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Geachte heer De Castro,

Bij schrijven van 7 juni 2012 hebt u, overeenkomstig artikel 37, lid 2, van het Reglement, de 
Commissie juridische zaken verzocht de juistheid na te gaan van de vervanging van “artikel 
42 en 43 van het VWEU”, zoals voorgesteld door de Commissie, door “artikel 42 en artikel 
43, lid 2, VWEU” als de rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (COM(2011)0627).

Achtergrond

I. Het voorstel

Het voorstel maakt deel uit van het wetgevingskader voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna "het GLB" genoemd) voor de periode 2014-2020. Het dient ter 
vervanging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake 
steun voor plattelandsontwikkeling uit het E u r o p e e s  Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO)1 en is gebaseerd op het op 6 oktober 2011 door de 
                                               
1 PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1.
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Commissie ingediende voorstel tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor 
alle fondsen die onder een gemeenschappelijk strategisch kader vallen1. Het nieuwe ELFPO is 
opgezet om in het nieuwe gemeenschappelijk strategisch kader te passen waaronder ook het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds 
en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij vallen, ten einde de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie (duurzame groei, slimme groei, inclusieve groei) te 
verwezenlijken.

Het voorstel gaat uit van het huidige concept voor plattelandsontwikkeling met meerjarige 
programma’s die worden opgezet en medegefinancierd door de lidstaten (of regio’s). In plaats 
van de vroegere drie assen die verband hielden met economische, milieu- en sociale 
onderwerpen met minimale uitgavenvereisten voor elke as, kent de nieuwe 
programmeringsperiode zes prioriteiten: bevordering van kennisoverdracht en innovatie; 
versterking van het concurrentievermogen; bevordering van de organisatie van de 
voedselketen en van het risicobeheer; herstel, instandhouding en versterking van 
ecosystemen; bevordering van het efficiënte gebruik van hulpbronnen en van de overstap naar 
een koolstofarme economie; bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en 
economische ontwikkeling in plattelandsgebieden. De lidstaten moeten nog steeds 25% van 
hun middelen voor plattelandsontwikkeling besteden aan zaken die verband houden met 
landbeheer en de bestrijding van de klimaatverandering. Om de gekwantificeerde 
doelstellingen die voor deze prioriteiten zijn vastgesteld te halen (en rekening houdend met 
hun eigen specifieke behoeften) moeten lidstaten/regio’s combinaties samenstellen van 
maatregelen uit een gestroomlijnd menu. De voorgestelde verordening bevat tevens 
voorschriften voor de voorbereiding, de goedkeuring en de herziening van programma's die 
grotendeels overeenkomen met de momenteel bestaande voorschriften, en biedt bovendien de 
mogelijkheid om subprogramma's op te stellen (bijv. voor jonge landbouwers, kleine 
landbouwbedrijven, berggebieden en korte voorzieningsketens). In het voorstel wordt verder 
de huidige samenwerkingsmaatregel versterkt, en er is een toolkit voor risicobeheer 
opgenomen met onder meer steun voor onderlinge fondsen en een nieuw instrument voor 
inkomensstabilisering.

II. De te beoordelen rechtsgrondslagen

1. De rechtsgrondslag van het voorstel

Het voorstel is gebaseerd op artikel 42 en artikel 43 VWEU, die als volgt luiden:

" Artikel 42 VWEU

(1) 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 

                                               
1 Commissievoorstel van 6.10.2011 voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk strategisch kader vallen, en tot 
vaststelling van algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006, COM(2011) 615.
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doeleinden zal worden bepaald binnen het raam van de bepalingen en overeenkomstig de 
procedure van artikel 43, lid 2.

(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 VWEU

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.

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, 
gelijkwaardige waarborgen biedt inzake de werkgelegenheid en de levensstand van de 
betrokken producenten, met inachtneming van het ritme van de mogelijke aanpassing en van 
de noodzakelijke specialisatie, en 

(b) indien deze ordening aan het handelsverkeer binnen de Unie analoge voorwaarden 
waarborgt als op een nationale markt bestaan. 

5. Indien voor bepaalde grondstoffen een gemeenschappelijke ordening in het leven wordt 
geroepen voordat er een gemeenschappelijke ordening voor de overeenkomstige verwerkte 
producten bestaat, mogen de betrokken grondstoffen die gebruikt worden voor de producten 
welke voor uitvoer naar derde landen zijn bestemd, van buiten de Unie worden ingevoerd.

2. Voorgestelde wijziging van de rechtsgrondslag

Bij schrijven van 7 juni 2012 hebt u de Commissie juridische zaken verzocht de juistheid na 
te gaan van de vervanging van “artikel 42 en 43 van het VWEU” door “artikel 42 en artikel 
43, lid 2, VWEU” als de rechtsgrondslag van het voorstel, aangezien de AGRI-rapporteur 
Luis Manuel Capoulas Santos een amendement met die strekking heeft ingediend in zijn 
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ontwerpverslag. Verder geeft u aan dat u deze wijziging meer ziet als een correctie van de 
rechtsgrondslag dan als een wijziging. 

III. Analyse 

Ten aanzien van de keuze van de rechtsgrondslag valt uit de vaste rechtspraak van het Hof 
een aantal beginselen af te leiden. Allereerst is de keuze van de juiste rechtsgrondslag gezien 
de gevolgen van de rechtsgrondslag voor de fundamentele bevoegdheden en de procedure van 
constitutioneel belang1. Ten tweede handelt iedere instelling volgens artikel 13, lid 2, van het 
VEU binnen de grenzen van de bevoegdheden die haar volgens de Verdragen zijn 
toegedeeld2. Ten derde moet volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie "de keuze 
van de rechtsgrondslag van een gemeenschapshandeling [...] berusten op objectieve gegevens 
die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn. Tot die gegevens behoren met name het doel en de
inhoud van de handeling"3. 

Artikel 42 VWEU heeft betrekking op de toepassing van mededingingsregels en op de 
machtiging tot het verlenen van staatssteun.

Artikel 43, lid 2, VWEU vormt de algemene rechtsgrondslag van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. Op grond van dit artikel stellen het Parlement en de Raad volgens de gewone 
wetgevingsprocedure de in artikel 40 VWEU bedoelde gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten in. De overige leden van artikel 43 lijken hier niet relevant te zijn (lid 1: 
indiening van Commissievoorstellen; lid 3: vaststelling van maatregelen door de Raad; lid 4: 
voorwaarden waaronder een gemeenschappelijke ordening in de plaats gesteld kan worden 
van nationale marktorganisaties; lid 5: gemeenschappelijke ordening voor bepaalde 
grondstoffen), en dus is het niet noodzakelijk ze hier aan de rechtsgrondslag toe te voegen.

De juiste rechtsgrondslag van de desbetreffende verordening is derhalve artikel 42 en artikel 
43, lid 2, VWEU.

De commissie behandelde deze kwestie op haar vergadering van 10 juli 2012. 

Op deze vergadering besloot de commissie, met algemene stemmen4, aan te bevelen dat de 
juiste rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) dient te zijn artikel 42 en artikel 43, lid 2, VWEU.

                                               
1 Advies 2/00 Protocol van Cartagena, Jurispr. 2001, blz. I-9713, punt 5; zaak C-370/07 Commissie vs. Raad 
(2009) Jur. 1-8917, par. 46-49; Advies 1/08, Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten, Jurispr. 
2009 blz. I-11129, punt 110.
2 Zaak C-403/05 Parlement vs. Commissie (2007) Jur. blz. I-9045, punt 49 en de daarin aangehaalde 
jurisprudentie.
3 Zie meest recentelijk zaak C-411/06 Commissie vs. Parlement en Raad, Jurispr. 2009, blz. I-7585.
4 Bij de eindstemming waren aanwezig: Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Evelyn Regner (ondervoorzitter), 
Françoise Castex (ondervoorzitter), Sebastian Valentin Bodu (ondervoorzitter), Axel Voss (rapporteur voor 
advies), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Luis de Grandes Pascual, 
Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, 
Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Hoogachtend,

Klaus-Heiner Lehne


