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Betreft: Advies inzake de rechtsgrondslag van het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bepaalde richtlijnen op het 
gebied van milieu, landbouw, sociaal beleid en volksgezondheid uit hoofde van 
de wijziging in de status van Mayotte ten aanzien van de Unie 
(COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

Geachte heer Groote,

Bij schrijven van 19 september 2013 hebt u, overeenkomstig artikel 37, lid 2, van het 
Reglement, de Commissie juridische zaken verzocht de juistheid van de rechtsgrondslag van 
bovengenoemd Commissievoorstel na te gaan.

De Commissie stelt artikel 43, lid 2, artikel 114, artikel 153, lid 2, artikel 168 en artikel 192, 
lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voor als 
rechtsgrondslagen.

Naar aanleiding van het feit dat de status van Mayotte bij Besluit 2012/419/EU van de 
Europese Raad1 werd gewijzigd, waardoor Mayotte niet langer de status heeft van een Frans 
land of gebied overzee, maar de status van ultraperifeer gebied, heeft de Raad van de 
Europese Unie op 30 september 2013 besloten de rechtsgrondslag van het voorstel te wijzigen 
in artikel 349 VWEU.

                                               
1 Besluit 2012/419/EU van de Europese Raad van 11 juli 2012 tot wijziging van de status van Mayotte ten 
aanzien van de Europese Unie (PB L 204 van 31 juli 2012, blz. 131).
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In genoemde brief vroeg u om een advies over de vraag wat de juiste rechtsgrondslag is, of 
het besluit van de Europese Raad rechtsgeldig is en, indien dat niet het geval is, welke 
rechtsmiddelen er daartegen openstaan.

I - Achtergrond

Als gevolg van een referendum in 2009 werd de toenmalige Franse overzeese gemeenschap 
Mayotte, gelegen ten noorden van Madagaskar in de Indische Oceaan, per 31 maart 2011 een 
overzees departement van Frankrijk. In verband hiermee verzocht de president van Frankrijk 
bij brief van 26 oktober 20111 de voorzitter van de Europese Raad de procedure van artikel 
355, lid 6, VWEU te starten en een besluit vast te stellen tot wijziging van de status van 
Mayotte, in die zin dat Mayotte in het kader van de Verdragen niet langer wordt aangemerkt 
als land of gebied overzee, maar de status krijgt van ultraperifeer gebied. In de brief verwees 
de president naar verklaring nr. 43 inzake artikel 355, lid 6, VWEU. Deze verklaring luidt als 
volgt:

De Hoge Verdragsluitende Partijen komen overeen dat de Europese Raad 
krachtens artikel 355, lid 6, een besluit zal vaststellen om Mayotte ten aanzien 
van de Unie de status van ultraperifeer gebied in de zin van artikel 355, lid 1, 
en artikel 349 te verlenen wanneer de Franse autoriteiten de Europese Raad 
en de Commissie mededelen dat de huidige evolutie in de interne status van 
het eiland daarvoor de ruimte biedt.

Na raadpleging van de Commissie2 overeenkomstig artikel 355, lid 6, VWEU stelde de 
Europese Raad op 12 juli 2012 met eenparigheid van stemmen bovengenoemd besluit vast. 

Artikel 1 van dit besluit bepaalt dat Mayotte met ingang van 2014 niet langer een land of 
gebied overzee is waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie van toepassing zijn, maar een ultraperifeer gebied in de zin 
van artikel 349 VWEU. Artikel 2 luidt als volgt:

Artikel 2

Het VWEU wordt als volgt gewijzigd:

(1) In artikel 349, eerste alinea, wordt het woord "Mayotte" ingevoegd na het 
woord "Martinique".

(2) In artikel 355, lid 1, wordt het woord "Mayotte" ingevoegd na het woord 
"Martinique".

(3) In bijlage II wordt het zesde streepje geschrapt.

                                               
1 Zie Raadsdocument EUCO 114/11 van 15 november 2011.
2 C(2012) 3506 final, toegankelijk als Raadsdocument 11006/12.
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Het besluit heeft dezelfde structuur en is volgens dezelfde procedure goedgekeurd als een 
eerder besluit van de Europese Raad van 2010 betreffende wijziging van de status van het 
eiland Saint-Barthélemy van ultraperifere regio in die van land of gebied overzee1. 

Er zij echter op gewezen dat de tekst van het VWEU, zo blijkt uit de laatste geconsolideerde 
versie van dat verdrag die op 26 oktober 2012 gepubliceerd werd2, niet overeenkomstig de 
twee besluiten van de Europese Raad is aangepast. De wijzigingen zijn echter wel opgenomen 
in de geconsolideerde versie van het Verdrag van de Raad zelf3.

II – De relevante bepalingen van het Verdrag

De volgende artikelen van het VWEU worden in het voorstel van de Commissie als 
rechtsgrondslagen voorgesteld (onderstreping toegevoegd):

Artikel 43
[...]

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.
Artikel 114
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.

[...]

Artikel 153
[...]

Het Europees Parlement en de Raad besluiten volgens de gewone 
wetgevingsprocedure na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's.

                                               
1 Besluit 2010/718/EU van de Europese Raad van 29 oktober 2010 tot wijziging van de status van het eiland 
Saint-Barthélemy ten aanzien van de Europese Unie (PB L 325 van 9 december 2010, blz. 4).
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:NL:PDF
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/08/st06/st06655-re07.nl08.pdf
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[...]

Artikel 168
[...]

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: 

[...]

5. Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone 
wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's, ook stimuleringsmaatregelen vaststellen 
die gericht zijn op de bescherming en de verbetering van de menselijke 
gezondheid en met name de bestrijding van grote grensoverschrijdende 
bedreigingen van de gezondheid, maatregelen betreffende de controle van, de 
vroegtijdige alarmering bij en de bestrijding van ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, alsook maatregelen 
die rechtstreeks verband houden met de bescherming van de 
volksgezondheid ter zake van tabak en misbruik van alcohol, met uitsluiting 
van enige harmonisering van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
van de lidstaten.

[...]

Artikel 192
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.

[...]

De Raad stelt het volgende artikel voor als rechtsgrondslag voor de richtlijn (onderstreping 
toegevoegd):

Artikel 349
Gezien de structurele economische en sociale situatie van Guadeloupe, Frans 
Guyana, Martinique, Réunion, Saint Barthélemy en Saint Martin, de Azoren, 
Madeira en de Canarische Eilanden, die wordt bemoeilijkt door de grote 
afstand, het insulaire karakter, de kleine oppervlakte, een moeilijk reliëf en 
klimaat en de economische afhankelijkheid van enkele producten, welke 
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factoren door hun blijvende en cumulatieve karakter de ontwikkeling van deze 
gebieden ernstig schaden, neemt de Raad op voorstel van de Commissie en na 
raadpleging van het Europees Parlement specifieke maatregelen aan die er 
met name op gericht zijn de voorwaarden voor de toepassing van de 
Verdragen, met inbegrip van gemeenschappelijk beleid, op deze gebieden vast 
te stellen. Wanneer de betrokken specifieke maatregelen volgens een 
bijzondere wetgevingsprocedure door de Raad worden vastgesteld, besluit hij 
eveneens op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees 
Parlement.

De in de eerste alinea bedoelde maatregelen hebben met name betrekking op 
het douane- en handelsbeleid, het fiscale beleid, vrijhandelszones, het 
landbouw- en visserijbeleid, voorwaarden voor het aanbod van grondstoffen 
en essentiële consumptiegoederen, staatssteun en de voorwaarden voor 
toegang tot de structuurfondsen en tot horizontale programma's van de Unie.

De Raad neemt de in de eerste alinea bedoelde maatregelen aan, rekening 
houdend met de bijzondere kenmerken en beperkingen van de ultraperifere 
gebieden en zonder afbreuk te doen aan de integriteit en de samenhang van 
de rechtsorde van de Unie, met inbegrip van de interne markt en het 
gemeenschappelijk beleid.

III - De voorgestelde rechtsgrondslagen

Artikel 43 VWEU vormt de rechtsgrondslag voor het gemeenschappelijk landbouw- en 
visserijbeleid. Maatregelen op dit gebied worden vastgesteld volgens de gewone 
wetgevingsprocedure.

Artikel 114 VWEU vormt de rechtsgrondslag voor maatregelen inzake de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de 
instelling en de werking van de interne markt betreffen. Dergelijke maatregelen worden 
vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Artikel 153 vormt de rechtsgrondslag voor maatregelen ter bescherming van de veiligheid en 
de gezondheid van werknemers en maatregelen op het gebied van de sociale zekerheid en de 
sociale bescherming van werknemers. De te volgen procedure is de gewone 
wetgevingsprocedure.

Artikel 168 VWEU vormt de rechtsgrondslag voor de vaststelling van maatregelen ter 
bescherming van de volksgezondheid. Deze maatregelen worden vastgesteld volgens de 
gewone wetgevingsprocedure.

Artikel 192 VWEU vormt de rechtsgrondslag voor maatregelen van de Unie ter 
verwezenlijking van haar doelstellingen op het gebied van milieu. Dergelijke maatregelen 
worden vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure.
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Artikel 349 VWEU vormt de rechtsgrondslag voor de vaststelling van specifieke maatregelen 
die er met name op gericht zijn de voorwaarden voor de toepassing van de Verdragen, met 
inbegrip van gemeenschappelijk beleid, op de ultraperifere gebieden vast te stellen, zodat 
rekening gehouden kan worden met de bijzondere sociale en economische situatie van deze 
gebieden. De Raad neemt dergelijke maatregelen aan op voorstel van de Commissie en na 
raadpleging van het Europees Parlement.

IV - Jurisprudentie inzake de rechtsgrondslag

Volgens artikel 13, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) handelt iedere 
instelling binnen de grenzen van de bevoegdheden die haar in de Verdragen zijn toegedeeld 
en volgens de daarin bepaalde procedures, voorwaarden en doelstellingen1.

Krachtens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet de keuze van de rechtsgrondslag 
van een EU-maatregel berusten op objectieve, voor rechterlijke toetsing vatbare gegevens, 
waartoe met name het doel en de inhoud van de maatregel behoren2. De keuze van een 
onjuiste rechtsgrondslag kan dan ook aanleiding vormen tot de nietigverklaring van de 
desbetreffende handeling. 

Voorts geldt dat als een voorstel voor een handeling meerdere doelstellingen of componenten 
heeft die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zonder dat de ene secundair of indirect is 
ten opzichte van de andere, de handeling gebaseerd moet worden op de verschillende 
desbetreffende rechtsgrondslagen3.

V - Doel en inhoud van de voorgestelde richtlijn

In het kader van bovengenoemde raadpleging over het Franse initiatief om de status van 
Mayotte te wijzigen, stelde de Commissie dat zij het verzoek van Frankrijk om afwijkingen en 
overgangsperioden in te voeren zou onderzoeken en zo nodig zelf voorstellen zou indienen.

Het nu door de Commissie gepresenteerde voorstel bevat derhalve termijnen en bepaalde 
voorschriften die door Frankrijk in acht genomen moeten worden bij de uitvoering van de 
bestaande richtlijnen op het gebied van het milieu, landbouw, sociaal beleid en 
volksgezondheid. 

VI - Vaststelling van de juiste rechtsgrondslag

De vraag die beantwoord moet worden om te kunnen bepalen wat de juiste rechtsgrondslag is 
voor onderhavig voorstel voor een richtlijn is of met deze richtlijn specifieke maatregelen 
worden aangenomen die erop gericht zijn de voorwaarden voor de toepassing van de 
                                               
1 Zaak C-403/05 Parlement/Commissie, Jurispr. 2007, blz. I-9045, punt 49 en de daarin aangehaalde 
jurisprudentie.
2 Zaak C-45/86 Commissie/Raad (Algemene tariefpreferenties), Jurispr. 1987, blz. 01493, punt 5; Zaak C-440/05 
Commissie Raad, Jurispr. 2007, blz. I-9097; Zaak C-411/06 Commissie/Parlement en Raad (8 september 2009) 
(PB C 267 van 7.11.2009, blz. 8).
3 Zie zaak C-411/06, eerder aangehaald, punten 46-47.
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Verdragen op Mayotte vast te stellen, teneinde rekening te houden met de structurele 
economische en sociale situatie aldaar.

De door de Commissie als rechtsgrondslag voorgestelde artikelen zijn direct gerelateerd aan 
de rechtsgrondslagen van de zes betrokken richtlijnen en het doel en de inhoud van het 
voorstel bestaan erin een tijdschema vast te stellen voor de tenuitvoerlegging van die zes 
richtlijnen in Mayotte, inclusief de voorwaarden waaronder dat dient te geschieden. 

Het voorstel voorziet dus niet in nieuwe voorschriften inzake specifieke maatregelen om 
rekening te houden met de specifieke sociale en economische situatie van Mayotte. De status 
van Mayotte werd door het besluit van de Europese Raad weliswaar gewijzigd in die van een 
ultraperifeer gebied, waarop artikel 349 VWEU van toepassing is, maar het voorstel van de 
Commissie omvat geen maatregelen uit hoofde van dat artikel.

Aangezien de betrokken richtlijnen verschillende rechtsgrondslagen hebben, zonder dat de 
ene secundair of indirect is ten opzichte van de andere, moet het voorstel gebaseerd worden 
op de verschillende desbetreffende rechtsgrondslagen. Aangezien daarbij in alle gevallen de 
gewone wetgevingsprocedure moet worden gevolgd, is dit ook de procedure die bij dit 
voorstel moet worden gevolgd.

Voorts zij opgemerkt dat de Europese Raad overeenkomstig artikel 355, lid 6, VWEU de 
status van een land of gebied overzee wat betreft de toepassing van de Verdragen op dat land 
of gebied overzee mag wijzigen, maar dat de tekst van de Verdragen zelf uitsluitend 
gewijzigd kan worden door middel van de in artikel 48 VEU genoemde procedures. Men zou 
zich derhalve kunnen afvragen of het passend is geweest dat de Europese Raad besluiten heeft 
aangenomen waarin de tekst van het Verdrag werd gewijzigd, met name gelet op artikel 13, 
lid 2, VEU waarin is bepaald dat iedere instelling handelt binnen de grenzen van de 
bevoegdheden die haar in de Verdragen zijn toegedeeld.

VII - Conclusie en aanbevelingen

Uit bovenstaande analyse blijkt dat artikel 43, lid 2, artikel 114, artikel 153, lid 2, artikel 168 
en artikel 192, lid 1, VWEU aangemerkt moeten worden als de juiste rechtsgrondslagen voor 
het voorliggende voorstel.

De Commissie juridische zaken behandelde deze kwestie op haar vergadering van 14 oktober 
2013. Op deze vergadering besloot zij met algemene stemmen1 dat artikel 349 VWEU, de 
door de Raad voorgestelde rechtsgrondslag, niet de juiste rechtsgrondslag is. De door de 
Commissie voorgestelde artikelen vormen de juiste rechtsgrondslag.

                                               
1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Sebastian Valentin Bodu (ondervoorzitter), Françoise Castex 
(ondervoorzitter), Marielle Gallo, Jutta Haug (conform artikel 187, lid 2), Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Eva 
Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (conform artikel 193, lid 3) Bernhard Rapkay, Francesco 
Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Voorts besloot de Commissie juridische zaken overeenkomstig artikel 128 van het Reglement 
de Voorzitter van het Parlement aan te bevelen om, zodra het besluit van de Raad om het 
Parlement te raadplegen in het Publicatieblad is bekendgemaakt, beroep in te stellen bij het 
Hof van Justitie, teneinde de prerogatieven van het Parlement te waarborgen, overeenkomstig 
artikel 13, lid 2 VEU.

De Commissie juridische zaken beveelt het Parlement aan ter zake van Besluit 2012/419/EU 
van de Europese Raad tot wijziging van het Verdrag geen stappen te nemen.

Hoogachtend,

Klaus-Heiner Lehne


