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Geachte heer De Castro,

Bij schrijven van 8 juni 2011 heeft u, overeenkomstig artikel 37, lid 2, van het Reglement, de 
Commissie juridische zaken verzocht haar oordeel te geven over de toevoeging van een 
rechtsgrond aan bovengenoemd verordeningsvoorstel.

De door de Commissie voorgestelde rechtsgronden zijn de eerste alinea van artikel 42 en 
artikel 43 lid 2 van het VWEU die beide onder Titel III over "Landbouw en visserij" 
van het derde deel van het VWEU, getiteld "Het beleid en intern optreden van de Unie", 
vallen. 

De rechtsgrond die volgens het voorstel nu moet worden toegevoegd is artikel 349 van het 
VWEU dat onder het zevende deel van het VWEU over "Algemene en slotbepalingen" valt. 
In dit artikel wordt de procedure omschreven die moet worden gevolgd bij het aannemen van 
specifieke maatregelen die met name bedoeld zijn om de voorwaarden vast te stellen van de 
toepassing van de Verdragen op de ultraperifere gebieden van de Unie.
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I - Achtergrond

Met onderhavig voorstel heeft de Commissie de procedure in gang gezet om verordening 
(EG) 247/2006 van 30 januari 2006 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten 
behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie1 in een nieuw jasje te steken om meer 
duidelijkheid te scheppen en de verordening te stroomlijnen met het Verdrag van Lissabon, 
meer in het bijzonder met betrekking tot gedelegeerde en uitvoeringshandelingen uit hoofde 
van de artikelen 290 en 291 VWEU. 

De rechtsgronden van verordening (EG) 247/2006 waren de artikelen 36, 37 en 299 lid 2 
VEG, die respectievelijk overeenkomen met de huidige artikelen 42, 43 en 349 VWEU.

Verordening (EG) 247/2006 gaat vergezeld van een verordening van de Commissie2 die op 
grond van artikel 25 van de basisverordening is aangenomen en waarin gedetailleerde regels 
zijn opgenomen met betrekking tot de toepassing ervan. Deze verordening is drie maal 
gewijzigd, de laatste keer in 2009.

In hun respectieve adviezen over het voorstel hebben de Commissie regionale ontwikkeling 
en het E u r o p e e s  economisch en sociaal comité de toevoeging van 
artikel 349 VWEU als rechtsgrondslag aanbevolen.

II - Relevante artikelen van het VWEU 

In het Commissievoorstel worden de volgende artikelen als rechtsgronden opgevoerd (de 
onderstreepte zinsneden omvatten de uitvoeringsbepalingen): 

Artikel 39
1. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft ten doel: 
(a) de productiviteit van de landbouw te doen toenemen door de technische 
vooruitgang te bevorderen en door zowel de rationele ontwikkeling van de 
landbouwproductie als een optimaal gebruik van de productiefactoren, met 
name de arbeidskrachten, te verzekeren;
(b) aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, 
met name door de verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de 
landbouw werkzaam zijn; 
(c) de markten stabiliseren; 
(d) de voorziening veilig te stellen; 
(e) redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren. 
                                               
1 PB L 42 van 14.2.2006, blz. 1.
2 Verordening (EG) nr. 793/2006 van de Commissie van 12 april 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen 
voor Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten 
behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie (PB L 145 van 31.5.2006, blz.1).
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2. Bij het tot stand brengen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en van 
de daarvoor te treffen bijzondere voorzieningen zal rekening gehouden 
worden met: 
(a) de bijzondere aard van het landbouwbedrijf, welke voortvloeit uit de 
maatschappelijke structuur van de landbouw en uit de structurele en 
natuurlijke ongelijkheid tussen de verschillende landbouwgebieden; 
(b) de noodzaak de dienstige aanpassingen geleidelijk te doen verlopen; 
(c) het feit, dat de landbouwsector in de lidstaten nauw verweven is met de 
gehele economie. 

Artikel 40
1. Om de in artikel 39 gestelde doeleinden te bereiken wordt een 
gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten tot stand gebracht. 
Naar gelang van de producten neemt deze ordening een van de volgende 
vormen aan: 
(a) gemeenschappelijke regels inzake mededinging, 
(b) verplichte coördinatie van de verschillende nationale marktorganisaties, 
(c) een Europese marktorganisatie. 
2. De gemeenschappelijke ordening in een der in lid 1 vermelde vormen kan 
alle maatregelen medebrengen welke noodzakelijk zijn om de in artikel 39 
omschreven doelstellingen te bereiken, met name prijsregelingen, subsidies 
zowel voor de productie als voor het in de handel brengen der verschillende 
producten, systemen van voorraadvorming en opslag en gemeenschappelijke 
organisatorische voorzieningen voor de stabilisatie van de in- of uitvoer. 
Zij moet zich beperken tot het nastreven van de in artikel 39 genoemde 
doeleinden en elke discriminatie tussen producenten of verbruikers van de 
Unie uitsluiten. 
Een eventueel gemeenschappelijk prijsbeleid moet op gemeenschappelijke 
criteria en op eenvormige berekeningswijzen berusten.

Artikel 42
De bepalingen van het hoofdstuk over regels betreffende de mededinging zijn 
op de voortbrenging van en de handel in landbouwproducten slechts in 
zoverre van toepassing, als door het Europees Parlement en de Raad met 
inachtneming van de in artikel 39 vermelde doeleinden zal worden bepaald 
binnen het raam van de bepalingen en overeenkomstig de procedure van 
artikel 43, lid 2.
De Raad kan, op voorstel van de Commissie, machtiging geven tot het 
verlenen van steun: 
(a) ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden 
benadeelde bedrijven; 
(b) in het kader van economische ontwikkelingsplannen. 

Artikel 43
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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. 
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. 
4. De in artikel 40, lid 1, genoemde gemeenschappelijke ordening kan 
overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande lid in de plaats worden 
gesteld van de nationale marktorganisaties: 
(a) indien de gemeenschappelijke ordening aan de lidstaten welke tegen deze 
maatregelen gekant zijn en zelf over een nationale organisatie voor de 
betrokken productie beschikken, gelijk-waardige waarborgen biedt inzake de 
werkgelegenheid en de levensstand van de betrokken producenten, met 
inachtneming van het ritme van de mogelijke aanpassing en van de 
nood-zakelijke specialisatie, en 
(b) indien deze ordening aan het handelsverkeer binnen de Unie analoge 
voorwaarden waarborgt als op een nationale markt bestaan. 
5. Wanneer voor bepaalde grondstoffen een gemeenschappelijke ordening in 
het leven wordt geroepen, voordat er reeds een gemeenschappelijke ordening 
voor de overeenkomstige verwerkte producten bestaat, mogen de betrokken 
grondstoffen, gebruikt voor de producten die voor uitvoer naar derde landen 
zijn bestemd, van buiten de Unie worden ingevoerd. 

Voorgesteld wordt  het volgende artikel als rechtsgrond toe te voegen:

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 
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 
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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

In de eerste alinea van artikel VWEU is bepaald dat het Parlement en de Raad in het kader 
van artikel 43 lid 2 VWEU bepalen in hoeverre de mededingingsregels op de voortbrenging 
en de handel in landbouwproducten van toepassing zijn. Daarbij moeten zij rekening houden 
met de in artikel 39 neergelegde doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Artikel 43 li2 2 VWEU vormt de algemene rechtsgrondslag van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid op grond waarvan het Parlement en de Raad volgens de gewone 
wetgevingsprocedure de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, zoals 
bedoeld in artikel 40 VWEU, vaststellen.

Artikel 349 VWEU vormt de rechtsgrondslag met betrekking tot de voorwaarden voor de 
toepassing van de Verdragen op de ultraperifere gebieden, met inbegrip van 
gemeenschappelijk beleid. In het kader hiervan neemt de Raad op voorstel van de Commissie 
en na raadpleging van het Europees Parlement specifieke maatregelen voor deze gebieden 
aan. Volgens dit artikel stelt de Raad als enige maatregelen vast, en wordt het Parlement 
alleen geraadpleegd. Van belang is evenwel dat de Raad ingevolge artikel 16, lid 3, VEU bij 
gekwalificeerde meerderheid besluit, nu in artikel 349 VWEU immers niet anders is bepaald.

IV - Jurisprudentie inzake de rechtsgrondslag

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet de keuze van de rechtsgrondslag van 
een EU-maatregel gebaseerd zijn op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar 
zijn, waartoe met name het doel en de inhoud van de maatregel behoren1. De keuze van een 
onjuiste rechtsgrondslag kan dan ook aanleiding vormen tot de nietigverklaring van de 
                                               
1 Zaak C-45/86, Commissie v. Raad (Algemene tariefpreferenties) [1987] jur. 1439, para. 5; Zaak C-440/86, 
Commissie v. Raad [2007] jur. I-9097; Zaak C-411/86, Commissie v. Parlement en Raad (8 september 2009) (PB 
C 267 van 7.11.2009, blz. 8).
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desbetreffende handeling.

In het geval dat er sprake is van een maatregel die tegelijkertijd meerdere doelstellingen of 
componenten heeft die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zonder dat de ene 
ondergeschikt is aan de andere, heeft het Hof overwogen dat wanneer er derhalve 
verschillende rechtsgrondslagen van het Verdrag toepasselijk zijn, die maatregel op de 
verschillende desbetreffende rechtsgrondslagen moet worden gebaseerd.1

V. Doel en inhoud van de voorgestelde verordening

In de toelichting bij haar voorstel stelt de Commissie dat het voornamelijk tot doel heeft 
verordening (EG) 247/2006 in overeenstemming met het VWEU te brengen.

Met betrekking tot gedelegeerde handelingen heeft de wetgever op grond van het voorstel de 
bevoegdheid om besluiten over essentiële onderdelen van een specifieke regeling voor 
bepaalde landbouwproducten van de ultraperifere gebieden vast te stellen teneinde de 
moeilijkheden als gevolg van het ultraperifere karakter op te vangen (de zogenoemde 
"POSEI-regeling"). De algemene lijnen van deze regeling en de onderliggende algemene 
beginselen worden door de wetgever vastgesteld. Uit hoofde van artikel 290 VWEU kan de 
wetgever de Commissie opdragen bepaalde niet-essentiële onderdelen aan te vullen of te 
wijzigen. Zo kan de Commissie bij gedelegeerde handeling aanvullende elementen vaststellen 
die nodig zijn voor de goede werking van de door de wetgever vastgestelde regeling. Uit 
hoofde van het voorstel kan de Commissie derhalve via een gedelegeerde handeling 
voorwaarden en maatregelen vaststellen die binnen het kader van de POSEI-progamma's 
vallen.

Overeenkomstig artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
zijn de lidstaten belast met de uitvoering van de door de wetgever vastgestelde regeling. 
Volgens de Commissie is het echter noodzakelijk erop toe te zien dat de POSEI-programma's 
op eenvormige wijze in de lidstaten worden uitgevoerd om concurrentieverstoring of 
discriminatie tussen de marktdeelnemers te voorkomen. Uit hoofde van het voorstel verleent 
de wetgever de Commissie dan ook de bevoegdheid om in overeenstemming met artikel 291 
lid 2 van het Verdrag bepaalde aspecten van de programma's te implementeren.

De eerste vijf overwegingen van het voorstel luiden als volgt (onderstreping toegevoegd):

(1) Bij Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad van 30 januari 2006 
houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van 
de ultraperifere gebieden van de Unie zijn specifieke maatregelen op 
landbouwgebied vastgesteld die de gevolgen moeten ondervangen van 
de moeilijkheden welke voortvloeien uit de uitzonderlijke situatie van 
de in artikel 349 van het Verdrag genoemde ultraperifere gebieden 
van de Unie2. Deze maatregelen krijgen concreet vorm via 
steunprogramma’s voor elk gebied, die een essentieel instrument zijn 

                                               
1 Zaak C-155/07, Parlement v. Raad [2008] jur. I-8103, para. 36.
2 PB L 42 van 14.2.2006, blz. 1.
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voor de voorziening van die gebieden met landbouwproducten. Naar 
aanleiding van nieuwe, noodzakelijk gebleken wijzigingen en als 
gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moet 
Verordening (EG) nr. 247/2006 worden ingetrokken en door een 
nieuwe tekst worden vervangen.

(2) De fundamentele doelstellingen waartoe de regeling ten behoeve van 
de ultraperifere gebieden van de Unie moet bijdragen, moeten nader 
worden omschreven.

(3) Er moet worden gepreciseerd wat de inhoud moet zijn van de 
"Programmes d'Options Spécifiques à l'Eloignement et l'Insularité –
programma’s met speciaal op het afgelegen en insulaire karakter 
afgestemde maatregelen" (hierna "POSEI-programma's" genoemd), 
die krachtens het subsidiariteitsbeginsel door de betrokken lidstaten 
op het geografisch meest geschikte niveau moeten worden vastgesteld 
en door hen aan de Commissie ter goedkeuring moeten worden 
voorgelegd.

(4) Om de doelstellingen van de regeling ten behoeve van de ultraperifere 
gebieden van de Unie beter te bereiken moeten de POSEI-
programma's maatregelen bevatten die de voorziening met 
landbouwproducten garanderen, alsook het behoud en de ontwikkeling 
van de lokale landbouwproductie. Het programmeringsniveau moet 
dichter bij de betrokken gebieden worden gebracht en er moet 
systematisch worden gewerkt met een aanpak die op een partnerschap 
tussen de Commissie en de lidstaten is gebaseerd.

(5) Krachtens het subsidiariteitsbeginsel en vanuit een streven naar 
flexibiliteit, die de basis vormen van de programmeringsaanpak voor 
de regeling ten behoeve van de ultraperifere gebieden, is het de door 
de lidstaat aangewezen autoriteiten toegestaan wijzigingen in het 
programma voor te stellen om het aan de realiteit van de ultraperifere 
gebieden aan te passen. Vanuit datzelfde streven moet de procedure 
voor de wijziging van de programma's worden aangepast aan de 
relevantie van elk soort wijziging.

In artikel 2 van het voorstel, is onder het kopje "Doelstellingen" bepaald dat het voorstel de 
volgende twee doelstellingen nastreeft (onderstreping toegevoegd):

(a) de voorziening te garanderen van de ultraperifere gebieden met 
producten die van essentieel belang zijn voor de menselijke 
consumptie, voor de verwerking of als productiemiddel in de 
landbouw, en daarbij de door het ultraperifere karakter veroorzaakte 
extra kosten te verlichten;
b) de landbouwactiviteit in de ultraperifere gebieden in stand te 
houden en te ontwikkelen, met inbegrip van de productie, verwerking 
en afzet van lokale producten.

Naast bepalingen over gedelegeerde en uitvoeringsbepalingen omvat het voorstel tevens 
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enkele kleine wijzigingen om rekening te houden met de veranderingen in de EU-wetgeving 
en de praktische uitvoering van de verordening van 2006.

Het ontwerpverslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling omvat 
74 amendementen op het Commissievoorstel, waarvan het eerste tot doel heeft artikel 349 
VWEU als extra rechtsgrondslag toe te voegen. In amendement 19 wordt daarnaast gesteld 
dat met dit artikel rekening moet worden gehouden om de ultraperifere gebieden een 
bijzondere status te verlenen zodat deze zich op voet van gelijkheid met de rest van de Unie 
kunnen ontwikkelen en integreren dankzij specifieke programma's die zijn aangepast aan hun 
bijzondere situatie. De overige amendementen in het ontwerpverslag hebben voornamelijk 
betrekking op technische bepalingen over gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.

VI - Vaststelling van de juiste rechtsgrond

Aangezien verordening (EG) 247/2006, die door het voorstel in een nieuw jasje wordt 
gegoten, deels gebaseerd was op de VEG-voorganger van artikel 349 VWEU en het doel en 
de inhoud van het voorstel rechtstreeks betrekking hebben op de reikwijdte en inhoud van 
specifieke maatregelen voor de ultraperifere gebieden en de tenuitvoerlegging van deze 
maatregelen, moet artikel 349 VWEU ongetwijfeld in de rechtsgronden worden opgenomen.

In artikel 349 VWEU wordt weliswaar niet, zoals in artikel 43 lid 2 VWEU, de toepassing 
van de gewone wetgevingsprocedure voorgeschreven, maar wel dat de Raad bij 
gekwalificeerde meerderheid besluit. Deze bepalingen zijn daarom procedureel gezien niet 
onverenigbaar.

VII - Conclusie en aanbeveling

In het licht van het voorafgaande moet artikel 349 VWEU aan de eerste alinea van artikel 42 
en artikel 43 lid 2 VWEU worden toegevoegd om de rechtsgrond van de voorgestelde 
verordening te vervolledigen.

Op haar vergadering van 11 juli 2011 besloot de Commissie juridische zaken dan ook met 
eenparigheid van stemmen (21 stemmen vóór en geen onthoudingen)1 u het volgende aan te 
bevelen: het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende 
specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de 
Unie (COM(2010)0498) moet gebaseerd worden op de eerste alinea van artikel 42 VWEU, 
artikel 43 li2 VWEU en artikel 349 VWEU.

                                               
1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Luigi Berlinguer (ondervoorzitter), 
Raffaele Baldassarre (ondervoorzitter), Evelyn Regner (ondervoorzitter), Sebastian Valentin Bodu 
(ondervoorzitter), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Antonio Masip 
Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Francesco Enrico Speroni, 
Dimitar Stoyanov, Kurt Lechner, Paulo Rangel, Dagmar Roth-Behrendt, Toine Manders, Eva Lichtenberger.
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Hoogachtend,

Klaus-Heiner LEHNE


