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Geachte heer Leinen,

Bij schrijven van 10 maart 2011 hebt u, overeenkomstig artikel 37, lid 2, van het Reglement, 
de Commissie juridische zaken verzocht de geldigheid van de rechtsgrondslag van 
bovengenoemd Commissievoorstel na te gaan.

Achtergrond

Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de 
doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu1 en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 
2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders2 behelzen een 
geharmoniseerd systeem voor de risicobeoordeling van milieu- en gezondheidsaspecten bij de 
                                               
1 PB L 106 van 17.4.2001, p. 1.
2 PB L 268 van 18.10.2003, p. 1.
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toelating van GGO’s, en bevatten gedetailleerde procedurele regels voor de toestemming voor 
het in de handel brengen. Richtlijn 2001/18/EG bevat daarnaast bepalingen inzake de 
doelbewuste introductie1 van GGO's voor andere doeleinden dan het in de handel brengen2

(bv. voor teelt). De toelatingsprocedure verloopt in wezen als volgt: (i) een verzoek om 
toelating, met daarbij een beoordeling van de risico’s voor het milieu en de gezondheid, wordt 
bij de bevoegde instantie van een lidstaat ingediend; (ii) die bevoegde instantie brengt een 
beoordelingsrapport uit met betrekking tot de risicobeoordeling. Andere lidstaten kunnen 
bezwaar maken, in welk geval de Commissie zich in de procedure mengt. Zijn er geen 
bezwaren, dan wordt het GGO op nationaal niveau toegelaten, terwijl in het veel frequentere 
geval dat er wel bezwaren zijn en de beoordelingen uiteenlopen, de Commissie het GGO zal 
moeten toelaten. Artikel 22 van de richtlijn behelst de "vrij-verkeersregel" en verbiedt de 
lidstaten het in de handel brengen van GGO's die ingevolge de richtlijn zijn toegelaten, te 
beperken. Ingevolge artikel 23 van de richtlijn kunnen de lidstaten het gebruik en/of de 
verkoop van dat GGO alleen beperken of verbieden wegens gevaar voor de gezondheid of het 
milieu, wanneer na de toelating van het GGO nieuwe informatie beschikbaar komt omtrent de 
gezondheids- en milieurisico’s ervan. Verordening nr. 1829/2003 bevat soortgelijke 
bepalingen voor de toelating van GGO’s die voor voedingsdoeleinden worden gebruikt, van 
levensmiddelen die geheel of gedeeltelijk uit GGO’s bestaan, en van levensmiddelen die met 
GGO's zijn geproduceerd of ingrediënten bevatten die daarmee zijn geproduceerd. In zoverre 
is de verordening een lex specialis waar het gaat om de toelating van GGO’s in verband met 
levensmiddelen en diervoeders.

Daarnaast voorzien de richtlijn en de verordening in een rechtskader voor de toelating van 
genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) die in de gehele EU voor teeltdoeleinden 
worden gebruikt, zoals zaden of ander teeltmateriaal. Ingevolge dit wetgevingsonderdeel 
moeten GGO’s voor teeltdoeleinden een individuele risicobeoordeling ondergaan alvorens in 
de Unie in de handel te mogen worden gebracht. Het doel van deze vergunningsprocedure is 
te zorgen voor een hoog niveau van bescherming van het leven en de gezondheid van de 
mensen, de gezondheid en het welzijn van de dieren, het milieu en de belangen van de 
consumenten, waarbij tevens wordt gezorgd voor het doeltreffend functioneren van de interne 
markt.

Op 13 juli 2010 kwam de Commissie met het voorstel tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG 
wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van GGO's op hun grondgebied te 
beperken of te verbieden. Op dezelfde dag bracht zij een mededeling uit over de vrijheid die 
                                               
1"doelbewuste introductie" wordt gedefinieerd in artikel 2, lid 3 van de richtlijn als volgt: "doelbewuste 
introductie": het op enigerlei wijze opzettelijk in het milieu brengen van een GGO of een combinatie van GGO's 
zonder dat specifieke inperkingsmaatregelen zijn getroffen om het contact van die organismen met de bevolking 
en het milieu te beperken en deze een hoog veiligheidsniveau te bieden".
2 "‘"in de handel brengen": het al dan niet tegen betaling ter beschikking stellen aan derden;
De volgende handelingen worden niet beschouwd als in de handel brengen:
- het ter beschikking stellen van GGO's voor activiteiten die vallen onder Richtlijn 90/219/EEG van de Raad van 23 
april 1990 inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen(9), met inbegrip van het 
verzamelen van culturen;
- het ter beschikking stellen van andere GGO's dan de bij het eerste streepje bedoelde micro-organismen, uitsluitend 
ten behoeve van activiteiten waarvoor passende strenge inperkingsmaatregelen gelden om het contact van die micro-
organismen met de bevolking en het milieu te beperken en deze een hoog veiligheidsniveau te bieden; deze 
maatregelen moeten gebaseerd zijn op de inperkingsbeginselen van Richtlijn 90/219/EEG;
- het ter beschikking stellen van GGO's uitsluitend ten behoeve van doelbewuste introductie overeenkomstig de 
voorschriften van deel B van deze richtlijn".
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de lidstaten moeten hebben om besluiten te nemen over de teelt van genetisch gemodificeerde 
gewassen1, waarin zij uitlegt waarom zij binnen de bestaande wetgeving een flexibeler 
benadering wil voorstellen ten aanzien van de ggo-teelt.

Bij de behandeling van het voorstel in de Raad heeft de door COREPER daartoe ingestelde 
werkgroep de vinger gelegd op een aantal problemen en bezwaren, waaronder ook de keuze 
van de rechtsgrondslag. Naar aanleiding daarvan bracht de juridische dienst van de Raad 
advies2 uit met als conclusie dat het voorstel zoals het er nu ligt, niet rechtsgeldig op artikel 
114 VWEU kan worden gebaseerd.  De Commissie was het volstrekt niet met die conclusie 
eens3.

De juridische dienst van het Parlement heeft zich op uw verzoek over deze kwestie gebogen 
om in zijn advies van 17 november 2010 tot de conclusie te komen: "De juridische dienst 
heeft geen redenen kunnen vinden om de keuze van artikel 114 VWEU als rechtsgrondslag 
van het voorstel in twijfel te trekken."

De rapporteur, Corinne Lepage, stelt voor de rechtsgrondslag te wijzigen en artikel 114 
VWEU te vervangen door artikel 192 VWEU (amendement 1)4. Ook stelt zij nog andere 
amendementen voor waardoor het voorstel van de Commissie zodanig zou worden gewijzigd 
dat aanwending van artikel 192 VWEU is verantwoord.

I. De omstreden rechtsgrondslag

De Commissie baseert haar voorstel op artikel 114 VWEU dat als volgt luidt:

"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. 

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 

                                               
1 COM(2010)0380.
2 In beginsel om redenen in verband met "de-harmonisatie"; zie Doc. 15696/10 van de Raad.
3 Werkdocument van de diensten van de Commissie van 19.11.2010, beschouwing over juridische kwesties rond
GGO-teelt (SEC(2010) 1454).
4 PR\855067EN.doc
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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 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.

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. 
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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."

De rapporteur stelt voor in plaats daarvan artikel 192 VWEU als rechtsgrondslag te nemen, 
luidend 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*.

2. In afwijking van de in lid 1 bedoelde besluitvormingsprocedure en onverminderd het 
bepaalde in artikel 114, neemt de Raad na raadpleging van het Europees Parlement, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's met eenparigheid van 
stemmen, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, een besluit over: 

a) bepalingen van in hoofdzaak fiscale aard; 
b) maatregelen die van invloed zijn op: 
— de ruimtelijke ordening;
— het kwantitatieve waterbeheer, of die rechtstreeks dan wel zijdelings betrekking hebben 
op de beschikbaarheid van de watervoorraden;
— de bodembestemming, met uitzondering van het afvalstoffenbeheer;
(c) maatregelen die van aanzienlijke invloed zijn op de keuze van een lidstaat tussen 
verschillende energiebronnen en de algemene structuur van zijn energievoorziening. 
De Raad kan, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees 
Parlement, van het Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's, met 
eenparigheid van stemmen de gewone wetgevingsprocedure van toepassing verklaren op 
de in de eerste alinea genoemde gebieden.

3. 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 
algemene actieprogramma's vast waarin de te verwezenlijken prioritaire doelstellingen 
worden vastgelegd. 
De voor de uitvoering van die programma's nodige maatregelen worden vastgesteld 

                                               
* Die doelstellingen omvatten: ”- 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".
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overeenkomstig lid 1, respectievelijk lid 2. 

4. Onverminderd bepaalde door de Unie vastgestelde maatregelen, dragen de lidstaten 
zorg voor de financiering en de uitvoering van het milieubeleid. 

5. Onverminderd het beginsel dat de vervuiler betaalt, omvat deze maatregel 
voorzieningen in de vorm van: 
— ontheffingen van tijdelijke aard en/of
— financiële steun uit het overeenkomstig artikel 177 opgerichte Cohesiefonds. "

II. De door de Commissie gekozen rechtsgrondslag

De Commissie kiest voor artikel 114 VWEU. Het voorstel strekt tot wijziging van richtlijn 
2001/18/EG, vastgesteld op de grondslag van artikel 95 EG-Verdrag (thans 114 VWEU), door 
invoeging van een nieuw artikel 26 ter  dat de lidstaten een rechtsgrondslag moet bieden voor 
maatregelen om de teelt van alle of bijzondere ggo's, toegelaten overeenkomstig deel C van 
deze richtlijn of Verordening (EG) nr. 1829/2003 op hun gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.  

"Artikel 26 ter
Teelt
De lidstaten mogen maatregelen nemen om de teelt van alle of bijzondere ggo's, toegelaten 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn of Verordening (EG) nr. 1829/2003 en bestaande uit 
genetisch gemodificeerde rassen die in de handel zijn gebracht overeenkomstig de relevante 
EU-wetgeving betreffende het in de handel brengen van zaad en teeltmateriaal, op hun gehele 
grondgebied of een deel daarvan te beperken of te verbieden, mits:
a) die maatregelen zijn gebaseerd op andere redenen dan die welke verband houden 

met de beoordeling van het schadelijke effect op de gezondheid en het milieu, dat kan 
worden veroorzaakt door de bewuste introductie of het in de handel brengen van 
ggo's;

alsmede,
b) zij in overeenstemming zijn met de Verdragen.
In afwijking van Richtlijn 98/34/EG delen de lidstaten die voornemens zijn met redenen 
omklede maatregelen uit hoofde van dit artikel te nemen deze één maand vóór de vaststelling 
daarvan ter informatie mee aan de andere lidstaten en de Commissie."

In overweging 5 van het voorstel schrijft de Commissie: "Uit de ervaring is gebleken dat de 
teelt van GGO's een kwestie is waaraan de lidstaten op centraal of op regionaal en lokaal 
niveau bijzondere aandacht schenken. In tegenstelling tot kwesties in verband met het in de 
handel brengen en de invoer van ggo's, die op EU-niveau geregeld moeten blijven om de 
interne markt in stand te houden, is de teelt erkend als een kwestie met een sterke 
lokale/regionale dimensie. Overeenkomstig artikel 2, lid 2, VWEU moeten de lidstaten 
daarom de mogelijkheid hebben om regels vast te stellen voor de daadwerkelijke teelt van 
ggo's op hun grondgebied nadat voor het ggo een wettelijke vergunning voor het in de handel 
brengen is verleend." Overweging 6 van het voorstel luidt als volgt: "In deze context lijkt het 
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passend om de lidstaten overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel meer vrijheid te geven bij 
het nemen van besluiten of zij ggo-gewassen al dan niet op hun grondgebied willen laten telen 
zonder wijziging van het vergunningensysteem van de Unie inzake ggo's en ongeacht de 
maatregelen die de lidstaten overeenkomstig artikel 26 bis van Richtlijn 2001/18/EG mogen 
nemen om de onbedoelde aanwezigheid van ggo's in andere producten te vermijden". In 
overweging 7 wordt voorts verklaard: "De lidstaten moeten daarom in staat worden gesteld 
om maatregelen vast te stellen voor het beperken of verbieden van de teelt van alle of 
bijzondere ggo's op hun gehele grondgebied of een deel daarvan respectievelijk om de 
maatregelen die zij passend achten te wijzigen, in alle fasen van de verlening, herverlening of 
intrekking van de vergunning voor het in de handel brengen van de desbetreffende ggo's. Dit 
moet ook gelden voor genetisch gemodificeerde rassen van zaad en teeltmateriaal dat in de 
handel wordt gebracht overeenkomstig de desbetreffende wetgeving inzake het in de handel 
brengen van zaad en teeltmateriaal en met name overeenkomstig de Richtlijnen 2002/53/EG 
en 2002/55/EG. De maatregelen mogen alleen betrekking hebben op de teelt van ggo's en niet 
op het vrije verkeer en de invoer van genetisch gemodificeerd zaad en teeltmateriaal, als 
product of in producten, en de producten van de oogst daarvan. Zij mogen evenmin van 
invloed zijn op de teelt van niet genetisch gemodificeerde rassen van zaad en teeltmateriaal 
waarin accidentele of technisch niet te voorkomen sporen van in de EU toegelaten GGO's 
worden aangetroffen." En overweging 9: "Op grond van het subsidiariteitsbeginsel is het doel 
van deze verordening niet de harmonisatie van de teeltomstandigheden in de lidstaten maar 
de toekenning van de vrijheid aan de lidstaten om andere redenen aan te voeren dan 
wetenschappelijke beoordeling van de gezondheids- en milieurisico's voor het verbod van de 
teelt van ggo's op hun grondgebied. (...)"
Artikel 26 ter zou zowel gelden voor GGO’s die uit hoofde van richtlijn 2001/18/EG als voor 
GGO’s die uit hoofde van verordening nr. 1829/2003 zijn toegelaten.

III. Zienswijze van het Hof van Justitie: doel en inhoud van de voorgestelde maatregelen

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie kunnen bepaalde beginselen worden afgeleid. 
Allereerst is de keuze van de juiste rechtsgrond van constitutioneel belang, gelet op de gevolgen 
van de rechtsgrond voor de fundamentele bevoegdheden en de procedure1.

Ten tweede mag de keuze van de rechtsgrond niet afhangen van de overtuiging van de 
desbetreffende instelling omtrent het nagestreefde doel, maar moet zij "berusten op objectieve 
gegevens die voor rechterlijke toetsing2 vatbaar zijn" , zoals het doel en de inhoud van de 
handeling3.  

IV. Analyse

Artikel 114 TFEU: de oorspronkelijke rechtsgrondslag

Op grond van artikel 114 VWEU kunnen volgens de gewone wetgevingsprocedure 
                                               
1 Advies 2/00 Protocol van Carthagena, Jurispr. 2001 blz. I-9713, par. 5; Zaak C-370/07, Commissie/Raad,  
Jurispr. 2009 blz. I-8917, punten 46-49; advies 1/08, Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten, 
Jurispr. 2009 blz. I-11129, pnt. 110.
2 Zaak C-45/86, Commissie / Raad, Jurispr. 1987, blz. 1493, punt 11.
3 Zaak C-300/89, Commissie / Raad, Jurispr. 1987, blz. I-2867, punt 10.  
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communautaire maatregelen worden vastgesteld "die de instelling en de werking van de 
interne markt betreffen". Dit artikel dient gelezen te worden in combinatie met artikel 26 
VWEU, inhoudende dat het vrije verkeer van goederen als fundamenteel beginsel van de 
instelling van de interne markt moet worden beschouwd.  Bovendien moet worden bedacht 
dat de Commissie volgens artikel 114, lid 3, bij maatregelen in verband met gezondheid, 
veiligheid en bescherming van milieu en consument van een "hoog beschermingsniveau" 
moet uitgaan.  Op grond van de leden 4 t/m 9 is het de lidstaten toegestaan nationale 
maatregelen te nemen om gerechtvaardigde verboden of beperkingen te stellen aan invoer, 
uitvoer of doorvoer in de zin van artikel 36 VWEU, ook waar een harmonisatiemaatregel 
geldt.  De leden 4 t/m 9 brengen daarom een belangrijke nuancering aan op het doel in meer 
algemene zin van het artikel, namelijk de totstandkoming en de werking van de interne markt 
te bevorderen.

Het doel en de inhoud van de maatregel is, de lidstaten de vrijheid te geven om met een beroep 
op andere redenen dan wetenschappelijke beoordeling van de gezondheids- en milieurisico's de 
teelt van ggo's op hun grondgebied te verbieden of te beperken. Hiertoe machtigt het nieuwe 
artikel 26 ter de lidstaten om maatregelen te nemen om de teelt van GGO’s, (i) die zijn 
toegelaten overeenkomstig deel C van deze richtlijn of Verordening (EG) nr. 1829/2003 en 
bestaan uit genetisch gemodificeerde rassen die in de handel zijn gebracht overeenkomstig de 
relevante EU-wetgeving betreffende het in de handel brengen van zaad en teeltmateriaal, op 
hun gehele grondgebied of een deel daarvan te beperken of te verbieden, (ii) onder de 
volgende voorwaarden: a) die maatregelen zijn gebaseerd op andere redenen dan die welke 
verband houden met de beoordeling van het schadelijke effect op de gezondheid en het milieu, 
dat kan worden veroorzaakt door de bewuste introductie of het in de handel brengen van 
ggo's; en  b) zij zijn in overeenstemming met de Verdragen." Het voorstel tracht dus 
duidelijkheid te brengen in het bestaande rechtskader, door de lidstaten uitdrukkelijk de 
ruimte te geven om de teelt van GGO’s te beperken of te verbieden in alle gevallen die niet 
zijn geharmoniseerd, d.w..z die geen verband houden met de beoordeling van het schadelijke 
effect op gezondheid en milieu. In feite heeft het voorstel geen ander oogmerk dan een zekere 
"flexibiliteit" aan te brengen in het bestaande gecentraliseerde systeem voor toelating van 
GGO’s. Om die reden is de door de Commissie gekozen rechtsgrondslag de juiste.

Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door eventuele twijfel aan de meerwaarde die 
het voorstel van de Commissie brengt, omdat aan artikel 26 ter in de praktijk alleen een 
beperkte betekenis kan toekomen.  In dit verband is de verwijzing naar ‘de verdragen’ onder 
punt (b) van belang. Afgezien van de voor de hand liggende vraag of en wanneer een 
maatregel van de Unie of een lidstaat met de Verdragen in overeenstemming is, schijnt deze 
bepaling impliciet te verwijzen naar de leden 4 - 9 van artikel 114 VWEU en naar artikel 36 
VWEU. De juridische dienst van het Parlement heeft in zijn advies al een uitvoerige analyse 
gemaakt van mogelijke redenen om de teelt van GGO’s te beperken of te verbieden (paragr.
13-23). Hier volstaat de opmerking dat er voor beperkende maatregelen door de lidstaten 
wegens "andere redenen" niet veel mogelijkheden denkbaar zijn.

Het gaat hier niet werkelijk om loslaten van Unie-bevoegdheid, maar ook al zou het voorstel 
als "de-harmonisatie"-maatregel aan te merken zijn1 dan blijft artikel 114 VWEU nog de 

                                               
1 Zoals de juridische dienst van de Raad beweert in diens advies waarin hij artikel 114 VWEU als geldige 
rechtsgrondslag afwijst. Zie de andersluidende opvatting van de juridische dienst van het Parlement in paragraaf  
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juiste rechtsgrondslag. Met name het argument dat "de-harmonisatie" op grond van artikel 
114 VWEU alleen zou zijn toegestaan als de "de-harmoniserende" wijziging bedoeld is om 
verbetering te brengen in de werking van de interne markt, is moeilijk vol te houden. Artikel 
114 VWEU verschaft de Unie-wetgever de bevoegdheid om harmonisatiemaatregelen in te 
voeren met het oog op de soepele werking van de interne markt en bijgevolg ook om reeds 
genomen maatregelen aan te passen aan veranderende omstandigheden, door de reeds tot 
stand gebrachte mate van harmonisatie te verhogen dan wel te verlagen, of zelfs door een 
harmonisatiemaatregel in te trekken. Artikel 114 VWEU moet gelezen worden in het licht van 
artikel 2, lid 2 VWEU dat uitdrukkelijk bepaalt: "In de gevallen waarin bij de Verdragen op 
een bepaald gebied een bevoegdheid aan de Unie wordt toegedeeld die zij met de lidstaten 
deelt, kunnen de Unie en de lidstaten wetgevend optreden en juridisch bindende 
handelingen vaststellen. De lidstaten oefenen hun bevoegdheid uit voor zover de Unie 
haar bevoegdheid niet heeft uitgeoefend. De lidstaten oefenen hun bevoegdheid weer uit 
voor zover de Unie besloten heeft haar bevoegdheid niet meer uit te oefenen." Advocaat-
Generaal Poiares Maduro schrijft in zijn conclusie in de zaak Vodafone: "Artikel 95 EG kan 
inderdaad de grondslag vormen voor een intensivering van regulering in aanvulling op 
maatregelen tot deregulering."1 en het Hof overwoog in diezelfde zaak: "Wanneer een op 
artikel 95 EG gebaseerde handeling reeds alle handelsbelemmeringen op het gebied dat hij 
harmoniseert heeft weggenomen, kan deze omstandigheid de communautaire wetgever niet de 
mogelijkheid ontnemen die bepaling aan te passen aan gewijzigde omstandigheden of nieuwe 
kennis, gelet op zijn taak van toezicht op de bescherming van de in het Verdrag erkende 
algemene belangen "2.

Artikel 192 VWEU als rechtsgrondslag

De rapporteur van de Commissie ENVI pleit voor artikel 192 VWEU als juiste 
rechtsgrondslag, om de volgende reden: "Aangezien de lidstaten rekening houden met 
factoren in verband met de bescherming van fauna en flora, bodembestemming en ruimtelijke 
ordening, gebieden waarop zij nog aanzienlijke bevoegdheden hebben, is het verantwoord dat 
de huidige verordening gebaseerd is op artikel 192 van het Verdrag."

Artikel 192, lid 1 ziet op maatregelen volgens de normale wetgevingsprocedure, ter uitvoering 
van het in artikel 191 voorgeschreven Uniebeleid inzake onder meer behoud, bescherming en 
verbetering van de kwaliteit van het milieu, en de bescherming van de menselijke gezondheid.  
Artikel 192, lid 2 ziet op maatregelen volgens een speciale wetgevingsprocedure met 
betrekking tot onder meer beheer van waterreserves en het gebruik van land.  In het 
amendement wordt niet nader aangegeven of het eerste dan wel het tweede lid als juiste 
bepaling in aanmerking komt.

Naar de inhoud van het voorstel te oordelen zal artikel 192, lid 1, hier meer het meest 
relevant zijn: “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." Zoals hierboven gezegd, heeft het voorstel tot doel, de 

                                                                                                                                                  
12 van diens advies.
1 Conclusie in zaak C-58/08 Vodafone, nog niet gepubliceerd in Jurispr., punt 9.
2 Zaak C-58/08 Vodafone,  nog niet gepubliceerd in Jurispr., punt 34.
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lidstaten de vrijheid te geven om met een beroep op andere redenen dan wetenschappelijke 
beoordeling van de gezondheids- en milieurisico's de teelt van ggo's op hun grondgebied te 
verbieden of te beperken. Duidelijk is dus dat het voorstel niet strekt tot realisering van een 
van de doelstellingen van artikel 191 VWEU. Integendeel, het is juist de bedoeling dat de 
lidstaten andere redenen kunnen aanvoeren dan overwegingen van milieu- of 
gezondheidsbescherming, voor het beperken of verbieden van GGO-teelt op hun grondgebied.
Kijken we dus naar het oorspronkelijke Commissievoorstel dan moet de conclusie luiden dat 
er geen grond is voor gebruik van artikel 192 VWEU als rechtsgrondslag.

De rapporteur heeft echter een aantal amendementen ingediend die bij goedkeuring ook een 
wijziging van de rechtsgrondslag vereisen. Zonder al te uitvoerig op het ontwerpverslag in te 
gaan, zij in het bijzonder gewezen op amendement 8, dat als volgt luidt:

Amendment 8

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

In Richtlijn 2001/18/EG wordt met ingang 
van de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening het volgende artikel
ingevoegd:

1) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 26 ter "Artikel 26 ter

Teelt Teelt
De lidstaten mogen maatregelen nemen om 
de teelt van alle of bijzondere ggo's, 
toegelaten overeenkomstig deel C van deze 
richtlijn of Verordening (EG) nr. 
1829/2003 en bestaande uit genetisch 
gemodificeerde rassen die in de handel zijn 
gebracht overeenkomstig de relevante EU-
wetgeving betreffende het in de handel 
brengen van zaad en teeltmateriaal, op hun 
gehele grondgebied of een deel daarvan te 
beperken of te verbieden, mits:

De lidstaten mogen maatregelen nemen om 
de teelt van alle of bijzondere ggo's, 
toegelaten overeenkomstig deel C van deze 
richtlijn of Verordening (EG) nr. 
1829/2003 en bestaande uit genetisch 
gemodificeerde rassen die in de handel zijn 
gebracht overeenkomstig de relevante
wetgeving van de Unie betreffende het in 
de handel brengen van zaad en 
teeltmateriaal, op hun gehele grondgebied
of een deel daarvan te beperken of te 
verbieden, mits:

a) die maatregelen zijn gebaseerd op
andere redenen dan die welke verband
houden met de beoordeling van het 
schadelijke effect op de gezondheid en het 
milieu, dat kan worden veroorzaakt door 
de bewuste introductie of het in de handel 

a) die maatregelen zijn gebaseerd op 
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brengen van ggo's;
i) op redenen die verband houden met
milieugevolgen die kunnen worden 
veroorzaakt door de introductie of het in 
de handel brengen van ggo's en die 
komen bovenop de milieugevolgen die zijn 
onderzocht bij de beoordeling van het 
schadelijke effect op het milieu die is 
uitgevoerd op grond van deel C van deze 
richtlijn; of

ii) het ontbreken van of een gebrek aan 
gegevens over de mogelijke negatieve 
gevolgen van de introductie van ggo's 
voor het grondgebied van een lidstaat of 
de biodiversiteit in die lidstaat; of
iii) andere redenen, o.a. veranderingen in 
de landbouwpraktijk, de 
bodembestemming, de ruimtelijke 
ordening, sociaaleconomische gevolgen of 
andere legitieme factoren; 

en en

b) zij in overeenstemming zijn met de 
Verdragen.

b) zij in overeenstemming zijn met de 
Verdragen.

In afwijking van Richtlijn 98/34/EG delen 
de lidstaten die voornemens zijn met 
redenen omklede maatregelen uit hoofde 
van dit artikel te nemen deze één maand 
vóór de vaststelling daarvan ter informatie 
mee aan de andere lidstaten en de 
Commissie."

In afwijking van Richtlijn 98/34/EG delen 
de lidstaten die voornemens zijn met 
redenen omklede maatregelen uit hoofde 
van dit artikel te nemen deze één maand 
vóór de vaststelling daarvan ter informatie 
mee aan de andere lidstaten en de 
Commissie."

Ter motivering van dit amendement schrijft de rapporteur: "De risicobeoordeling op 
communautair niveau kan niet uitputtend zijn. Bovendien moet het ontbreken van gegevens of 
de ontoereikendheid van de gegevens over de mogelijke negatieve gevolgen van het ggo voor 
de specifieke nationale ecosystemen of milieus waarin wordt geïntroduceerd, volstaan als 
reden voor de lidstaat om de teelt van het ggo of de ggo's in kwestie te mogen verbieden. De 
lidstaten moeten ook kunnen verwijzen naar andere factoren, al dan niet in verband met 
gevolgen voor het milieu."

De redenen waarom een lidstaat de teelt van GGO’s kan beperken of verbieden, worden met 
dit amendement zozeer uitgebreid dat in feite ook ecologische redenen eronder komen te 
vallen, en in zoverre moet daardoor van een wijziging in het doel van het voorstel worden 
gesproken. Eigenlijk hebben alle amendementen die de rapporteur voorstelt, de bedoeling de 
lidstaten heel specifieke redenen en mogelijkheden te verschaffen om de teelt van GGO’s aan 



PE462.539v01-00 12/12 AL\861914NL.doc

NL

banden te leggen. Er worden voorwaarden genoemd die verband houden met het milieu en 
milieubehoud en –bescherming, zoals de mogelijke negatieve gevolgen van het GGO voor het 
ecosysteem, veranderingen in het grondgebruik, bescherming van fauna en flora enz. De 
lidstaten die de teelt van GGO’s op hun grondgebied niet willen toestaan proberen nu ethische 
argumenten aan te voeren, die echter voor het Hof van Justitie weinig kans van slagen 
bieden1. Zoals de juridische dienst van het Parlement in zijn advies reeds opmerkte, zal de 
wijziging van de richtlijn zoals de Commissie die voorstelt (nl. invoeging van het nieuwe 
artikel 26 ter) in wezen geen verandering brengen in het huidige vergunningenstelsel voor de 
teelt van GGO’s.  In aanmerking genomen dat argumenten tegen de teelt van GGO’s met 
name steunen op gronden in verband met het milieu, zou de juiste grondslag voor het voorstel 
zoals geamendeerd door de rapporteur artikel 192, lid 1 VWEU moeten zijn. Ook lijkt het 
minder juist om maatregelen inzake de introductie in het milieu van GGO’s te baseren op 
gronden die de interne markt betreffen. In de eerste plaats zijn GGO’s niet gelijk te stellen 
met willekeurige andere producten want het gaat hier om levende organismen die zich kunnen 
voortplanten en vermenigvuldigen, en in de tweede plaats hebben zij invloed op 
productiestelsels en ecosystemen, die her en der in de Unie zeer divers zijn.

Conclusie:

Gelet op het pakket amendementen op het voorstel dat de rapporteur heeft ingediend, luidt de 
conclusie dat artikel 192, lid 1 VWEU de juiste rechtsgrondslag is.

In haar vergadering van 22 maart 2011 heeft de Commissie juridische zaken dan ook met 9 
stemmen voor en 8 stemmen tegen2 besloten tot de aanbeveling, het voorstel te baseren op 
artikel 192, lid 1 VWEU.

Hoogachtend,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Zaak C-165/08, Commissie / Polen, Jurispr. 2009, blz. I-6843.
2 Bij de eindstemming waren aanwezig: Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Luigi Berlinguer (ondervoorzitter), 
Evelyn Regner (ondervoorzitter), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (rapporteur), Tadeusz Zwiefka, Françoise 
Castex, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří 
Maštálka, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.


