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Betreft: Advies inzake de rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening van 

het Europees Parlement en de Raad inzake de biologische productie en de 

etikettering van biologische producten, en tot intrekking van Verordening (EG) 

nr. 834/2007 van de Raad (COM(2014)0180 – 2014/0100(COD)) 

Geachte voorzitter, 

Bij schrijven d.d. 1 februari 2018 heeft u, overeenkomstig artikel 39, lid 2, van het 

Reglement, de Commissie juridische zaken verzocht de juistheid van de rechtsgrondslag van 

bovengenoemd Commissievoorstel na te gaan. 

De commissie heeft bovengenoemde kwestie behandeld op haar vergadering van 22 februari 

2018. 

Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie is gebaseerd op artikel 42 VWEU, dat 

betrekking heeft op de regels inzake mededinging en overheidssteun die van toepassing zijn 

op de voortbrenging van en de handel in landbouwproducten, en artikel 43, lid 2, VWEU, dat 

betrekking heeft op het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de vaststelling van de 

bepalingen die nodig zijn om met dit beleid verband houdende doelstellingen na te streven.  

Als gevolg van de interinstitutionele onderhandelingen is de verwijzing naar artikel 42, eerste 

alinea, VWEU geschrapt en artikel 43, lid 2, VWEU behouden als enige rechtsgrond van het 

voorstel. Deze wijziging was een gevolg van de schrapping van artikel 20, lid 3, van het 

voorstel, de enige bepaling die verband hield met mededingingskwesties.  

 

I – Achtergrond 

Op 24 maart 2014 keurde de Commissie een voorstel goed voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van 

biologische producten, tot wijziging van Verordening (EU) nr. XXX/XXX van het Europees 

Parlement en de Raad (verordening officiële controles) en tot intrekking van Verordening 

(EG) nr. 834/20071. De Commissie baseerde haar voorstel op artikel 42 VWEU, in 

samenhang met artikel 43, lid 2, VWEU.  

 

De afgelopen tien jaar heeft de markt voor biologische producten een dynamische 

ontwikkeling meegemaakt die werd aangedreven door een sterke toename van de vraag. 

Zowel de wereldwijde markt voor biologische levensmiddelen als het biologische 

productieareaal in de Europese Unie zijn sinds 1999 toegenomen. Probleem is dat noch het 

interne aanbod, noch het wetgevingskader gelijke tred met de marktexpansie heeft gehouden. 

In de productievoorschriften wordt onvoldoende rekening gehouden met de zorgen en 

verwachtingen van de consument en de burger, die evolueren; de etiketteringsvoorschriften 

zijn ingewikkeld; er blijken gaten te zitten in het controlesysteem en de handelsregeling. 

Bovendien is de wetgeving verre van eenvoudig en legt zij zoveel administratieve taken op 

dat kleine landbouwers die eventueel deelname aan de biologische regeling van de Unie 

zouden overwegen, worden afgeschrikt. Een aantal uitzonderingen die nodig waren voor de 

ontwikkeling van de sector, lijkt niet langer gerechtvaardigd. 

                                                 
1 COM(2014)180 final. 
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Dit voorstel is daarom gericht op een verbetering van de wetgeving over de biologische 

productie, door factoren die de duurzame ontwikkeling hiervan belemmeren, uit de weg te 

ruimen, billijke concurrentie te garanderen en de interne markt in de gelegenheid te stellen 

zich efficiënter te ontwikkelen, en het vertrouwen van de consument in biologische producten 

op peil te houden of te vergroten. 

 

 

II – Relevante Verdragsbepalingen 

 

In het voorstel van de Commissie worden de volgende artikelen van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie (opgenomen in het derde deel van het VWEU, getiteld "Het 

beleid en intern optreden van de Unie", en titel III daarvan, getiteld "Landbouw en visserij") 

voorgesteld als rechtsgrond (onderstreping toegevoegd):  

 

Artikel 42 

(oud artikel 36 VEG) 

 

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. 

 

[...] 

 

 

Artikel 43 

(oud artikel 37 VEG) 

 

[...] 

 

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. 

  

[...] 

 

De volgende bepalingen zijn eveneens relevant voor de analyse: 

 

   

Artikel 39 

(oud artikel 33 VEG) 

 

1. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft ten doel: 
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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 te stabiliseren; 

 

d) de voorziening veilig te stellen; 

 

e) redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren. 

 

[...] 

 

Artikel 40 

(oud artikel 34 VEG) 

 

 

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. 

 

[...] 

 

 

In de loop van de interinstitutionele onderhandelingen is de verwijzing naar artikel 42, eerste 

alinea, VWEU, geschrapt uit de rechtsgrond van het voorstel voor een verordening.  

 

 

III – Jurisprudentie 

 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet de keuze van de rechtsgrondslag van 

een gemeenschapshandeling berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing 

vatbaar zijn, waartoe met name het doel en de inhoud van de handeling behoren1. De keuze 

van een onjuiste rechtsgrondslag kan dan ook aanleiding vormen tot de nietigverklaring van 

                                                 
1 Zaak C-45/86 Commissie tegen Raad (Algemene tariefpreferenties), Jurispr. 1987, blz. 1493, punt 5; zaak C-

440/05 Commissie tegen Raad [2007] Jurispr. I-9097; zaak C-411/06 Commissie tegen Parlement en Raad, 

Jurispr. 2009, blz. I-7585. 
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de desbetreffende handeling. Zonder betekenis in dit verband zijn de wens van een instelling 

om intensiever deel te nemen aan de vaststelling van een bepaalde handeling, de context 

waarbinnen de handeling is vastgesteld, of het werk dat op het werkterrein waaronder de 

handeling valt, op een andere grond is verricht1.  

 

Indien bij het onderzoek van de betrokken handeling blijkt dat zij een tweeledig doel heeft of 

dat er sprake is van twee componenten, waarvan er een kan worden gezien als hoofddoel of 

voornaamste component, terwijl het andere doel of de andere component slechts van 

ondergeschikt belang is, moet die handeling op één enkele rechtsgrondslag worden gebaseerd, 

namelijk die welke het hoofddoel of de voornaamste component vereist2.  

Indien een maatregel echter tegelijkertijd meerdere doelstellingen of componenten heeft die 

onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn zonder dat de ene secundair en indirect is ten 

opzichte van de andere, moet deze handeling op de verschillende desbetreffende 

rechtsgrondslagen worden gebaseerd3, als de procedures die in de respectieve 

rechtsgrondslagen zijn vastgesteld niet onverenigbaar zijn met het recht van het Europees 

Parlement en dat recht niet in het gedrang brengen4. 

 

IV - Doel en inhoud van het voorstel  

 

Zoals reeds vermeld is het voorstel van de Commissie gericht op een verbetering van de 

wetgeving over de biologische productie, door factoren die de duurzame ontwikkeling van 

biologische productie in de Unie belemmeren, uit de weg te ruimen; door billijke concurrentie 

voor landbouwers en marktdeelnemers te garanderen en de interne markt in de gelegenheid te 

stellen zich efficiënter te ontwikkelen; en door het vertrouwen van de consument in 

biologische producten op peil te houden of te vergroten. 

 

In artikel 1 van het voorstel worden de beginselen van de biologische productie vastgesteld 

alsmede de voorschriften inzake de biologische productie en het gebruik van daarnaar 

verwijzende vermeldingen op het etiket en in reclame. In artikel 4 van het voorstel worden de 

algemene beginselen vastgesteld voor een duurzaam beheersysteem voor de biologische 

productie. 

 

In overweging 49 van het voorstel wordt herhaald dat, doordat er geen specifieke regelgeving 

van de Unie bestaat met betrekking tot de aanwezigheid van niet-toegelaten stoffen in 

biologische producten, de benaderingen die verspreid over de Unie zijn ontwikkeld, 

uiteenlopen. In overweging 51 wordt daarom aangegeven dat landbouwers maatregelen 

moeten nemen om het risico van verontreiniging door niet-toegelaten producten of stoffen te 

voorkomen en dat landbouwers, ondanks dergelijke maatregelen, toch kan worden verboden 

hun landbouwproducten als biologisch in de handel te brengen. In deze gevallen kan de 

Commissie de lidstaten overeenkomstig artikel 42 VWEU toestemming verlenen om 

                                                 
1 Zaak C-269/97, Commissie/Raad, Jurispr. 2000, blz. I-2257, punt 44. 
2 Zaak C-137/12, Commissie/Raad, EU:C:2013:675, punt 53; zaak C-490/10, Parlement/Raad, EU:C:2012:525, 

punt 45; zaak C-155/07, Parlement/Raad, Jurispr. 2008, blz. I-08103, punt 34. 
3 Zaak C-211/01, Commissie/Raad, Jurispr. 2003, blz. I-08913, punt 40; zaak C-178/03, Commissie/Parlement 

en Raad, Jurispr. 2006, blz. I-107, punten 43-56.  
4 Zaak C-300/89, Commissie/Raad ("titaandioxide"), Jurispr. 1991, blz. I-2867, punten 17-25; zaak C-268/94, 

Portugal/Raad, Jurispr. 1996, blz. I-6177. 
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nationale betalingen toe te kennen ter vergoeding van het geleden verlies.  

 

Op dezelfde manier worden in artikel 20, lid 3, van het voorstel de maatregelen 

geharmoniseerd die bij detectie van niet-toegelaten producten of stoffen moeten worden 

getroffen door de mogelijkheid af te wijken van artikel 211, lid 1, van Verordening (EU) 

nr. 1308/20131, zodat de lidstaten van de Commissie toestemming kunnen krijgen om 

nationale betalingen toe te kennen ter vergoeding van het door de landbouwers geleden 

verlies, als landbouwers hun producten niet als biologisch in de handel kunnen brengen omdat 

deze onbedoeld niet-toegelaten producten of stoffen bevatten. Daarnaast kunnen de lidstaten 

een beroep doen op de instrumenten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid om 

dergelijke verliezen geheel of gedeeltelijk te vergoeden. 

 

Tijdens de onderhandelingen hebben het Europees Parlement en de Raad evenwel 

overeenstemming bereikt over een geheel andere aanpak van verontreiniging. Het algemene 

en onvoorwaardelijke verbod op het etiketteren en verkopen van verontreinigde producten als 

biologisch, is niet langer in de verordening opgenomen. Ook de bepaling over een vergoeding 

is geschrapt. Gezien het feit dat de tekst die uiteindelijk tijdens de 18e trialoog op 28 juni 

2017 is overeengekomen, niet langer een bepaling over overheidssteun bevat, is artikel 42 

VWEU uit de rechtsgrond van de maatregel geschrapt.  

 

 

V - Analyse en vaststelling van de juiste rechtsgrond 

 

 

In artikel 43, lid 2, VWEU is bepaald dat het Europees Parlement en de Raad volgens de 

gewone wetgevingsprocedure de bepalingen vaststellen die nodig zijn om de doelstellingen 

van het gemeenschappelijk landbouwbeleid na te streven. Overeenkomstig artikel 42 VWEU 

bepalen het Europees Parlement en de Raad in het kader van artikel 43, lid 2, VWEU in 

hoeverre de bepalingen van het hoofdstuk in het Verdrag over regels betreffende de 

mededinging van toepassing zijn op de voortbrenging van en de handel in 

landbouwproducten. Artikel 42 wordt alleen gebruikt als rechtsgrond in samenhang met 

artikel 43, lid 2, VWEU.  

 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie is een dubbele rechtsgrond slechts 

gerechtvaardigd als de maatregel in kwestie twee doelstellingen of componenten heeft die 

onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn zonder dat de ene secundair en indirect is ten 

opzichte van de andere.  

 

Gezien de aanwezigheid van de bepaling inzake overheidssteun in het oorspronkelijke 

voorstel van de Commissie, lijkt de verwijzing naar artikel 42 VWEU in de rechtsgrond 

correct. Als die bepaling daarentegen niet is opgenomen in de definitieve tekst van de 

verordening, is de verwijzing naar artikel 42 VWEU in de rechtsgrondslag niet langer 

gerechtvaardigd.  

 

 

                                                 
1 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling 

van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de 

Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad. 
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VI – Conclusie en aanbeveling 

 

In het licht van de voorgaande analyse en als rechtstreeks gevolg van de schrapping van 

artikel 20, lid 3, van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie, moet de verwijzing naar 

artikel 42, eerste alinea, VWEU worden geschrapt uit de rechtsgrondslag van de verordening. 

  

Tijdens haar vergadering van 22 februari 2018 heeft de Commissie juridische zaken daarom 

met algemene stemmen1, met 22 stemmen voor, besloten aan te bevelen dat de Commissie 

landbouw en plattelandsontwikkeling artikel 43, lid 2, VWEU behoudt als enige rechtsgrond 

van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de 

biologische productie en de etikettering van biologische producten, en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 834/2007. 

Hoogachtend, 

Pavel Svoboda 

 

(Betreft alle taalversies.) 

                                                 
1 Tijdens de eindstemming waren aanwezig: Jean-Marie Cavada (waarnemend voorzitter), Mady Delvaux, Lidia 

Joanna Geringer de Oedenberg (ondervoorzitters), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, 

Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Jytte Guteland, Heidi Hautala, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Francis 

Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, en Norbert Erdős, Michaela Šojdrová (overeenkomstig 

artikel 200, lid 2, van het Reglement). 


