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Betreft: Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een verordening over de 

transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Geachte mevrouw de voorzitter, 

Bij schrijven van 19 november 2018 hebt u, overeenkomstig artikel 39, lid 2, van het 

Reglement, de Commissie juridische zaken verzocht de geldigheid en juistheid van de 

rechtsgrond van bovengenoemd Commissievoorstel na te gaan. 

De commissie behandelde dit punt op haar vergadering van 6 december 2018. 

I – Achtergrond 

 

Het voorstel heeft tot doel de verordening algemene levensmiddelenwetgeving1 ("GFL-

verordening") en acht hiermee verband houdende wetgevingshandelingen2 te wijzigen wat 

betreft de risicobeoordeling in de voedselketen. 

 

De Commissie baseerde haar voorstel op artikel 43 van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie (VWEU) betreffende landbouw, artikel 114 VWEU betreffende 

harmonisatie op de interne markt, en artikel 168, lid 4, onder b), VWEU betreffende 

volksgezondheid. 

 

Met een door ENVI ingediend amendement wordt beoogd artikel 192, lid 1, VWEU 

betreffende het milieu toe te voegen aan de rechtsgrond. 

 

II – Relevante Verdragsbepalingen 
 

De volgende artikelen van het VWEU worden in het voorstel van de Commissie als 

rechtsgrond voorgesteld (onderstreping toegevoegd): 

 

Artikel 43 VWEU, betreffende landbouw en visserij, luidt als volgt: 

 

Artikel 43 

(oud artikel 37 VEG) 

 

1. De Commissie doet voorstellen inzake de totstandbrenging en de uitvoering 

van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, daarbij inbegrepen de 

vervanging van de nationale organisaties door een van de in artikel 40, lid 1, 

genoemde vormen van gemeenschappelijke ordening, alsook de uitvoering 

van de in deze titel speciaal vermelde maatregelen. 

 

                                                 
1 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling 

van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden 

(PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).  
2 Zie voetnoot 8 in het advies van de Juridische Dienst voor een lijst met de volledige titels en referenties van 

deze handelingen. 



 

RR\1170767NL.docx 3/11 PE623.765v03-00 

 NL 

Deze voorstellen dienen rekening te houden met de onderlinge samenhang 

tussen de in deze titel genoemde landbouwvraagstukken. 

 

2. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone 

wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal 

Comité de in artikel 40, lid 1, bedoelde gemeenschappelijke ordening van de 

landbouwmarkten in en stellen de overige bepalingen vast die nodig zijn om 

de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid na te 

streven. 

 

3. De Raad stelt op voorstel van de Commissie de maatregelen vast voor de 

prijsbepaling, de heffingen, de steun en de kwantitatieve beperkingen, alsook 

voor de vaststelling en verdeling van de vangstmogelijkheden. 

 

[...] 

 

 

Artikel 114 VWEU, betreffende harmonisatie op de interne markt, luidt als volgt: 

 

Artikel 114 

(oud artikel 95 VEG) 

 

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.  

 

[...] 

 

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, 
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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 lid 

4 en lid 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 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. 

 

 

Artikel 168, lid 4, onder b), VWEU, betreffende volksgezondheid, luidt als volgt: 

 

Artikel 168 

(oud artikel 152 VEG) 

 

1. Bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Unie 

wordt een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid 

verzekerd. 

 

[...] 

 

4. In afwijking van artikel 2, lid 5, en artikel 6, onder a), en overeenkomstig 

artikel 4, lid 2, onder k), draagt de Raad volgens de gewone 

wetgevingsprocedure, na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité 

en het Comité van de Regio's, bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen 

van dit artikel, om gemeenschappelijke veiligheidskwesties het hoofd te 

bieden, door: 

 

a) maatregelen aan te nemen waarbij hoge kwaliteits- en veiligheidseisen 

worden gesteld aan organen en stoffen van menselijke oorsprong, bloed en 

bloedderivaten; deze maatregelen beletten niet dat een lidstaat maatregelen 
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voor een hogere graad van bescherming handhaaft of treft; 

 

b) maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied aan te nemen die 

rechtstreeks gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid; 

 

c) maatregelen waarbij hoge kwaliteits- en veiligheidseisen worden gesteld 

aan geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. 

 

[...] 

 

 

Artikel 192, lid 1, VWEU betreffende het milieu, dat volgens een voorstel aan de rechtsgrond 

moet worden toegevoegd, luidt als volgt: 

 

Artikel 192 

(oud artikel 175 VEG) 

 

1. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone 

wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio's de activiteiten vast die de Unie moet 

ondernemen om de doelstellingen van artikel 191 te verwezenlijken.  

 

[...] 

 

 

Artikel 191 VWEU luidt als volgt:  

 

Artikel 191 

(oud artikel 174 VEG) 

 

1. Het beleid van de Unie op milieugebied draagt bij tot het nastreven van de 

volgende doelstellingen: 

 

— behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu; 

 

— bescherming van de gezondheid van de mens; 

 

— behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

 

— bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te 

bieden aan regionale of mondiale milieuproblemen, en in het bijzonder 

de bestrijding van klimaatverandering. 

 

[...] 

 

 

Artikel 193 VWEU luidt als volgt: 

 

Artikel 193 
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(oud artikel 176 VEG) 

 

De beschermende maatregelen die worden vastgesteld uit hoofde van artikel 

192, beletten niet dat een lidstaat verdergaande beschermingsmaatregelen 

handhaaft en treft. Zulke maatregelen moeten verenigbaar zijn met de 

Verdragen. Zij worden ter kennis van de Commissie gebracht. 

 

 

Artikel 207 VWEU betreffende de gemeenschappelijke handelspolitiek, dat deel uitmaakte 

van de rechtsgrond van de oorspronkelijke GFL-verordening, luidt als volgt: 

 

Artikel 207 

(oud artikel 133 VEG) 

 

1. De gemeenschappelijke handelspolitiek wordt gegrond op eenvormige 

beginselen, met name aangaande tariefwijzigingen, het sluiten van tarief- en 

handelsakkoorden betreffende handel in goederen en diensten, en de 

handelsaspecten van intellectuele eigendom, de directe buitenlandse 

investeringen, het eenvormig maken van liberaliseringsmaatregelen, de 

uitvoerpolitiek alsmede de handelspolitieke beschermingsmaatregelen, 

waaronder de te nemen maatregelen in geval van dumping en subsidies. De 

gemeenschappelijke handelspolitiek wordt gevoerd in het kader van de 

beginselen en doelstellingen van het externe optreden van de Unie. 

 

2. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone 

wetgevingsprocedure bij verordeningen de maatregelen vast die het kader 

voor de uitvoering van de gemeenschappelijke handelspolitiek van de Unie 

bepalen. 

 

[...] 

 

 

III – Jurisprudentie inzake de rechtsgrond 

 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet de keuze van de rechtsgrond van een 

gemeenschapshandeling berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing 

vatbaar zijn, waartoe met name het doel en de inhoud van de handeling behoren1. De keuze 

van een onjuiste rechtsgrond kan dan ook aanleiding geven tot de nietigverklaring van de 

desbetreffende handeling. 

 

Terwijl de keuze van de rechtsgrond in principe niet afhankelijk mag zijn van de keuze die 

werd gemaakt voor eerdere wetgevingshandelingen, moet de rechtsgrond voor een handeling 

volgens de vaste rechtspraak worden gekozen op basis van het doel en de inhoud van de 

handeling zelf en niet op basis van de rechtsgrond die is gebruikt om andere handelingen van 

de Unie met, in voorkomend geval, soortgelijke kenmerken vast te stellen. Wanneer een 

                                                 
1 Zaak C-45/86, Commissie/Raad (Algemene tariefpreferenties), Jurispr. 1987, blz. 1439, punt 5; zaak C-440/05, 

Commissie/Raad, Jurispr. 2007, blz. I-9097; zaak C-411/06, Commissie/Parlement en Raad, Jurispr. 2009, blz. I-

7585. 
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wetgevingshandeling echter slechts is bedacht als een aanvulling op of een verbetering van 

een andere wetgevingshandeling, zonder het oorspronkelijke doel ervan te wijzigen, mag de 

wetgever van de Unie deze handeling terecht baseren op de rechtsgrond van de eerste 

handeling1. 

 

Om te bepalen of een voorstel op een meervoudige rechtsgrond moet worden gebaseerd, moet 

worden vastgesteld of het voorstel: 

1. veelvuldige doelen heeft of uit veelvuldige componenten bestaat, waarvan er één kan 

worden gezien als het hoofd- of overwegende doel of de hoofd- of overwegende 

component, terwijl de andere doelen of componenten slechts ondergeschikt zijn; of  

2. tegelijkertijd een aantal doelstellingen nastreeft of meerdere componenten heeft die 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, waarbij niet één doelstelling of component 

secundair en indirect is ten opzichte van de andere. 

 

Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet de handeling in het eerste geval 

op één enkele rechtsgrond worden gebaseerd, namelijk die welke vereist is gelet op het hoofd- 

of overwegende doel of de hoofd- of overwegende component, terwijl in het tweede geval de 

handeling moet worden gebaseerd op de verschillende desbetreffende rechtsgronden2. 

 

 

IV – Doel en inhoud van de voorgestelde verordening 

 

Het hoofddoel van het voorstel is de bij de risicobeoordeling in de voedselketen gebruikte 

studies transparanter te maken en in te gaan op de roep vanuit de samenleving om een 

transparanter en onafhankelijker risicobeoordelingsproces en een doeltreffendere 

risicocommunicatie. Door het bestuur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 

(EFSA) te versterken en de risicobeoordeling duurzamer te maken, heeft het tot doel ervoor 

zorgen dat de EFSA een fundamentele rol blijft spelen in het voedselveiligheidssysteem van 

de Unie en bij blijft dragen tot de gezondheid en het welzijn van de burgers van de Unie en tot 

een innoverende en concurrerende landbouw- en levensmiddelensector. 

 

Meer specifiek heeft het voorstel tot doel de waarborgen voor de betrouwbaarheid, 

objectiviteit en onafhankelijkheid van de door de EFSA bij haar risicobeoordeling gebruikte 

studies, in het bijzonder in het kader van vergunningsaanvragen, te versterken. Hiertoe 

probeert het voorstel het bestuur van de EFSA te verbeteren en de wetenschappelijke 

samenwerking van de lidstaten met en hun betrokkenheid bij de EFSA te vergroten, de 

capaciteit van de EFSA om een hoog niveau van wetenschappelijke deskundigheid te 

handhaven op de verschillende gebieden waarop zij werkzaam is, en met name haar vermogen 

om uitmuntende wetenschappers aan te trekken om zitting te nemen in haar 

wetenschappelijke panels, te versterken, en een alomvattende en doeltreffende 

risicocommunicatiestrategie te ontwikkelen, met betrokkenheid van de Commissie, de 

lidstaten en de EFSA gedurende het hele risicoanalyseproces. 

 

Het voorstel bestaat uit 40 overwegingen en 11 artikelen. Artikel 1 omvat wijzigingen aan de 

GLF-verordening door invoering van 18 nieuwe artikelen over risicocommunicatie, 

                                                 
1 Zie het arrest van 21 juni 2018 in zaak C-5/16, Polen/Parlement en Raad, EU:C:2018:483, blz. 49, blz. 69 en 

de genoemde rechtspraak. 
2 Zie zaak C-411/06, eerder aangehaald, punten 46-47. 
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bestuursaangelegenheden van de EFSA, een register van studies, raadpleging van derden, 

controles, verificatiestudies, vertrouwelijke behandeling, bescherming van gegevens en de 

toekenning van de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen tot vaststelling 

van een algemeen plan voor risicocommunicatie met betrekking tot aangelegenheden op het 

gebied van de landbouw- en voedselketen. De artikelen 2 tot en met 9 omvatten kleine 

wijzigingen aan de andere acht wetgevingshandelingen, hoofdzakelijk inzake transparantie en 

vertrouwelijke behandeling. De artikelen 10 en 11 ten slotte, gaan over overgangsmaatregelen 

en de inwerkingtreding. 

 

Het eindverslag over het dossier dat in ENVI is aangenomen, bestaat uit 131 amendementen, 

maar met uitzondering van het amendement waarin wordt gevraagd de rechtsgrond te 

wijzigen, lijken deze geen inhoudelijke wijzigingen aan het doel en de inhoud van het 

Commissievoorstel te beogen. 

 

 

V – Vaststelling van de juiste rechtsgrond 
 

Eerst en vooral moet worden opgemerkt dat de GFL-verordening die momenteel wordt 

gewijzigd, was gebaseerd op de drie rechtsgronden die door de Commissie in het voorstel 

naar voren worden geschoven, met toevoeging van artikel 133 EG over de 

gemeenschappelijke handelspolitiek (het huidige artikel 207 VWEU). De Commissie heeft 

artikel 207 VWEU echter niet opgenomen in het voorstel, hetgeen terecht lijkt te zijn, 

aangezien het voorstel niets te maken heeft met het gemeenschappelijk handelsbeleid1. 

 

De Juridische Dienst heeft dit handige overzicht gemaakt van de rechtsgronden van alle negen 

wetgevingshandelingen die onder het voorstel vallen2: 

 

GFL-verordening  artikel 37, artikel 95, artikel 133 en 

artikel 152, lid 4, onder b), EG  

Richtlijn 2001/18 artikel 95 EG 

Verordening nr. 1829/2003 artikel 37, artikel 95 en artikel 152, lid 4, 

onder b), EG 

Verordening nr. 1831/2003 artikel 37 en artikel 152, lid 4, onder b), EG 

Verordening nr. 2065/2003 artikel 95 EG 

Verordening nr. 1935/2004 artikel 95 EG 

Verordening nr. 1331/2008 artikel 95 EG 

Verordening nr. 1107/2009 artikel 37, lid 2, artikel 95 en artikel 152, 

lid 4, onder b), EG 

Verordening nr. 2015/2283 artikel 114 VWEU 

 

Op het eerste zicht luidt de conclusie dat alle in het voorstel tot wijziging opgenomen 

handelingen gebaseerd zijn op één of een combinatie van de drie rechtsgronden uit het 

                                                 
1 In het ENVI-verslag wordt echter een nieuwe overweging 4 bis toegevoegd die wel onrechtstreeks betrekking 

heeft op het gemeenschappelijk handelsbeleid: "Bij de ondertekening van handelsakkoorden moet de Unie 

ervoor zorgen dat de levensmiddelenwetgeving van de derde landen met wie het akkoord wordt gesloten, 

minstens evenveel bescherming biedt op het gebied van voedselveiligheid als de wetgeving van de Unie, om de 

veiligheid van de consumenten te garanderen en oneerlijke concurrentie met Europese producten te voorkomen." 
2 Zie het advies van de Juridische Dienst, SJ-0333/18, punt 15. 
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Commissievoorstel. Verordening nr. 1107/2009 is echter voor een deel specifiek gebaseerd op 

artikel 43, lid 2, VWEU (het oude artikel 37 EG), en in dit lid wordt verwezen naar de 

gewone wetgevingsprocedure. 

 

Aangezien volgens bovengenoemde vaste rechtspraak, in het geval dat een 

wetgevingshandeling slechts is bedacht als een aanvulling op of een verbetering van een 

andere wetgevingshandeling, zonder het oorspronkelijke doel ervan te wijzigen, de wetgever 

van de Unie deze handeling terecht mag baseren op de rechtsgrond van de eerste handeling, 

lijkt het erop dat de Commissie terecht de drie desbetreffende artikelen heeft opgenomen in de 

rechtsgrond, niet in het minst omdat het voorstel niet tot doel heeft de oorspronkelijke doelen 

van de gewijzigde handelingen te veranderen, maar slechts een aantal beperkte aspecten 

daarvan wil versterken. 

 

Overeenkomstig artikel 1 van de GLF-verordening, betreffende het doel en 

toepassingsgebied, verschaft de verordening de grondslag voor een hoog beschermingsniveau 

voor de volksgezondheid en de belangen van de consument met betrekking tot 

levensmiddelen, waarbij de goede werking van de interne markt gewaarborgd wordt, en legt 

ze gemeenschappelijke beginselen en verantwoordelijkheden vast, de middelen om een 

stevige wetenschappelijke basis tot stand te brengen, alsook doelmatige organisatorische 

regelingen en procedures ter onderbouwing van de besluitvorming inzake voedsel- en 

voederveiligheidsaangelegenheden.  

 

Het huidige voorstel vormt op geen enkele manier een wijziging van deze doelen van de 

GLF-verordening, maar heeft eerder tot doel bepaalde aspecten daarvan te versterken, met 

name inzake transparantie van de risicobeoordeling en bepaalde aspecten inzake het bestuur 

van de EFSA, een instantie die tevens werd opgericht uit hoofde van de GLF-verordening. De 

andere acht wetgevingshandelingen worden hoofdzakelijk gewijzigd wat de aspecten 

transparantie en vertrouwelijke behandeling betreft, terwijl de oorspronkelijke doelen 

onaangeroerd blijven door deze wijzigingen. Het Commissievoorstel mag daarom terecht 

worden gebaseerd op de rechtsgrond van de oorspronkelijke handelingen, meer bepaald de 

drie artikelen die door de Commissie worden genoemd en in bovenstaand overzicht staan 

vermeld. 

 

Dan rest ons nog de vraag of deze artikelen alle drie deel moeten uitmaken van de 

rechtsgrond, en of het niet zou volstaan slechts één of twee daarvan te behouden.  

 

Zoals wordt opgemerkt door de Juridische Dienst, vormt artikel 114 VWEU (het oude artikel 

95 EG) reeds een rechtsgrond voor alle gewijzigde handelingen op één na, en aangezien het 

voorstel tot doel heeft het procedurele kader en de transparantie van de 

vergunningsprocedures te versterken, kan men stellen dat het voorstel in de eerste plaats tot 

doel heeft de goede werking van de interne markt te waarborgen, en daarom kan verwijzing 

naar artikel 114 VWEU als rechtsgrond in principe volstaan1. 

 

Bijgevolg moet worden bepaald, overeenkomstig bovengenoemde rechtspraak, of deze 

internemarktaspecten het hoofd- of overwegende doel of de hoofd- of overwegende 

component vormen, terwijl landbouw en visserij in artikel 43 VWEU en volksgezondheid in 

artikel 168, lid 4, VWEU slechts ondergeschikt zijn, dan wel of alle drie deze doelstellingen 

                                                 
1 Idem, punt 18. 
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of componenten tegelijkertijd worden nagestreefd en onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn, waarbij niet één doelstelling of component secundair en indirect is ten opzichte van de 

andere.  

 

Aangezien in de GLF-verordening de algemene beginselen en voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving worden vastgesteld en tevens de EFSA wordt opgericht als de 

bevoegde risicobeoordelingsinstantie van de Unie op het gebied van de veiligheid van 

levensmiddelen en diervoeders, kan moeilijk worden beweerd dat de instelling van een 

gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en het gemeenschappelijk landbouw- 

en visserijbeleid (artikel 43, lid 2, VWEU) en maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied 

die rechtstreeks gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid (artikel 168, lid 4, 

onder b), VWEU) secundair of indirect zijn ten opzichte van de algemene doelstelling 

betreffende de interne markt, maar geacht moeten worden tegelijkertijd te worden nagestreefd 

en er onlosmakelijk mee verbonden te zijn. 

 

Artikel 43, lid 2, VWEU en artikel 168, lid 4, onder b), VWEU moeten bijgevolg in 

combinatie met artikel 114 VWEU de rechtsgrond voor het voorstel vormen. 

 

Tot slot rest ons nog de vraag of artikel 192, lid 1, VWEU moet worden toegevoegd aan de 

rechtsgrond.  

 

Het amendement dat in ENVI is aangenomen en tot doel heeft dit artikel betreffende het 

milieu toe te voegen aan de rechtsgrond, werd als volgt gemotiveerd: "De verlening van 

vergunningen om genetisch gemodificeerde organismen, planten of dieren te kweken of in de 

omloop te brengen en goedkeuringen van werkzame stoffen in pesticiden hebben aanzienlijke 

gevolgen voor de natuurlijke omgeving en de menselijke gezondheid. De bescherming van de 

menselijke gezondheid maakt deel uit van het milieubeleid van de EU". 

 

Hoewel in het Verdrag duidelijk vermeld staat dat het milieubeleid van de Unie bijdraagt aan 

het nastreven van de doelstelling om de menselijke gezondheid te beschermen, is 

milieubescherming gewoonweg niet het hoofddoel en de hoofdinhoud van het voorstel. Zoals 

hierboven uiteengezet maken landbouw en visserij en de volksgezondheidsaspecten van 

vergunningsprocedures in de interne markt eerder het doel en de inhoud van het voorstel uit. 

 

Bovendien worden het Parlement, de Raad en de Commissie uit hoofde van artikel 114, lid 3, 

VWEU reeds verplicht om in het kader van hun respectieve bevoegdheden op het gebied van 

milieubescherming uit te gaan van een hoog beschermingsniveau bij alle maatregelen inzake 

de onderlinge aanpassing van de bepalingen die de instelling en de werking van de interne 

markt betreffen, en daarbij in het bijzonder rekening te houden met alle nieuwe 

ontwikkelingen die op wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd. 

 

Tot slot, zoals ook wordt aangegeven door de Juridische Dienst, gelden er hoe dan ook 

verschillende wettelijke regelingen in het kader van artikel 114 en artikel 192 VWEU met 

betrekking tot de mogelijkheid voor de lidstaten om strengere nationale maatregelen te 

nemen1. Terwijl het krachtens artikel 193 VWEU duidelijk is dat beschermende maatregelen 

die worden vastgesteld uit hoofde van artikel 192 niet beletten dat een lidstaat verdergaande 

beschermingsmaatregelen handhaaft en treft, bevat artikel 114 VWEU een complex 

                                                 
1 Zie het advies van de Juridische Dienst, SJ-0333/18, punt 24. 
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controlesysteem voor uiteenlopende nationale maatregelen, waarbij de Commissie een 

prominente rol speelt om ervoor te zorgen dat deze nationale maatregelen geen middel tot 

willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten 

vormen, en de Commissie moet bepalen of deze al dan niet een belemmering voor de werking 

van de interne markt vormen. Deze twee wettelijke regelingen zijn duidelijk niet verenigbaar. 

 

Artikel 192, lid 1, VWEU kan derhalve niet worden toegevoegd aan de rechtsgrond voor dit 

voorstel.  

 

 

VI – Conclusie en aanbeveling 

 

Uit bovenstaande analyse blijkt dat artikel 43, lid 2, artikel 114 en artikel 168, lid 4, onder b), 

VWEU de juiste rechtsgrond vormen voor het voorstel. 

 

Op haar vergadering van 6 december 2018 heeft de Commissie juridische zaken met 

10 stemmen voor en 0 tegen, bij 7 onthoudingen1 dienovereenkomstig besloten de Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid aan te bevelen artikel 192, lid 1, VWEU 

bijgevolg niet te behouden als toevoeging aan de rechtsgrond in het verdere verloop van de 

procedure voor dit dossier. 

 

 

 

Hoogachtend, 

Pavel Svoboda 

(Betreft alle taalversies.) 

 

                                                 
1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Pavel Svoboda (voorzitter), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux 

(ondervoorzitters), Axel Voss (rapporteur voor advies), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, 

Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Ana Miranda, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens 

Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Georges Bach, Philippe Loiseau (verving Marie-Christine Boutonnet 

overeenkomstig artikel 200, lid 2, van het Reglement). 


