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Senaat inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de 
mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden 

 (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)) 
 

Uit hoofde van artikel 6 van Protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon over de toepassing 
van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen 
een termijn van acht weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van 
wetgevingshandeling een gemotiveerd advies doen toekomen aan de voorzitters van het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie waarin zij uiteenzetten waarom het betrokken 
ontwerp volgens hen niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel. 

Het Spaanse Congres van Afgevaardigden en de Spaanse Senaat hebben het in de bijlage 
opgenomen gemotiveerd advies inzake bovengenoemd voorstel voor een verordening aan het 
Parlement toegezonden. 

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. 
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BIJLAGE 

GEMOTIVEERD ADVIES 1/2015 VAN DE GEMENGDE COMMISSIE VOOR DE 

EUROPESE UNIE, VAN 16 JUNI 2015, INZAKE DE SCHENDING VAN HET 

SUBSIDIARITEITSBEGINSEL DOOR HET VOORSTEL VOOR EEN 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT 

WIJZIGING VAN VERORDENING (EG) NR. 1829/2003 WAT BETREFT DE 

MOGELIJKHEID VOOR DE LIDSTATEN HET GEBRUIK VAN GENETISCH 

GEMODIFICEERDE LEVENSMIDDELEN EN DIERVOEDERS OP HUN 

GRONDGEBIED TE BEPERKEN OF TE VERBIEDEN (COM(2015)177 FINAL) 

(2015/0093(COD)) 

ACHTERGROND 

A. Het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, dat aan het Verdrag van Lissabon van 2007 is gehecht en sinds 
1 december 2009 van kracht is, stelt een procedure in waarbij de nationale parlementen erop 
toezien dat Europese wetgevingsinitiatieven het subsidiariteitsbeginsel eerbiedigen. Dat 
protocol is in Spanje omgezet bij Wet 24/2009 van 22 december 1994 tot wijziging van 
Wet 8/1994 van 19 mei 1994. Het onderhavige advies berust met name op de volgende 
nieuwe artikelen van Wet 3/1994: artikel 5, onder j), en de artikelen 6 en 8. 

B. Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten 
het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied 
te beperken of te verbieden, is door de Europese Commissie goedgekeurd en toegezonden aan 
de nationale parlementen, die acht weken de tijd hebben om te controleren of het initiatief in 
overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel, een termijn die op 23 juni 2015 verstrijkt. 

C. Op 20 mei 2015 zijn het bureau en de woordvoerders van de Gemengde Commissie 
voor de Europese Unie overeengekomen om bovengenoemd Europees wetgevingsinitiatief te 
onderzoeken. Zij hebben de heer Ángel Pintado Barbanoj, senator, aangewezen als rapporteur 
en hebben de Spaanse regering verzocht het verslag als bedoeld in artikel 3, punt j), van Wet 
8/1994 in te dienen. 

D. Het verslag van de regering is ontvangen. Daarin wordt erop gewezen dat het huidige 
voorstel tot wijziging van de verordening de juiste toepassing van het subsidiariteitsbeginsel 
in de weg staat, aangezien de verantwoordelijkheid overgeheveld wordt naar een bestuur dat 
niet voldoende capaciteit heeft om de doelstellingen van het overwogen optreden te 
verwezenlijken, wat niet in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. 

E. De Gemengde Commissie voor de Europese Unie heeft dit gemotiveerd advies tijdens 
haar vergadering van 16 juni 2015 goedgekeurd.  

GEMOTIVEERD ADVIES 

1. In artikel 5, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt bepaald dat "de 
uitoefening van [de] bevoegdheden [van de Unie] wordt beheerst door de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid". In overeenstemming met artikel 5, lid 3, van hetzelfde 
Verdrag "[treedt de Unie] krachtens het subsidiariteitsbeginsel [...] op de gebieden die niet 
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onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de doelstellingen 
van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal 
niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het 
overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt". 

2. Het onderzochte wetgevingsvoorstel is gebaseerd op artikel 114 VWEU, waarin het 
volgende is bepaald: 

"1. Tenzij in de Verdragen anders is bepaald, zijn de volgende bepalingen van toepassing voor 
de verwezenlijking van de doeleinden van artikel 26. Het Europees Parlement en de Raad 
stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en 
Sociaal Comité de maatregelen vast inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne 
markt betreffen. 

2. Lid 1 is niet van toepassing op de fiscale bepalingen, op de bepalingen inzake het vrije 
verkeer van personen en op de bepalingen inzake de rechten en belangen van werknemers. 

3. De Commissie zal bij haar in lid 1 bedoelde voorstellen op het gebied van de 
volksgezondheid, de veiligheid, de milieubescherming en de consumentenbescherming 
uitgaan van een hoog beschermingsniveau, daarbij in het bijzonder rekening houdend met alle 
nieuwe ontwikkelingen die op wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd. Ook het Europees 
Parlement en de Raad zullen binnen hun respectieve bevoegdheden deze doelstelling trachten 
te verwezenlijken. 

4. Wanneer een lidstaat het, nadat door het Europees Parlement en de Raad, door de Raad of 
door de Commissie een harmonisatiemaatregel is genomen, noodzakelijk acht nationale 
bepalingen te handhaven die hun rechtvaardiging vinden in gewichtige eisen als bedoeld in 
artikel 36 of verband houdend met de bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu, geeft 
hij zowel van die bepalingen als van de redenen voor het handhaven ervan, kennis aan de 
Commissie. 

5. Wanneer een lidstaat het, nadat door het Europees Parlement en de Raad, door de Raad of 
door de Commissie een harmonisatiemaatregel is genomen, noodzakelijk acht, nationale 
bepalingen te treffen die gebaseerd zijn op nieuwe wetenschappelijke gegevens die verband 
houden met de bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu vanwege een specifiek 
probleem dat zich in die lidstaat heeft aangediend nadat de harmonisatiemaatregel is 
genomen, stelt hij de Commissie voorts, onverminderd lid 4, in kennis van de voorgenomen 
bepalingen en de redenen voor het vaststellen ervan. 

6. Binnen zes maanden na de in de leden 4 en 5 bedoelde kennisgevingen keurt de Commissie 
de betrokken nationale bepalingen goed of wijst die af, nadat zij heeft nagegaan of zij al dan 
niet een middel tot willekeurige discriminatie, een verkapte beperking van de handel tussen de 
lidstaten, of een hinderpaal voor de werking van de interne markt vormen. 

Indien de Commissie binnen deze termijn geen besluit neemt, worden de in de leden 4 en 5 
bedoelde nationale bepalingen geacht te zijn goedgekeurd. 

Indien het complexe karakter van de aangelegenheid zulks rechtvaardigt en er geen gevaar 
bestaat voor de gezondheid van de mens, kan de Commissie de betrokken lidstaat ervan in 



 

PE560.898v01-00 4/7 NP\1067121NL.doc 

NL 

kennis stellen dat de in dit lid bedoelde termijn met ten hoogste zes maanden kan worden 
verlengd. 

7. Indien een lidstaat krachtens lid 6 gemachtigd is om nationale bepalingen te handhaven of 
te treffen die afwijken van een harmonisatiemaatregel, onderzoekt de Commissie onverwijld 
of er een aanpassing van die maatregel moet worden voorgesteld. 

8. Indien een lidstaat een specifiek probleem in verband met volksgezondheid aan de orde 
stelt op een gebied waarop eerder harmonisatiemaatregelen zijn genomen, brengt hij dit ter 
kennis van de Commissie die onverwijld onderzoekt of zij passende maatregelen aan de Raad 
moet voorstellen. 

9. In afwijking van de procedure van de artikelen 258 en 259 kan de Commissie of een 
lidstaat zich rechtstreeks tot het Hof van Justitie van de Europese Unie wenden indien zij/hij 
meent dat een andere lidstaat misbruik maakt van de in dit artikel bedoelde bevoegdheden. 

10. Bovenbedoelde harmonisatiemaatregelen omvatten, in passende gevallen, een 
vrijwaringsclausule die de lidstaten machtigt om, op grond van één of meer van de in 
artikel 36 bedoelde niet-economische redenen, voorlopige maatregelen te treffen die aan 
toetsingsprocedure van de Unie worden onderworpen." 

3. De Europese Unie beschikt over een uitgebreid wettelijk kader voor het verlenen van 
vergunningen voor, alsmede de traceerbaarheid en etikettering van, genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders. Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders is van toepassing op levensmiddelen, 
levensmiddeleningrediënten en diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met ggo's. Zij heeft tevens betrekking op ggo's voor andere doeleinden zoals de 
teelt, indien deze bestemd zijn om als grondstof voor de productie van levensmiddelen en 
diervoeders te worden gebruikt. Deze uiteenlopende producten worden in dit document 
aangeduid als "ggo's en genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders". 

Bij Verordening (EG) nr. 1829/2003 is een vergunningsprocedure ingesteld die tot doel heeft 
te waarborgen dat het in de handel brengen van de producten geen gevaar oplevert voor de 
gezondheid van mens en dier en het milieu. Daartoe vormt een wetenschappelijke 
risicobeoordeling een centraal element in de procedure: elke verleende vergunning voor het in 
de handel brengen van een product moet naar behoren worden gemotiveerd, waarbij een 
wetenschappelijke beoordeling de belangrijkste rechtvaardigingsgrond vormt. De wetgeving 
legt de verantwoordelijkheid voor deze wetenschappelijke risicobeoordeling bij de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), in samenwerking met de wetenschappelijke 
instanties van de lidstaten. 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 bevat bepalingen die de Commissie of de lidstaten in staat 
stellen noodmaatregelen te nemen tegen het in de handel brengen/het gebruiken van ggo's 
waarvoor een vergunning is verleend, indien blijkt dat het product waarschijnlijk een ernstig 
risico voor de gezondheid of het milieu vormt. Deze maatregelen moeten worden onderbouwd 
met wetenschappelijke gegevens waaruit blijkt dat het product waarschijnlijk een ernstig 
risico voor de gezondheid of het milieu vormt. 

4. Het voorstel tot wijziging van Verordening nr. 1829/2003 over mogelijke beperkingen en 
verbodsbepalingen op het gebruik van producten die genetisch gemodificeerde organismen 
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bevatten, wekt enige verwarring op wat betreft de doelstellingen die de Europese Commissie 
wil bereiken, aangezien deze niet uitdrukkelijk zijn aangegeven. We zijn ons ervan bewust dat 
het moeilijk is om binnen de Commissie een eenduidig beleid vast te stellen dat door alle 
lidstaten gesteund wordt. Dit neemt niet weg dat we kunnen proberen een evenwichtige 
positie in te nemen, die garanties biedt aan de consument, de grondstoffen- en 
veevoederproducerende sectoren, de veehouderijen en de vleesindustrie. Dit voorstel tot 
wijziging van de verordening leidt tot juridische onzekerheid, onvoorziene kosten en de 
versnippering van de eenheidsmarkt. Het systeem met wetenschappelijke zekerheid wordt 
vervangen door een systeem waarbij politieke of ideologische belangen en standpunten 
primeren. Onze afhankelijkheid van grondstoffen (graan, olie- en eiwithoudende gewassen) is 
belangrijk genoeg om de toekomst van deze productiesector te verzekeren. 

De Europese Unie is de grootste importeur van landbouwproducten ter wereld. Gemiddeld 
wordt in de Europese voedingssector per jaar 225 miljoen ton grondstoffen gebruikt voor 
veevoeder. Europa is sterk afhankelijk van genetisch gemodificeerde eiwitbronnen voor de 
dierlijke productie. In de Europese Unie zou een oppervlakte van 15,5 miljoen hectare nodig 
zijn voor de teelt van soja om zelf in de behoefte te kunnen voorzien. Momenteel beschikken 
we over 0,6 miljoen hectare. 

Er worden al 19 jaar genetisch gemodificeerde organismen gekweekt. Momenteel kweken 18 
miljoen landbouwers genetisch gemodificeerde organismen op 181 miljoen hectare grond, 
voornamelijk in 28 landen, waarvan de Verenigde Staten, Brazilië, Canada, Argentinië en 
India. 

Voor het concurrentievermogen van de landbouw- en veeproductie in Europa is het nodig dat 
de leveranciers garanties en zekerheden hebben over de regelgeving in de EU en de lidstaten. 
Doordat de Europese autoriteiten continu van mening veranderen wordt het tegenovergestelde 
bereikt van wat bedoeld wordt: er wordt verwarring gecreëerd voor de consument, de 
productiesector kampt met onzekerheden en er wordt schade berokkend aan de economie, wat 
invloed heeft op onderzoek, ontwikkeling en innovatie in een voor onze economie erg 
belangrijke sector. 

Het is de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) die vanuit wetenschappelijk 
oogpunt een risicobeoordeling uitvoert. Daarbij is de Commissie, hoewel zij op grond van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 naast met de risicobeoordeling ook met "andere ter zake 
dienende factoren" rekening kan houden, niet in staat geweest naar dergelijke andere factoren 
te verwijzen ter rechtvaardiging van een weigering van een vergunning voor door de EFSA 
als veilig beschouwde producten en kon zij dat in elk geval slechts voor de EU als geheel 
doen. Op basis van dit argument zijn we van mening dat de eenheidsmarkt in de Europese 
Unie in gevaar wordt gebracht en dat dit een effect kan hebben op de vrije handel en de 
doorvoer van goederen. Het risico is groot dat er rechtsonzekerheid ontstaat: het is immers 
niet duidelijk wanneer uitzonderingen gerechtvaardigd zijn (een uitputtende lijst met redenen 
die wel of niet aanvaardbaar zijn ontbreekt) en er worden geen rechtsinstrumenten voorzien 
voor het opschorten van nationale maatregelen die als onbillijk, onvoldoende gerechtvaardigd 
of discriminerend kunnen worden beschouwd. 

Tegelijkertijd wordt verondersteld dat dierlijke producten die afkomstig zijn van met 
genetisch gemodificeerde diervoeders gevoede dieren niet als dusdanig geëtiketteerd hoeven 
te worden: de hernationalisering van de vergunningen voor ggo's kan een soort van 
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"nationale" etiketteringsvoorwaarden teweegbrengen ter bescherming van de landbouwers uit 
de lidstaten die hebben besloten het gebruik van producten die ggo's bevatten, te verbieden. 
Een dergelijke maatregel kan de invoer belemmeren van dierlijke producten uit lidstaten die 
een soortgelijk verbod niet hebben ingevoerd. 

Het kan ook zijn dat sommige lidstaten een verbod op het "gebruik" van producten met ggo's 
uitbreiden naar handelingen zoals de "doorvoer, opslag of verwerking" op hun grondgebied. 

Een ander risico van meervoudige etikettering of van een complexere analyse als iedere EU-
lidstaat enkele specifieke nationale voorwaarden stelt, is dat het gebrek aan vertrouwen van de 
consument in buitenlandse producten toeneemt, waardoor binnen de lidstaten een dubbele 
markt ontstaat op basis van niet-homogene criteria. 

Er kan een kloof ontstaan in het concept van de open markt en het vrije verkeer van goederen 
in de EU zoals bepaald in de artikelen 34 en 36 van het VWEU. Volgens ons moeten 
beslissingen altijd wetenschappelijk onderbouwd zijn. 

5. Om te oordelen of dit voorstel strookt met het subsidiariteitsbeginsel, moet worden 
opgemerkt dat het hier gaat om een gebied, namelijk de regulering van het gebruik van 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, dat onlangs is herzien met 
Richtlijn (EU) 2015/412 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 tot 
wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt 
van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op hun grondgebied te beperken of te 
verbieden. Het juridisch kader waarbinnen de lidstaten maatregelen kunnen nemen om het 
gebruik van bepaalde genetisch gemodificeerde producten te verbieden of beperken, wordt 
met het huidige voorstel opnieuw gewijzigd, en dat slechts enkele maanden nadat de 
regelgeving in deze sector al was veranderd. Alvorens dieper in te gaan op de inhoud van het 
voorstel, moet worden gewaarschuwd dat de rechtsonzekerheid die wordt veroorzaakt door de 
steeds veranderende regelgeving een aanwijzing is dat het subsidiariteitsbeginsel niet wordt 
toegepast, aangezien het duidelijk is dat, ongeacht het doel van de Europese Commissie, 
hetzelfde bereikt had kunnen worden via een stabieler regelgevend kader. 

Bovendien moet worden opgemerkt dat door in het huidige voorstel de verantwoordelijkheid 
inzake het beperken of verbieden van ggo's over te dragen aan de lidstaten, de toepassing van 
het subsidiariteitsbeginsel in gevaar gebracht wordt, aangezien de lidstaten niet altijd over de 
capaciteit beschikken om dergelijke beslissingen te nemen zonder afbreuk te doen aan de 
werking van de eenheidsmarkt. De mogelijke onevenwichtigheden die zich kunnen voordoen 
tussen de wetgevingen van de lidstaten, vormen een bedreiging voor de werking van de 
Europese voedings- en diervoedermarkt, en het risico bestaat dat de gevolgen van het huidige 
voorstel haaks staan op het doel van de Commissie. 

CONCLUSIE 

Om bovenstaande redenen is de Gemengde Commissie voor de Europese Unie van 

oordeel dat het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de 

lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op 

hun grondgebied te beperken of te verbieden, indruist tegen het in het Verdrag 

betreffende de Europese Unie vastgelegde subsidiariteitsbeginsel. 
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Het onderhavige gemotiveerd advies zal worden doorgeleid aan het Europees 

Parlement, de Raad en de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog 

tussen de nationale parlementen en de instellingen van de Europese Unie. 


