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Geachte heer Mato Adrover,

Bij schrijven van 3 juli 2012 hebt u, overeenkomstig artikel 37 van het Reglement, de 
Commissie juridische zaken gevraagd om advies over de mogelijke toevoeging van een 
rechtsgrondslag aan bovengenoemd voorstel voor een verordening.

De Commissie stelt als rechtsgrondslag artikel 43, lid 2, VWEU voor, dat onder Titel III 
("Landbouw en visserij") van het derde deel van het VWEU, getiteld "Het beleid en intern 
optreden van de Unie", valt. 

De rechtsgrondslag die volgens het voorstel moet worden toegevoegd is artikel 349 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.

In uw brief vraagt u in het bijzonder of artikel 43, lid 2, VWEU de enige passende 
rechtsgrondslag voor dit specifieke voorstel is, en of de artikelen 43, lid 2, en 349 VWEU als 
gezamenlijke rechtsgrondslag voor een concreet wetgevingsvoorstel kunnen worden vastgesteld, 
gezien het feit dat zij voorzien in de toepassing van verschillende wetgevingsprocedures.

I. - Achtergrond
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In het Groenboek "Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid" (GVB)1 kwam de
Commissie tot de slotsom dat de doelstellingen ten aanzien van een in alle opzichten (ecologisch, 
economisch en maatschappelijk) duurzaam visserijbeleid niet zijn verwezenlijkt en wordt een 
reeks structurele tekortkomingen van het huidige GVB genoemd. De Commissie vond dan ook 
dat het GVB fundamenteel moest worden hervormd en met het onderhavige voorstel stelt zij 
voor de bestaande verordening van de Raad2 in te trekken en te vervangen door een nieuwe 
GVB-verordening die moet worden vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad.

Globaal gezien moet het voorstel ervoor zorgen dat zowel de visserij als de aquacultuur 
plaatsvindt in milieuomstandigheden die duurzaam zijn op lange termijn, en bijdraagt tot de 
beschikbaarheid van voedselvoorraden. Het doel van het GVB is de exploitatie van levende 
mariene biologische hulpbronnen op een wijze die de visbestanden terugbrengt tot en handhaaft 
op niveaus die de maximale duurzame opbrengst kunnen opleveren, en de toepassing van 
voorzorgs- en ecosysteembenaderingen binnen het visserijbeheer. 

De Commissie heeft daarnaast aangegeven dat zij parallel aan het voorstel goedkeuring zal 
hechten aan een alomvattende mededeling over het toekomstige GVB, aan een voorstel voor een 
verordening betreffende de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en 
aquacultuurproducten, aan een mededeling over de externe dimensie van het GVB, en aan een 
rapport over specifieke onderdelen van de hierboven vermelde verordening van de Raad.

II. - Relevante artikelen van het VWEU 

In het Commissievoorstel worden het volgende artikel als rechtsgrondslag opgevoerd (de 
onderstreepte zinsneden omvatten de uitvoeringsbepalingen):

Artikel 43
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. 

                                               
1 COM(2009)0163.
2 Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame 
exploitatie van de visserijbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (PB L 358 van 
31.12.2002, blz. 59).
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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. 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 rechtsgrondslag 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 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, lid 2 VWEU vormt de rechtsgrondslag voor het gemeenschappelijk visserijbeleid, 
waarbij het Europees Parlement en de Raad de bepalingen vaststellen die nodig zijn voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen daarvan onder de normale wetgevingsprocedure.

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 
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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, 
aangezien in artikel 349 VWEU 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 
desbetreffende handeling.

In dit geval moet derhalve worden vastgesteld of het voorstel hetzij:
1. een tweeledige doelstelling of een tweeledige component heeft, waarvan één doelstelling of 

component als de belangrijkste of dominante kan worden aangemerkt, terwijl de andere 
doelstelling of component uitsluitend een bijkomend karakter heeft; hetzij 

2. tegelijkertijd een aantal doelstellingen of meerdere componenten heeft die onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden, waarbij niet één doelstelling of component secundair en indirect is in 
verhouding tot de andere.

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet de handeling in het eerste geval stoelen 
op één enkele rechtsgrondslag, te weten die welke vereist is door de belangrijkste of dominante 
doelstelling of component, terwijl in het tweede geval de handeling moet stoelen op meerdere, 
corresponderende rechtsgrondslagen2.

Het gebruik van een dubbele rechtsgrondslag kan evenwel niet op voorhand worden uitgesloten 
op basis van het feit dat de voor elke rechtsgrondslag vastgestelde procedures onderling 
onverenigbaar zijn3. Het gebruik van een dubbele rechtsgrondslag is geoorloofd als dat niet leidt 
tot aantasting van de rechten van het Europees Parlement. In onderhavig geval voorziet artikel 
43, lid 2, VWEU in de toepassing van de gewone wetgevingsprocedure, en artikel 349 VWEU 
slechts in raadpleging van het Parlement. Het Hof heeft bepaald dat in een dergelijke situatie de 
gewone wetgevingsprocedure voorrang heeft, aangezien gebruikmaking daarvan een grotere 
betrokkenheid van het Parlement impliceert4.

V. - Doel en inhoud van de voorgestelde verordening

Volgens de Commissie moet het voorstel er globaal voor zorgen dat zowel de visserij als de 
aquacultuur plaatsvindt in milieuomstandigheden die duurzaam zijn op lange termijn, en 
bijdraagt tot de beschikbaarheid van voedselvoorraden5.
De belangrijkste doelstellingen van het voorstel staan in de toelichting: het preciseren van de 
doelstellingen van het GVB, de beleidsinitiatieven die onder het GVB ressorteren, beter met 
elkaar te laten sporen, de mariene biologische hulpbronnen beter in stand te houden, met name 
                                               
1 Zaak C-45/86, Commissie tegen Raad (algemene tariefpreferenties), Jurispr. 1987, blz. 1493, par. 5; Zaak C-
440/05, Commissie tegen Raad, Jurispr. 2007, blz. I-9097; Zaak C-411/06, Commissie tegen Parlement en Raad (8 
september 2009) (OJ C 267 of 07.11.2009, p.8).
2 Zie de hierboven vermelde zaak C-411/06, par. 46-47.
3 Zaak C-178/03, Commissie tegen Europees Parlement en Raad, Jurispr. 2006, blz. I-107, par. 57; Zaak C-300/89 
Commissie tegen Raad ("titaandioxide"), Jurispr. 1991, blz. I-2867, par. 17-25.
4 Zaak C-155/07 Europees Parlement tegen Raad, Jurispr. 2008 blz. I-8103, par. 75-79.
5 Zie COM(2011)0425, blz. 2.
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via meerjarenplannen voor visserijbeheer, en een einde te maken aan de teruggooi, bij te dragen 
tot op het ecosysteem en het milieu gebaseerde beleidslijnen in het kader van het GVB, 
maatregelen in het kader van de instandhoudingspijler te regionaliseren aan de hand van een op 
zeegebieden gebaseerde benadering, de gegevensverzameling en het wetenschappelijk advies te 
versterken met het oog op een steviger kennisbasis voor het instandhoudingsbeleid, het externe 
beleid volledig te integreren in het GVB, de ontwikkeling van de aquacultuur te bevorderen, het 
beleid op het gebied van de gemeenschappelijke marktordening in het kader van het GVB te 
hervormen, een rechtskader vast te stellen voor een uiterlijk in 2014 aan te nemen nieuw 
financieel instrument dat de doelstellingen van het GVB en de Agenda 2020 van de EU 
ondersteunt, de betrokkenheid van de belanghebbende partijen verder te versterken en de 
stroomlijnen, en de onlangs vastgestelde nieuwe controleregeling in het GVB op te nemen.

In het ontwerpverslag van de Commissie visserij wordt hier nader op ingegaan door te stellen, in 
de toelichting, dat het bestaande GVB grotendeels is mislukt en er niet in is geslaagd oplossingen 
aan te dragen voor de langetermijnproblemen (overbevissing, overcapaciteit, de slechte 
economische situatie van veel ondernemingen in de visserijsector, de sociale problemen ten 
gevolg van de achteruitgang van de visserijsector in een groot aantal kustregio's). Bij wijze van 
conclusie wordt gesteld dat de nieuwe basisverordening moet zorgen voor een ambitieuze basis, 
om de aanhoudende negatieve trend om te keren en een duurzame en succesvolle visserij in 
Europa op te bouwen.

In het voorstel verwijst alleen artikel 6, lid 3, expliciet naar de ultraperifere gebieden. Het staat 
de lidstaten toe visserij-activiteiten te beperken tot vaartuigen die in de havens van de Azoren, 
Madeira en de Canarische Eilanden zijn geregistreerd. Er zij evenwel op gewezen dat de voor de 
vloot van elke lidstaat geldende vangstcapaciteitsmaxima (artikel 35 van het voorstel) nader 
worden uitgewerkt in bijlage II bij het voorstel voor een verordening, en dat de maxima voor 
afzonderlijke lidstaten in die bijlage niet alleen de ultraperifere gebieden omvatten, maar dat ook 
de maxima voor de ultraperifere gebieden zelf worden gespecificeerd. In artikel 35, lid 2, staat 
dat de Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de herberekening van de vangstcapaciteitsmaxima. De bestaande wetgeving, Verordening 
(EG) nr. 2371/2002 van de Raad, bevat geen apart hoofdstuk met betrekking tot de ultraperifere 
gebieden.

Het ontwerpverslag van de Commissie visserij bevat 227 amendementen op het tekstvoorstel van 
de Commissie. In slechts één daarvan (amendement 23 met betrekking tot overweging 54) wordt 
verwezen naar de ultraperifere gebieden:

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Het lijkt passend de Commissie te 
machtigen om middels gedelegeerde 
handelingen een nieuwe adviesraad op te 
richten en de bevoegdheidszones van de 
bestaande adviesraden te wijzen, met name 
in het licht van de specifieke kenmerken 

(54) Het lijkt passend de Commissie te 
machtigen om middels gedelegeerde 
handelingen een nieuwe adviesraad op te 
richten en de bevoegdheidszones van de 
bestaande adviesraden te wijzigen, met 
name in het licht van de specifieke 
kenmerken van de Zwarte Zee en de 
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van de Zwarte Zee. ultraperifere gebieden.

Deze overweging verwijst naar de adviesraden die overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 
52 t/m 54 van het voorstel moeten worden opgericht, en waarvan het aantal en de bevoegdheden 
door de Commissie moeten worden vastgesteld middels gedelegeerde handelingen die worden 
vastgesteld volgens de procedure van artikel 55 van het voorstel.

Er zijn nog eens 2322 amendementen op het ontwerpverslag ingediend. Een aantal van deze 
amendementen heeft betrekking op de ultraperifere gebieden. Het zijn in het bijzonder de 
amendementen 228 en 1780, waarmee de vaststelling van artikel 349 VWEU als rechtsgrondslag 
wordt beoogd, alsmede de introductie van een nieuw artikel betreffende de oprichting van een 
adviesraad voor de ultraperifere gebieden, naast de oprichting van een adviesraad voor de 
nationale wateren.

Amendement 228
Alain Cadec
Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 349,

Amendement 1780
Alain Cadec
Voorstel voor een verordening
Deel III – artikel 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 bis
Raadpleging van de adviesraden

1. Overeenkomstig artikel 53 wordt een 
adviesraad voor de ultraperifere gebieden 
opgericht.
2. Overeenkomstig artikel 53 wordt een 
adviesraad voor binnenvisserij opgericht.

De amendementen 320 (dat identiek is aan amendement 321) en 2036 verwijzen ook naar artikel 
349 VWEU en hebben betrekking op de specifieke situatie van de ultraperifere gebieden:

Amendement 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Er moet steun worden toegekend 
voor de ontwikkeling van de 
sleutelsectoren waarin de ultraperifere 
regio's potentieel hebben om zich te 
specialiseren en ook comparatieve 
voordelen, zoals de sectoren visserij en 
aquacultuur. Met het oog op de uitvoering 
van een geregionaliseerd 
gemeenschappelijk visserijbeleid dient 
hun speciale status te worden erkend en 
dienen de artikelen 349 en 355, lid 1, van 
het VWEU te worden toegepast.

Amendement 2036
Luís Paulo Alves
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Zonder verhoging van de 
visserijinspanning mogen de vloten van de 
ultraperifere regio's, gelet op hun 
bijzondere kenmerken en overeenkomstig 
artikel 349 van het VWEU, voort 
specifieke steun blijven ontvangen voor 
hun modernisering, om de veiligheid en
de exploitatieomstandigheden van hun 
activiteit te verbeteren.

Er zij ook op gewezen dat het Europees Parlement op 18 april 2012 een resolutie heeft 
aangenomen over de rol van het cohesiebeleid voor de ultraperifere regio's, die de volgende 
passage bevat (onderstreping toegevoegd):

Betreurt dat in het voorstel voor de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
onvoldoende rekening wordt gehouden met de situatie en realiteit van de ultraperifere gebieden;
benadrukt de maritieme dimensie van de ultraperifere gebieden en het belang van de visserij 
voor de ruimtelijke ordening en voor de werkgelegenheid van de lokale bevolking, vanwege de 
exclusieve economische zone van die regio's, waarvan het potentieel weerspiegeld moet worden 
in concrete en coherente maatregelen om een echte maritieme economie tot stand te brengen en 
naar behoren in aanmerking genomen moet worden in het programma van het Europees 
geïntegreerd maritiem beleid; herinnert aan de toenemende economische belangstelling voor de 
immense biogenetische en minerale rijkdommen in de zeebodem van de ultraperifere gebieden 
en wijst erop dat daarmee rekening moet worden gehouden bij de "nieuwe Europese strategie 
voor de ultraperifere gebieden, teneinde de ontwikkeling van een op de zee gebaseerde 
kenniseconomie te waarborgen; is in dit verband van oordeel dat de ultraperifere gebieden de 
kern van het maritiem beleid van de Unie moeten uitmaken, waarbij het met klem wijst op de rol 
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van die gebieden bij de duurzame exploitatie van zeeën en kusten, alsook bij het internationaal 
maritiem beheer, en dat de Atlantische ultraperifere gebieden per definitie deel moeten uitmaken 
van de Atlantische strategie die momenteel in voorbereiding is1.

In reactie hierop heeft de Franse Senaat - in het kader van de beoordeling van de subsidiariteit 
zoals bedoeld in Protocol 2 bij het VWEU - het volgende gemotiveerde advies doen toekomen:

Is in navolging van het Europees Parlement van oordeel dat onvoldoende rekening is gehouden 
met artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op basis waarvan 
specifieke maatregelen voor de ultraperifere gebieden kunnen worden genomen teneinde 
rekening te houden met hun bijzondere beperkingen, en vraagt de Commissie derhalve in de 
verordeningen op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid en het Europees 
Visserijfonds speciaal op de ultraperifere gebieden gerichte bepalingen op te nemen2.

VI. - Vaststelling van de juiste rechtsgrondslag

Om te kunnen bepalen wat in dit geval de passende rechtsgrondslag is, moet worden overwogen 
of de belangrijkste of dominante doelstelling van het voorstel erin bestaat bepalingen vast te 
stellen die nodig zijn voor het verwezenlijken van de doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, of dat de doelstelling van het vaststellen van specifieke maatregelen voor de 
ultraperifere gebieden met betrekking tot de visserij hiermee onlosmakelijk is verbonden en geen 
secundair en indirect karakter heeft.

De algemene doelstelling van het voorstel van de Commissie is ervoor te zorgen dat zowel de 
visserij als de aquacultuur plaatsvindt in milieuomstandigheden die duurzaam zijn op lange 
termijn, en bijdraagt tot de beschikbaarheid van voedselvoorraden, terwijl in het ontwerpverslag 
van de Commissie visserij wordt benadrukt dat in het voorstel voor een verordening de 
voorwaarden moeten worden gecreëerd voor een omkering van de negatieve spiraal van 
problemen in de visserijsector en voor de ontwikkeling van een duurzame, succesvolle 
visserijsector in Europa.

De bepalingen in het voorstel die het mogelijk maken speciale maatregelen voor de ultraperifere 
gebieden te treffen, dat wil zeggen artikel 6, lid 3, betreffende geregistreerde vissersvaartuigen, 
en artikel 35 betreffende vangstcapaciteitsmaxima, hebben een beperkte reikwijdte en derhalve 
een secundair karakter ten opzichte van de dominante doelstelling van het vaststellen van de 
basisregels van het gemeenschappelijk visserijbeleid. 

Het is overigens belangrijk erop te wijzen dat deze analyse misschien zal moeten worden herzien 
indien één of meerdere van de hierboven genoemde amendementen (die de vaststelling van 
specifieke maatregelen voor de ultraperfere gebieden beogen), bijvoorbeeld het amendement 
betreffende de oprichting van een adviesraad voor de ultraperifere gebieden, worden 
aangenomen, aangezien dat zou kunnen betekenen dat die maatregelen niet langer een secundair 
en indirect karakter hebben binnen van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Deze conclusie 
wordt ook geschraagd door de genoemde resolutie van het Europees Parlement over de rol van 
het cohesiebeleid voor de ultraperifere gebieden en het gemotiveerde advies van de Franse 

                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 18 april 2012 over de rol van het cohesiebeleid voor de ultraperifere 
regio's van de Europese Unie in de context van "Europa 2020", P7-TA(2012)0125, par. 17.
2 Resolutie van 3 juli 2012 die beoogt te bewerkstelligen dat de Europese Unie rekening houdt met de specifieke 
kenmerken van de visserijsector in de Franse ultraperifere gebieden.
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Senaat over de subsidiariteitsbeoordeling, omdat in beide wordt aangedrongen op opname - in de 
verordening - van specifieke maatregelen voor de ultraperifere gebieden.

Indien het verdere verloop van de wetgevinsgprocedure en de eventuele onderhandelingen met 
het oog op het bereiken van overeenstemming in tweede lezing erin zouden resulteren dat er nog 
meer amendementen op het voorstel worden ingediend die de invoeging beogen van aanvullende 
bepalingen betreffende specifieke maatregelen voor de ultraperifere gebieden, hetzij rechtstreeks, 
hetzij in de vorm van de delegering van wetgevingsbevoegdheid, moet de Commissie juridische 
zaken de rechtsgrondslag opnieuw beoordelen om vast te stellen of die bepalingen een secundair 
karakter hebben binnen het gemeenschappelijk visserijbeleid, of dat zij aanleiding geven tot een 
doelstelling die niet secundair en indirect is, en die dus de toevoeging van artikel 349 VWEU als 
rechtsgrondslag behoeven.

Wat de tweede vraag van de Commissie visserij betreft, zij erop gewezen dat hoewel artikel 349 
VWEU, anders dan artikel 43, lid 2, VWEU, niet in de toepassing van de gewone 
wetgevingsprocedure voorziet, wel bepaalt dat de Raad zijn besluiten met gekwalificeerde 
meerderheid neemt. Deze bepalingen zijn daarom procedureel gezien niet onverenigbaar.

VII. - Conclusie en aanbeveling

Gezien de analyse hierboven kunnen de vragen van de Commissie visserij als volgt worden 
beantwoord:

1. Artikel 43, lid 2, VWEU vormt de enige passende rechtsgrondslag voor het voorstel in zijn 
huidige vorm, maar indien het voorstel zou worden gewijzigd en er aanvullende bepalingen 
in zouden worden opgenomen betreffende specifieke maatregelen voor de ultraperifere 
gebieden zou opnieuw moeten worden beoordeeld of die bepalingen aanleiding geven tot een 
doelstelling die niet uitsluitend een secundair karakter heeft binnen het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, en die dus de toevoeging van artikel 349 VWEU als rechtsgrondslag 
behoeven.

2. De artikelen 43, lid 2, en 349 VWEU kunnen als gezamenlijke rechtsgrondslag worden 
vastgesteld, ondanks het feit dat zij voorzien in de toepassing van verschillende 
wetgevingsprocedures.

In haar vergadering van 17 september 2012 besloot de Commissie juridische zaken bijgevolg 
met eenparigheid van stemmen1 uw commissie de volgende aanbeveling te doen: Artikel 43, lid 
2, VWEU is de enige passende rechtsgrondslag voor het voorstel in zijn huidige vorm.

                                               
1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Raffaele Baldassarre (ondervoorzitter), Edit Bauer (overeenkomstig artikel 
187, lid 2), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (ondervoorzitter), Piotr Borys, Françoise Castex 
(ondervoorzitter), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (rapporteur), Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (ondervoorzitter), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Charalampos Angourakis (overeenkomstig artikel 
187, lid 2).
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Hoogachtend,

Klaus-Heiner Lehne


