgende zal blijken verlenen slechts welgeteld twee artikelen, namelijk de artikelen 118 en 128, aan de Gemeenschap een specifieke bevoegdheid van regelende aard. Bovendien hebben deze bevoegdheden op het

P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 413.
E. Heynig, Le programme d'action sociale de la Communauté Européenne, RMC 1974, p. 111.
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eerste gezicht slechts een procedureel karakter en verlenen zij geen bevoegdheid tot het nemen van bindende beslissingen4.
Hierdoor vertoont dit hoofstuk inzake sociale politiek een grote gelijkenis
met Titel 2 inzake het economisch beleid. Dit is in overeenstemming met de
oorspronkelijke verdragsopzet aangezien, zoals reeds gesteld, de uitwerking
van het economisch en sociaal beleid in eerste instantie gerealiseerd dient te
worden door aanwending van het tweede middel ter verwezenlijking van
de verdragsdoelstellingen, namelijk de coördinatie van het economisch beleid van de Lid-Staten5: "Le fait que la Commission n'ait pas obtenu un
pouvoir de décision en matière de politique sociale correspond aux limites
essentiellement étroites tracées aux pouvoirs de la Communauté relatifs à la
politique économique"6. Een nadere toelichting van deze artikelen kan dit
verduidelijken.

В. Toelichting van de verdragsbepalingen
a. Sociale bepalingen
Artikel 117, eerste alinea, bepaalt dat de Lid-Staten de noodzaak erkennen
om de "verbetering van de levensstandaard en van de arbeidsvoorwaarden
van de werknemers te bevorderen, zodat de onderlinge aanpassing daarvan
op de weg van de vooruitgang mogelijk wordt gemaakt".
De tweede alinea geeft drie wegen aan ter verwezenlijking van deze doel
stelling: "(...) dat een dergelijke ontwikkeling zal voortvloeien zowel uit de
werking van de gemeenschappelijke markt waardoor de harmonisatie der
sodale stelsels zal worden bevorderd, als uit de in dit verdrag bepaalde pro
cedures en het nader tot elkaar brengen van wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen". Deze laatste alinea laat aan duidelijkheid te wensen over,
zowel met betrekking tot de precíese betekenis van genoemde drie wegen,
als met betrekking tot hun onderlinge verhouding.
Volgens Pipkorn lijkt het eerste middel, "de werking van de gemeenschappelijke markt", uit te gaan van de veronderstelling dat de samensmelting
van de nationale markten tot een gemeenschappelijke markt vrijwel automatisch tot de uitbreiding van de werkgelegenheid leidt, en tot een spontaan
geleidelijk nader tot elkaar brengen van arbeids- en inkomensomstandighe4

Zie ook de conclusie van de advocaat-generaal in de migratie-zaak, punt 9, Jur. 1987, p. 3233,
waaruit o.a. blijkt dat de doctrine nagenoeg unaniem ontkent dat de Commissie aan art. 118 de
bevoegdheid ontleent om bindende besluiten te nemen.
5 Zie supra, p. 54.
6
E. Heynig, RMC 1974, p. 112.
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den 7 . Kapteyn meent dat bij dit middel vooral gedacht moet worden aan de
door het vrij verkeer van werknemers tot stand te brengen gemeenschappelijke arbeidsmarkt en de 'vrije krachten' die daarop hun invloed uitoefenen
met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden, de collectieve arbeidsovereenkomsten en de Europees gebundelde werkgevers- en werknemersorganisaties 8 . Het is in ieder geval belangrijk op het automatisch karakter van dit
middel te wijzen, in de zin dat het uitgaat van de werking van het marktmechanisme. Het betreft een negatief middel, een exploitering van wat reeds
onder de bepalingen inzake negatieve integratie mogelijk is - meer in het
bijzonder het vrij verkeer van werknemers - en verleent geen specifieke gemeenschapsbevoegdheid.
Het tweede middel, "de in het verdrag bepaalde procedures" daarentegen,
betreft meer positief gerichte gemeenschapsacties. Het gaat om iedere procedure op basis waarvan de Gemeenschap maatregelen kan nemen die zijdelings of rechtstreeks bijdragen tot de verbetering en onderlinge aanpassing
van de levensstandaard of arbeidsomstandigheden van de werknemers. Deze procedures liggen verspreid over het verdrag, zoals in de bepalingen inzake het landbouwbeleid waarvan één der doelstellingen "de verzekering
van een redelijke levensstandaard" is, en inzake het transportbeleid waaruit
eveneens een bezorgdheid voor de levensstandaard en de werkgelegenheid
blijkt9. Ook kan gedacht worden aan de beslissingsbevoegdheid van de Raad
krachtens artikel 145 in verband met de door artikel 105 voorgeschreven
coördinatie van het economisch beleid van de Lid-Staten, die moet leiden
tot de in artikel 2 genoemde doelstellingen van een toenemende verbetering
van de levensstandaard, en aan de mogelijke aanwending van de nietspecifieke gemeenschapsbevoegdheid krachtens artikel 235. Last but not least
zij gewezen op de specifieke gemeenschapsbevoegdheden terzake, namelijk
artikel 118, dat een procedure bevat voor de totstandbrenging van een
nauwe samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie op sociaal
gebied, en artikel 128 inzake een gemeenschappelijk beleid op het gebied van
de beroepsopleiding, waarover hieronder meer.
De opname van het derde middel, de harmonisatie van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, kan verwondering wekken aangezien de Gemeenschap hiertoe reeds bevoegd is op grond van de artikelen 100 tot en
met 102. De verklaring hiervoor is het compromis-karakter van de verdragsbepalingen inzake sodale politiek. Omdat ten tijde van de redactie van
het verdrag geen overeenstemming bereikt kon worden over de noodzaak
van een sodale politiek voor de werking van de gemeenschappelijke markt,
was de mogelijke aanwending van deze artikelen op dit gebied eveneens
' H. von der Groeben, Kommentar, Band I, p. 1988 e.v.
' P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 414.
' Zie resp. de artt. 39 en 41, sub a, en art. 75, lid 3.
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onzeker. Niet zeker was of de onderlinge aanpassing van wetgeving tot "de
in dit verdrag bepaalde procedures" behoort. Vandaar de afzonderlijke opname van dit derde middel, waarbij men, zoals het een compromis eigen is,
heeft nagelaten aan te geven hoe het nader tot elkaar brengen van wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen zich verhoudt tot de twee andere middelen. In dit verband is het nuttig in herinnering te brengen dat het tweede
lid van artikel 100A de procedure van artikel 100A ten aanzien van de bepalingen inzake de rechten en belangen van werknemers uitsluit. Op deze
gebieden is een besluit bij unanimiteit nodig, onder voorbehoud van de
maatregelen die onder het toepassingsbereik van artikel 118A vallen 10 .
Hoewel artikel 117 de indruk kan wekken dat de Gemeenschap over een vrij
uitgebreid arsenaal van middelen beschikt ter uitbouw van een sociaal beleid, is het nuttig op te merken dat een sociale politiek slechts vanaf 1974 geleidelijk van de grond is gekomen. Hiertoe zijn vooral het derde middel,
namelijk artikel 100 inzake harmonisatie en in bepaalde gevallen een onderdeel van het tweede middel, namelijk artikel 235, aangewend. De
specifieke gemeenschapsbevoegdheden waarnaar het tweede middel van artikel 117 mede verwijst, zijn op enkele uitzonderingen na, nauwelijks gebruikt. Een nadere analyse van deze bepalingen kan dit verklaren.
Artikel 118, eerste alinea, legt aan de Commissie de taak op om een nauwe
samenwerking tussen de Lid-Staten op sociaal gebied te bevorderen "met
name op het terrein van de werkgelegenheid, van het arbeidsrecht en de arbeidsvoorwaarden, van de beroepsopleiding en de voortgezette vorming,
van de sociale zekerheid, van de bescherming tegen arbeidsongevallen en
beroepsziekten, van de arbeidshygiëne, van het recht zich te organiseren in
vakverenigingen en van collectieve onderhandelingen tussen werkgevers
en werknemers". Hoewel deze opsomming niet limitatief is, is het moeilijk
nog een aspect van de sodale politiek te bedenken dat niet tot deze opsomming behoort 11 . De tweede alinea preciseert deze samenwerking: "Te dien
einde is de Commisssie in nauw contact met de Lid-Staten werkzaam door
het verrichten van studies, het uitbrengen van adviezen en het organiseren
van overleg zowel omtrent vraagstukken die zich voordoen op het nationale plan als omtrent die welke de internationale organisaties raken". Aangezien de Raad hierbij op geen enkele wijze betrokken is, betreft het een
autonome bevoegdheid van de Commissie, die men evenwel niet kan
overschatten.

10

Zie supra, p. 86-87. Zie ook E. Steyger, Sociaal beleid en harmonisatie van sociale
wetgeving: stiefkind en zorgenkind, AA 1989, p. 174.
11
H. von der Groeben, Kommentar, Band 1,1983, p. 2024.
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Vooreerst omdat artikel 118 geen inhoudelijke beslissingsbevoegdheid doch
slechts een procedurele bevoegdheid verleent, en voorts omdat de Commissie volgens de tekst van de tweede alinea van artikel 118 deze bevoegdheid
slechts kan uitoefenen middels de aanwending van niet-bindende besluiten.
Dit artikel is een uitdrukking van hoe de Lid-Staten ten tijde van de redactie
van het verdrag op een maximale bescherming van hun bevoegdheid op
sociaal gebied uit waren. Ook de meerderheid der doctrine acht een restrictieve interpretatie van deze verdragsbepaling vanzelfsprekend: "(...) Articles
117 and 118, even if textually broad, are legally shallow - at least considered
in isolation from Article 100"12.
Artikel 119 inzake het beginsel van gelijke beloning bij gelijke arbeid voor
mannen en vrouwen is een verdere uitdrukking van deze reserve van de
Lid-Staten. Als enige rechtstreeks werkende bepaling van sociaal beleid
waarbij de burger het meest belang heeft, verleent het geen specifieke gemeenschapsbevoegdheid om maatregelen terzake te treffen. Dit betekent dat
de Gemeenschap voor een nadere precisering en verdere uitwerking aangewezen is op de overige verdragsprocedures, meer in het bijzonder de aanwending van de artikelen 100 en/of 23513.
De overige artikelen van dit hoofdstuk brengen weinig verandering aan
deze vaststelling, aangezien artikel 120 niet meer dan een intentieverklaring
is en de artikelen 121 en 122 slechts bepalingen van organisatorische aard
betreffen14.
Vandaar dat het opvallend is dat gelet op de toenemende vervlechting van
economische en sociale doelstellingen de Europese Akte, met uitzondering
van artikel 118A, weinig verandering in deze situatie brengt. Artikel 100A,
lid 2, sluit immers de procedure van artikel 100A op dit gebied uit, en artikel
118B beperkt zich tot het stellen dat de Commissie zich beijvert de dialoog
tussen de sociale partners verder te ontwikkelen.

l¿
J. Forman, The equal pay principle under community law, a commentary on article 119 EEC,
LIEI 1982, p. 17. Zie ook E. Heynig, RMC 1967, p. Ill, en H. von der Groeben, Kommentar, Band
I, p. 2028.
№ Voor nadere details, zie o.a. E. Steyer, AA 1989, p. 172, L. Imbrechts, L'égalité de remuneration entre hommes et femmes, RTDE 1986, p. 231,0. Quintin, L'égalité de rénumerabon entre
hommes et femmes: une réalisation spécifique de la politique sociale commune, RMC 1985, p.
309, J. Forman, LIEI 1982, p. 117.
I 4 Art. 120 luidt als volgt: "De Lid-Staten streven ernaar de bestaande gelijkwaardigheid
van de bepalingen omtrent betaalde vakantie te handhaven".
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b. Het Europees Sociaal Fonds
Hetzelfde beeld van een maximale bescherming van de bevoegdheid van de
Lid-Staten krijgt men ook bij nalezing van dit hoofdstuk, aangezien de gemeenschapsbevoegdheden terzake voornamelijk van bestuurlijke aard
zijn 15 . Weliswaar verleent artikel 126 aan de Raad ondermeer de bevoegdheid om nieuwe taken voor het Europees Fonds vast te stellen, doch deze
bevoegdheid dient ter uitbreiding van bestuurlijke activiteiten, en betreft
geen zelfstandige wetgevende bevoegdheid op sociaal gebied.
Het laatste artikel van dit hoofdstuk, namelijk artikel 128 inzake een gemeenschappelijk beleid op het gebied van de beroepsopleiding, valt evenwel
uit deze toon. Het bepaalt het volgende: "Op voorstel van de Commissie en
na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité stelt de Raad de algemene beginselen vast voor de toepassing van een gemeenschappelijk beleid met betrekking tot de beroepsopleiding dat kan bijdragen tot een harmonische ontwikkeling zowel van de nationale economieën als van de gemeenschappelijke markt". De plaats ervan kan verwondering wekken, aangezien dit artikel duidelijk in het inhoudelijk verlengde ligt van artikel 118.
Het is een aanvulling van de daarin vervatte opdracht tot bevordering van
een nauwe samenwerking tussen de Lid-Staten op het terrein van de
beroepsopleiding en voortgezette vorming. Uit de plaatsing van dit artikel
onder de bepalingen inzake het Europees Sociaal Fonds concludeert Von der
Groeben dat dit een aanwijzing is dat de bevordering van de beroepsopleiding ten tijde van de verdragsredactie als een prioritaire taak van dit Fonds
beschouwd werd 16 .
Onafgezien van de plaats van dit artikel en van de omstandigheid dat het
meer dan een procedurele gemeenschapsbevoegdheid betreft, moedigt dit
artikel echter, evenmin als artikel 118, tot de stelling aan dat het aan de Gemeenschap een bevoegdheid verleent tot het nemen van bindende besluiten. Weliswaar bepaalt het dat de Raad de algemene beginselen dient vast te
stellen voor de toepassing van een gemeenschappelijk beleid tot de beroepsopleiding - en vertoont het vanuit dit oogpunt een grote gelijkenis met onder andere artikel 113 inzake een gemeenschappelijke handelspolitiek 17 -,
doch bij een nadere beschouwing van artikel 128 in zijn geheel, houdt deze
gelijkenis op. Het is opvallend hoe dit artikel geen enkele bepaling bevat
inzake het instrumenteel aspect van deze bevoegdheid - of het rechts15

Zie de artt.124 en 125, die aan de Commissie het beheer van het Fonds toevertrouwen.
' · H. von der Groeben, Kommentar, Band I, p. 2087.
17 Art. 113 bepaalt o.a.: "Na afloop van de overgangsperiode wordt de gemeenschappelijke
handelspolitiek gegrond op eenvormige beginselen".
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karakter van de te nemen besluiten - en hoe onvolledig het is met betrekking tot het institutioneel aspect aangezien regels ontbreken met betrekking
tot zowel de wijze van besluitvorming als de deelname van het Parlement
aan deze besluitvorming 18 . Vandaar dat dit artikel volgens de Raad, waarin
de Lid-Staten zetelen, slechts een programmatisch karakter heeft en niet tot
de vaststelling van bindende besluiten en/of concrete maatregelen kan leiden 19 .

c. Evaluatie
Ondanks de omstandigheid dat elf artikelen gewijd zijn aan de uitbouw van
een sociaal beleid - namelijk de artikelen 117 tot en met 128 -, blijkt uit bovenstaande analyse dat de specifieke gemeenschapsbevoegdheden terzake
uiterst schaars zijn. Slechts de artikelen 118 en 128 verlenen aan de Gemeenschap een regelende bevoegdheid die, voor wat eerstgenoemd artikel
betreft, slechts van procedurele aard is en, voor wat beide artikelen betreft,
een onvolmaakt karakter heeft aangezien de tekst van deze artikelen de
vaststelling van bindende besluiten niet lijkt toe te laten. Deze artikelen zijn
een goed voorbeeld van wat een 'lex imperfecta' is, in de zin dat een uitdrukkelijke bevoegdheid tot het nemen van bindende besluiten ontbreekt,
en dat artikel 128 bovendien onvolledig is met betrekking tot de institutionele omschrijving van deze bevoegdheid. De economische bedoeling die
aan de opname van deze specifieke gemeenschapsbevoegdheden ten grondslag ligt, is een belangrijke verklaring hiervoor.
De wil van de verdragsauteurs om hun sociale soevereiniteit maximaal te
beschermen uit zich niet enkel in een schaarsheid en onvolledigheid van de
gemeenschapsbevoegdheden, doch ook in een minimale interpretatie van
de sociale verdragsbepalingen door de Raad. De Lid-Staten die in de Raad
zetelen lezen de sociale verdragsbepalingen door een exegetische bril. Hoe
sterk dit streven is, blijkt uit de omstandigheid dat, ondanks hun onvolledigheid, de aanwending van de artikelen 118 en 128 desalniettemin tot politieke problemen van de eerste orde hebben geleid. Het meest illustratief zijn
de spanningen waartoe de uitoefening door de Commissie van haar procedurele bevoegdheid onder artikel 118 hebben geleid, en de volledige stillegging van de werkzaamheden van de Raad op sociaal gebied tussen 1962 en
1964 die deze tot gevolg hebben gehad. Hoewel de Commissie slechts aanbe10

Art. 113 daarentegen bevat bepalingen inzake zowel het institutioneel als het instrumenteel aspect van deze bevoegdheid.
*' Zie het standpunt van de Raad in het rapport ter terechtzitting van de Erasmus-zaak, p.
10: "Cette disposition aurait un caractère de simple programme et ne constituerait pas un véritable instrument juridique". Zie ook E. Heynig, RMC 1974, p. 112.
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velingen na uitvoerig overleg met de Lid-Staten deed, was de Raad evenwel
van mening dat de Commissie deze bevoegdheid niet op eigen initiatief kon
uitoefenen. Eind 1966 werd een compromis bereikt, volgens hetwelk d e
Commissie voortaan slechts werkzaam zou zijn in het kader van door de
Raad vastgestelde of goedgekeurde actieprogramma's. Een kortwieking van
de autonome bevoegdheid van de Commissie is met andere woorden hier
het gevolg van 20 .
Het is nuttig de aandacht te vestigen op het feit dat de Commissie desondanks in 1974 twee besluiten op grond van artikel 118 heeft genomen inzake
de oprichting van paritaire comités voor sociale vraagstukken in de zeevisserij en van de agrarische werknemers 21 , en in 1985 ook de reeds genoemde
beschikking 85/381 tot invoering van een procedure van voorafgaande mededeling en overleg inzake het migratiebeleid ten aanzien van derde landen. Deze laatste is het voorwerp geworden van een nietigheidsprocedure,
ingesteld door enkele Lid-Staten, wegens beweerde onbevoegdheid van de
Commissie 22 .
Ook artikel 128 is een voorbeeld van hoe de Lid-Staten huiverig staan tegenover een ruim gebruik van deze bevoegdheid aangezien de aanwending
van ook dit artikel zeer schaars is gebleven. Na het nemen van raadsbesluit
63/266 inzake de vaststelling van algemene beginselen voor de toepassing
van een gemeenschappelijk beleid op het gebied van de beroepsopleiding 23 ,
heeft de Raad slechts aanbevelingen en resoluties op dit gebied genomen.
Kapteyn merkt in dit verband op dat tussen de Lid-Staten een overeenstemming is bereikt over de noodzaak besluiten inzake concrete maatregelen met
eenstemmigheid - dus niet met gewone meerderheid zoals artikel 128 bepaalt - en bindende besluiten op grond van artikel 235 te nemen, en over de
mogelijkheid om ook overeenkomsten van de vertegenwoordigers van de
regering van de Lid-Staten in het kader van de Raad bijeen te sluiten 24 . Dit
wijst onmiskenbaar op een minimale interpretatie van artikel 128 door de
Lid-Staten binnen de Raad. In dit verband is het interessant besluit 87/569
inzake een actieprogramma voor de beroepsopleiding voor jongeren en het
tweede Comett-besluit te vermelden aangezien beide besluiten slechts op
grond van artikel 128 zijn genomen en niet mede op grond van artikel 235.
Dit wijst zeker op een wending. Echter, zoals nog zal blijken, staan niet alle
Lid-Staten unaniem achter deze nieuwe richtlijn. Bepaalde Lid-Staten heb-

ZL

Zie o.a. P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 415.
Zie besluit 74/441, PB 1974, L 243/19, en besluit 74/442, PB 1974, L 243/22.
22
Zie de migratie-zaak, in/ra p. 265 e.v. Een mogelijke verklaring voor de niet-aanvechting
door de Lid-Staten van de twee vorige besluiten van 1974 is het marginaal karakter ervan.
23
Voor de inhoud van dit besluit, zie PB 1963, nr. 63, p. 1338.
24
P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 419.
21
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ben tegen deze besluiten een beroep tot nietigverklaring aangespannen,
vanwege een beweerde onbevoegdheid van de Raad 25 .
Ten gevolge van een toenemende vervlechting van economische en sociale
doelstellingen drong bij de Lid-Staten evenwel langzaam het besef door dat
voor de instandhouding van de gemeenschappelijke markt niet langer
voorbij kon worden gegaan aan de sociale aspecten ervan. Een eerste uitdrukkelijke bevestiging hiervan is te vinden in het slotcommuniqué van de
topconferentie van Parijs in 1972, waarin ondermeer staat dat de economische expansie geen doel op zich vormt en dat een "krachtige actie op sociaal gebied voor hen even belangrijk is als de verwezenlijking van de economische en monetaire unie" 26 . Hierbij verwijst men ook uitdrukkelijk
naar de noodzaak van een veelvuldiger gebruik van artikel 235.
De raadsresolutie van 1974 inzake een sociaal actieprogramma is een eerste
concrete uitdrukking van deze politieke wil. Men kan het als een mijlpaal
beschouwen, aangezien hieruit de wil blijkt de sociale politiek als een taak
van de Gemeenschap te beschouwen die binnen de sfeer van het verdrag
ligt 2 7 . Nochtans heeft deze bewustwording niet geleid tot een ruimere
interpretatie van de specifieke gemeenschapsbevoegdheden van de artikelen
118 en 128. In de mate dat de Raad de uitbouw van een sociaal beleid op een
bijzonder punt noodzakelijk acht, heeft hij hiertoe steeds zijn toevlucht
genomen tot de artikelen 100 en/of 235 voor het nemen van concrete maatregelen 2 8 . De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat het
unanimi tei ts vereiste van de artikelen 100 en 235 een ideale bescherming
biedt tegen elke aantasting van hun sociale soevereiniteit. Een te grote autonomie van de Commissie op grond van artikel 118 en een besluitvorming
bij gewone meerderheid op grond van artikel 128 daarentegen, zouden deze
soevereiniteit in gevaar brengen.

25

Voor nadere details, zie infra, p. 278 e.v.
2° Slotcommuniqué van de conferentie van staatshoofden en regeringsleiders. Bulletin EG
1972/10, p. 15 e.v. In het verlengde hiervan heeft het Hof in zijn uitspraak in zaak 43/75, of
de tweede Defrenne-zaak, Jur. 1976, p. 455, overweging 8, het dubbele doel van art. 119 benadrukt, namelijk de voorkoming van mededingingsdistorsies en de verzekering van de sociale
vooruitgang, en in zijn uitspraak in zaak 149/77, of de derde Defrenne-zaak, Jur. 1977, p. 1365,
op de noodzaak gewezen van een voortdurende aanpassing van de sociale politiek aan de economische en sociale ontwikkeling.
27
Zie PB 1974, С 13/1. Zie ook H. von der Groeben, Kommentar, Band I, p. 2029.
2" Zie voor wat art. 100 betreft, supra p. 87, voetnoot 47. Voor wat art. 235 betreft, zie o.a. het
besluit van de Raad inzake het programma voor modelprojekten en modelstudies ter bestrij
ding van de armoede, PB 1975, L 199/34, verordening 337/75 houdende oprichting van een
Europees centrum voor de ontwikkeling van de Beroepsopleiding, PB 1975, L 39/1, en veror
dening 1365/75 inzake de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levensen arbeidsomstandigheden, PB 1975, L 139/1.
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Zoals ook op andere gebieden is het de verdienste van het Hof geweest om
in de migratie-. Erasmus- en de beroepsopleiding voor jongeren-zaken een
stok in het wiel van de Raad te steken. Door een afwijzing van de minimale
interpretatie van de Raad heeft het de juridische onzekerheid van deze be
palingen inzake een positief procedureel beleid in grote mate opgeheven. De
meer gemeenschapsvriendelijke
interpretatie van de Commissie bevesti
gend, heeft het de basis gelegd voor een dynamischer aanwending van de
specifieke gemeenschapsbevoegdheden ter uitbouw van een sociaal beleid.
Gelet op de "ingewikkeldheid en de nieuwheid van de aan de orde gestelde
vragen" 2 9 , zal een vrij uitvoerige analyse van deze uitspraken plaatsvinden.

§ 2. De dynamiek van de jurisprudentie van het Hof

A. De uitspraak in de migratie-zaak: artikel 118 ^

Analyse
Aanleiding is een verzoek van Duitsland, Frankrijk, Nederland, Denemar
ken en het Verenigd Koninkrijk tot nietigverklaring van beschikking 85/381
van de Commissie ter invoering van een procedure voor voorafgaande
mededeling en overleg inzake het migratiebeleid ten aanzien van derde
landen, genomen op grond van artikel 118. Deze procedure legt de Lid-Staten de verplichting op de Commissie en de andere Lid-Staten in te lichten
over ontwerpen van nationale maatregelen of van overeenkomsten betref
fende werknemers/onderdanen van derde landen en hun gezinsleden, op
het gebied van binnenkomst, verblijf en tewerkstelling, met betrekking tot
de verwezenlijking van de gelijke behandeling terzake van levensstandaard
en arbeidsvoorwaarden, beloning en economische rechten, bevordering van
de professionele, sociale en culturele integratie, en de vrijwillige terugkeer
naar het land van herkomst. Het doel ervan is onder andere een vergemak
kelijking van de wederzijdse voorlichting en vaststelling van problemen
van gemeenschappelijk belang, en een bewerkstelliging van een overeen
stemming van deze ontwerpen met het beleid van de Gemeenschap.
Als middel voeren de Lid-Staten onder meer een onbevoegdheid van de
Commissie aan tot vaststelling van deze beschikking. In dit middel zijn
twee wel te onderscheiden vragen aan de orde. Ten eerste de vraag of artikel
" Zie de conclusie van de advocaat-generaal in de Erasmus-zaak, punt 19.
Gevoegde zaken 281, 283,284,285 en 287/85,9-7-1987, Duitsland ел. Lid-Staten/Commissie, Jur. 1987, p. 3203.
3 0
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118, eerste alinea, inzake de samenwerking tussen de Lid-Staten op sociaal
gebied mede het migratiebeleid ten aanzien van derde landen omvat. Ten
tweede de vraag of artikel 118, tweede alinea, aan de Commissie de bevoegdheid verleent tot het nemen van bindende maatregelen.
De eerste vraag betreft het inhoudelijk aspect van de bevoegdheid onder artikel 118 en de tweede het instrumenteel aspect ervan. Dit instrumenteel
karakter van het tweede onderdeel van de vraag komt in de Nederlandse
versie minder duidelijk tot uiting dan in de Franse versie van de uitspraak.
In eerstgenoemde versie heeft het Hof het over de "bevoegdheid van de
Commissie" zondermeer, terwijl er in de Franse versie sprake is van "Ie
pouvoir de la Commission". Zoals reeds gesteld, biedt het onderscheid
tussen 'compétence' en 'pouvoir' het voordeel dat de verschillende aspecten van het bevoegdheidsbegrip beter tot uiting komen en zodoende de inzet van de uitspraak beter in het licht stellen 31 . Dit blijkt onder andere uit
een recent artikel, waarin dit onderscheid achterwege is gelaten. Volgens
Bradley betreft het eerste onderdeel het ontbreken van een gemeenschapsbevoegdheid, namelijk een "lack of community competence", en het tweede
onderdeel het ontbreken van een bevoegdheid van de instelling die het besluit neemt, namelijk een "lack of competence of the adopting institution" 32 .
Hoewel dit laatste niet onjuist is, suggereert het tweede onderdeel (inzake
een "lack of competence of the adopting institution") dat er zich slechts een
horizontale bevoegdheidsstrijd afspeelt, ontdaan van enige verticale dimensie. In werkelijkheid gaat achter dit geschilpunt echter ook een bevoegdheidsstrijd schuil tussen Gemeenschap en Lid-Staten.
Het inhoudelijk onderdeel van de vraag betreft de vraag of artikel 118 aan de
Gemeenschap ook de bevoegdheid verleent om maatregelen te treffen ten
aanzien van het beleid van de Lid-Staten met betrekking tot derde landen.
Volgens Duitsland en de andere Lid-Staten houdt artikel 118 zich niet bezig
met niet-communautaire werknemers, en is het verband tussen de communautaire werkgelegenheid en het verschijnsel van immigratiestromen
van en naar derde landen te gering en te indirect, om de betrokkenen bij die
migraties onder de werkingssfeer van artikel 117 te plaatsen 33 .
Alvorens een standpunt hieromtrent in te nemen, onderlijnt het Hof het
procedureel karakter van de bevoegdheid van de Commissie: "Ofschoon dus
artikel 118 de bevoegdheid der Lid-Staten op sociaal gebied onverlet laat (...)
preciseert die bepaling evenwel dat die bevoegdheid moet worden uitge-

Zie supra, p. 76.
К. Bradley, ELR 1988, p. 381 en 385.
Zie de conclusie van de advocaat-generaal, punt 10.
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oefend in het kader van de door de Commissie te organiseren samenwerking tussen de Lid-Staten"34.
Vervolgens stelt het dat het migratiebeleid ten aanzien van derde landen tot
het sociaal gebied in de zin van artikel 118 behoort aangezien "de werkgelegenheid en meer in het algemeen de verbetering van de levensstandaard en
de arbeidsvoorwaarden in de Gemeenschap beïnvloed kan worden door het
beleid dat de Lid-Staten ten aanzien van werknemers uit derde landen voeren" 35 . Het Hof preciseert evenwel dat deze activiteiten betrekking dienen te
hebben op de bevordering van de professionele integratie van werknemers
uit derde landen - aangezien dit "ten nauwste verband houdt met de tewerkstelling" - of van hun sociale integratie "aangezien het daarbij gaat om
onderwerpen die rechtstreeks verband houden met problemen op het gebied
van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden" 36 . Wat betreft de culturele
integratie van immigrantengemeenschappen uit derde landen stelt het Hof
dat deze integratie weliswaar een zekere samenhang kan vertonen met de
gevolgen van een migratiebeleid, maar dat zij die gemeenschappen in het
algemeen aangaat, zonder onderscheid tussen migrerende werknemers en
andere vreemdelingen, en dat het verband ervan met de werkgelegenheiden arbeidsvoorwaardenproblematiek bij gevolg uiterst zwak is 37 . Vandaar
dat het Hof deze beschikking, voor zover zij betrekking heeft op de culturele
integratie, nietig verklaart.
Het instrumenteel onderdeel van de vraag betreft de interpretatie van de
tweede alinea van artikel 118. Volgens de tekst bezit de Commissie de bevoegdheid tot het verrichten van studies, het uitbrengen van adviezen en
het organiseren van overleg. De Lid-Staten menen dat zij op grond hiervan
geen verbindende beschikking kan nemen om dit overleg te organiseren.
Vooraleer het oordeel van het Hof weer te geven is het nuttig de standpunten van de Lid-Staten en de Commissie nader toe te lichten. Immers, dit
geschil betreft de fundamentele vraag of de erkenning van een impliciete
niet-uitdrukkelijke bevoegdheid tot het nemen van bindende besluiten
verenigbaar is met het beginsel der toegewezen bevoegdheden.
Volgens de Lid-Staten behoort de bevoegdheid op sociaal gebied hun in wezen toe en biedt het verdrag geen enkele grondslag voor verbindende be-

34

Overweging 14.
35 Overweging 16; zie ook overweging 17, waarin het Hof stelt: "Dat het migratiebeleid van
de Lid-Staten van belang is voor de sociale politiek van de Gemeenschap, in het bijzonder
wegens de invloed die van dat beleid uitgaat op de communautaire arbeidsmarkt en de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers uit de Gemeenschap (...)".
36 Overweging 21.
37 Overweging 22.
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schikkingen van de Commissie. Laatstgenoemde mag niet proberen de
grenzen van haar bevoegdheid te verleggen door te stellen dat artikel 118
haar met een bepaalde taak belast en haar de vrije hand laat met betrekking
tot de middelen ter vervulling van deze taak. Duitsland beroept zich hiertoe
ondermeer op een exegetische interpretatie van artikelen 117 en 118, die
evenwel de spijker niet op de kop slaat, aangezien deze interpretatie meestal
slechts relevant is voor één taalversie 38 . Ook andere argumenten worden
ingeroepen, zoals de stelling dat artikel 118 niet met de artikelen 75 en 113
vergeleken kan worden. Weliswaar ontbreekt ook in laatstgenoemde artikelen een nadere omschrijving van de juridische instrumenten doch zij laten
wel uitdrukkelijk het nemen van bindende besluiten toe. Verder is het volgens de Lid-Staten uitgesloten dat de theorie van het 'nuttig effect' een bevoegdheidsoverschrijding kan rechtvaardigen. Tot slot menen zij dat het
door de Commissie gehanteerd onderscheid tussen de bevoegdheid van de
Lid-Staten om materiële besluiten op sociaal gebied te nemen, en die van de
Commissie om bindende besluiten van procedurele aard te nemen, geen
enkele steun vindt in het verdrag. Bovendien is dit onderscheid moeilijk
vast te stellen daar procedurele modaliteiten meestal materiële rechtsgevolgen hebben 39 .
De Commissie betoogt dat aan het belang van de bevoegdheidsdiscussie gedeeltelijk, zoniet geheel wordt afgedaan door het zuiver procedureel karakter van de bestreden beschikking. Deze beschikking voert enkel een overlegprocedure in en is zeker geen beschikking die de sociale politiek, meer in
het bijzonder het migratiebeleid, vanuit inhoudelijk oogpunt aan de LidStaten onttrekt. Het verplicht de Lid-Staten niet om onderling afgestemde
maatregelen vast te stellen. Haar bevoegdheid om een bindende beschikking
te geven grondt zij ondermeer op artikel 117, tweede alinea, dat verwijst
naar de in het verdrag bepaalde procedures, waaronder ook die van artikel
118, tweede alinea. Dit laatste artikel, dat haar de bevoegdheid verleent, zelfs
de plicht oplegt een overleg te organiseren, laat haar vrij bij de keuze van de
meest geschikte middelen. In dit geval is een verplichte procedure volgens
de Commissie onmisbaar ter verzekering van het 'nuttig effect' van deze
bevoegdheid. Dit is ook de mening van het Europees Parlement die de
Commissie als interveniënt ondersteunt, en de discussie zelfs in de context
van 'implied powers' plaatst: "Wanneer de Commissie het recht wordt ontzegd om een dwingend kader vast te stellen, verliest haar coördinerende
taak elk nuttig effect. Volgens de leer van de "implied powers" (cursivering

3° Voor het standpunt van Duitsland en de repliek van de advocaat-generaal, zie de conclusie
van deze laatste in de punten 9 en 14, Jur. 1987, p. 3230-3239.
•" Zie de conclusie van de advocaat-generaal, punt 9, Jur. 1987, p. 3230 en het rapport ter
terechtzitting, Jur. 1987, p. 3211.
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toegevoegd) bevat de tekst mede de bepaling zonder dewelke hij geen zin
zou hebben of niet voor doeltreffende toepassing vatbaar zou zijn"40.
Tot slot is het nuttig de mening van de advocaat-generaal te vermelden.
Aangezien het een taak van de Commissie is een nauwe samenwerking
tussen de Lid-Staten te bevorderen, is het volgens hem "ondenkbaar dat een
instelling gehouden zou zijn om de Lid-Staten te doen samenwerken, maar
dat deze gerechtigd zouden zijn om haar inspanningen op niets te laten uitlopen. De samenwerking is derhalve verplicht". Vervolgens onderzoekt hij
of de Commissie haar toevlucht kan nemen tot een bindend besluit. Na
vastgesteld te hebben dat zij "het arsenaal van de door haar geïmproviseerde
of door de wetgever ter beschikking gestelde gewone en onverbindende instrumenten er door had gejaagd" stelt hij dat een oordeel moet worden geveld over de keuze dit overleg te institutionaliseren door een beschikking
die verplichtingen kan meebrengen: "Dat oordeel kan slechts vrijstelling
luiden". Hieraan voegt hij toe dat deze toepassing van het effectiviteitsbeginsel geen beroep veronderstelt op de theorie van de impliciete bevoegdheden, en verwijst naar het kleine aantal uitspraken waarin het Hof met
een beroep op de klassieke criteria van Marshall in de zaak McCulloch de
Gemeenschap bevoegdheden heeft toegekend die zij niet uitdrukkelijk aan
de verdragen ontleent: "Het betekent alleen - en dit heeft het Hof al meer
dan eens gedaan - dat een gegeven bevoegdheid extensief wordt uitgelegd".
Ten aanzien van deze standpunten is het antwoord van het Hof op de vraag
of het organiseren van overleg betekent dat de Commissie de bevoegdheid
bezit om een beschikking te geven, vrij kort: "Wanneer een artikel van het
E.E.G.-Verdrag, in casu artikel 118, de Commissie met een welomschreven
taak belast, valt aan te nemen - wil men althans niet ieder nuttig effect
(cursivering toegevoegd) aan de betrokken bepaling ontnemen - dat dat artikel de Commissie daarmee tevens de noodzakelijke bevoegdheden verleent
om die taken te kunnen vervullen. De tweede alinea van artikel 118 moet
derhalve aldus worden uitgelegd, dat zij de Commissie alle bevoegdheden
verleent die nodig zijn om het overleg te organiseren"41. Zonder deze
mogelijkheid zou de in artikel 118 bedoelde samenwerking een 'dode letter'
blijven42.
Inhakend op het onderscheid tussen een materiële en een procedurele bevoegdheid, preciseert het dat deze bevoegdheid van de Commissie beperkt
dient te blijven tot de organisatie van een procedure "want bij de huidige
stand van het gemeenschapsrecht behoren de terreinen waarop die mededeling en dat overleg is voorgeschreven, tot de bevoegdheid van de Lid-StaZie het rapport ter terechtzitting, Jur. 1987, p. 3214.
Overweging 28.
Overweging 29.
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ten"43. In de mate dat artikel 3, sub b, ertoe strekt de Lid-Staten te verbieden
nationale maatregelen vast te stellen en overeenkomsten te sluiten die naar
het oordeel van de Commissie niet in overeenstemming zijn met het beleid
en de acties van de Gemeenschap, meent het Hof dat deze bepaling de bevoegdheid van artikel 118 overschrijdt44.

Evaluatie
Hoewel het Hof de beschikking op twee punten, namelijk die van de culturele integratie en van artikel 3, sub b, onverenigbaar acht met artikel 118,
is deze uitspraak zeker een belangrijke overwinning voor de Commissie:
"L'arrêt du neuf juillet 1987 équivaut à un triomphe des thèses de la Commission premièrement en ce qui concerne la procédure de consultation préalable en matière de politiques migratoires vis-à-vis des pays tiers, et ensuite
en ce que l'arrêt reconnaît et affermit lés compétences de la Commission
45

(...Г .

Het inhoudelijk aspect van deze uitspraak is verklaarbaar in het licht van
het 'traité-cadre'-karakter van de bepalingen inzake het sociaal beleid. De
Gemeenschap kan op dit gebied maatregelen treffen die, hoewel slechts van
procedurele aard, door de aanwending van dynamische interpretatiemethoden een uitgebreid gebied kunnen bestrijken46. Aangezien het migratiebeleid
ten aanzien van derde landen de verbetering van de levensstandaard en de
arbeidsvoorwaarden in de Gemeenschap kan beïnvloeden, is de Gemeenschap ook voor dit extern aspect van de sociale politiek bevoegd47. Afgezien
van deze belangrijke inhoudelijke consequentie voor het toekomstige migratiebeleid van de Lid-Staten, betreft het werkelijk vernieuwend moment
vooral het instrumenteel aspekt van de bevoegdheid onder artikel 118. Tegen de tekst en de verdragsopzet in acht het Hof de vaststelling van bindende besluiten mogelijk: "The second ground of challenge was much more
serious: since article 118 grants the Commission no power, how can it enact
legislation under it?"48.
43

Overweging 30.
Overwegingen 33 t/m 35.
' E. Traversa, Bijdrage voor een nog te publiceren boek over het migratiebeleid van de Gemeenschap.
46
Zie supra, p. 177-178.
47
Zo onderlijnt T. Hartley, Noot bij gevoegde zaken 281,283-285,287/85, ELR 1988, p. 116, als
volgt het vernieuwende van dit aspect: 'Two points immediately strike on. The first is that
this article is not on its face concerned with immigration, especially not from non-member
States".
48
T. Hartley, ELR 1988, p. 124. Zie ook E. Traversa, Bijdrage voor een nog te publiceren boek
over het migratiebeleid van de Gemeenschap: "Le véritable enjeu de Γ affaire était toutefois
44
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Hoewel het hiertoe niet met zoveel woorden de 'implied powers'-constructie bezigt, betreft dit aspect wel degelijk een toepassing van deze constructie,
zij het - zoals ook het geval is voor de rechtspraak inzake de externe betrekkingen -, in de instrumentele zin. Immers, respect van het beginsel der
toegewezen bevoegdheden impliceert mede de inachtname van de instrumentele verdragsorde. Gelet op de hogere normenwaarde van bindende ten
aanzien van niet-bindende besluiten is een erkenning van een niet-uitdrukkelijke gemeenschapsbevoegdheid om bindende besluiten te nemen
slechts mogelijk door een beroep op deze constructie. De twee toepassingsvoorwaarden voor de aanwending ervan - namelijk een bevoegdheidsuitbreiding in de instrumentele zin en de noodzaak hiervan voor d e zinvolle
uitoefening van een uitdrukkelijke bevoegdheid 4 9 - zijn, zoals uit de bewoordingen van overweging 28 blijkt, duidelijk aanwezig: "De tweede alinea van artikel 118 moet derhalve worden uitgelegd, dat zij de Commissie
alle bevoegdheden (dus ook impliciete: eigen toevoeging) verleent die nodig
(cursiveringen toegevoegd) zijn om het overleg te organiseren". De erkenning van een niet-uitdrukkelijke bevoegdheid tot het nemen van een bindende beschikking is anders uitgedrukt mogelijk indien dit noodzakelijk is
voor de zinvolle uitoefening van de bevoegdheid onder artikel 118 s0 .
De verschillende standpunten van de advocaat-generaal, de Commissie en
het Parlement zijn een treffende illustratie van de reeds gesignaleerde terminologische verwarring die tussen de interpretatiemethode van de
'implied powers' en de overige dynamische interpretatiemethoden, waaronder die van het 'nuttig effect', bestaat. Volgens de advocaat-generaal en de
Commissie is de aanwending van het 'nuttig effect' voldoende voor de
erkenning van een niet-expliciete bevoegdheid tot het nemen van de bestreden beschikking. De advocaat-generaal wijst de toepassing van de
'implied powers' zelfs uitdrukkelijk af. Het Parlement daarentegen meent
dat het nuttig effect van de coördinatietaak van de Commissie verloren zou
gaan indien zij geen dwingend kader kan vaststellen, en beroept zich voor
deze bevoegdheid op de 'implied powers'-constructie.
Hoewel 'implied powers' en 'nuttig effect' vrij dicht tegen elkaar aanleunen
kan, zoals reeds gesteld 51 , de aanwending van het 'effet utile' niet leiden tot
een interpretatie contra legem. In dit geval is men aangewezen op 'implied
powers' in de instrumentele zin en dient de noodzakelijkheid van een
la question de savoir si l'article 118, deuxième alinéa, du Traité (...) lui donne pouvoir
d'adopter une décision obligatoire afin d' organiser de telles consultations".
* ' Zie supra, p. 156.
50 Opgemerkt zij dat het Hof deze noodzakelijkheid in een restrictieve zin interpreteert, nl.
als een onmisbaarheid. Zie hiertoe het vervolg van overweging 28: "Wil de Commissie haar
taak op dit gebied kunnen vervullen, dan moet zij nu eenmaal de mogelijk hebben om de Lidstaten te verplichten de inlichtingen te verstrekken die onmisbaar zijn (...)".
51
Zie supra, p. 156-157 en 167 t/m 170.
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instrumentele bevoegdheidsuitbreiding te worden bewezen. Het is terecht
dat enkele auteurs deze uitspraak als een erkenning van 'implied powers'
beschouwen. Zo stelt Hartley: "The European Court's answer was the
doctrine of implied powers" en Bradley: "(...) the European Court preferred
to base its judgment on the classical test for implied powers under
Community law, that the Community enjoys any non-explicit power without which the explicit power would be rendered wholly ineffective (...)"52.
Tot slot zij opgemerkt dat in tegenstelling tot de erkenning van instrumentele 'implied powers' op het gebied van de ex terne betrekkingen, een vereiste van materiële equivalentie hier overbodig is. De reden is het ontbreken
van de specifieke context van de externe betrekkingen - namelijk een discrepantie tussen interne en externe verdragsbepalingen - en de noodzaak van
een conventionele gemeenschapsbevoegdheid ter overbrugging van deze.
Aangezien de jurisprudentie inzake de sociale politiek slechts de vraag betreft of de Gemeenschap in plaats van niet-bindende ook bindende besluiten
kan nemen en aangezien deze besluiten qua inhoud niet van elkaar verschillen, is het vereiste van een inhoudelijke overeenstemming tussen
beide in deze rechtspraak overbodig.

B. De uitspraken in de Erasmus- en de beroepsopleiding voor jongerenzaken: artikel 12853
De Erasmus-zaak54
De uitspraak in de migratie-zaak, waarin het Hof het Commissie-offensief
ter opeising van "additional (original) legislative powers over and above
(cursivering toegevoegd) those expressly conferred in the Treaty"55 bijna onvoorwaardelijk ondersteunt, is voor de Commissie een belangrijke stimulans geweest om een maximale interpretatie van de sociale verdragsbepalingen onder alle omstandigheden af te dwingen. Zo blijkt uit de Erasmus-zaak
dat zij er niet voor terugdeinst de Raad voor het Hof uit te dagen: een nieuw
horizontaal conflict met een verticale inslag ziet het daglicht. Zoals zal blijken, ondersteunt het Hof ook hier de dynamiek die de Commissie aan de
bepalingen inzake het sociaal beleid wil toekennen.
^ T. Hartley, ELR 1988, p. 124 en K. Bradley, ELR 1988, p. 40; zie ook G. Cerexhe, Les compétences implicites et leur application en droit belge, p. 988 e.v.
53
De overwegingen die in het hiernavolgende worden geciteerd betreffen een vrije vertaling
van de Franse versie.
54
Zaak 242/87, Commissie/Raad, 30-5-1989, n.n.g.
55
Zie T. Hartley, ELR 1988, p. 123.
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Analyse
De aanleiding tot deze zaak is raadsbesluit 87/327 voor een communautair
actieprogramma inzake de mobiliteit van studenten, gegrond op de artikelen 128 en 235 EEG-verdrag en op besluit 63/266 van de Raad houdende
vaststelling van de algemene beginselen voor de toepassing van een gemeenschappelijk beleid met betrekking tot de beroepsopleiding56. Dit laatste
besluit van 1963 bevat 10 beginselen waarvan vooral de volgende relevant
zijn voor de oplossing van dit geschil. Het eerste beginsel bepaalt dat met
een gemeenschappelijk beleid inzake de beroepsopleiding een coherente en
geleidelijke gemeenschappelijke actie bedoeld wordt, waaronder elke LidStaat zijn eigen programma's definieert en verwezenlijkt. Deze programma's dienen conform te zijn met de algemene beginselen en de gemeenschappelijke toepassingsmaatregelen die eruit kunnen voorvloeien. Het
vierde beginsel bepaalt onder andere dat de Commissie gepaste maatregelen
kan voorstellen die noodzakelijk blijken te zijn. Het tiende beginsel bepaalt
dat een gemeenschappelijke financiering mogelijk is 57 . De doelstellingen
van het Erasmus- programma zijn de uitbreiding van de uitwisseling van
studenten uit de verschillende Lid-Staten, de bevordering van de samenwerking tussen de universiteiten van alle Lid-Staten, een grotere mobiliteit
van de docenten en een totstandbrenging van hechtere banden tussen de
burgers. Artikel 3 van het Erasmus-besluit bepaalt dat de uitvoering van het
programma in handen van de Commissie ligt en volgens artikel 4 wordt het
noodzakelijke bedrag voor de tenuitvoerlegging van dit programma geraamd op 85 miljoen ECU voor een periode van drie jaar58.
Als middel ter ondersteuning van de nietigheidsvordering van het Erasmus-besluit voert de Commissie onder meer een schending aan van het
verdrag wegens de toevoeging door de Raad van artikel 235 aan de door haar
voorgestelde rechtsgrond van artikel 12859. Volgens haar biedt artikel 128 in
samenhang met besluit 63/266 een voldoende rechtsgrond voor dit actieprogramma. De Raad daarentegen meent dat toevoeging van artikel 235
noodzakelijk is, omwille van twee redenen. Vooreerst omdat dit besluit
verder reikt dan de bevoegdheid die hij onder artikel 128 bezit, en vervolgens omdat dit programma meer omvat dan alleen de beroepsopleiding in
de zin van genoemd artikel. Deze verdediging heeft dus enerzijds betrekking op het instrumenteel aspect van de bevoegdheid onder artikel 128 en
56

Voor deze besluiten, zie resp. PB 1987, L166/20 en PB 1963, nr. 63, p. 1338.
" Zie het rapport ter terechtzitting, p. 2 -3.
58
Zie PB 1987, L 166/20.
5' Zie ook supra, p. 263.
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anderzijds op het inhoudelijk aspect of het toepassingsbereik ervan 60 . Wat
eerstgenoemd aspect betreft, zij opgemerkt dat artikel 128, in tegenstelling tot
artikel 118, geen bepaling van instrumentele aard bevat. Het Hof dient zich
met andere woorden uit te spreken over de vraag of de algemene principes
bij wijze van een bindend besluit kunnen worden bepaald en, in geval van
een bevestigend antwoord, welke intensiteit dit besluit kan hebben.
Alvorens de uitspraak van het Hof te analyseren is het nuttig om ook hier
de verschuilende standpunten van de Commissie en de Raad inzake het instrumenteel beOoegdheidsaspect nader toe te lichten.
Volgens de Commissie biedt artikel 128 in combinatie met het raadsbesluit
63/266 een voldoende rechtsgrond voor het Erasmus-programma aangezien
dit programma slechts de algemene beginselen voor de toepassing van een
gemeenschappelijk beleid met betrekking tot de beroepsopleiding, zoals
vastgelegd in besluit 63/266, aanvult en preciseert. Hierbij verwijst zij in het
bijzonder naar het vierde en zesde prindpe van dit laatste besluit 61 . Weliswaar bepaalt artikel 128 - waarop ook besluit 63/266 gegrond is - niets omtrent de aanwendbare middelen, doch in het licht van het 'nuttig effect'
verzet dit artikel zich tegen een uitlegging waardoor de Gemeenschap de
nodige middelen voor het voeren van dit gemeenschappelijk beleid worden
geweigerd. In het midden latend of dit ook betekent dat de Gemeenschap
een bevoegdheid bezit om verordeningen en richtlijnen vast te stellen ter
harmonisatie en/of coördinatie, stelt zij dat het 'nuttig effect' van artikel 128
voldoende gagarandeerd is indien het als rechtsgrond kan dienen voor
andere gemeenschapsacties, zoals die inzake informatie en bevordering. Dit
impliceert dat artikel 128 het treffen van operationele maatregelen mogelijk
maakt 62 .
De Raad daarentegen, ondersteund door drie Lid-Staten, onderlijnt het programmatisch karakter van artikel 128 op grond waarvan slechts een embryonale ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid mogelijk zou zijn.
Dit artikel biedt geen juridisch instrument ter uitbouw van een dergelijk beleid. Het wijst volgens hen op een duidelijke bevoegdheidsverdeling tussen
Gemeenschap en Lid-Staten, namelijk enerzijds de definitie door de Raad
van algemene criteria en anderzijds de plicht van de Lid-Staten deze criteria
bij de uitbouw van hun beleid inzake de beroepsopleiding na te leven. Deze
bu

Overweging 7 van de franstalige versie van de uitspraak luidt als volgt: "(...) d'une part,
parce que les actions envisagées dans le cadre du programme Erasmus iraient au-déla des pouvoirs (cursivering toegevoegd) attribués au ConseiK...) et, d'autre part, parce que l'objet de ce
programme déborderait le cadre de la formation professionnelle". Zie ook supra p. 76.
4 Het zesde principe bepaalt o.a. dat de Commissie, in samenwerking met de Lid-Staten,
elke uitwisseling van ervaringen op het gebied van de beroepsopleiding bevordert.
" Zie punt 26 van de conclusie van de advocaat-generaal, en het rapport ter terechtzitting,
p. 7-8.
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coördinerende raadsbevoegdheid verzet zich tegen gemeenschappelijke acties genomen op basis van een juridisch bindend besluit op grond waarvan
de uitvoering in handen van de Commissie ligt63.
Alvorens standpunt in te nemen ten aanzien van deze meningsverschillen
onderlijnt het Hof een reeds in vroegere uitspraken bepaald beginsel inzake
de aanwending van artikel 235. Een beroep op dit artikel is slechts mogelijk
indien geen andere verdragsbepalingen de voor de vaststelling van die handeling vereiste bevoegdheid aan de Gemeenschap verlenen 64 . Na de tekst
van artikel 128 in herinnering gebracht te hebben stelt het vervolgens, in
navolging van de Commissie, dat artikel 128 "zich verzet tegen een uitlegging van deze bepalingen waardoor de Gemeenschap de nodige middelen
(cursivering toegevoegd) voor het voeren van het gemeenschappelijk beleid
zou worden geweigerd" 65 . Het beschouwt het besluit 63/266 als startpunt van
de ontwikkeling van dit beleid "dat gebaseerd is op de gedachte dat de toepassing van de algemene beginselen van dit beleid berust bij de Lid-Staten
en de bevoegde instellingen van de Gemeenschap in het kader van een samenwerking". In een op dit beginsel gebaseerde uitleg van artikel 128 wordt
aan de Raad de bevoegdheid toegekend besluiten te nemen waarin gemeenschapsacties op het gebied van de beroepsopleiding worden voorzien, en aan
de Lid-Staten de daarmee overeenkomende verplichting tot samenwerking
wordt opgelegd. Die uitlegging is in overeenstemming met artikel 128 en
waarborgt tevens het nuttig effect van deze bepaling 66 .
Het Hof laat het niet bij deze op zich voldoende prindpes en weerlegt enkele
argumenten van de advocaat-generaal, die in deze zaak het standpunt van
de Lid-Staten verdedigt 67 . Een eerste argument betreft de institutionele onvolledigheid van artikel 128, namelijk dat een regeling ontbreekt over de
medewerking van het Parlement en over de wijze van besluitvorming binnen de Raad. Het Hof beperkt zich tot de volgende opmerking: "de bevoegdheid van de instellingen en de voorwaarde voor de uitoefening daarvan
zijn namelijk geregeld in verschillende verdragsbepalingen, terwijl de verschillen niet steeds op systematische criteria berusten". Wel bezit artikel 57
volgens het Hof een zekere relevantie voor de bepaling van de draagwijdte
van artikel 128, in de mate dat uit de opname ervan blijkt dat de vaststelling
63

Zie het rapport ter terechtzitting, p. 10. Volgens de advocaat-generaal daarentegen zijn de
algemene beginselen die de Raad kan vaststellen meer dan vrijblijvende oriëntatierichtlijnen,
en kunnen zij het karakter van rechtens bindende besluiten hebben, punt 29 van zijn conclusie.
M Overweging 6.
" Overweging 9.
°" Overwegingen 10-11.
"' Deze overwegingen zijn, zoals uit de overwegingen 12 en 16 van de uitspraak blijkt, geïnspireerd door de argumenten van de Lid-Staten, die niet met zoveel woorden terug te vinden
zijn in het rapport ter terechtzitting.
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van richtlijnen inzake de onderlinge erkenning van diploma's en inzake de
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende
de toegang tot werkzaamheden, niet op grond van artikel 128 kan worden
geregeld68.
Een tweede bezwaar betreft de wijze van besluitvorming over de verstrekkende budgettaire gevolgen van het programma. Voor zover dit argument
op een vergelijking berust tussen de procedurele voorschriften van artikel
128 en van andere verdragsbepalingen met budgettaire gevolgen, kan het
volgens het Hof op grond van bovenstaande worden verworpen. Ten aanzien van het argument dat voor dergelijke budgettaire gevolgen strengere
procedurele voorschriften nodig zijn, merkt het Hof op dat de voorwaarden
voor de uitoefening van de regelende bevoegdheid enerzijds en van de
budgettaire bevoegdheid anderzijds niet identiek zijn. Bijgevolg kunnen de
procedurele vereisten voor het ter beschikking stellen van de noodzakelijke
kredieten generlei gevolgen hebben voor de procedurele eisen die gelden
voor het nemen van het bestreden besluit69.
Met betrekking tot het instrumenteel bevoegdheidsaspect is de conclusie
van het Hof derhalve dat artikel 128, behoudens een nader onderzoek naar
het inhoudelijk aspect van de bevoegdheidsvraag, een voldoende rechtsgrond biedt voor het Erasmus-besluit. Het programma heeft slechts tot doel
het beleid en de activiteiten van de Lid-Staten te ondersteunen en aan te
vullen door gemeenschappelijke maatregelen.
Voor wat het inhoudelijke bevoegdheidsaspect betreft, namelijk de vraag of
het Erasmus-programma alleen betrekking heeft op de beroepsopleiding of
ook elementen bevat die buiten dit kader treden, verdedigt het Hof eveneens een ruime interpretatie. Het stelt dat volgens vaste rechtspraak (namelijk de uitspraken Gravier, Blaizot, Humbel) ieder onderwijs waarop het
programma van toepassing is onder het begrip beroepsopleiding valt, en dat
het feit dat bij wijze van uitzondering enkele acties niet kunnen worden
toegepast op universitaire studies die naar hun aard buiten dit gebied vallen,
niet de conclusie rechtvaardigt dat het programma het kader van de beroepsopleiding te buiten gaat70. Evenmin kan de omstandigheid dat een
doelstelling van het programma, met name die inzake een Europa van de
burgers, dit kader te buiten gaat tot een wijziging van de rechtsgrond leiden 71 . Slechts de omstandigheid dat het programma ook onderdelen bevat
inzake wetenschappelijk onderzoek is voor het Hof een reden om het

tö Overwegingen 12 t/m 15.
° ' Overwegingen 16 t/m 18.
70
Overwegingen 28 en 29.
71
Overwegingen 28 en 29.
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beroep van de Commissie te verwerpen. Artikel 128 biedt hiertoe een
onvoldoende rechtsgrond.

Evaluatie
Hoewel het de Raad is die vanuit formeel oogpunt deze zaak wint - artikel
235 wordt als rechtsgrondslag gehandhaafd - is het toch onbetwistbaar dat,
zoals in de migratie-uitspraak, ook hier de Commissie uiteindelijk het pleit
wint. Immers, de enige reden voor handhaving van artikel 235 is een vrij
subsidiaire inhoudelijke reden, namelijk dat dit besluit mede betrekking
heeft op het wetenschappelijk onderzoek. Met betrekking tot de overige inhoudelijke aspecten, verdedigt het Hof een ruime interpretatie van artikel
128 in de zin dat het programma alle universitaire studies kan dekken, en
dat de omstandigheid dat dit programma mede de algemene doelstelling
van een Europa van de burgers bevordert, niet tot de conclusie kan leiden
dat een aanwending van artikel 235 noodzakelijk is.
Het nieuwe moment van deze uitspraak situeert zich ook hier evenwel
vooral op het niveau van het instrumenteel aspect van de bevoegdheid onder artikel 128. Met betrekking tot dit aspect ondersteunt het Hof het standpunt van de Commissie volledig. Door aanwending van het 'effet utile' stelt
het dat dit artikel aan de Raad de bevoegdheid verleent tot het vaststellen
van gemeenschapsacties op het gebied van de beroepsopleiding. Ondanks de
afwezigheid van een tekstueel aanknopingspunt vanuit instrumenteel oogpunt is de Raad met andere woorden toch bevoegd om bindende besluiten te
nemen, die bovendien concrete maatregelen kunnen bevatten.
In het licht van de instrumentele verdragsorde is het evenwel nauwkeuriger deze uitspraak, zoals die in de migratie-zaak, als een toepassing van instrumentele 'implied powers' te beschouwen. De vervulling van de twee
toepassingsvoorwaarden van deze constructie - namelijk een instrumentele
bevoegdheidsuitbreiding en de noodzaak ervan voor een zinvolle uitoefening van artikel 128 - zijn afleidbaar uit overweging 9 waarin het Hof ondermeer stelt: "(...) dat (...) artikel 128 (...) zich verzet tegen een uitlegging
van deze bepaling waardoor de Gemeenschap de nodige middelen (cursivering toegevoegd) voor het voeren van dit gemeenschappelijk beleid zouden worden geweigerd".
De moeilijkheidsgraad van deze zaak ligt zelfs hoger dan die in de migratiezaak. In artikel 128 ontbreekt niet alleen een instrumentele bevoegdheidsbepaling doch dit artikel is ook vanuit institutioneel oogpunt onvolledig.
Terwijl het Hof in de migratie-zaak enkel de vraag dient te beantwoorden of
artikel 118 het nemen van bindende besluiten in plaats van niet-bindende
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besluiten - welke laatste in artikel 118 uitdrukkelijk vernoemd zijn - toelaat,
heeft het probleem ten gevolge van de zowel instrumentele als institutionele onvolmaaktheid van artikel 128 een complexer karakter. In dit
verband zij overigens opgemerkt dat de afwezigheid van een instrumentele
bevoegdheidsbepaling zeker niet betekent dat artikel 128 een instrumentele
'traité-cadre'-bepaling is. Immers, in tegenstelling tot de enkele schaarse
verdragsbepalingen die evenmin een bepaalde instrumentele orde voorschrijven72, ontbreekt in dit artikel elke bepaling inzake aanwendbare instrumenten. Vandaar dat, medegelet op de verdragsopzet, een beroep op de
instrumentele 'implied powers'-constructie zeker nodig is.
In het licht van de tot nog toe bestaande praktijk73 is het belang van deze
uitspraak voor de toekomst niet te onderschatten: het voeren van gemeenschapsacties bij gewone meerderheid wordt hierdoor mogelijk gemaakt.
Daarom is de precisering van het Hof dat dit artikel geen gelijkaardige acties
als die van artikel 57 toelaat belangrijk. Hierdoor geeft het duidelijk aan dat
dit gemeenschappelijk beleid zeker niet gelijkwaardig is aan het landbouw-,
transport- of handelspolitieke beleid74.

De beroepsopleiding voor jongeren-zaak75

Analyse
In deze zaak staat het Verenigd Koninkrijk tegenover de Raad en vordert de
nietigverklaring van raadsbesluit 87/569 inzake een actieprogramma voor
de beroepsopleiding voor jongeren en de voorbereiding van jongeren op het
leven als volwassenen in een beroep, genomen op grond van artikel 128 in
combinatie met raadsbesluit 63/266. Het Verenigd Koninkrijk meent dat dit
besluit mede artikel 235 als rechtsgrond behoeft, aangezien artikel 128 de
Raad niet de bevoegdheid verleent tot invoering van meerjarige programma's die concrete uitvoeringsmaatregelen en aanzienlijke uitgaven
voor de Gemeenschap met zich meebrengen. Zoals de Erasmus-zaak, betreft

Zie ал. de artt. 51, 75 en 235.
3 Zie supra, p. 262-263. Zie ook het standpunt van het Verenigd Koninkrijk in zaak 56/88, in
het rapport ter terechtzitting op p. 7, waarin als voorbeeld van een op een combinatie van de
artikelen 128 en 235 gebaseerde besluiten, verwezen wordt naar het Erasmus- en het eerste
Comett-besluit.
4
Dit strookt met de verdragsopzet inzake het onderscheid tussen materiële en procedurele
gemeenschapsbevoegdheden op het gebied van de positieve integratie. Zie supra, p. 55-56.
75
Zaak 56/88, Verenigd Koninkrijk/Raad, 30-5-1989.
,l
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dit geschilpunt de vraag naar de instrumentele draagwijdte van artikel 12876.
In tegenstelling tot de Erasmus-zaak wordt de aanwending van artikel 235
hier evenwel niet bestreden, doch verdedigd: "Zaak 56/88 kan als de keerzijde van zaak 224/87 beschouwd worden" 77 .
Vandaar het belang om ook hier de respectieve standpunten van het Verenigd Koninkrijk, de Raad en de Commissie - die zich aan de zijde van de
Raad schaart - toe te lichten. Hieruit blijkt hoe zelfs binnen de Raad meningsverschillen bestaan omtrent de instrumentele draagwijdte van artikel
128 en hoe Raad en Commissie, op grond van verschillende redeneringen,
hetzelfde standpunt verdedigen 78 .
Volgens het Verenigd Koninkrijk verleent artikel 128 slechts de bevoegdheid tot het vaststellen van algemene beginselen, wat het nemen van een
bindend besluit evenwel niet uitsluit. Van belang is dat de Lid-Staten hun
discretionaire bevoegdheid terzake niet verliezen. Aangezien dit actieprogramma echter een beleid betreft dat door de gemeenschapsinstellingen zelf
is opgesteld en door hen ook wordt uitgevoerd, is de aanwending van artikel 235 mede noodzakelijk79.
De Raad daarentegen meent dat hij ondanks de algemene bewoordingen
van artikel 128, namelijk 'algemene beginselen', een beperkte bevoegdheid
bezit tot het nemen van concrete maatregelen. Hiertoe beroept hij zich op
het vervolg van artikel 128, meer in het bijzonder op de term 'een gemeenschappelijke beleid'. Het kernpunt van zijn betoog is het onderscheid tussen
het begrip van 'coördinatie' enerzijds - op basis waarvan de Gemeenschap
algemene normen kan vaststellen, vergezeld van stimuleringsmaatregelen
en van technische en financiële hulp voor de Lid-Staten - en het begrip gemeenschappelijk beleid anderzijds - dat de opstelling en de uitvoering van
een gemeenschappelijk beleid door de gemeenschapsinstellingen zelf veronderstelt 80 . De Raad geeft toe dat dit onderscheid in de praktijk niet steeds
gemakkelijk hanteerbaar is, doch volgens hem is het in dit geval duidelijk
dat het bestreden actieprogramma een 'coördinatie' betreft. Weliswaar somt

7b

In tegenstelling tot de Erasmus-zaak wordt de inhoudelijke draagwijdte van art. 128 echter
niet betwist. Zie de conclusie van de advocaat-generaal in de Erasmus-zaak, punt 7: "Ce n'est
donc que l'étendue des pouvoirs d'actions (cursivering toegevoegd) que cet article confère au
Conseil qui est en cause en l'occurrence".
" Z i e de conclusie van de advocaat-generaal, punt 1.
' ° Zo merkt de advocaat-generaal op: "De Commissie is ter ondersteuning van de conclusies
van de Raad tussengekomen, maar neemt hierbij duidelijk afstand van de redenering (cursiveringen toegevoegd) van de Raad".
7
9 Zie het rapport ter terechtzitting, p. 5-6.
"O De waarschijnlijke reden waarom dit onderscheid niet als argument is gebruikt in de Erasmus-zaak is dat het Verenigd Koninkrijk dit onderscheid verwerpt. Zie hiertoe het rapport
ter terechtzitting, p. 7.
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artikel 3 enkele concrete gemeenschapsmaatregelen op, doch deze hebben
slechts een aanvullend karakter. Het Erasmus- en het eerste Comett-besluit
daarentegen betreffen een gemeenschappelijk beleid en zijn derhalve mede
terecht op grond van artikel 235 genomen81.
De Commissie deelt het standpunt van de Raad dat het besluit geldig is,
doch zij doet dit op grond van een meer gemeenschapsvriendelijke interpretatie van artikel 128. Volgens haar is de aanwending van artikel 128 als
rechtsgrond voor dit besluit, zoals ook voor het Erasmus- en eerste Comettbesluit, voldoende82. De bewoordingen van 'gemeenschappelijk beleid' benadrukkend, stelt zij dat het onmogelijk de wil van de verdragsauteurs kan
zijn geweest voor dit beleid geen middelen voorzien te hebben. Zij preciseert evenwel dat de vaststelling van specifieke actieprogramma's voor de
toepassing van dit beleid niet tot een aantasting van de nationale bevoegdheden kan leiden83.
Ten aanzien van deze standpunten is het antwoord van het Hof bijna identiek aan dat van de Erasmus-uitspraak. Na een letterlijke herhaling van de
overwegingen 6 tot en met 18 inzake het instrumenteel bevoegdheidsaspect,
komt het Hof in overweging 15 tot de conclusie dat de Raad door de
vaststelling van dit programma de bevoegdheid van artikel 128 niet heeft
overschreden. Immers, het doel van dit programma is slechts het beleid van
de activiteiten van de Lid-Staten te ondersteunen en aan te vullen door
communautaire maatregelen. De in artikel 3 van dit besluit opgesomde
maatregelen doen hieraan geen afbreuk aangezien zij zich beperken tot een
gemeenschappelijke voorlichting en bevordering van het programma, en
tot een oplegging van een samenwerkingsplicht aan de Lid-Staten84.

Evaluatie
Hoewel deze uitspraak niets nieuws aan de Erasmus-uitspraak toevoegt - en
dus een bevestiging van de toepassing van instrumentele 'implied powers'
is -, is zij interessant in de mate dat het Hof het onderscheid van de Raad
tussen 'coördinatie' en 'communautaire actie' afwijst. Ook komen in deze
zaak, sterker dan in de Erasmus-zaak, de verschillende standpunten van de
Lid-Staten enerzijds en van het Verenigd Koninkrijk, de Raad en de Commissie anderzijds inzake het instrumentele toepassingsbereik van artikel
81

Zie het rapport ter terechtzitting, p. 10-11.
Zij preciseert dat zij het 'niet opportuun' heeft geacht dit eerste Comett-besluit, dat mede
op art. 235 is gebaseerd, aan te vechten.
"3 Zie het rapport ter terechtzitting, p. 14-15.
" Zie met betrekking tot de Erasmus-uitspraak supra, p. 276.
82
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128, naar voren. De soms kunstmatig aandoende onderscheidingen die worden gemaakt, duiden op de gevoeligheid van deze materie.
Een meningsverschil tussen het Verenigd Koninkrijk en de Raad over de
instrumentele draagwijdte is de aanleiding tot deze zaak. Het Verenigd
Koninkrijk vordert de nietigheid van het raadsbesluit omdat het binnen de
Raad is overstemd. Zoals reeds aangegeven is de institutionele bevoegdheidsomschrijving van artikel 128 onvolledig met betrekking tot onder
andere de wijze van besluitvorming. Een gevolg van deze onvolledigheid is
dat een besluit bij gewone meerderheid is genomen.
Zoals de migratie-zaak betreft het een verticaal bevoegdheidsconflict doch
deze zaak is in zoverre bijzonder dat het de eerste maal is dat een Lid-Staat
tegenover de Raad staat, de intergouvernementele instelling bij uitstek. In
de vorige verticale conflicten waarin één of meer Lid-Staten tegenover de
Gemeenschap stonden, was dit steeds tegenover de Commissie, de meest
communautaire instelling bij uitstek85.
Men kan de verschillende interpretaties inzake het instrumenteel toepassingsgebied van artikel 128 die in deze zaak aan de orde zijn als volgt samenvatten.
Het Verenigd Koninkrijk meent dat artikel 128 slechts de bevoegdheid verleent tot de vaststelling van algemene beginselen. De Raad daarentegen
meent dat deze algemene beginselen ook het nemen van minimale gemeenschapsnormen toelaat ter 'coördinatie' van de activiteiten van de LidStaten. Tenslotte verdedigt de Commissie de meest gemeenschapsvriendelijke interpretatie van artikel 128 en acht het door de Raad gehanteerde onderscheid in de praktijk moeilijk hanteerbaar. Volgens haar is de vaststelling door de Gemeenschap van specifieke actieprogramma's op het gebied
van de beroepsopleiding mogelijk, buiten elke aantasting van de bevoegdheid van de Lid-Staten om.
De uitspraak van het Hof, die dit laatste standpunt volledig ondersteunt, bevat nog een belangrijke precisering. Dit programma kan slechts ter ondersteuning en aanvulling van de activiteiten van de Lid-Staten dienen en kan
niet zover reiken als de maatregelen voorzien in artikel 57.

C. Uitleiding
Deze drie zaken zijn een mijlpaal voor de interpretatie van het hoofdstuk
sociale politiek van het EEG-verdrag aangezien het Hof groen licht geeft aan
het Commissie-offensief. In het licht van de toenemende vervlechting van
85

Zie de migratie-zaak, de gevoegde zaken 188-190/80, Frankrijk e.a. Lid-Staten/Commissie, Jur. 1982, p. 2545, en de recente zaak 202/88, Frankrijk/Commissie, nog aanhangig; deze
laatste zaken betreffen de bevoegdheid van de Commissie onder art. 90, derde lid.
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de economische en sociale aspecten 86 , is deze integratiebevorderende strekking niet zo verwonderlijk. In het licht evenwel van de tekst van de artikelen 118 en 128 en van de verdragsopzet is de wijze waarop de Commissie en
het Hof deze bepalingen interpreteren vooruitstrevend, zowel vanuit inhoudelijk als vanuit instrumenteel oogpunt.
Voor wat de inhoud van de sociale politiek in het algemeen en van de beroepsopleiding in het bijzonder betreft, is het opvallend hoe verstrekkend
deze kan zijn. Zij kan betrekking hebben op respectievelijk het migratiebeleid ten aanzien van derde landen en het onderwijsbeleid. Het belang
van deze uitspraken is niet te onderschatten in het licht van respectievelijk
het commissievoorstel inzake de vereenvoudiging van de controles en
formaliteiten die van toepassing zijn voor de burgers bij het overschrijden
van de binnengrenzen - dat minstens een coördinatie van het vreemdelingenbeleid veronderstelt 87 - en van de recente jurisprudentie waarin het Hof
artikel 128 als kapstok gebruikt om onderwijsaspecten binnen de werkingssfeer van het verdrag te brengen 88 . De uitspraken in de Erasmus- en de
beroepsopleiding voor jongeren-zaak kan men als een verlengde van deze
recente rechtspraak inzake de beroepsopleiding beschouwen aangezien het
Hof er de mogelijkheid erkent om ook concrete gemeenschapsacties te
nemen.
Het is evenwel vooral op het punt van de aanwendbare rechtshandelingen
ter uitbouw van een sociaal beleid dat de rechtspraak van het Hof van een
grote creativiteit getuigt. Tegen de tekst en de verdragsopzet van de artikelen
118 en 128 in, erkent het de mogelijkheid om respectievelijk bindende besluiten, en bindende besluiten met een concrete inhoud vast te stellen. Deze
jurisprudentie vindt een rechtvaardiging in de instrumentele 'implied
powers'-constructie. Ook deze instrumentele bevoegdheidsuitbreiding die
zeker op het eerste gezicht contra legem is, dient men te beschouwen vanuit
het bevoegdheidsbegrip in zijn geheel. Gelet op de ruime invulling door het
Hof in recente jurisprudentie van de artikelen 118 en 128 vanuit inhoudelijk oogpunt, kan men stellen dat deze instrumentele bevoegdheidsuitbreiding eveneens ligt ingebed in genoemde artikelen. Deze rechtspraak
betreft met andere woorden geen interpretatie tegen de tekst en opzet van
het verdrag in. Het Hof is anders gezegd evenmin in deze zaken de grenzen
van zijn bevoegdheid te buiten getreden.
Het ziet er naar uit dat deze dynamiek die de sociale politiek in de integratie
meesleept nog niet zijn eindpunt heeft bereikt. Het Verenigd Koninkrijk
00

Zie o.a. P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, op resp. p. 53, 385,386 en 419.
PB 1985, С 47/5. Voor nadere details, zie supra, p. 244.
8 8
Zie de uitspraken in zaak 293/83, Gravier, Jur. 1985, p. 593, in zaak 24/86, Blaizot, n.n.g., en
in zaak 263/86, Humbel, n.n.g., beide gewezen op 21-6-1988.
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heeft op 21 maart 1989 een beroep tot nietigverklaring van het tweede
Comett-besluit ingesteld89. Zoals in zaak 56/88 meent het dat artikel 128 geen
voldoende rechtsgrond biedt voor het tweede programma betreffende
samenwerking tussen universiteit en onderneming inzake opleiding op het
gebied van de technologie, en dat toevoeging van artikel 235 noodzakelijk
is;90

Ook zij gewezen op het door de Raad aangenomen Lingua-besluit tot vaststelling van een actieprogramma ter bevordering van de kennis van
vreemde talen in de Gemeenschap91. De Commissie had twee voorstellen
ingediend; een voorstel voor de instelling van een Lingua-programma ter
bevordering van het vreemde-talenonderwijs op artikel 128 gegrond, en een
hierbij aansluitend voorstel voor een besluit tot bevordering van het
onderwijs in en het aanleren van vreemde talen in de EG als onderdeel van
het Lingua-programma op artikel 235 gegrond92. De Raad heeft evenwel één
besluit genomen tot vaststelling van een actieprogramma ter bevordering
van de kennis van vreemde talen, gebaseerd op een combinatie van de
artikelen 128 en 235 gegrond. Hoewel dit geen besluitvorming bij
unanimiteit tot gevolg kan hebben93, is het risico toch vrij groot dat de Raad
meer dan nodig bij unanimiteit besluit, zolang Raad en Commissie het
oneens zijn over de precíese reikwijdte van artikel 128. Dit betekent dat ook
de kans groot is dat de Commissie, indien zij dit opportuun acht, ook dit
besluit zal aanvechten.

Zaak 51/89, PB 1989, С 80/6. Ook Frankrijk en Duitsland hebben elk afzonderlijk hier een
nietigheidsprocedure tegen aangesparmen. Zie resp. zaak 90/89, PB 1988, С 136/5, en zaak
94/89, PB 1989, С153/10. Voor de inhoud van dit besluit, zie PB 1989, L13/28.
90 Opgemerkt zij dat de Commissie tegen het eerste Comett-besluit, dat gebaseerd is op de
combinatie van de artt. 128 en 235, geen nietighcidsvordering heeft ingesteld om de enkele
reden dat zij het niet opportuun heeft geacht. Voor de inhoud van dit besluit 86/365, zie PB
1986, L 222/17.
91
Zie voor de inhoud van dit besluit 98/498, PB 1989, L 239/24.
92
PB 1989, С 51/7 en С 51/13.
93
Zaak 165/87, Commissie/Raad, 27-9-1988, overweging 11, n.n.g.: '11 convient d'ajouter que,
dans la mesure où la compétence d'une institution repose sur deux dispositions du traité, celleci est tenue d'adopter les actes correspondants sur le fondement des deux dispositions en cause".
89
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Hoofdstuk 10
'IMPLIED POWERS' IN DE INSTITUTIONELE ZIN

§ 1. Inleiding
In bovenstaande is in het kader van de complexiteit van het communautair
bevoegdheidsbegrip en het belang in elk stelsel van een herschikkingsmechanisme gebaseerd op toegewezen bevoegdheden reeds gewezen op de
mogelijke relevantie van 'implied powers', ook voor de institutionele verdragsorde 1 . De vraag naar de mogelijkheid van een herschikking van bevoegdheden vanuit institutioneel oogpunt dient evenwel met grote omzichtigheid te worden benaderd. De reden hiervoor is het fundamenteel karakter van de institutionele verdragsbepalingen als 'ordo ordinans' of als
voorwaarde voor de uitoefening van de materiële en instrumentele bevoegdheden2. Deze bepalingen betreffen de respectieve plaats in en de wijze
van deelname van de instellingen aan het besluitvormingsproces. De naleving ervan dient te worden beschouwd als de voorafgaande voorwaarde
voor een naleving van het beginsel der toegewezen bevoegdheden met betrekking tot het materieel en instrumenteel aspect van de communautaire
bevoegdheid. Wegens dit fundamenteel karakter van de institutionele verdragsorde is het niet verwonderlijk dat de doctrine unaniem het standpunt
verdedigt dat een wijziging van de institutionele opzet slechts mogelijk is
via de procedure van verdragsherziening van artikel 236. Noch ongeschreven bevoegdheden, noch de andere mogelijkheid van herschikking van bevoegdheden, namelijk artikel 235, kunnen hiertoe worden aangewend3. De
opname van artikel 102A door de Europese Akte bevestigt dit aangezien
1
Zie supra, p. 106.
2 Voor deze uitdrukking, zie E. Zecchino, Werkdocument van het Europees Parlement over het
recht van de Unie, Institutionele Commissie, 1982, p. 2: "(...) il y a lieu d'affirmer que la
phase institutionnelle - ordo ordinans - précède toujours logiquement la phase sociale - ordo
ordinatus - ".
3 Zie o.a. P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 84, A. Tizzano, in Dertig jaar
gemeenschapsrecht, p. 61, en С. Tomuschat, Die Rechtsetzungsbefugnisse der EWG in Generalermächtigungen, insbesondere in Art. 235 EWGV, ER 1976, Sonderheft, p. 66.
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hieruit blijkt dat voor institutionele wijzigingen, noodzakelijk gemaakt
door ontwikkelingen op het gebied van het economisch en monetair beleid,
artikel 236 van toepassing is.
Echter, dit betekent niet dat er binnen de institutionele verdragsorde geen
enkele ruimte voor flexibiliteit ligt. Een duidelijk voorbeeld van deze flexibiliteit bieden enkele reeds vermelde uitspraken waarin het Hof de voorwaarden preciseert waaronder een instelling aan een andere instelling kan
delegeren 4 , of waarin het Hof in de mogelijkheid voorziet om ook aan niet
in het verdrag voorziene organen te delegeren 5 . Het is belangrijk te onderlijnen dat het Hof hierbij telkens uitdrukkelijk benadrukt dat deze delegatie
niet in strijd is met het verdrag.
Dit blijkt, voor wat de Meroni-uitspraak betreft, uit die overweging waarin
het Hof stelt: "Het Hof acht de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de uitvoering (...) bedoeld in artikel 53, sub a, wordt toevertrouwd aan privaatrechtelijke instellingen". In overweging 6 van de Koster-uitspraak preciseert het
Hof dat "in artikel 155, laatste streepje (...) onderscheid wordt gemaakt tussen
maatregelen welke rechtstreeks op het Verdrag zelf berusten en afgeleid
recht waardoor de uitvoering dier maatregelen moet worden verzekerd" om
tot de wettigheid van de beheerscomité-procedure te besluiten. In punt 5
van het advies 1/76 tenslotte erkent het Hof de bevoegdheid van de Gemeenschap om "onder eerbiediging van het Verdrag, te zamen met deze
Staat een passende organisatie tot stand te brengen". Deze bevoegdheid
wordt in casu afgewezen omdat "de zelfstandigheid van optreden der Gemeenschap in haar exteme betrekkingen wordt prijs gegeven en de interne
constitutie van de Gemeenschap wordt gewijzigd"6.
Dit wijst er met andere woorden op dat de grenzen van de flexibiliteit van
de institutionele verdragsorde in de conformiteit ervan liggen met de tekst
van het verdrag 7 en/of de verdragsopzet8. Zodra men deze grenzen te buiten
treedt is, op straffe van schending van het beginsel der toegewezen bevoegdheden, een beroep op de verdragsherzieningsprocedure van artikel 236 in
principe noodzakelijk.
Gelet op bovenstaande is het in dit verband belangrijk de aandacht te vestigen op drie uitspraken waarin het Hof deze grenzen te buiten gaat. In de
visserij-zaak Commissie/Verenigd Koninkrijk 9 , in de zaak 'les Verts'/
Zaak 25/ 70, Koster, Jur. 1970, p. 1161.
Zaak 9/56, Meroni, Jur. 1958, p. 13, en advies 1 /76, Jur. 1977, p. 741.
Zie punt 12.
Zie de uitspraak in zaak 25/70.
Zie de uitspraken in zaak 9/65 en advies 1/76.
Zaak 804/79, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur. 1981, p. 1045.
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Europees Parlement10 en in de post-Tchernobyl-zaak11 erkent het Hof tegen
de tekst en de opzet van het verdrag in bepaalde bevoegdheden, voor de
Commissie en zichzelf. In eerstgenoemde zaak betreft het een goedkeuringsrecht van de Commissie, in de tweede zaak acht het Hof zich bevoegd
besluiten van het Parlement nietig te verklaren, en in laatstgenoemde zaak
acht het zich bevoegd een door het Parlement aangespannen nietigheidsprocedure in bepaalde omstandigheden te honoreren.

§ 2. Analyse van de uitspraken
A. Zaak 804/79, Commissie/Verenigd Koninkrijk
De visserij-zaak betreft eenzijdige Britse conservatoire maatregelen genomen in de loop van 1979, na afloop van de overgangsperiode van artikel 102
van de Toetredingsakte van 1 januari 1971. Volgens de Commissie zijn deze
maatregelen ontoelaatbaar aangezien de Gemeenschap sinds die datum een
exclusieve bevoegdheid bezit op het gebied van de visserij. Het Verenigd
Koninkrijk daarentegen betoogt dat de Lid-Staten een eigen bevoegdheid
behouden zolang de Gemeenschap haar bevoegdheid nog niet volledig heeft
uitgeoefend. Afloop van de overgangsperiode volgens artikel 102 van de
Toetredingsakte brengt in deze situatie geen verandering. De door de Commissie gestelde eis van voorafgaande machtiging vindt geen grondslag in
het gemeenschapsrecht.
Het is de eerste maal dat het Hof zich dient uit te spreken over de vraag
welke rechtsregels gelden in een situatie waarin enerzijds een exclusieve
communautaire bevoegdheid bestaat en waarin anderzijds de Raad, ondanks voorstellen van de Commissie en de noodzaak van een wijziging van
bepaalde maatregelen, verzuimt maatregelen te nemen. In zijn antwoord
onderlijnt het Hof vooreerst het volledig en onherroepelijk karakter van de
exclusief aan de Gemeenschap afgestane bevoegdheden en stelt dat een verzuim van de Raad in geen geval de Lid-Staten de bevoegdheid teruggeeft om
op dit gebied eenzijdig op te treden. Op deze wijze stelt het Hof het exclusief
karakter van de communautaire bevoegdheid en de onomkeerbaarheid van
de bevoegdheidsafstand veilig.
Het Hof erkent evenwel dat deze gedachte niet zover kan leiden dat het
voor de Lid-Staten volledig onmogelijk zou zijn de bestaande instandhoudingsmaatregelen te wijzigen wanneer dit noodzakelijk is omwille van
10
11

Zaak 294/83, Les Verts/Europees Parlement, Jur. 1986, p. 1017.
Zaak 70/88, Europees Parlement/Raad, 22-5-1990, n.n.g.
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nieuwe ontwikkelingen, doch het preciseert dat deze wijzigingen niet mogen leiden tot een nieuw instandhoudingsbeleid. De voorwaarden waaronder dergelijke maatregelen mogelijk zijn moeten worden omschreven "met
behulp van alle beschikbare juridische gegevens, hoe fragmentarisch deze
ook mogen zijn, en voor het overige door te rade te gaan bij de structuurbeginselen waarop de Gemeenschap is gebaseerd"12.
De juridische gegevens zoekt het Hof in de voorstellen van de Commissie,
een interimbesluit van de Raad 25 juni 197913 en de resolutie van Den
Haag14. De structuurbeginselen zijn de artikelen 5, 7 en 155. Met betrekking
tot artikel 5 preciseert het dat deze bepaling aan de Lid-Staten bijzondere positieve en negatieve verplichtingen oplegt in een situatie waarin reeds
voorstellen van de Commissie op tafel liggen. Hoewel zij nog niet zijn aangenomen vormen zij wel het uitgangspunt voor een gemeenschappelijke
communautaire actie15. Bovendien herinnert het er aan dat de vissers van
de Gemeenschap in gevolge artikel 7 gelijke toegang moeten hebben tot de
visbestanden van de andere Lid-Staten en dat de Raad, op grond van artikel
43, lid 2, en artikel 102 Toetredingsakte, uitsluitend bevoegd is om de voorwaarden te bepalen waaronder de toegang zal worden verleend16.
Op basis van dit alles concludeert het Hof in overweging 30: "Aangezien het
een gebied betreft waarop uitsluitend de Gemeenschap bevoegd is en waarop
de Lid-Staten thans niet anders dan als beheerders van het gemeenschappelijk belang kunnen handelen, mag een Lid-Staat, indien passend optreden
van de Raad uitblijft, de eventuele noodzakelijk tijdelijke instandhoudingsmaatregelen enkel nemen in het kader van samenwerking met de
Commissie, onder eerbiediging van de algemene toezichthoudende taak die
aan deze instelling is opgedragen bij artikel 155 EEG-Verdrag in samenhang
met, in casu, het besluit van 25 juni 1979 en de parallelle besluiten". In de
daaropvolgende overweging preciseert het dat de Lid-Staten niet enkel
verplicht zijn "de Commissie omstandig te raadplegen en te goeder trouw
12

Overweging 23.
™ in dit besluit wordt o.a. bepaald dat de Lid-Staten bij hun visserij-activiteit tijdens de interimperiode rekening moeten houden met de TACs (totale toegestane vangsten) die aan de
Raad zijn voorgesteld door de Commissie, en dat de Lid-Staten m.b.t. de technische maatregelen dezelfde maatregelen moeten toepassen als op 3 november 1976, als ook andere maatregelen die zijn getroffen in overeenstemming met de procedures en de criteria van bijlage VI
van de resolutie van de Raad van 3 november 1976.
14
Deze resolutie sluit unilaterale maatregelen van de Lid-Staten in beginsel uit en staat, bij
gebreke van communautaire maatregelen, slechts die maatregelen toe die conservatoir zijn en
op een niet-discriminerende wijze zijn genomen; m.b.t. deze laatste preciseert het dat de LidStaten de goedkeuring van de Commissie moeten trachten (cursivering toegevoegd) te verkrijgen. De tekst van de resolutie is niet bekend gemaakt in het Publikatieblad.
" Overweging 28. Zie hierover R. Sollner, Artikel 5 EWG-Vertrag in der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes, p. 52-59.
l 6 Overweging 29.
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trachten haar goedkeuring te verkrijgen, doch ook geen nationale instandhoudingsmaatregelen kunnen invoeren tegen de eventueel door de Commissie geformuleerde bezwaren in".
Door deze pragmatische oplossing verhindert het Hof niet alleen het ontstaan van een normatief vacuüm zonder afbreuk te doen aan de exclusiviteit van de communautaire bevoegdheid17. Het versterkt ook de institutionele positie van de Commissie tegenover de Raad, wanneer deze laatste nalaat op te treden: "The recognition of such a power of veto has a double
effect. The first is obvious: it strengthens the Community vis-à-vis the
Member States. The second relates to the balance of power between Community institutions: the position of the Commission as compared with the
inactive Council is enhanced"18. Hoeksteen van zijn motivering voor de
erkenning van een goedkeuringsrecht van de Commissie is haar toezichthoudende taak op de toepassing en de uitvoering van het verdrag zoals
neergelegd in artikel 155. In casu betreft dit toezicht de naleving door de Lidstaten van de artikelen 5 en 7, in samenhang met de interimbesluiten. Aangezien de Lid-Staten wegens de exclusiviteit van het gemeenschappelijk
visserijbeleid alleen nog als 'beheerders van het gemeenschappelijk belang'
kunnen optreden, ligt het nationale optreden volledig binnen het bereik
van de toezichthoudende taak van de Commissie19.
Echter, men kan zich afvragen in hoeverre de tekst van artikel 155 een voldoende houvast biedt voor dit goedkeuringsrecht. Tot de toezichthoudende
taak behoort zeker de inleiding van een procedure van verdragsschennis tegen een Lid-Staat op grond van artikel 169, doch het is de vraag of dit ook
het bestaan van een goedkeuringsrecht inhoudt. Artikel 155 is geen bevoegdheidsartikel 20 en het verdrag bevat geen andere bepalingen inzake
landbouw/visserij die een dergelijk goedkeuringsrecht uitdrukkelijk toelaten21. Dit wijst op het bestaan van een juridische leemte en het ziet er naar
uit dat artikel 155 in deze uitspraak een kapstokfunctie vervult. Vandaar

17

K. Lenaerts beschouwt deze waarborging van een subsidiaire mogelijkheid tot normstelling
"als een pragmatische fictie die de constitutionele figuur van de exclusieve bevoegdheid voor
de Gemeenschap op realistische wijze aanvaardbaar moest maken". Constitutie, p. 398.
18
Editorial Comments, CMLR1981, p. 267.
19
Zie ook С. Timmermans, SEW 1982, p. 119-120.
20 Uit dit art. blijkt o.a, zoals ook uit de artt. 4, lid 1,145 en 189 dat de Gemeenschap geen al
gemene bevoegdheid bezit, doch slechts een veelheid van specifieke beslissingsbevoegdhe
den. Zie ook P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 82.
21
De weinige autonome bevoegdheden van de Commissie zijn of van wetgevende aard - zie
bijv. de artt. 10, lid 2,13, lid 2,33, lid 7,43, lid 3, sub d, en 90, lid 3 (zoals reeds aangegeven is
dit laatste evenwel betwist) - of van bestuurlijke aard - zie bijv. de artt. 25, lid 3, 73, lid 1,
108, lid 3 en 115; deze laatste betreffen een machtigingsrecht van de Commissie, op de resp.
gebieden van douane-unie, kapitaalverkeer, betalingsbalans en handelspolitiek.
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ook dat deze uitspraak op dit punt sterke reacties heeft ontlokt. Timmer
22
mans beschouwt deze juridische motivering als een 'heksentoer' , anderen
23
beschouwen het als een voorbeeld van 'gedurfde rechtsvinding' , en het
editonaal van de Common Market Law Review kondigt deze uitspraak aan
onder de titel 'Inactivity of the Council: Implied power for the Commis
24
sion' .
In het verlengde van deze zaak is het nuttig te wijzen op een verklaring van
de Commissie van 27 juli 1981, waarin zij conclusies trekt uit deze recht
25
spraak . Zich beroepend op artikel 155 doet zij een beroep op de Lid-Staten
de door haar bij de Raad ingediende voorstellen na te leven, en voegt
hieraan toe dat zij haar voorstellen in de huidige situatie als bindend be
schouwt: "Met het oog op het zwaarwegende openbaar belang dat op het spel
staat doet de Commissie bij wijze van voorzorgsmaatregel, in afwachting
van een definitieve beslissing van de Raad, een beroep op alle Lid-Staten om
overeenkomstig hun rechten en verplichtingen hun vissersactiviteiten
dusdanig uit te oefenen dat de vaartuigen die hun vlag voeren en in hun
gebied geregistreerd zijn, vissen in overeenstemming met de hierboven ge
noemde voorstellen van de Commissie.
De Commissie brengt haar bereidheid tot uiting om alle middelen die haar
ten dienste staan aan te wenden om te verzekeren dat de Lid-Staten de in
houd van deze voorstellen zullen nakomen, die zij in de huidige situatie als
bindend voor hen beschouwt".
Om de vraag naar de conformiteit van deze uitspraak en de daaropvolgende
mededeling met het verdrag te kunnen beantwoorden, is het vooreerst nut
tig te preciseren dat deze uitspraak geen erkenning van een autonome wetgevingsbevoegdheid van de Commissie - of van een 'Ersatzgesetzgebungs
recht' zoals Schwarze het kwalificeert 26 - betreft, doch slechts van een goedkeuringsrecht. Voorts staan de eventueel goedgekeurde maatregelen van de
Lid-Staten een latere besluitvorming van de Raad niet in de weg. De Raad is
en blijft met andere woorden de wetgevende instantie. Hetzelfde geldt voor
de hieropvolgende mededeling van de Commissie. Aangezien de nationale
maatregelen aan een voorafgaande goedkeuring van de Commissie moeten
worden onderworpen, kunnen haar voorstellen worden beschouwd als
zijnde het oordeel dat de Commissie zal geven over de noodzakelijkheid
^ С Timmermans, Noot bij zaak 321/79 en zaak 804/79, SEW 1982, p. 119.
2 3
Redactie, SEW 1981, p. 530.
2 4
Editorial Comments, CMLR 1981, p. 267.
2 5
PB 1981, С 224/1.
2

° I. Schwarze, Ungeschriebene Geschäftsführungsbefugnisse für die Kommission bei Untätigkeit des Rates?, ER 1982, p. 142.
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van de voorgestelde nationale maatregelen. De Commissie geeft met andere
woorden reeds op voorhand te kennen welke maatregelen zij noodzakelijk
acht. Vandaar ook dat men kan stellen dat terwijl de toezichthoudende taak
van de Commissie in de visserijzaak betrekking heeft op de interimbesluiten die reeds een begin van uitvoering aan de voorstellen van d e Commissie hebben gegeven, deze taak hier betrekking heeft op de voorstellen
zelf, bij gebreke aan een begin van uitvoering27.
Ook is het belangrijk de uitzonderlijke omstandigheden voor ogen te houden, namelijk het bestaan van een niet-uitgeoefende exclusieve gemeenschapsbevoegdheid én de noodzaak van maatregelen terzake. Enerzijds behoort de vrijwaring van de gemeenschapsbevoegdheid ten aanzien van de
Lid-Staten tot de constitutionele taak van het Hof, anderzijds dient het Hof
ook oog te hebben voor de 'Funktionsfähigkeit'28 van de Gemeenschap in de
zin dat zij in staat moet zijn haar verantwoordelijkheid waar te maken 2 9 .
Beide elementen wijzen op het fundamenteel karakter van de inzet van dit
rechtsconflict. De consequenties van de uitspraak voor de institutionele
verhouding tussen de Raad en de Commissie dienen vanuit deze optiek te
worden beschouwd. De omstandigheid dat het Hof te rade gaat bij de structuurbeginselen waarop de Gemeenschap is gebaseerd - namelijk de artikelen
5, 7 en 155 - wijst eveneens op de absolute noodzaak om een oplossing voor
dit geschil te vinden in overeenstemming met de communautaire constitutie.
Ondanks de afwezigheid van een duidelijk aanknopingspunt in het verdrag
kan men daarom stellen dat de erkenning van het goedkeuringsrecht van
de Commissie toch overeenkomstig het gemeenschapsrecht is. Het grondwettelijk karakter van dit geschil, in samenhang met de omstandigheid dat
in casu slechts sprake is van een goedkeuring van een maatregel met een
beheers- én tijdelijk karakter, rechtvaardigt deze uitspraak. Immers, het
goedkeuringsrecht van de Commissie staat een wetgevende bevoegdheid
van de Raad niet in de weg. Het beoogt slechts de continuïteit van het beleid.
Het is terecht dat Timmermans stelt: "Het goedkeuringsrecht van de Commissie stoelt toch vooral op haar constitutionele (cursivering toegevoegd)
taak daadwerkelijk te controleren of de Lid-Staten hun bijzondere verplichtingen als zaakwaarnemer voor de Gemeenschap ex artikel 5 EEG correct
nakomen" 30 .
27

Zie ook С Timmermans, SEW 1982, p. 121.
С. Timmermans, SEW 1982, p. 120.
29 Het Hof benadrukt dit met zoveel woorden in overweging 23 door te stellen dat: "Deze be
ginselen eisen dat de Gemeenschap onder alle omstandigheden in staat blijft haar verant
woordelijkheid waar te maken, met inachtneming van het door het Verdrag beoogde en als
essentieel beschouwde evenwicht", en de Commissie kwalificeert het in haar mededeling als
een "zwaarwegend openbaar belang".
3 0
С Timmermans, SEW 1982, p. 121.
2 8
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Enkele praktijkgevallen
Vooraleer de zaak 'les Verts' /Europees Parlement 31 te analyseren is het nuttig de aandacht te vestigen op enkele situaties uit de landbouwpraktijk,
waaruit blijkt dat de Commissie in bepaalde omstandigheden zich zelfs de
bevoegdheid aanmatigt om zelf conservatoire maatregelen te treffen bij een
vertraging in de jaarlijkse besluitvorming van de Raad.
Een eerste situatie betreft verordening 652/79 van de Raad inzake de consequenties van het EMS voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waarin
onder andere het sinds 1974 bestaande stelsel van vrijstellingen wordt gehandhaafd. Oorspronkelijk tot 30 juni 1979 van toepassing is het tot 31
maart 1980 verlengd, en verviel toen omdat de Raad het voorstel van de
Commissie tot verlenging van de geldingsduur ervan tot 30 juni 1980 niet
tijdig heeft aanvaard. Op 2 april heeft de Commissie na een wijziging van de
waarde van het pond sterling verordening 846/80 vastgesteld, volledig
volgens de principes van verordening 652/79, met name de berekeningswijze ten aanzien van het ECU en het bedrag van de vrijstelling. In de considerans overweegt zij dat "het wegens het openbaar belang noodzakelijk
blijkt, teneinde een onderbreking in deze regeling (...) te voorkomen, conservatoir en in afwachting van een definitieve beslissing terzake, de regeling
verder toe te passen in haar huidige vorm (...)"32. Op 23 april stelt de Raad
verordening 104/80 vast houdende wijziging van verordening 605/79 en
bepaalt hierbij in artikel 1 dat, met werking vanaf 1 april 1980, de geldigheidsduur van verordening 652/79 wordt verlengd tot 30 juni 1980. Deze
laatste verordening werkt dus retroactief voor de periode van het juridisch
vacuüm.
Een tweede situatie betreft de vaststelling van de landbouwprijzen voor het
jaar 1980/1981. Toen de Raad hierover niet tot een akkoord kon komen vóór
1 april 1980, heeft het de prijzen van 1979/1980 aangehouden tot 1 mei en
vervolgens tot 1 juni. Na een compromis in extremis heeft de Raad het
pakket prijsmaatregelen bij schriftelijke procedure vastgesteld, doch deze
zijn pas op 4 juni in werking getreden. Tussen 1 en 4 juni bestond dus een
juridisch vacuüm. In een mededeling laat de Commissie weten dat zij het
"om de continuïteit van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te verzekeren, noodzakelijk (acht) conservatoir, de nodige uitvoeringsmaatregelen te
31

Zaak 294/83, Jur. 1986, p. 1017.
PB 1980, L 91/1. Op 9 april publiceerde de Commissie een mededeling van dezelfde strekking in het PB 1980, С 87/12: 'Teneinde de continuïteit en de werking van het gemeenschappelijk landbouwbeleid veilig te stellen, past de Commissie ook na deze datum ook na deze
verordening conservatoir toe (...)".
32
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blijven toepassen, daarbij uitgaande van de situatie per 31 mei, en heeft zij
harerzijds de nodige maatregelen genomen" 33 . Zo stelt zij verordening
1390/80 vast tot vaststelling van bepaalde invoerheffingen, waarbij zij benadrukt dat dit gebeurt onder voorbehoud van de wijzigingen die uit de latere
raadsverordeningen kunnen voortvloeien. De maatregelen hebben d u s
slechts een voorlopig karakter.
De derde situatie is vrij analoog aan de vorige. Zij betreft het uitblijven van
een raadsbesluit ter vaststelling van de prijzen voor granen en koolzaad
voor het verkoopseizoen 1985/1986. In een schrijven van de Commissie aan
de Lid-Staten licht de Commissie toe dat zij, wanneer deze situatie voortduurt, zich verplicht zal zien conservatoire beheersmaatregelen te nemen.
Zij voert hierbij ook reeds enkele dergelijke maatregelen in, preciserend dat
deze niet vooruitlopen op een definitieve beslissing van de Raad34.
Deze situaties verschillen van die in de visserij-zaak en de daaropvolgende
mededeling in de mate dat hier geen sprake is van een goedkeuringsrecht
maar van een autonoom optreden van de Commissie. Zoals in de visserijzaak - die betrekking heeft op de wijziging van bestaande maatregelen door
de Lid-Staten na goedkeuring van de Commissie -, betreft het slechts conservatoire maatregelen met een beheerskarakter, vastgesteld op basis van
voordien door de Raad bepaalde criteria.
Hoewel het Hof met betrekking tot eerstgenoemde situatie inzake het EMS
via een prejudiciële procedure de vraag is gesteld of de maatregelen van de
Commissie wel overeenkomstig het verdrag zijn genomen, is het niet aan
de beantwoording ervan toegekomen, aangezien een antwoord over de
rechtsgeldigheid van de terugwerkende kracht van de raadsverordening
voldoende was voor de oplossing van het geschil35. In dit verband is het interessant op het pleidooi van de Commissie in bovengenoemde zaak te
wijzen. Haar bevoegdheid om conservatoire maatregelen te nemen stoelt zij
op het beginsel van continuïteit dat volgens haar ook in 's Hofs rechtspraak
een zekere erkenning heeft gevonden. Krachtens dit beginsel ziet de overheid erop toe dat de onder zijn verantwoordelijkheid vallende diensten regelmatig en ononderbroken functioneren. Ook ingevolge artikel 155, eerste
lid, is zij bevoegd en verplicht ervoor te zorgen dat het landbouwbeleid niet
wordt verstoord door een rechtsvacuüm. Ter staving van dit standpunt beroept zij zich verder op zaak 804/79 36 en verordening 974/71, die haar

33 PB 1980, L 136/2.
34 PB 1985, С 153/7.
35 Zaak 84/81, Staple Dairy Products, Jur. 1982, p. 1773.
36 Zaak 804/79, Commissie/Verenigd Koninkrijk, Jur. 1981, p. 1045.
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verplicht de mcb's vast te stellen en - eo ipso - erop toe te zien dat dit stelsel
behoorlijk blijft functioneren 37 .
Weliswaar betreft zaak 804/79 slechts de erkenning van een goedkeuringsrecht doch dit standpunt van de Commissie, die haar bevoegdheid om zelf
conservatoire maatregelen te nemen stoelt op artikel 155, eerste lid, in samenhang met het beginsel van continuïteit, is zeker verdedigbaar. Immers,
het betreft eveneens slechts bestuursrechtelijke maatregelen. Mede gelet op
het fundamenteel openbaar belang dat ook hier in het geding is - namelijk
de handhaving van de exclusiviteit van de gemeenschapsbevoegdheid onder artikel 43 -, kan men daarom deze schaarse juridische aanknopingspunten, zoals in zaak 804/79, in casu als voldoende beschouwen.

B. Zaak 294/83, 'les Verts'/Europees Parlement
De tweede zaak waarin het Hof een institutionele verdragsbepaling ruimer
interpreteert dan de tekst en de opzet van het verdrag toelaten, is de zaak
'les Verts'/Europees Parlement. Deze politieke partij vordert de nietigheid
van twee besluiten van het Parlement inzake de toewijzing van kredieten.
De vraag die hier aan de orde is, is de vraag naar de bevoegdheid van het
Hof om kennis te nemen van krachtens artikel 173 ingestelde beroepen tot
nietigverklaring van een handeling van het Parlement. Volgens de tekst
van artikel 173 kan het Hof slechts handelingen van de Raad en de Commissie nietig verklaren.
Het Hof begint met te stellen dat de EEG een rechtsgemeenschap is "in die
zin, dat noch haar Lid-Staten noch haar instellingen ontkomen aan het
toezicht op de verenigbaarheid van hun handelingen met het constitutioneel handvest waarop de Gemeenschap is gegrond C..)"38. Hiertoe wijst het
op het volledig stelsel van rechtsmiddelen van het verdrag dat het toezicht
op de wettigheid van de handelingen van de instellingen garandeert, ook
ten aanzien van natuurlijke en rechtspersonen. Ten aanzien van het feit dat
artikel 173 - in tegenstelling tot artikel 177 dat spreekt van handelingen van
de instellingen in het algemeen - slechts de handelingen van de Raad en de
Commissie vermeldt, wijst het Hof op zijn uitspraak in de AETR-zaak. In
deze zaak heeft het onder andere gesteld dat artikel 173 kan worden aangewend tegen "alle door de instellingen getroffen bepalingen die beogen
rechtsgevolgen teweeg te brengen". Voorts beroept het zich op volgend
historisch argument. In het oorspronkelijk EEG-verdrag bezit het Parlement
slechts raadgevende en controlerende bevoegdheden. Uit het met artikel 173
corresponderende artikel van het EGKS-verdrag, namelijk artikel 38, blijkt
37

Jur. 1982, p. 1771-1772.
38 Overweging 23.
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dat de handelingen van het Parlement - die onder dat verdrag verbindende
bepalingen kan vaststellen - nietig verklaard kunnen worden 39 . Op grond
van bovenstaande concludeert het Hof: "Een uitlegging van artikel 173 EEGVerdrag, die de handelingen van het Europees Parlement uitsluit van de
voor beroep vatbare handelingen, zou leiden tot een resultaat dat zowel in
strijd is met de geest van het Verdrag, zoals tot uitdrukking komend in
artikel 164, als met het stelsel ervan. Het Parlement zou dan immers in de
sfeer van het EEG-Verdrag handelingen kunnen verrichten die inbreuk
maken op de bevoegdheden van de Lid-Staten of van de andere instellingen
of waarmee het zijn eigen bevoegdheden overschrijdt, zonder dat het mogelijk was ze aan het toezicht van het Hof te onderwerpen" 40 .
Zoals in de visserij-zaak bevat het verdrag een juridische leemte en vult het
Hof deze lacune, eveneens zoals in deze zaak, op door benadrukking van
het constitutioneel karakter van het geschil. In casu is het belang van een
toezicht over de verenigbaarheid van alle handelingen met het constitutioneel handvest van de Gemeenschap in het geding. De argumenten die
het Hof ter ondersteuning van dit princijje aangeeft zijn evenwel niet zeer
steekhoudend. Men kan zich afvragen in hoeverre de verwijzing naar de
AETR-uitspraak relevant is voor deze problematiek. In laatstgenoemde zaak
moet het Hof uitmaken of een raadsbesluit dat geen handeling in de zin van
artikel 189 is, toch als een vernietigbare handeling kan worden beschouwd.
Aangezien volgens de tekst van artikel 173 "handelingen van de Raad (...)
voor zover het geen aanbevelingen of adviezen betreft" voor vernietiging
vatbaar zijn, is het voor het Hof in de AETR-zaak niet zo moeilijk te stellen
dat alle door de instellingen getroffen bepalingen die rechtsgevolgen teweeg
brengen, vernietigd kunnen worden. Aangezien een besluit van de Raad in
deze zaak in het geding is, betreft deze uitspraak zeker geen interpratie contra legem. Hoewel het Hof het in de AETR-uitspraak heeft over de instellingen in het algemeen, is het toch de vraag of deze uitspraak aanwendbaar
is ter rechtvaardiging van een interpretatie tegen de tekst van artikel 173 in,
gelet op de duidelijk verschillende context41.
Er zijn echter meer fundamentele bezwaren tegen dit AETR-argument, en
mede tegen het historisch argument en de vergelijking met artikel 38 EGKSverdrag. Zoals reeds gesteld, dienen institutionele verdragswijzigingen in
principe volgens de verdragsherzieningsprocedure van artikel 236 te gebeu-

3

" Overweging 24.
40 Overweging 25.
4' Zie ook de conclusie van de advocaat-generaal in de comitologie-zaak, 26-5-1988, punt 22.
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ren 42 . Een bepaalde rechtspraak, waarin het Hof uitdrukkelijk weigert van de
tekst van het verdrag af te wijken, bevestigt dit. In dit verband zij gewezen
op een uitspraak in het kader van het EGKS-verdrag. Het Hof dient er onder
andere de vraag te beantwoorden of een vakvereniging op grond van artikel
38 EGKS tegen een besluit van de Raad een nietigheidsvordering kan
instellen. Volgens dit artikel zijn slechts de Lid-Staten of de Hoge Autoriteit
hiertoe bevoegd. In deze uitspraak houdt het Hof zich zondermeer aan de
tekst van het verdrag en stelt: "Overwegende dat de door verzoekster ingeroepen beginselen (...) het Hof nochthans niet veroorloven eigenmachtig de
grenzen zijner bevoegdheid (cursivering toegevoegd) te verleggen"43.
In dit verband is ook de later gewezen uitspraak in de comitologie-zaak relevant, waarin het Parlement de nietigheid vordert van besluit 87/3373 inzake de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie44. Volgens artikel 173
kunnen slechts de Lid-Staten, de Raad en de Commissie een dergelijk beroep
instellen. Vandaar de vraag of het Parlement het Hof kan verzoeken genoemd besluit nietig te verklaren. Het Hof wijst er de vordering van het
Parlement af omdat het: "(···) bij de huidige stand van de toepasselijke
bepalingen het Europees Parlement niet de bevoegdheid kan toekennen om
een beroep tot nietigverklaring in te stellen"45.
Deze comitologie-uitspraak is zeker opmerkenswaardig omdat zij gewezen
is na de uitspraak in de zaak 'les Verts' en duidelijk illustreert hoe het Hof
zich, ondanks zijn uitspraak in laatstgenoemde zaak, in principe toch strikt
aan de tekst van het verdrag houdt. Zij is temeer interessant omdat beide
zaken de interpretatie betreffen van eenzelfde artikel, namelijk artikel 173,
waarin een voor de oplossing van het geschil relevant tekstueel aanknopingspunt ontbreekt. In de zaak 'les Verts' betreft het de passieve procesbevoegdheid van het Parlement, in deze zaak betreft het zijn actieve procesbevoegdheid. Desondanks komt het Hof tot een verschillende uitspraak.
Dit roept de vraag op naar de doorslaggevende reden voor het Hof om
enerzijds in de zaak 'les Verts' de nietigverklaring van handelingen van het
Parlement die rechtsgevolgen jegens derden hebben mogelijk te achten, en
42

Zie ook J. Megret, Le droit de la CEE, vol. 10, tome 1, p. 91, die in dit verband stelt: "En effet, les dispositions relatives à la compétence sont d'ordre publique et il appartient à la Cour
d'examiner d'office si les conditions de sa saisine sont régulières". Voor wat dit laatste betreft
zij opgemerkt dat het Hof, hoewel het Parlement geen exceptie van niet-ontvankelijkheid
heeft voorgedragen, zelf ambtshalve heeft getoetst of aan de voorwaarden van artikel 173 is
voldaan; zie overweging 19.
43
Zaak 66/77, CFDT/Raad, Jur. 1977, p. 309, overweging 8, zoals later bevestigd in zaak
222/83, Commune de Differdange/Commissie Jur. 1984, p. 2889, waarin het Hof stelt dat een
gemeente geen eisgerechtigde partij kan zijn.
44
Zaak 302/И7, Europees Parlement/Raad, 27-9-1988, n.n.g.
4
' Overweging 28.
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anderzijds in de comitologie-zaak een actieve procesbevoegdheid van het
Parlement af te wijzen. Ter beantwoording hiervan is het belangrijk op twee
elementen te wijzen die het Hof in eerstgenoemde zaak benadrukt. Zij betreffen enerzijds het bestaan van een rechtsgemeenschap die de eerbiediging
van de legaliteit in de communautaire rechtsorde impliceert, en anderzijds
"de geest van het Verdrag, zoals tot uitdrukking komend in artikel 164 (...)
(en) het stelsel ervan", die op de noodzaak van een doeltreffende rechtsbescherming wijst46. In het licht van deze elementen wordt de later gewezen
uitspraak in de comitologie-zaak verklaarbaar: in die zaak bestaat er een
sluitend stelsel van rechtsbescherming. De prerogatieven van het Parlement
zijn er volgens het Hof op een voldoende wijze gewaarborgd. Zo stelt het
Hof: "Naast de bovengenoemde, in artikel 175 EEG-Verdrag aan het Europees Parlement toegekende rechten, voorziet het Verdrag in de mogelijkheid, door de Raad verrichte handelingen die inbreuk maken op de prerogatieven van het Parlement, te laten toetsen door het Hof"47. Het verwijst
hierbij naar de taak van de Commissie onder artikel 155 - waartoe onder
andere de instelling van een 173-procedure ter bescherming van de prerogatieven van het Parlement kan behoren -, en naar de mogelijkheid van
iedere Lid-Staat, natuurlijke of rechtspersoon om een inbreuk op deze prerogatieven op grond van procedures in het kader van de artikelen 173,184 of
177 aangespannen te laten sanctioneren wegens schending van wezenlijke
vormvoorschriften of schending van het verdrag.
Het Hof interpreteert dus in de zaak 'les Verts' artikel 173 contra legem omdat de Gemeenschap een rechtsgemeenschap is waarin het recht op rechtsbescherming absoluut is. Dit imperatief van rechtsbescherming leidt het af
uit artikel 164 en het stelsel van het verdrag, waaruit de noodzaak van een
sluitend stelsel van rechtsbescherming blijkt. Met betrekking tot dit laatste
argument, namelijk het stelsel van het verdrag, kan men zich evenwel
afvragen in hoeverre het pertinent is. Indien men artikel 173 naast de
artikelen 175 en 177 plaatst, dan kan men slechts concluderen dat de term
'instellingen', zoals in laatstgenoemde artikelen gebezigd, doelbewust niet is
gebruikt in artikel 173. Dit roept de vraag op of het Hof de grenzen van zijn
bevoegdheid niet heeft overtreden door, ondanks de duidelijke stilte van
artikel 173, de eis van de partij 'les Verts' toch ontvankelijk te verklaren.

4

6 Zie de overwegingen 23 en 25. Zie ook overweging 20 van de uitspraak in de comitologiezaak, en de conclusie van de advocaat-generaal in de comitologie-zaak, 26-5-1989, n.n.g., punten 18 t/m 21.
4' Overweging 27. Weliswaar zijn in deze zaak de prerogatieven van het Parlement niet
rechtstreeks in het geding - immers, het Parlement komt op voor de verdediging van het communautaire recht, meer bepaald het in de verdragen voorziene institutioneel evenwicht -,
doch het Hof onderzoekt deze hypothese omdat het Parlement deze als een verweermiddel
gebruikt.
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С. Zaak 70/88, Europees Parlement/Raad
De afwijzing van een actieve procesbevoegdheid van het Parlement in de
comitologie-zaak heeft het Parlement er niet van weerhouden opnieuw zijn
kans te wagen. In de post-Tchemobyl-zaak verzoekt het Parlement het Hof
een raadsverordening nietig te verklaren wegens foutieve rechtsgrondslag namelijk artikel 31 EGA in plaats van artikel 100A EEG - aangezien dit tot
gevolg heeft dat de samenwerkingsprocedure niet is gevolgd, en zijn prero
gatieven zijn miskend. Zoals de comitologie-zaak betreft deze zaak een in
terpretatie tegen de tekst van artikel 173 in. Het Parlement is er zich van be
wust dat hel Hof in de comitologie-zaak de erkenning van een actieve pro
cesbevoegdheid van het Parlement heeft afgewezen. Deze zaak is evenwel
volgens hem verschillend aangezien het in casu uitgesloten is dat de
Commissie in het kader van haar toezichthoudende taak - ook over de pre
rogatieven van het Parlement - een nietigheidsprocedure zal instellen. Im
mers, volgens de Commissie is de raadsverordening terecht op grond van
artikel 31 EGA vastgesteld. Evenmin bieden artikel 175 enerzijds en de
artikelen 173, 184 en 177 anderzijds - op grond waarvan een Lid-Staat of
particulier de prerogatieven van het Parlement kan beschermen - een vol
doende bescherming; met betrekking tot artikel 175 omdat het besluit van de
Raad een standpuntbepaling is. Met betrekking tot de tweede reeks artikelen
omdat een dergelijk beroep uiterst aleatoir, en dus inefficiënt is. Het Parlement acht daarom een opvulling van deze juridische leemte door het Hof
nodig: de erkenning van een actieve procesbevoegdheid is een voorwaarde
voor de bescherming van zijn prerogatieven.
Het Parlement plaatst het Hof zodoende voor een grote uitdaging. Vooreerst
omdat, zoals in de comitologie-zaak, een tekstueel aanknopingspunt in artikel 173 duidelijk ontbreekt48; vervolgens omdat het Hof desondanks wordt
uitgenodigd om op zijn uitspraak in de comitologie-zaak terug te komen49.
Indien deze zaak, zoals het Parlement betoogt, verschillend is van de comitologie-zaak, dan is het van het grootste belang dat het Hof met overtuigende argumenten op laatstgenoemde zaak terugkomt. Volgende opmerking van Weiier naar aanleiding van de comitologie-zaak geschreven - toen
de post-Tchemobyl-zaak dus nog aanhanging was -, onderlijnt het belang en
de inzet van een goede motivering: "It is possible that Parliament is hoping
that Tchernobyl may be decided differently given that the personal composition of the European Court will have changed quite dramatically since

48

Tot dan toe heeft het Hof - mijn inziens - slechts éénmaal een verdragsbepaling, ni. art. 173,
contra legem geïnterpreteerd, nl. in de zaak 'les Verts' waarin het tegen de tekst van art. 173
een passieve procesbevoegdheid van het Parlement erkent.
4
' In deze zaak heeft het een actieve procesbevoegdheid van het Parlement afgewezen, en dit
op grond van een aantal welbepaalde juridische argumenten.
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Comitology was decided. li this indeed is Parliament's hope, it is highly
desirable that should the European Court in Tchernobyl depart from
Comitology, this will be done with the strongest possible legal distinguishing techniques and in an elaborately motivated decision. It would be
alarming if one were to introduce in Europe the kind of personal court
watching which now prevails in the United States (...)"50. Een analyse van
deze uitspraak toont aan dat het Hof zeker niet heeft gefaald.
Het Hof begint met te erkennen dat de omstandigheden van deze zaak verschillend zijn van die in de comitologie-zaak. Dit heeft tot gevolg dat de
rechtsmiddelen die het in laatstgenoemde zaak voldoende heeft geacht ter
bescherming van de prerogatieven van het Parlement, in casu niet doeltreffend zijn en voldoende zekerheid bieden. Zo is een beroep op artikel 175 ter
aanvechting van de rechtsgrond van een reeds genomen besluit niet mogelijk. Zo ook is de inleiding van een 173- of 177-procedure door een Lid-Staat
of particulier slechts een mogelijkheid waarop het Parlement niet onvoorwaardelijk kan rekenen. Tenslotte kan de Commissie op grond van haar
toezichthoudende taak onder artikel 155 niet worden gedwongen om een
nietigheidsprocedure in te stellen tegen een besluit dat volgens haar een
correcte rechtsgrondslag heeft51. Deze rechtsmiddelen kunnen bijgevolg de
prerogatieven van het Parlement niet onder alle omstandigheden op een
voldoende wijze beschermen.
Na deze belangrijke 'nuancering' 52 van zijn comitologie-uitspraak, schenkt
het Hof vervolgens aandacht aan het probleem van de juridische sanctionering van een miskenning van de prerogatieven van het Parlement. Deze
prerogatieven beschouwt het als een aspect van het institutioneel evenwicht, en een juridische sanctionering van een schending ervan is noodzakelijk53. Aangezien het tot zijn taak behoort de eerbiediging van het recht bij
de uitlegging en toepassing van deze verdragen te verzekeren dient het Hof
ook de handhaving van dit institutioneel evenwicht te verzekeren en dus
ook een juridische controle over de naleving van de prerogatieven het
Parlement te waarborgen, wanneer het hiertoe door laatstgenoemde wordt
verzocht 54 . Hoewel het Parlement zeker geen instelling is die volgens artikel
173 een nietigheidsprocedure kan aanspannen zonder een belang van han50

J. Weiier, ELR 1989, p. 336, voetnoot 6.
" Zie de overwegingen 15 t/m 18.
" Zie punt 7 van de conclusie van de advocaat-generaal in de post-Tchemobyl-zaak.
53 Overwegingen 21-22.
54 Overweging 23. Het luidt als volgt: "La Cour chargée, en vertu des traités, de veiller au
respect du droit dans leur interprétation et dans leur application, doit ainsi pouvoir assurer le
maintien de l'équilibre institutionnel et, par conséquent, le contrôle juridictionnel du respect
des prérogatives du Parlement, lorsqu'elle est saisie à cette fin par ce demier, par une voie de
droit adaptée à l'objectif qu'il poursuit".
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delen te moeten aantonen, behoort het wel tot de taak van het Hof de volledige toepassing van de verdragsbepalingen inzake het institutioneel evenwicht te verzekeren, en dus ook de beschikbaarheid voor het Parlement
over een rechtsmiddel ter bescherming van zijn prerogatieven, op een zekere en doeltreffende wijze55. De procedurele leemte van artikel 173, namelijk de afwezigheid van een actieve procesbevoegdheid van het Parlement,
kan niet prevaleren boven het fundamenteel belang van de handhaving en
respect van het institutioneel evenwicht56. In het verlengde van deze
nadruk op de rechtsbescherming koppelt het Hof aan deze erkenning van
een actieve procesbevoegdheid een voorwaarde vast. Deze bevoegdheid kan
slechts worden uitgeoefend ter bescherming van de prerogatieven van het
Parlement57.
Ondanks de juridische leemte van artikel 173 én ondanks een afwijzing in
de comitologie-zaak, erkent het Hof hier dus een actieve procesbevoegdheid
van het Parlement. Dit roept de vraag op naar de verhouding tussen deze
uitspraak en de comitologie-uitspraak: betreft het een willekeurige wending
of een weldoordachte precisering van deze uitspraak?
Uitgangspunt voor de beantwoording van deze vraag is de vaststelling van
een bepaalde gelijkenis tussen deze uitspraak en de uitspraak in de zaak 'les
Verts'. In beide zaken interpreteert het Hof eenzelfde institutionele verdragsbepaling contra legem, namelijk artikel 173, ter opvulling van een
juridische leemte. Volgende passage uit de conclusie van de advocaat-generaal benadrukt treffend deze gelijkenis. Na de uitspraak in de zaak 'les
Verts' in herinnering te hebben gebracht, vraagt hij zich af of aan het
Parlement een geringere mate van rechtsbescherming moet worden geboden dan aan particulieren, wanneer het gaat om de verdediging van eigen
prerogatieven. Hij vervolgt: "(...) bij stilzwijgen van de tekst heeft het Hof de
tekst geïnterpreteerd in overeenstemming met het imperatief van een zo
adequaat mogelijke rechtsbescherming. Moet deze manier van interpreteren
dan niet evenzeer gelden, bij het opvullen van een analoge tetäuele leemte
(cursiveringen toegevoegd)"58. De omstandigheid dat het Hof in de postTchemobyl-zaak niet uitdrukkelijk naar zijn uitspraak in de zaak 'les Verts'

э э

Overweging 24-25.
** Zo luidt het vervolg van overweging 25, en overweging 26: "(...) que comme les autres insti
tutions, le Parlement ne puisse pas être atteint dans ses prérogatives sans disposer d'un recours
juridictionnel, (...) L'absence, dans les traités, d'une disposition prévoyant le droit de recours
en annulation en faveur du Parlement peut constituer une lacune procédurale, mais elle ne saurait prévaloir à ('encontre de l'intérêt fondamental qui s'attache au maintien et au respect de
l'équilibre institutionnel défini par les traités constitutifs des Communautés européennes."
" Overweging 27.
' * Zie de conclude, punt 11.
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verwijst, staat de vaststelling niet in de weg dat deze zaken gelijkaardig zijn:
een juridische leemte staat tegenover de noodzaak van rechtsbescherming.
Zoals reeds aangegeven, is de doorslaggevende reden voor de erkenning
van een passieve procesbevoegdheid van het Parlement in de zaak 'les
Verts' de noodzaak van een sluitend stelsel van rechtsbescherming59. De
afwezigheid van een dergelijke noodzaak is voor het Hof de reden om een
actieve procesbevoegdheid in de comitologie-zaak af te wijzen. In het licht
van dit criterium van rechtsbescherming is ook de post-Tchernobyl-zaak
verklaarbaar, waarin het Hof een actieve procesbevoegdheid van het
Parlement erkent. Immers, in die zaak staan, in tegenstelling tot de comitologie-zaak waarin de nadruk ligt op de verdediging door het Parlement van
de communautaire rechtsorde, de prerogatieven van het Parlement centraal60. Ook het Hof wendt dit criterium aan ter rechtvaardiging van zijn
uitspraak. Zo begint het met te stellen dat zijn argumenten in de comitologie-zaak over het bestaan van een voldoende juridische bescherming van
het Parlement, niet onder alle omstandigheden absoluut geldig zijn. In het
verlengde hiervan benadrukt het vervolgens twee fundamentele elementen
van het gemeenschapsrecht, namelijk enerzijds het institutioneel evenwicht - dat ondermeer de mogelijkheid van een juridische afdwingbaarheid
impliceert door elke instelling van zijn rechten - en anderzijds het belang
van het recht, dat onder andere blijkt uit zijn taak zoals omschreven in artikel 164. Op grond hiervan concludeert het dat ook de juridische bescherming van de prerogatieven van het Parlement tot zijn taak behoort indien
het Parlement het hiertoe verzoekt. Het is interessant op te merken dat het
Hof dit criterium van rechtsbescherming als een aspect van het institutioneel evenwicht beschouwt. Op dit punt wijkt het af van zijn uitspraak in de
zaak 'les Verts', waarin het Hof het imperatief van rechtsbescherming
afleidt uit "(...) de geest van het Verdrag, zoals tot uitdrukking komend in
artikel 164 (...) (en) het stelsel ervan"61. Een mogelijke reden is dat het zodoende de herhaling vermijdt van deze voor kritiek vatbare overweging.
Zoals in de zaak 'les Verts' beroept het Hof zich dus op een kapstokartikel,
namelijk artikel 164, doch in tegenstelling tot die zaak leidt het Hof het imperatief van rechtsbescherming niet af uit dit artikel in combinatie met het
stelsel van het verdrag, doch wel uit het institutioneel evenwicht waarvan
de juridische bescherming een inherent aspect is.
Bovenstaande laat toe te stellen dat het Hof op grond van een feilloze redenering duidelijk het verschil aangeeft tussen de post-Tchernobyl- en de
comitologie-zaak, en zodoende laatstgenoemde uitspraak nuanceert. Echter,
^" Zie ook supra, p. 297.
60 Zie ook de conclusie van de advocaat-generaal in zaak 70/88, punt 2.
6 1 Dit is de waarschijnlijke reden waarom het Hof een verwijzing naar de uitspraak in de
zaak 'les Verts' vermijdt.
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zoals zijn uitspraak in de zaak 'les Verts', roept ook deze uitspraak de vraag
op naar de grenzen van 's Hofs bevoegdheid, namelijk of een interpretatie
contra legem van een institutionele verdragsbepaling mogelijk is in naam
van de rechtsbescherming.

§ 3. Evaluatie
Deze uitspraken illustreren hoe het Hof in zeer uitzonderlijke omstandigheden de institutionele verdragsbepalingen ruimer interpreteert dan volgens het verdrag toelaatbaar is, en zodoende juridische leemten opvult.
Kenmerkend voor deze omstandigheden is het constitutioneel karakter van
het geschil in de zin dat de grondvesten van de Gemeenschap op het spel
staan, hetzij vanuit het oogpunt van de bevoegdheidsverdeling tussen Gemeenschap en Lid-Staten en de 'Funktionsfähigkeit' van eerstgenoemde,
hetzij vanuit het oogpunt van de Gemeenschap als rechtsgemeenschap.
Aangezien een wijziging van de institutionele verdragsorde in principe
slechts kan plaatsvinden op grond van een verdragswijziging, zijn deze
uitspraken op het eerste gezicht vanuit strikt juridisch oogpunt zeker voor
kritiek vatbaar. Immers, "plus que d'interprétation, il s'agit d'une révision
judiciaire du Traité"62.
Toch is ook in dit verband een beroep op de constructie van 'implied
powers' - in casu 'implied powers' in de institutionele zin - nuttig, al was
het maar om aan deze beperkt aantal uitspraken een naam te geven en
zodoende eventuele kritiek op te vangen. De eerste toepassingsvoorwaarde
van deze constructie - namelijk een bevoegdheidsuitbreiding - betreft de erkenning van een niet-uitdrukkelijke bevoegdheid van een instelling, en de
tweede toepassingsvoorwaarde - namelijk de noodzaak van een dergelijke
uitbreiding voor de zinvolle uitoefening van een uitdrukkelijke bevoegdheid - blijkt voldoende uit het constitutioneel karakter van het geschil. De
uitdrukkelijke bevoegdheid die de tweede toepassingsvoorwaarde veronderstelt betreft in de visserij-zaak artikel 43, exclusief geworden ten gevolge
van artikel 102 van de Toetredingsakte; in de zaak 'les Verts' en de postTchemobyl-zaak betreft het artikel 17363.
62

J. Jacque, Noot bij zaak 294/83, Les Verts/Europees Parlement, RTDE 1986, p. 500 e.v. Pasetti, een juridisch adviseur van het Parlement, meent naar aanleiding van de post-Tchemobyl-zaak: There is no doubt, further to this judgement of wich we must stress the positive
aspects, that revision of the Treaty is necessary". Agence Europe, nr. 5261, 24-5-1990.
" M.b.t. post-Tchemobyl-zaak zij opgemerkt dat men deze uitspraak ook kan beschouwen als
een erkenning van een impliciete actieve procesbevoegdheid van het Parlement afgeleid uit
de uitdrukkelijke bevoegdheid van art. 149, lid 2, om zijn in dit artikel neergelegde prerogatieven juridisch te kunnen afdwingen wanneer andere rechtswegen een schending ervan niet
kunnen opheffen.
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Zoals reeds aangegeven, kan men stellen dat de reeds geanalyseerde rechtspraak inzake de externe betrekkingen en de sociale politiek in werkelijkheid geen interpretatie contra legem betreft. Dit is verdedigbaar op grond
van de vaststelling dat de impliciet erkende bevoegdheid slechts een
deelaspect is van een uitdrukkelijk toegekende bevoegdheid die, vanuit zijn
geheel bezien, ruimte biedt voor de ruime instrumentele interpretatie.64 In
tegenstelling tot genoemde rechtspraak is het in casu evenwel moeilijker de
impliciet erkende bevoegdheid van het Hof te beschouwen als een deelaspect van een uitdrukkelijke gemeenschapsbevoegdheid, in casu artikel
173. Immers, als 'ordo ordinans'-bepaling liggen de institutionele verdragsbepalingen ten grondslag aan de andere aspecten van het bevoegdheidsbegrip, namelijk het materieel en instrumenteel aspect. Dit fundamenteel
karakter van de institutionele bepalingen maakt een aanknoping bij het
bevoegdheidsbegrip in zijn geheel daarom onmogelijk.
Toch is het mogelijk om ook de uitspraken in de zaak 'les Verts' en de postTchernobyl-zaak als overeenkomstig het gemeenschapsrecht vanuit zijn
geheel bezien te beschouwen. In dit verband is het belangrijk volgende twee
elementen voor ogen te houden die het Hof telkens benadrukt. Enerzijds
het imperatief van rechtsbescherming, anderzijds zijn taak zoals in artikel
164 omschreven inzake de eerbiediging van het recht bij de interpretatie en
toepassing van dit verdrag. Hierbij aansluitend zij gewezen op de rechtspraak van het Hof inzake de bescherming van de grondrechten in de communautaire rechtsorde. Sinds de Stauder-uitspraak staat het vast dat "fundamentele rechten (...) besloten liggen in de algemene beginselen van het
gemeenschapsrecht, waarvan het Hof de eerbiediging verzekert"65. Ook de
mogelijkheid om zijn rechten zelf voor de rechter te doen gelden betreft een
fundamenteel recht van iedere handelingsbekwame. Als algemeen rechtsbeginsel dient het dus ook binnen de communautaire rechtsorde te worden
beschermd. Dit laat met andere woorden toe te stellen dat ook deze
uitspraken in het gemeenschapsrecht liggen ingebed; niet zoals de rechtspraak op het gebied van de externe betrekkingen en het sociaal beleid, in
een specifiek bevoegdheidsartikel vanuit zijn geheel bezien doch wel in de
algemene rechtsbeginselen, zoals door het Hof erkend, die deel uitmaken
van de communautaire rechtsorde66. Het communautaire recht, met inbegrip van het ongeschreven recht, fungeert in deze optiek als buitengrens

04

Gelet op de bijzondere omstandigheden van de visserij-zaak, nl. het bestaan van een nietuitgeoefende exclusieve gemeenschapsbevoegdheid én de erkenning van een goedkeuringsrecht
voor de Commissie ten aanzien van door de Lid-Staten genomen maatregelen met slechts een
tijdelijk karakter zal in het hiernavolgende, wegens hun permanenter karakter, slechts
aandacht worden besteed aan de uitspraken 'les Verts' en post-Tchemobyl.
65
Zaak 26/69, Stauder, Jur. 1971, p. 425, overweging 7.
66 Zie hierover P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 114.
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voor een erkenning van een impliciete institutionele bevoegdheid, in casu
van het Hof.
Deze stelling gaat uit van een ruime definitie van de communautaire
rechtsorde als het geheel van basisteksten, zoals geïnterpreteerd en toegepast
door het Hof67, en is zeker voor kritiek vatbaar. Immers, de grenzen van het
Hof bij de interpretatie van de institutionele verdragsbepalingen liggen
hierdoor in het communautaire recht, waarvan het Hof zelf in laatste instantie de grenzen bepaalt. Dit houdt in principe een gevaar in van discretionaire of minstens ongebreidelde rechtspraak68. Bovenstaande rechtspraak
laat evenwel toe te stellen dat het Hof zich tot nog toe nauwgezet aan de
tekst van de institutionele verdragsbepalingen heeft gehouden. Slechts in
zeer uitzonderlijke omstandigheden interpreteert het Hof een institutionele
verdragsbepaling contra legem, namelijk wanneer de grondvesten van de
Gemeenschap in het geding zijn, of met andere woorden wanneer het geschil een constitutionele dimensie bezit. Het Hof erkent slechts een impliciete institutionele bevoegdheid indien dit absoluut noodzakelijk is voor de
uitoefening van een uitdrukkelijke institutionele bevoegdheid. Het verschil
tussen de uitspraak in de comitologie- en de post-Tchernobyl-zaak is hier
een duidelijke illustratie van.
Vandaar ook dat het waarschijnlijk is dat het Hof de nietigheidsvordering
van het Parlement tegen raadsverordening 4059/89 tot vaststelling van de
voorwaarden waaronder niet in een Lid-Staat woonachtige vervoersondernemers aldaar tot het binnenlands goederenverkeer over de weg worden
toegelaten, zal honoreren69. Door dit besluit vast te stellen zonder hernieuwde raadpleging van het Parlement, heeft de Raad het Parlement het
recht ontnomen om zich over de essentiële aspecten van het voorstel uit te
spreken. De raadpleging als bedoeld in artikel 75 die heeft plaatsgehad,
betreft een commissievoorstel waarin nadien fundamentele wijzigingen
zijn aangebracht. Deze zaak verschilt van de post-Tchemobyl-zaak in de
mate dat hier op het eerste gezicht niet duidelijk is of de Commissie als
spreekbuis van het Parlement zal optreden via de instelling van een nietigheidsprocedure. Gelet op het belang die het Hof hecht aan de mogelijkheid van juridische bescherming voor elke instelling van zijn prerogatieven, kan men evenwel aannemen dat, indien de Commissie binnen de
door artikel 173 bepaalde termijn geen nietigheidsprocedure aanspant, de
kans groot is dat het Hof ook deze vordering zal honoreren.
b/

Zie supra, p. 91.
Er zij opgemerkt dat dit risico niet eigen is aan de rechtsorde van de EEG doch ook in nationale rechtsordes speelt. Het risico van een permanente rechtsschending binnen het gemeenschapsrecht is zelfs geringer aangezien de rechters in principe slechts voor zes jaar zijn benoemd. Zie art. 167 EEG-verdrag.
69
Zaak 65/90, Europees Parlement/Raad, PB 1990, С 110/5. Zie ook supra, p. 93.
68
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Bovenstaande laat toe te stellen dat deze rechtspraak uiteindelijk evenmin
een interpretatie contra legem betreft. Echter, gelet op het fundamenteel karakter van de institutionele verdragsorde blijft de vraag naar de verhouding
tussen institutionele 'implied powers' en artikel 236. In dit verband zij gewezen op de omstandigheid dat ten tijde van de redactie van de Europese
Akte voorstellen op tafel lagen voor de erkenning van een actieve en passieve procesbevoegdheid van het Parlement op grond van artikel 173 die
evenwel niet zijn aangenomen 70 . De niet-aanvaarding van deze voorstellen
is te wijten aan de specifieke spanning die aan het gemeenschapsrecht ten
gronde ligt en die het gevolg is van de nog vrij sterke invloed van de Lidstaten binnen het institutioneel stelsel 71 . In het licht van de toenemende
vergrondwettelijking van de oprichtingsverdragen en de groeiende economische interdependentie, kan men zich afvragen in hoeverre de zware vereisten voor een verdragsherziening ex artikel 236 nog zijn aangepast aan het
huidige gemeenschapsrecht 7 2 . In het verlengde hiervan kan men zich
afvragen of het Hof zich van een uitspraak dient te onthouden in een
situatie waarin de noodzaak van rechtsbescherming staat tegenover een
politieke onenigheid over de aanvulling van het communautair stelsel van
rechtsbescherming. Hier wordt het standpunt verdedigd dat het Hof in een
dergelijke situatie de grenzen van zijn bevoegdheid niet te buiten treedt.
Zijn rechtsvinding beweegt zich nog steeds binnen de grenzen van het
toelaatbare.
Met de woorden van Jacque naar aanleiding van de uitspraak in de zaak 'les
Verts' kan men deze uitspraken zelfs toejuichen: "L'adaptation du mechanisme de contrôle à l'évolution jurisprudentielle des pouvoirs des institutions parait fondée par les exigences qui découlent des bases même de la
Communauté, l'Etat de droit et les droits fondamentaux de la personne
humaine" 7 3 .

70

H. Glaesner, l'Acte unique Européen, RMC 1986, p. 311.
'l Over deze invloed, zie supra, p. 44.
72 Zoals gesteld, worden federale grondwetten gekenmerkt door een soepeler procedure. Zie
supra, p. 32. Het is interessant de aandacht te vestigen op volgende verklaring van de Belgische Premier Martens in naam van de Europese Volkspartij, met het oog op de vergadering
van de Europese Raad in Dublin eind juni 1990: "The EPP (...) is aware that by their specific
nature the intergovernmental conferences cannot bring the necessary and hoped for constitution
for European Union. In consequence, the European Council should, without delay, entrust the
European Parliament with drawing up a constitution of a federal kind based on the principle
of subsidiarity". Agence Europe nr. 5278,20-6-1990.
73
J. Jacque, RTDE 1986, p. 500. Zie ook H. Schermers, Noot bij zaak 294/83, AA 1986, p. 770
e.V., die deze uitspraak beschouwt als een erkenning van het recht van elke burger op een
onafhankelijk en onpartijdig rechter, in de zin van art. 6 van de Europese Conventie van de
Rechten van de Mens; zie ook J.Weiler, Pride and prejudice - Parliament v. Council, ELR 1989,
p. 337.
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Hoofstuk 11
IMPLICIETE BEVOEGDHEDEN VERSUS ARTIKEL 235

Zoals reeds aangegeven bevat het verdrag nog een ander correctief op het
beginsel der toegewezen bevoegdheden, namelijk artikel 235 EEG-verdrag:
"Indien een optreden van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt om, in het
kader van de gemeenschappelijke markt, een der doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken zonder dat dit Verdrag in de daartoe vereiste
bevoegdheden voorziet, neemt de Raad met eenparigheid van stemmen op
voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europese Parlement
de passende maatregelen"1. In tegenstelling tot de specifieke gemeenschapsbevoegdheden verleent dit artikel aan de Gemeenschap een meer algemene
doelgebonden bevoegdheid.
Door deze 'clause d'imprévision'2 kan de Gemeenschap lacunes in het verdrag opvullen3. De aanwendingsvoorwaarden ervan zijn enerzijds de
noodzaak van een gemeenschapsoptreden voor de verwezenlijking van de
verdragsdoelstellingen en anderzijds de afwezigheid in het verdrag van de
hiertoe nodige bevoegdheden.
In het hiernavolgende zal de verhouding tussen artikel 235 en 'implied
powers' nader worden belicht, vooreerst vanuit een algemeen oogpunt,
vervolgens vanuit het oogpunt van instrumentele 'implied powers'.

§.1. Enkele algemene beschouwingen over de verhouding tussen artikel
235 en 'implied powers'
Wegens het bestaan van een uitdrukkelijke mogelijkheid van matiging van
het beginsel der toegewezen bevoegdheden, namelijk artikel 235, zou men
tot de overbodigheid van impliciete bevoegdheden in de rechtsorde van de
EEG kunnen besluiten.
1

Voor wat het EGKS- en het EGA-verdrag betreft, zie resp. art. 95 en art. 203.
W. Ganshof van der Meersch, RCADI1975, p. 54.
3 Zie o.a. J. Megret, Le droit de la CEE, vol. 15, p. 521, P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat,
Inleiding, p. 82.
2

307

Een bepaalde strekking in de begindoctrine heeft dit ook betoogd4. Volgens
hen biedt artikel 235 een afdoend en uitputtend middel voor de opvulling
van eventuele leemten in het verdrag: "In dem Kompetenzverteilungssystem des Vertrages stellt sich Artikel 235 als ein aus wohl erwogenen
Gründen vorgesehenes Mittel zur 'Kanalisierung' (cursivering toegevoegd)
stillschweigender Zuständigkeiten dar. Die Vorschrift selbst beeinhaltet die
Lehre von den Implied Powers, die nimmt deren Funktion war und
schliesst gleichzeitig jede ausserhalb ihres Anwendungsbereich stillschweigende Kompetenz aus"5. In deze optiek wordt artikel 235 als een exclusieve
matiging beschouwd van het stelsel van toegewezen bevoegdheden, en
wordt elke discussie inzake de al dan niet verenigbaarheid van impliciete
bevoegdheden met het principe der toegewezen bevoegdheden uit de weg
gegaan, meer in het bijzonder de vraag of dit beginsel synoniem is voor uitdrukkelijk toegewezen bevoegdheden.
Echter, dit standpunt stuit op bezwaren. Het miskent het verschillend
toepassingsgebied dat tussen artikel 235 en impliciete bevoegdheden bestaat.
Een gemeenschapsbevoegdheid is onder artikel 235 construeerbaar wanneer
een gemeenschapsoptreden noodzakelijk is voor de verwezenlijking van
een verdragsdoelstelling, én de bevoegdheid hiertoe ontbreekt. Het gebruik
van artikel 235 leidt tot de erkenning van een nieuwe zelfstandige gemeenschapsbevoegdheid. De erkenning van 'implied powers' daarentegen betreft
een afleiding van een impliciete bevoegdheid uit een uitdrukkelijk opgesomde bevoegdheid. Deze afleiding is slechts mogelijk wanneer de uitoefening van een uitdrukkelijke bevoegdheid zonder deze erkenning geen zin
zou hebben of niet voor redelijke toepassing vatbaar zou zijn.
Terwijl aanwending van artikel 235 de afwezigheid van elke gemeenschapsbevoegdheid veronderstelt, veronderstelt de erkenning van impliciete bevoegdheden de aanwezigheid van een uitdrukkelijke gemeenschapsbevoegdheid. Het toepassingsgebied van artikel 235 begint met andere woorden daar waar dat van de impliciete bevoegdheden ophoudt6.
Men zou evenwel aan het exclusief karakter van artikel 235 als matigingsclausule van het beginsel der toegewezen bevoegdheden kunnen vasthouden en derhalve ook aan de overbodigheid van impliciete bevoegdheden,
4

Zie H. Wohlfarth, Kommentar, p. 593, P. Pescatore, RCADI 1961 II, p. 50, H. Schermers,
Besluiten van de vertegenwoordigers der Lid-Staten: gemeenschapsrecht ?, SEW 1966, p. 571,
J. Megret, Le pouvoir de la CEE de conclure des accords internationaux, RMC1964, p. 529.
5
H. Rabe, Das Verordnungsrecht der EWG, p. 138.
6
Zie ook P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 85, R. Lauwaars en С Tim
mermans, Europees gemeenschapsrecht, p. 51, A. lizzano, in Dertig jaar gemeenschapsrecht, p.
57, en H. von der Groeben, Kommentar, Band II, p. 1170.
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met een beroep op de stelregel "wie het meerdere mag, mag het mindere".
Inderdaad, het scheppen van nieuwe bevoegdheden houdt logischerwijs de
mogelijkheid in om nieuwe bevoegdheden af te leiden van bestaande bevoegdheden. Echter, dit argument kan evenmin worden gevolgd.
In dit verband is het belangrijk de complexiteit van het bevoegdheidsbegrip
in herinnering te brengen in die zin dat behalve het inhoudelijk aspect, ook
het instrumenteel en institutioneel aspect mede bepalend zijn voor de omschrijving van de communautaire bevoegdheidssfeer. De reden hiervoor is
dat aanwending van impliciete bevoegdheden vanuit institutioneel oogpunt een onmiskenbaar voordeel biedt in vergelijking met het nemen van
een besluit op grond van artikel 235. Weliswaar garandeert artikel 235 vanuit statisch oogpunt een maximaal communautaire procedure - in de zin dat
alle instellingen bij de besluitvorming betrokken zijn -, doch vanuit dynamisch oogpunt - meer in het bijzonder het unanimi tei ts vereis te voor een
besluit - gaat dit communautair karakter grotendeels verloren wegens de
maximale bescherming van de soevereiniteit van de Lid-Staten. Het vetorecht van de Lid-Staten heeft tot gevolg dat artikel 235 vanuit institutioneel
oogpunt strenger is dan de meeste andere verdragsartikelen. Aangezien de
besluitvorming voor een rechtsbesluit gebaseerd op een impliciete bevoegdheid gebeurt volgens de procedure zoals voorzien in de uitdrukkelijk opgesomde bevoegdheid, is aan een erkenning van impliciete bevoegdheden een
duidelijk institutioneel voordeel verbonden7.
De vraag naar de verenigbaarheid van impliciete bevoegdheden met het
stelsel der toegewezen bevoegdheden heeft dus een praktische belang in de
zin dat de twee mogelijkheden van matiging op het stelsel der toegewezen
bevoegdheden - namelijk artikel 235 en impliciete bevoegdheden - duidelijk
van elkaar verschillen qua besluitvorming.
De zinssnede "zonder dat het verdrag hiertoe in enige bevoegdheden voorziet" laat bijgevolg niet de conclusie toe dat impliciete bevoegdheden overbodig zijn. De afwezigheid van bevoegdheden betreft zowel expliciete als
impliciete bevoegdheden.
Gelet op het eigen toepassingsgebied van impliciete bevoegdheden en de
procedurele voordelen aan het gebruik van deze bevoegdheden verbonden,
is het logisch dat het gebruik van artikel 235 een subsidiair karakter heeft.
7

Zo ook H. von der Groeben, Kommentar, Band II, p. 1170. Vanuit instrumenteel oogpunt
daarentegen blijkt een ruime formulering van art. 235: de Gemeenschap kan alle 'passende
maatregelen' nemen ter ontplooiing van een gemeenschappelijke actie. In de AETR-ui(spraak
heeft het Hof alle onzekerheden uitgewist over de vraag of ook andere besluiten dan die van
art. 189 kunnen worden aangewend, door te stellen dat art. 235 ook kan worden gebruikt om
internationale overeenkomsten te sluiten.
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Het Hof heeft deze subsidiariteit talloze malen benadrukt. Hoewel het deze
subsidiariteit niet met zoveel woorden onderlijnt ten aanzien van zowel
uitdrukkelijke als impliciete bevoegdheden, beperkt het Hof deze subsidiariteit evenmin ten aanzien van alleen uitdrukkelijke bevoegdheden. In het
licht van bovenstaande kan men aannemen dat zij zowel geldt voor geschreven als ongeschreven bevoegdheden.
Reeds in de zaak Puttershoek van 1963 stelt het Hof "dat artikel 235 een aanvullend karakter draagt en alleen toegepast kan worden in geval het Verdrag niet voorziet in de ter verwezenlijking van de beoogde doelstelling
noodzakelijke bevoegdheden" 8 . In recente zaken heeft het Hof dit nogmaals
bevestigd, zoals in de algemene tariefpreferenties-zaak9, de Erasmus-zaak 10 ,
de beroepsopleiding voor jongeren-zaak 11 en de invoer van landbouwproducten-zaak 12 : "Reeds uit de bewoordingen van artikel 235 blijkt dat op dit
artikel slechts een beroep kan worden gedaan als rechtsgrondslag van een
handeling, wanneer geen andere verdragbepaling de gemeenschapsinstellingen de voor de vaststelling van die handeling vereiste bevoegdheid verleent" 13 .
Ook in de doctrine is algemeen aanvaard dat dit subsidiair karakter geldt ten
aanzien van zowel uitdrukkelijke als van impliciete gemeenschapsbev o e g d h e d e n 1 4 . Immers, een miskenning van deze subsidiariteit zou ten
koste gaan van het institutioneel evenwicht: "En effet, si le Conseil faisait
systématiquement usage de l'article 235 - qui exige l'unanimité - là où le
traité reconnaît les pouvoirs d'action nécessaires (...) ceci comporterait un
affaiblissement notable des pouvoirs de la Communauté et aboutirait à
modifier l'équilibre des pouvoirs dans la Communauté" 15 . Het intergouvernementeel karakter van de procedure van artikel 235 beveiligt de belangen
van de Lid-Staten op een sterkere wijze dan de meeste andere verdragsartikelen. Vandaar dat het belangrijk is dat het Hof als constitutioneel
rechter toeziet op de onaantastbaarheid van de fundamentele bepalingen
van de drie verdragen en van het daarin neergelegde complexe evenwicht
van bevoegdheden, dat niet enkel betrekking heeft op het evenwicht tussen
de instellingen onderling, doch ook op het evenwicht tussen de Gemeen-

8

Gevoegde zaken 73 en 74/63, Jur. 1964, p. 1.
Zaak 45/86, Commissie/Raad, Jur. 1987, p. 1493.
10
Zaak 242/87, Commissie/Raad, 30-5-1989, n.n.g.
11
Zaak 56/88, Verenigd Koninkrijk/Raad, 30-5-1989, n.n.g.
12
Zaak 62/88, Griekenland/Raad, 29-3-1990, n.n.g.
3
Overweging 13 van de algemene tariefpreferenties-zaak.
14
Zie С Sasse, ER 1971, p. 240, G. Olmi, in Mélanges F. Dehousse, vol. II, p. 280, R. Lauwaars,
Lawfulness, p. 100, en J. Megret, Le droit de la CEE, vol. 15, p. 527.
15
J. Megret, Le droit de la CEE, vol. 15, p. 528.
9
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schap en de Lid-Staten16. Het is terecht dat Giardina stelt: "(...) the formal
observance of decision-making processes within the Community-organization does not sufficiently safeguard the proper balance between the
Commission and Member States as envisaged by the European Treaties (...)
The Court should, therefore, always aim at guaranteeing, in the light of the
Treaties, the overall political balance between the Community institutions
and between the latter and Member States"17.
In dit verband is het nuttig de zaak Massey Ferguson te vermelden18, "the
locus classicus of 'choice of legal basis' cases and the leading case on the application of Article 235", zoals Bradley het uitdrukt19.
Voor het Hof wordt onder andere de geldigheid van verordening 803/68 inzake de douanewaarde van goederen die artikel 235 als rechtsgrond heeft,
betwist. Artikel 235, slechts aanwendbaar in geval van afwezigheid van een
specifieke bepaling, zou zijn misbruikt aangezien in casu de artikelen 9, 27,
28,100,111 en 113 een voldoende rechtsgrond bieden.
Ten aanzien van dit argument stelt het Hof dat aangezien artikel 100 geen
voldoende doeltreffende oplossing is - omdat slechts richtlijnen kunnen
worden genomen - onderzocht moet worden of de bepalingen inzake de
douane-unie en de handelspolitiek een passende rechtsgrond bieden. Met
betrekking tot de artikelen 9, 27, 28, 111 en 113 stelt het vervolgens dat een
ruime uitlegging weliswaar gerechtvaardigd is, doch het voegt hier aan toe
dat "toepassing van de in artikel 235 bedoelde procedure in het belang van
de rechtszekerheid gerechtvaardigd was, te meer daar de betrokken verordening tijdens de overgangsperiode was vastgesteld; dat gezien de in artikel
235 gestelde bijzondere eisen, tegen deze handelswijze overigens geen bezwaar valt in te brengen, daar in casu de Verdragsregels inzake de wilsvorming van de Raad of de bevoegdheidsverdeling tussen de instellingen niet
worden doorkruist"20.
Deze uitspraak kan verwondering wekken. Enerzijds geeft het Hof aan dat
de artikelen inzake de douane-unie en de gemeenschappelijke handelspolitiek een voldoende rechtsgrond bieden; een toepassingsvoorwaarde van artikel 235, namelijk de afwezigheid van een bevoegdheid in het verdrag, ontbreekt bijgevolg. Anderzijds acht het Hof de aanwending van artikel 235

16

P. Kapteyn en P. Verloren van Themaat, Inleiding, p. 104. Zie ook E. Stein, in Methods,
tools and institutions, book 3, p. 5, en supra, p. 77
17
A. Giardina, Italian yearbook of international law, 1975, p. 109. Zie ook supra, p. 84
18
Zaak 8/73, Massey Ferguson, Jur. 1973, p. 897.
19
K. Bradley, ELR 1988, p. 388.
20 Zie de overwegingen 3 en 4.
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toch mogelijk. Het Hof lijkt het subsidiair karakter van artikel 235 over het
hoofd te zien 21 .
Echter, het is belangrijk de bijzondere omstandigheden van het geval niet
uit het oog te verliezen, namelijk dat deze verordening genomen is gedurende de overgangsperiode. Een beroep op artikel 235 was daarom terwille
van de rechtszekerheid gerechtvaardigd 22 .
De toevoeging door het Hof dat de verdragsregels inzake de wilsvorming
van de Raad of de bevoegdheidsverdeling tussen de instellingen niet worden doorkruist, kan in ditzelfde licht te worden beschouwd.

§ 2. Enkele beschouwingen over de verhouding tussen artikel 235 en instrumentele 'implied powers'
Bovenstaande beschouwingen zijn algemeen in de zin dat geen onderscheid
wordt gemaakt tussen klassieke 'implied powers' - of een bevoegdheidsuitbreiding ratione materiae - en instrumentele 'implied powers' - of een bevoegdheidsuitbreiding ratione instrumenti.
Voor wat de klassieke 'implied powers' betreft, zij opgemerkt dat deze beschouwingen hoe dan ook slechts een theoretisch belang hebben aangezien,
behalve enkele uitspraken in het kader van het EGKS-verdrag, geen voorbeelden in de rechtspraak te vinden zijn van klassieke 'implied powers' met
betrekking tot het EEG-verdrag23.
In het kader van dit laatste verdrag wordt artikel 235 aangewend, telkens
wanneer voor de regeling van een bepaald onderwerp een specifieke gemeenschapsbevoegdheid ontbreekt 24 . De Gemeenschap heeft artikel 235 in
eerste instantie gebruikt ter aanvulling van specifieke gemeenschapsbevoegdheden, zoals regelingen inzake verwerkte landbouwproducten of inzake eenvormige regels van douanerecht. Na de Parijse topconferentie van
1972 is dit artikel in toenemende mate gebruikt ter ontwikkeling van
nieuwe beleidsterreinen 25 .
21

Zie o.a. H. von der Groeben, Kommentar, Band II, p. 1174, en K. Bradley, ELR1989, p. 396.
22 Zo ook A. Giardina, Italian yearbook of international law, 1975, p. 104.
23
De reden hiervoor is dat ten gevolge van het 'traité-cadre'-karakter van het EEG-verdrag
een afleiding van een impliciete bevoegdheid uit een uitdrukkelijke bevoegdheid meestal
niet mogelijk is; de ruime bepalingen van het EEG-verdrag staan daarentegen de toepassing
van andere dynamische interpretatiemethoden niet in de weg. Zie supra, p. 168 e.v. Zie ook K.
Lenaerts, Constitutie, p. 513-514.
24
De vraag of de vereiste bevoegdheden al dan niet ontbreken hangt af van de interpretatie
van de specifieke verdragsbepalingen. Dit kan, zoals reeds aangegeven, aanleiding geven tot
misbruik van art. 235 door de Raad, en kan op zijn beurt tot horizontale conflicten met een
verticale inslag voor het Hof leiden.
25
Zie o.a. R. Lauwaars en C. Timmermans, Europees gemeenschapsrecht, p. 51.
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Voor wat de vaststelling betreft van eenvormige regels van douanerecht, is
het interessant de conclusie van de advocaat-generaal in de zaak Massey
Ferguson te vermelden. In dit verband erkent hij de mogelijke toepassing
van klassieke 'implied powers'. Aangezien de vaststelling van de douanewaarde der goederen een voorwaarde is voor toepassing van douanerechten, omvatten de beheersbevoegdheden van de Gemeenschap onder artikel
28 volgens hem "mede de bevoegdheid (omvatten) tot vaststelling van
regelen welke de grondslagen van het tarief rechtstreeks raken en dus met
het oog op de juiste werking van de douane-unie zelve onontbeerlijk zijn".
Dit standpunt is terecht verdedigbaar in het licht van de omstandigheid dat
de verdragsbepalingen inzake de douane-unie, zoals reeds gesteld, de enige
zijn die het karakter van een 'traité-loi' hebben. Een impliciete bevoegdheid
- ratione materiae - is hier dus in principe afleidbaar uit artikel 28. Echter, de
advocaat-generaal werkt deze mogelijkheid niet verder uit. Hij gaat over tot
een onderzoek van de artikelen 111 en 113, om ook op basis van deze tot een
mogelijke gemeenschapsbevoegdheid te concluderen. De conclusie van zijn
betoog is dat de vraag naar de adequate rechtsgrond in casu hoe dan ook
slechts een algemeen belang heeft: "(...) aangenomen dat de verordening er
langs eenvoudiger weg en op grond van een andere bepaling (...) ook had
kunnen komen, dan nog is niet in te zien hoe het openbaar belang kan zijn
geschonden nu de maatregel is genomen op grond - en volgens de procedure - van artikel 235"26.
Wat betreft de instrumentele 'implied powers' daarentegen, zijn bovenstaande algemene beschouwingen wel relevant voor de verhouding tussen
artikel 235 en 'implied powers'. Dit is reeds gebleken uit de geanalyseerde
rechtspraak van het Hof inzake de externe betrekkingen en de sociale politiek. Tegen de tekst en/of de verdragsopzet in erkent het Hof er een impliciete gemeenschapbevoegdheid om respectievelijk internationale overeenkomsten te sluiten in plaats van het nemen van autonome besluiten, en
om bindende besluiten te nemen in plaats van niet-bindende besluiten. Dit
wijst er op dat de subsidiariteit van artikel 235 ook geldt ten aanzien van
'implied powers' in de instrumentele zin.
Ook in dit verband is het nuttig de zaak Massey Ferguson te vermelden.
Aangezien het mogelijk is om op grond van instrumentele 'implied
powers' bindende in plaats van niet-bindende besluiten te nemen, kan men
zich afvragen of dit ook geldt met betrekking tot artikel 27. Dit artikel verleent aan de Commissie een bevoegdheid tot het doen van aanbevelingen

26 Zie de conclusie, Jur. 1973, p. 913. Inderdaad, de besluitvorming van art. 28 dient, zoals die
van art. 235, met unanimiteit te gebeuren.
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aan de Lid-Staten27. Een bevestigend antwoord hierop zou betekenen dat de
Commissie ook bindende besluiten terzake kan nemen. Echter, uit de reeds
geciteerde vierde overweging blijkt dat het Hof de toepassing van artikel 235
mogelijk acht28. Behalve de algemene reden dat een oordeel over de noodzaak van een impliciete bevoegdheid niet steeds eenduidig is 29 , is een mogelijke reden voor de niet-erkenning van een impliciete bevoegdheid in dit
geval de te vergaande autonomie van de Commissie die hier het gevolg van
zou zijn. Zij zou bindende besluiten kunnen nemen buiten elke betrokkenheid van de Raad om.
Het is ook terecht, dat het Hof hier de aanwending van artikel 235 mogelijk
acht. Immers, een restrictieve interpretatie van artikel 235 zou betekenen dat
de Gemeenschap op het gebied van artikel 27 geen rechtsvoorschriften kan
nemen die doeltreffender zijn dan aanbevelingen30.
De rechtspraak inzake externe betrekkingen en sociale politiek betreft bepaalde situaties waarin een gemeenschapsbevoegdheid aanwezig is, die
vanuit instrumenteel oogpunt evenwel ontoereikend is. Nog een andere
gelijkaardige situatie is denkbaar, namelijk die waarin een verordening het
meest gepaste instrument is ter regeling van een bepaald onderwerp en het
verdrag slechts de richtlijn als instrument vermeldt.
Deze situatie is het voorwerp geweest van een discussie in de doctrine, zij
het in een ander verband, namelijk over de vraag of artikel 235 hiertoe kan
worden aangewend. Terwijl bepaalde auteurs dit ontkennend beantwoorden 31 , achten andere auteurs de toepassing van artikel 235 wel mogelijk32.
Dit laatste standpunt verdient zeker de voorkeur. Immers, het zou onlogisch zijn artikel 235 aanwendbaar te achten in het geval het verdrag in geen
enkele bevoegdheid voorziet, en de toepassing van dit artikel uit te sluiten
in het geval het verdrag slechts in ontoereikende bevoegdheden voorziet:
"Nach dieser Auslegung (namelijk een restrictieve) hätten nämlich die Ог2 7

Art. 27 luidt als volgt: "Vóór het einde van de eerste etappe gaan de Lid-Staten voor zover
noodzakelijk over tot het nader tot elkaar brengen van hun wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen op douanegebied. De Commissie doet de Lid-Staten alle ter zake dienende
aanbevelingen".
2
8 In deze overweging erkent het Hof ondanks het bestaan van o.a. art. 27 de mogelijke
toepassing van art. 235.
29
Zie supra, p. 170.
™ Zie ook de conclusie van de advocaat-generaal, p. 1001.
31
H. Wohlfart, Kommentar, p. 597, J.V. Louis, Les règlements de la CEE, p. 60, en meer
aarzelend G. Marenco, Les conditions d'application de l'article 235 du Traité CEE, RMC 1970,
p. 153-154, en A. Easson, The direct effect of EEC directives, ICLQ 1979, p. 351.
32
H. Lesguillons, L'extentìon des compétences de la CEE par l'article 235 du Traité de Rome,
AFDI 1974, p. 901, J. Megret, Le droit de la CEE, vol. 15, p. 529, H. von der Groeben, Kommentar, Band Π, p. 1177, R. Lauwaars en C. Timmermans, Europees gemeenschapsrecht, p. SOSI.
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gane der Gemeinschaft weitergehende Befugnisse, wenn eine Materie im
Vertrag überhaupt nicht geregelt ist, als in den Fällen, in denen eine Zuständigkeit der Gemeinschaftsorgane bereits durch eine vertragliche Regelung anerkannt ist"33.
Ook in dit verband is het zinvol de uitspraak Massey Ferguson te vermelden, die dit standpunt bevestigt. Het Hof acht er de toepassing van artikel
235 mogelijk aangezien de douane-unie noodzakelijkerwijs de eenvormige
vaststelling van de douanewaarde verlangt en "de in artikel 100 van het
Verdrag geregelde procedure voor de aanpassing van de wetgevingen door
middel van richtlijnen geen voldoende doeltreffende oplossing kan geven"34.
Men kan zich evenwel afvragen of in dit geval een beroep op instrumentele
'implied powers' in plaats van de toepassing van artikel 235 niet mogelijk is.
Zoals reeds gesteld, ligt de grens tussen impliciete bevoegdheden en artikel
235 in de al dan niet aanwezigheid van een gemeenschapsbevoegdheid. Terwijl een impliciete bevoegdheid wordt afgeleid uit een uitdrukkelijke bevoegdheid, veronderstelt artikel 235 de afwezigheid van elke bevoegdheid.
De situatie waarin het verdrag slechts het instrument van een richtlijn
vernoemt, terwijl een verordening noodzakelijk is, is juist een situatie
waarin sprake is van een uitdrukkelijke, zij het vanuit instrumenteel oogpunt ontoereikende gemeenschapsbevoegdheid. Daarom kan men - gelet op
de subsidiariteit van artikel 235 ook ten aanzien van instrumentele 'implied
powers' - ook in dit geval stellen dat een erkenning van dergelijke 'implied
powers' door aansluiting bij artikel 100 mogelijk dient te zijn.
In dit verband is het interessant op de recente voorstellen voor een raadsverordening betreffende communautair douanevervoer35 tot wijziging van
de bestaande verordening 222/7736 te wijzen. Zij schijnen deze stelling op
het eerste gezicht te bevestigen: verordening 222/77 is op artikel 235 gegrond,
beide voorstellen daarentegen hebben artikel 100A als rechtsgrond. Er zij
evenwel opgemerkt dat deze verschuiving in rechtsgrond niet het gevolg is
33

H. von der Groeben, Kommentar, Band II, p. 1177. Opgemerkt zij dat in de mate dat richtlijnen vanwege hun preciesheid het karakter van een verordening kunnen hebben, de relevantie van deze discussie hoe dan ook minder wordt: "(...) that the Commission or the Council
have in fact a far greater freedom of choice of instrument than appears from the Treaty", A.
Easson, ICLQ1979, p. 351.
** Overweging 3. Zie ook H. von der Groeben, Kommentar, Band II, p. 1178, en J. Megret, Le
droit de la CEE, vol. 12, p. 529
35
PB 1989, С 245/4, en PB 1989, С 307/5; een eerste voorstel betreft een wijziging van ver
ordening 222/77 wegens afschaffing van het inleveren van een kennisgeving van doorgang bij
het overschrijden van een binnengrens van de Gemeenschap; een tweede voorstel betreft een
wijziging van verordening van 227/77 in de zin van een afschaffing van alle controles en
formalitetiten ten aanzien van het goederenverkeer dat onder de interne markt valt en
binnnen de Gemeenschap wordt vervoerd. Voor nadere details, zie ook supra, p. 104.
36 PB 1977, L 38/1.
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van een erkenning van instrumentele 'implied powers', doch is toe te
schrijven aan de omstandigheid dat artikel 100A, in tegenstelling tot artikel
100, het nemen van 'maatregelen' mogelijk maakt.
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SAMENVATTING

In deze studie wordt de rol van 'implied powers' zoals erkend door het Hof
van Justitie in de rechtsorde van de EEG onderzocht. Omdat het begrip
'implied powers' afkomstig is uit het federale recht, wordt uitgegaan van
een korte vergelijking tussen de federale rechtspraak en de rechtspraak van
het Hof van Justitie. Deze aanpak vooronderstelt dat de EG vergelijkbaar
zijn met federale stelsels.
Deel 1 van dit onderzoek betreft de explicitering van de voorwaarden voor
een zinvolle vergelijking van beide stelsels. Na een korte schets van de
juridische natuur van de EG in Hoofdstuk 1, wordt in Hoofdstuk 2 aan de
hand van een aantal parameters aangetoond dat de EG binnen bepaalde
grenzen met federale stelsels vergelijkbaar zijn. Tussen beide stelsels bestaan
evenwel nog een aantal verschillen waarmee men dient rekening te houden. Het meest belangrijke verschil betreft de omstandigheid dat de Europese integratie, in tegenstelling tot federale stelsels, slechts een partiële integratie is en de EG zodoende minder geïntegreerd zijn. Vandaar de nog
bestaande verschillen tussen beide stelsels met betrekking tot de instellingen, de verdragsherzieningsprocedure en de mogelijkheid van uittreding. Zij wijzen op een nog sterke invloed van de Lid-Staten op het Europese integratiestreven.
In Hoofdstuk 3 wordt de relevantie aangetoond van deze vaststelling inzake
gelijkenis en verschil voor de problematiek van de bevoegdheidsverdeling
in het algemeen en van de impliciete bevoegdheden - die er een deelaspect
van is -, in het bijzonder. De soevereiniteitsafstand die aan de oprichting
van beide stelsels ten grondslag ligt en de onverbrekelijke band tussen soevereiniteit en bevoegdheden, hebben tot gevolg dat beide stelsels geconfronteerd worden met een in wezen dezelfde problematiek van bevoegdheidsverdeling tussen centrale autoriteit en deelentiteiten. Beide zijn georganiseerd op het beginsel der toegewezen bevoegdheden en in beide is een
uitdrukkelijk mechanisme ter herschikking van deze bevoegdheden ingebouwd, om aan gewijzigde omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Zo
bevat de Amerikaanse grondwet een 'necessary and proper clause', en het
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EEG-verdrag artikel 235; dit artikel maakt de uitoefening van een algemene,
zij het doelgebonden, bevoegdheid mogelijk. Desondanks hebben impliciete
bevoegdheden via bepaalde rechtspraak in beide stelsels ingang gevonden.
Hieruit concluderen dat deze ongeschreven bevoegdheden in beide stelsels
eenzelfde rol spelen is evenwel een overhaaste conclusie.
Vooraleer dit nader toe te lichten, wordt in DEEL 2 aandacht besteed aan de
reeds gesignaleerde verschillen tussen federale stelsels en de EG. Er is aangetoond hoe de nog vrij sterke invloed van de Lid-Staten op het integratiestreven een bijzondere complexiteit van het communautair bevoegdheidsbegrip tot gevolg heeft. In het verlengde hiervan wordt aangetoond
hoe een goed begrip van deze complexiteit een voorwaarde is voor een
juiste analyse van impliciete bevoegdheden als herschikkingsmechanisme
in de rechtsorde van de EEG.
Het uitgangspunt van Hoofdstuk 4 is de vaststelling dat de sterke invloed
van de Lid-Staten op het integratiestreven ten tijde van de redactie van het
verdrag merkbaar is in het feit dat, afhankelijk van de gebieden, de gemeenschapsbevoegdheden een verschillende intensiteit hebben. In de
doctrine heeft men het in dit verband over de begrippen positieve en negatieve integratie. Tussen deze begrippen kan men, zoals wordt betoogd, ook
het begrip beperkt positieve integratie plaatsen. Hiermee zijn de harmonisatierichtlijnen bedoeld die de Gemeenschap op grond van specifieke verdragsartikelen of van artikel 100 of 100A kan vaststellen. De reden om deze
richtlijnen als een vorm van positieve integratie te beschouwen is dat de
ratio van opname van deze artikelen dezelfde is als die van de artikelen
inzake positieve integratie. Voorts betreffen deze artikelen, zoals die inzake
positieve integratie, eveneens een beleidsbevoegdheid en sluiten zij elk
later wetgevend optreden van de Lid-Staten uit. Het betreft evenwel een
vorm van beperkt positieve integratie omdat de Gemeenschap slechts
richtlijnen kan vaststellen. Dit in tegenstelling tot de bepalingen inzake positieve integratie op grond waarvan de Gemeenschap minstens ook verordeningen kan vaststellen, het wetgevend instrument bij uitstek.
In Hoofdstuk 5 wordt aangetoond dat dit niet-uniform karakter van de inhoudelijke gemeenschapsbevoegdheden zich ook uitdrukt in de verdragsbepalingen inzake de instrumentele en de institutionele omschrijving van
d e bevoegdheidssfeer van de Gemeenschap. Met het instrumenteel aspect
van de bevoegdheid wordt bedoeld het aantal en het soort rechtshandelingen die de Gemeenschap kan verrichten bij de uitoefening van haar materiële bevoegdheden. Met het institutioneel aspect wordt bedoeld de deelname van de instellingen aan het besluitvormingsproces en de wijze van
besluitvorming binnen deze. Er wordt aangetoond dat het beginsel der toe-
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gewezen bevoegdheden niet enkel de naleving betreft van de materiële verdragsorde, doch ook van deze instrumentele en institutionele verdragsorde.
Deze voorafgaande constitutionele beschouwingen zijn een voorwaarde
voor een juiste analyse van 'implied powers' als herschikkingsmechanisme
van de toegewezen bevoegdheden in de rechtsorde van de EEG.
Deze analyse vindt plaats in DEEL 3.
Hoofdstuk 6 betreft een analyse van de bestaande rechtspraak inzake
'implied powers'. In een eerste paragraaf is de basisuitspraak van het
Amerikaanse Hooggerechtshof, namelijk de zaak McCulloch v. Maryland,
kort aan de orde. Hieruit blijkt dat een erkenning van 'implied powers' de
vervulling van twee voorwaarden vereist, namelijk een bevoegdheidsuitbreiding ratione materiae en het bewijs van de noodzakelijkheid van deze
bevoegdheidsuitbreiding voor de zinvolle uitoefening van een uitdrukkelijk opgesomde bevoegdheid.
In een tweede paragraaf volgt een meer gedetailleerde analyse van de rechtspraak van het Hof van Justitie. Aangezien de fundamentele meningsverschillen in de doctrine vooral betrekking hebben op impliciete bevoegdheden in de EEG, wordt vooral de EEG-rechtspraak uitvoerig belicht. In drie
uitspraken - namelijk in de zaak AETR, de gevoegde zaken Kramer en advies 1/76 - heeft het Hof een niet-uitdrukkelijke gemeenschapsbevoegdheid
erkend om internationale overeenkomsten te sluiten op grond van de
artikelen 43 en 75 inzake een gemeenschappelijk landbouw- en vervoersbeleid. Deze artikelen laten evenwel slechts het nemen van autonome
besluiten toe. Dit wijst er op dat het impliciete moment van deze uitspraken
de erkenning van een conventionele gemeenschapsbevoegdheid betreft.
Echter, de meerderheid in de klassieke doctrine heeft het over 'implied
powers' zondermeer.
In het verlengde van het onderscheid tussen de verschillende aspecten van
het bevoegdheidsbegrip wordt in Hoofdstuk 7 aangetoond dat deze rechtspraak niet, zoals de federale rechtspraak, een inhoudelijke bevoegdheidsuitbreiding doch een instrumentele bevoegdheidsuitbreiding betreft. De in
het geding zijnde artikelen 43 en 75 inzake een gemeenschappelijk beleid
bezitten naar hun aard een inhoudelijke externe dimensie. Dit maakt een
afleiding van een impliciete inhoudelijke gemeenschapsbevoegdheid overbodig. Om die reden wordt gesteld dat het impliciete exteme element van
deze zaken het instrument betreft waarmee deze inhoudelijke bevoegdheid
kan worden uitgeoefend. In dit verband wordt het begrip 'implied powers'
in de instrumentele zin geïntroduceerd. De reden om ook hier van
'implied powers' te spreken is dat de naleving van het beginsel der toegewezen bevoegdheden de inachtname vereist van ook de instrumentele
verdragsorde.
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Hoofdstuk 8 betreft een toetsing van het begrip instrumentele 'implied
powers' aan de praktijk. Gelet op de duidelijk inhoudelijke externe dimensie van de verdragsbepalingen inzake positieve integratie - naar hun aard
betreffen zij mede de externe betrekkingen - heeft de Gemeenschap door een
beroep op 'implied powers' reeds vrij probleemloos een reeks internationale
overeenkomsten gesloten. Dit beeld contrasteert sterk met de praktijk inzake
negatieve integratie. Op de gebieden van vestiging, dienstverlening en vrij
verkeer van werknemers zijn tot nog toe geen internationale overeenkomsten op grond van 'implied powers' gesloten. De meest plausibele reden
is dat deze bepalingen uitgaan van een nationaliteits- en/of vestigingsvereiste. Zij bezitten met andere woorden op het eerste gezicht geen externe
dimensie.
Desondanks kan de Gemeenschap, zoals wordt aangetoond, op grond van
'implied powers' in bepaalde omstandigheden overeenkomsten op laatstgenoemde gebieden sluiten. Zoals reeds aangegeven kan de Gemeenschap
harmonisatierichtlijnen vaststellen en behoren deze richtlijnen tot het gebied van de beperkt positieve integratie. In dit verband wordt aangetoond
dat, zoals de bepalingen inzake positieve integratie, ook de bepalingen inzake beperkt positieve integratie een exteme dimensie kunnen bezitten. Vandaar dat ook op deze gebieden de sluiting van overeenkomsten op grond
van instrumentele 'implied powers' eveneens mogelijk is. Dit wordt
geïllustreerd aan de hand van de verzekerings- en bankrichtlijnen en
andere recente richtlijnen op het gebied van het vennootschapsrecht.
In Hoofdstuk 9 wordt aangetoond dat de relevantie van instrumentele
'implied powers' niet is beperkt tot het gebied van de exteme betrekkingen.
Enkele recente uitspraken van het Hof met betrekking tot de artikelen 118
en 128 - namelijk die in de migratie-, de Erasmus- en de beroepsopleiding
voor jongerenzaken - betreffen een erkenning van instrumentele 'implied
powers' op het gebied van de sociale politiek. In tegenstelling tot de rechtspraak inzake de externe betrekkingen betreft het impliciet moment hier
niet de mogelijkheid om internationale overeenkomsten te sluiten in plaats
van autonome besluiten te nemen, doch wel het nemen van bindende in
plaats van niet-bindende besluiten.
In Hoofdstuk 10 wordt ingegaan op de eventuele relevantie van 'implied
powers' in de institutionele zin ter doorbreking van de institutionele verdragsorde. Hoewel het algemeen is aanvaard dat wegens het fundamenteel
karakter van de institutionele bepalingen een wijziging van deze bepalingen
slechts mogelijk is door een verdragsherziening ex artikel 236, wijzen toch
drie uitspraken - namelijk die in de Commissie/ Verenigd Koninkrijk of de
visserij-zaak, in de zaak 'les Verts' en in de post-Tchernobyl-zaak - in een
andere richting. Het Hof erkent er een bepaalde impliciete bevoegheid voor
respectievelijk de Commissie en zichzelf, buiten een verdragsherziening
320

om. De institutionele 'implied powers'-constructie is zinvol ter ondersteuning van deze rechtspraak.
Hoofdstuk 11 betreft enkele slotbeschouwingen over de verhouding tussen
impliciete bevoegdheden en artikel 235, het ander herschikkingsmechanisme van bevoegdheden. Het is algemeen aanvaard dat beide matigingen
van het beginsel der toegewezen bevoegdheden een ander toepassingsbereik
hebben. Terwijl impliciete bevoegdheden worden afgeleid uit een uitdrukkelijk opgesomde bevoegdheid is niet een uitdrukkelijke bevoegdheid het
aanknopingspunt ter aanwending van artikel 235, doch zijn het de verdragsdoelstellingen van het verdrag, zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3.
Voor wat de verhouding tussen artikel 235 en instrumentele 'implied
powers' betreft, wordt aangetoond dat in een situatie waarin het vaststellen
van een verordening in plaats van een richtlijn zinvoller is - dit terwijl het
verdrag slechts de mogelijkheid biedt tot het vaststellen van een richtlijn -,
een beroep op 'implied powers' de voorkeur verdient.
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SUMMARY

The subject of this study is the role of 'implied powers' as recognized by the
Court of Justice in the law of the EEC. As the notion of 'implied powers'
originates from federal law a short comparison between the federal caselaw
and the caselaw of the Court of Justice has been the startingpoint for this
analysis. This approach presupposes however that the European Communities are comparable with federal systems.
PART 1 of this study concerns the spelling out of the conditions needed for a
meaningful comparison of both systems. After a short sketch of the juridical
nature of the European Communities in Chapter 1, it has been shown in
Chapter 2 that the Communities are, to a certain extent, comparable to
federal systems. Nevertheless, still a number of existing differences should
not be ignored. The most important difference relates to the fact that the
European integration is only a partial one. Consequently the Communities
are less integrated than traditional federal systems are. As a result both
systems differ with respect to the institutional framework, the procedure for
revision of the constituant instruments and the possibility of withdrawal.
These elements indicate that the Member States still have a strong influence
on European integration.
Chapter 3 focuses on similarities and differences with regard to the problem
of the division of competences in general and of the implied powers - which
is an aspect of this problem - in particular. As a result of the transfer of
sovereignity, which lies at the very basis of their coming into being, and the
infrangible link between sovereignity and competences, both systems are
confronted with the same problem of division of powers between a central
and local authorities. They are organized on the principle of attribution of
powers, and both do contain a special mechanism of redistribution of these
powers in order to face new circumstances. The American Constitution has
a 'necessary and proper' clause, while the EEC-treaty contains article 235
which empowers the Community with a general, but object-oriented, competence. Nevertheless, the judicial branch of both systems has acknowledged
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the existence of implied powers. However this observation cannot entail the
conclusion that these unwritten competences play the same role in both
systems.
In PART 2 more light has been shed upon the still powerful influence of the
Member States on European integration which has resulted in a particularly
complex notion of community competence. A good understanding of this
complex nature constitutes a pre-condition for a correct analysis of the role
of implied powers as a redistribution-mechanism in the law of the EEC.
The startingpoint of Chapter 4 is the observation that this strong influence
of Member States at the time of the making of the treaty is discernable in the
fact that, depending upon the subject, the community competence may vary
in intensity. In this context the notions of positive and negative integration
are usually mentioned. It has been stated that it is possible to introduce the
notion of confined positive integration, which lies in between both forms of
integration. This notion relates to the harmonisation-directives that the
Community can issue on the basis of specific treaty-articles or on the basis of
article 100 or 100A. The reason for considering these directives as a form of
positive integration is that the rationale for the insertion of these articles in
the treaty is the same one as for the articles concerning positive integration.
Furthermore, these articles also relate to a discretionary competence and
exclude any posterior action of Member States with respect to subjects
already covered by the directives. Nevertheless they concern a confined
form of positive integration because, unlike the provisions concerning
positive integration which allow at least the making of a regulation, the
Community can only issue directives.
In Chapter 5 it has been shown that this non-uniform character of the
substantive community competences also finda an expression in the treaty
provisions on the instrumental and institutional definition of community
competences. The instrumental aspect concerns the number and the kind of
decisions the Community can take while exercising its substantive competences. The institutional aspect on the other hand relates to the degree of
participation of the institutions at the decision-making process and the way
of decision-making within these institutions. It was made clear that the
principle of attribution of powers does not only require the observance of
the substantive treaty-order, but also compliance, »vith the instrumental and
institutional treaty-order.

In PART 3 an analysis is made of the role of implied powers as a redestribution-mechanism of the attributed powers in the law of the EEC.
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Chapter 6 consists of a review of caselaw with respect to implied powers. In
the first paragraph the basic judgment of the American Supreme Court in
the case McCulloch v. Maryland has been shortly analysed. It so appears that
a recognition of implied powers requires the fulfillment of two conditions,
namely an extension of competence ratione materiae and the proof of the
necessity of this extension for the meaningful exercise of an explicit competence.
A more detailed review of the caselaw of the Court of Justice is made in the
second paragraph. Since the controversial issues mainly relate to the notion
of implied powers as existing in the EEC, attention has been paid above all to
the caselaw of the EEC. The Court has recognized in three judgments namely the ERTA-case, the joined cases Kramer and opinion 1/76 - a nonexplicit community competence to conclude international agreements on
the basis of articles 43 and 75 (regarding a common agricultural and
transport policy). However these articles merely empower the Community
to take autonomous decisions. This suggests that the implicit element of
these judgments concerns the recognition of a conventional community
competence. However, the majority of writers still speak of implied powers,
without any further distinction.
Using the distinction between the various aspects of the notion of community competence it has been demonstrated in Chapter 7 that this case-law
does not concern an extension of competence from the substantive point of
view - as it does in the federal law - but an extension of competence from the
instrumental point of view. This is caused by the fact that articles 43 and 75
concern a common policy and have by nature an external dimension. This
renders superfluous a derivation of an implicit community competence as
regards content. The implicit external element in these judgments relates in
other words to the instrument nessesary for the exercise of a substantive
competence. In this context the notion of instrumental implied powers has
been introduced, the reason being that respect of the principle of attribution
of powers also requires the observance of the instrumental order of the
treaty.
Chapter 8 deals with the examination of the notion of instrumental implied
powers in the light of community practice. The clearly external dimension
of the substantive treaty-provisions concerning positive integration - they
have by nature an external dimension - is a possible explanation for the fact
that the Community has already concluded a number of international
agreements on the basis of instrumental implied powers. This is in strong
contrast to the community practice concerning negative integration. Until
now no agreements have been concluded on the basis of (instrumental)
implied powers with respect to matters relating to workers, right of
establishment and services. The most plausible reason is that these pro-
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visions suppose the existence of a link of nationality and/or residence with
the Community. They have in other words at first sight no external
dimension. It has been shown that the Community is nevertheless competent to conclude agreements on the basis of instrumental implied powers
in certain circumstances. As already mentioned, the Community can issue
harmonisation-directives and these directives belong to the field of confined
positive integration. This fact constitues the basis for the contention that the
provisions relating to confined positive integration can, as can those of
positive integration, also have an external dimension. This justifies the
conclusion that the Community can conclude agreements on the basis of
instrumental 'implied powers' with respect to those matters. This has been
illustrated by the insurance- and banking-directives, and other directives
with regard to company-law.
Chapter 9 raises the contention that the relevance of instrumental implied
powers is not limited to the field of external relations. Some recent
judgments of the Court on the interpretation of artides 118 and 128 - in the
migration -Erasmus- and vocational training policy-cases - can be considered
as a recognition of instrumental 'implied powers' in the field of social
policy. Contrary to the caselaw regarding external relations, the implicit
element does not concern the possibility of concluding agreements instead
of taking autonomous decisions but it concerns the possibility of taking
binding instead of non-binding decisions.
In Chapter 10 the possible relevance of implied powers in the institutional
sense for an eventual readjustment of the institutional order of the treaty
has been analysed. Although it is generally accepted that because of the
fundamental importance of the institutional treaty-provisions a modification of this institutional order is only possible by the revision-procedure
of article 236, three judgments - in the Commission/United Kingdom or the
fisheries-case, in the case 'les Verts'/European Parliament and in the postTchernobyl-case - suggest a different direction. The Court has recognized
certain implied powers for the Commission and itself without calling on the
revision-procedure. In this context the notion of institutional implied
powers is meaningful to support this caselaw.
In Chapter 11 some final remarks are made on the relation between implied
powers and article 235, the other mechanism of redistribution of powers. It is
generally accepted that both forms of mitigation of the prindple of attributed
powers have a different scope of application. The reference-point for a
derivation of implied powers is an explicitly enumerated competence,
whereas the reference-point for the use of article 235 are the treatyobjectives, as laid down in articles 2 and 3. As to the particular relation
between article 235 and instrumental implied powers, it has been shown
that in a situation where the making of a regulation is more meaningful
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than the issuing of a directive - when the treaty only provides for a directive
- reliance on this construction is more in accordance with the treaty than the
use of article 235.
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