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Geachte heer Siekierski, 

Bij schrijven van 11 juni 2015 hebt u, overeenkomstig artikel 39, lid 2, van het Reglement, de 

Commissie juridische zaken verzocht de juistheid van de rechtsgrond van bovengenoemd 

Commissievoorstel na te gaan. 

 

Het voorstel van de Commissie heeft ten doel de productie, het in de handel brengen en het 

gebruik van diervoeders met medicinale werking te reguleren en Richtlijn 90/167/EEG van de 

Raad van 26 maart 1990 tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de 

handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking in te trekken1. 

 

De Commissie stelt als rechtsgrondslag artikel 43 VWEU voor, dat betrekking heeft op de 

uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, alsmede artikel 168, lid 4, onder b) 

VWEU, dat betrekking heeft op het aannemen van maatregelen op veterinair en fytosanitair 

gebied die rechtstreeks gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid. 

 

Mevrouw Aguilera, rapporteur voor dit dossier in de Commissie landbouw en 

plattelandsontwikkeling, beoogt een amendement in te dienen waarin zij stelt dat de 

rechtsgrondslag van de verordening lid 2 van artikel 43 VWEU dient te zijn in plaats van 

artikel 43 VWEU in zijn geheel. Haar amendement zou de andere rechtsgrondslag van de 

verordening, te weten artikel 168, lid 4, onder b) VWEU onverlet laten. De Commissie 

landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt in dit verband de Commissie juridische zaken 

advies uit te brengen over de vraag of deze correctie in de rechtsgrondslag van het voorstel 

passend is. 

 

 

I. Achtergrond 

 

Tot dusver zijn diervoeders met medicinale werking ter behandeling van ziekten onder 

landbouwhuisdieren geregeld bij Richtlijn 90/167/EEG van de Raad van 26 maart 1990 tot 

vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik 

van diervoeders met medicinale werking. Deze richtlijn is vastgesteld vóór de 

totstandbrenging van de interne markt en is nooit wezenlijk aangepast. Bij de omzetting van 

dit instrument in nationaal recht is de lidstaten een zekere mate van vrijheid gelaten om de 

wettelijke bepalingen uit te leggen en uit te voeren. Volgens de Commissie heeft deze 

flexibiliteit mede tot een aantal problemen geleid: de richtlijn zegt niets over de normen die 

bij de goedkeuring van installaties of aanvaardbare technieken voor de productie van 

diervoeders met medicinale werking moeten worden toegepast, noch over de vraag of normen 

technologisch georiënteerd of resultaatgericht moeten zijn; zij voorziet niet in 

homogeniteitscriteria; zij zwijgt over het begrip versleping van diervoeders met medicinale 

werking tussen partijen, over de specifieke etikettering van diervoeders met medicinale 

werking en over voeders met medicinale werking voor gezelschapsdieren, en het is 

onduidelijk of diervoeders in het diervoederbedrijf mogen worden bereid voor er een 

voorschrift is, waardoor de lidstaten tot uiteenlopende interpretaties kunnen komen. Voorts 

zal de huidige wetgeving, vanuit het perspectief van de Commissie bezien, waarschijnlijk 

bestaande discrepanties in de tenuitvoerlegging tussen de lidstaten in stand houden, waarbij 

een ongelijk speelveld wordt gecreëerd voor professionele exploitanten op de interne markt. 

                                                 
1 PB L 92 van 7.4.1990, blz. 42-48. 
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Doel van het voorstel is daarom actualisering van de huidige wetgeving inzake diervoeders 

met medicinale werking door intrekking van Richtlijn 90/167/EEG, waarbij tegelijkertijd de 

productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking 

geharmoniseerd wordt op een hoog niveau van veiligheid. Deze verordening maakt de 

productie op voorhand van diervoeders met medicinale werking en mobiel en op de boerderij 

mengen mogelijk, en stelt daarvoor parameters vast. De bepalingen van het ontwerpvoorstel 

omvatten maatregelen voor het van de boerderij verwijderen van diervoeders met medicinale 

werking die niet zijn gebruikt. Voor de versleping van diergeneesmiddelen in diervoeders 

worden voor de gehele EU geldende grenswaarden vastgesteld die voor de verschillende 

soorten werkzame stoffen moeten worden aangepast op grond van een beoordeling van het 

risico dat zij opleveren voor mens en dier. 

 

 

II. De relevante Verdragsbepalingen 

 

De artikelen 43 en 168, lid 4, onder b) VWEU vormen de voorgestelde rechtsgrondslagen van 

dit voorstel. 

 

Artikel 43 VWEU luidt als volgt (onderstreping toegevoegd in lid 2): 

 

Artikel 43 

(oud artikel 37 VEG) 

 

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 lid 2 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 
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(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. 

 

Overeenkomstig artikel 40, lid 1, VWEU wordt een gemeenschappelijke ordening van de 

landbouwmarkten tot stand gebracht "om de in artikel 39 gestelde doeleinden te bereiken". 

 

Artikel 39 VWEU luidt als volgt: 

 

Artikel 39 

(oud artikel 33 VEG) 

 

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 te stabiliseren; 

 

(d) de voorziening veilig te stellen; 

 

(e) redelijke prijzen bij de levering aan gebruikers te verzekeren. 

 

2. Bij het tot stand brengen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en van de daarvoor te 

treffen bijzondere voorzieningen zal rekening worden gehouden 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 168, lid 4, onder b) luidt als volgt: 
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Artikel 168, lid 4, onder b) 

(oud artikel 152 VEG) 

(...) 

 

4. In afwijking van artikel 2, lid 5, en artikel 6, onder a), en overeenkomstig artikel 4, lid 2, 

onder k), dragen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone 

wetgevingsprocedure, na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité 

van de Regio's, bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel, om 

gemeenschappelijke veiligheidskwesties het hoofd te bieden, door: 

 

(...) 

 

(b) maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied aan te nemen die rechtstreeks gericht zijn 

op de bescherming van de volksgezondheid; 

 

(...) 

 

 

III. Jurisprudentie inzake de rechtsgrondslag 

 

De keuze van de rechtsgrondslag is belangrijk omdat de Unie gebonden is door het beginsel 

van bevoegdheidstoedeling, dat inhoudt dat de instellingen slechts kunnen handelen binnen de 

grenzen van de bevoegdheden die hun in het Verdrag zijn toegedeeld1. 

 

Ten aanzien van de keuze van de rechtsgrondslag valt uit de jurisprudentie van het Hof een 

aantal beginselen af te leiden. Ten eerste is de keuze van de juiste rechtsgrondslag, gezien de 

gevolgen van deze keuze voor de materiële bevoegdheid en de procedure, van constitutioneel 

belang2. Ten tweede moet de keuze van de rechtsgrondslag voor een Europese maatregel 

berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn. Daartoe behoren 

met name het doel en de inhoud van de handeling3. Zonder betekenis in dit verband zijn de 

wens van een instelling om intensiever deel te nemen aan de vaststelling van een bepaalde 

handeling, het werk dat op het werkterrein waaronder de handeling valt, op een andere grond 

is verricht, of de context waarbinnen de handeling is vastgesteld.4 

 

De keuze van een onjuiste rechtsgrondslag kan dan ook aanleiding vormen tot de 

nietigverklaring van de desbetreffende handeling5. 

 

Ten aanzien van meervoudige rechtsgrondslagen geldt dat, indien uit onderzoek van een 

voorstel voor een handeling blijkt dat het een tweeledig doel heeft of dat de inhoud ervan 

                                                 
1 Advies 2/00 over het Protocol van Cartagena, Jurispr. 2001, blz. I-9713, punt 3; Advies 1/08 over de algemene 

overeenkomst inzake de handel in diensten, Jurispr. 2009, blz. I-01255, punt 110. 
2 Advies 2/00 over het Protocol van Cartagena, Jurispr. 2001, blz. I-9713, punt 5; Zaak C-370/07, 

Commissie/Raad, Jurispr. 2009, blz. I-08917, punten 46-49; Advies 1/08 over de algemene overeenkomst inzake 

de handel in diensten, Jurispr. 2009, blz. I-01255, punt 110. 
3 Zaak C-411/06, Commissie/Parlement en Raad, Jurispr. 2009, blz. I-7585, punt 45, alsmede de aldaar 

aangehaalde jurisprudentie, en Zaak C-130/10, Parlement/Raad, Jurispr. 2012, punt 42, alsmede de aldaar 

aangehaalde jurisprudentie. 
4 Zaak C-269/97, Commissie/Raad, Jurispr. 2000, blz. I-2257, punt 44.  
5 Advies 2/00 over het Protocol van Cartagena, Jurispr. 2001, blz. I-9713, punt 5. 
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bestaat uit twee componenten, waarvan er een kan worden gezien als het hoofddoel of de 

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

is, de handeling op één enkele rechtsgrondslag gebaseerd moet worden, te weten die welke 

vereist is uit hoofde van het hoofddoel of de voornaamste component1. Anderzijds geldt dat, 

wanneer een handeling verschillende doelstellingen of componenten tegelijk heeft die 

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

opzichte van de andere, deze handeling op de verschillende desbetreffende 

verdragsbepalingen moet worden gebaseerd2. 

 

Een dubbele rechtsgrondslag is evenwel uitgesloten wanneer de voor beide rechtsgrondslagen 

voorgeschreven procedures niet met elkaar zijn te verenigen en/of de cumulatie van 

rechtsgrondslagen de rechten van het Parlement zou aantasten3. 

 

 

IV. Doel en inhoud van het voorstel voor een verordening 

 

Het toepassingsgebied van de voorgestelde verordening is de productie, het in de handel 

brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking voor voedselproducerende 

dieren en gezelschapsdieren in de Unie4. In overweging 2 van het voorstel wordt als volgt 

gesteld: "De dierlijke productie in de landbouw van de Unie neemt een zeer belangrijke plaats 

in. De regels inzake diervoeders met medicinale werking hebben grote invloed op het houden 

en opfokken van dieren, met inbegrip van niet-voedselproducerende dieren, en op de 

productie van producten van dierlijke oorsprong." 

 

Wanneer de verordening wordt aangenomen, vervangt zij Richtlijn 90/167/EEG van de Raad. 

In overweging 4 van het voorstel wordt vermeld dat "de ervaring met de toepassing van 

Richtlijn 90/167/EEG leert dat verdere maatregelen moeten worden genomen om de 

doeltreffende werking van de interne markt te verbeteren en uitdrukkelijk te voorzien in meer 

mogelijkheden om niet-voedselproducerende dieren te behandelen met diervoeders met 

medicinale werking." 

 

In dit verband wordt in de toelichting bij het voorstel het volgende vermeld: "De herziening 

van de regeling inzake diervoeders met medicinale werking heeft tot doel de productie, het in 

de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking en tussenproducten 

in de EU op een hoog veiligheidsniveau te harmoniseren en de technische vooruitgang op dit 

gebied recht te doen", en voorts wordt benadrukt dat "de huidige wetgeving de bestaande 

verschillen tussen de lidstaten naar verwachting zal bestendigen. Daardoor ligt de lat voor de 

professionele exploitanten op de interne markt niet gelijk. De uitvoering van de wetgeving 

                                                 
1 Zaak C-42/97, Parlement/Raad, Jurispr. 1999, blz. I-868, punten 39-40; Zaak C-36/98, Spanje/Raad, 

Jurispr. 2001, blz. I-779, punt 59; Zaak C-211/01, Commissie/Raad, Jurispr. 2003, blz. I-8913, punt 39.  
2 Zaak C-165/87, Commissie/Raad, Jurispr. 1988, blz. 5545, punt 11; Zaak C-178/03, Commissie/Europees 

Parlement en Raad, Jurispr. 2006, blz. I-107, punten 43-56.  
3 Zaak C-178/03, Commissie/Europees Parlement en Raad, Jurispr. 2006, blz. I-107, punt 57; Gevoegde zaken 

C-164/97 en C-165/97, Parlement/Raad, Jurispr. 1999, blz. I-1139, punt 14; Zaak C-300/89, Commissie/Raad 

("titaandioxide"), Jurispr. 1991, blz. I-2867, punten 17-25; Zaak C-338/01, Commissie/Raad, Jurispr. 2004, 

blz. I-4829 (terugvordering van indirecte belastingen), punt 57.  
4 De verordening zou niet van toepassing zijn op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die worden 

gebruikt als medicinaal bestanddeel van diervoeders met medicinale werking, aangezien deze vallen onder de 

diergeneesmiddelenwetgeving. 
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moet worden geharmoniseerd, de financiële en administratieve lasten moeten worden beperkt 

en innovatie moet worden ondersteund." 

 

Overweging 24 bij het voorstel behandelt in eerste instantie de onderwerpen subsidiariteit en 

evenredigheid, maar geeft tevens een beknopte opsomming van de doelstellingen van de 

verordening, namelijk "zorgen voor een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van 

mensen en dieren, het verstrekken van adequate informatie voor gebruikers en het versterken 

van de goede werking van de interne markt [...]." 

 

Het voorstel voor een verordening bevat voorschriften voor de productie, de samenstelling, 

het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking. De 

algemene productievoorschriften van Verordening (EG) nr. 183/20051 zijn van toepassing. 

Exploitanten van diervoeders met medicinale werking zijn op grond van artikel 4 van het 

voorstel voor een verordening verplicht om permanente schriftelijke procedures op basis van 

het systeem van gevarenanalyse en kritische controlepunten in te voeren, toe te passen en te 

handhaven. Overeenkomstig artikel 5 mogen voorts diervoeders met medicinale werking 

alleen worden vervaardigd van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die zijn 

toegestaan op grond van de diergeneesmiddelenwetgeving2. 

 

De verordening stelt tevens regels vast voor de homogene bijmenging van geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik in diervoeders met medicinale werking en voorschriften om 

de versleping van werkzame stoffen uit geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in 

niet-doeldiervoeders te voorkomen. Ook bevat de verordening regelgeving inzake productie 

vooraf, etikettering en verpakking van diervoeders met medicinale werking. De artikelen 12 

tot en met 14 van het voorstel bevatten regels voor de erkenning van exploitanten van 

diervoederbedrijven en regels waaraan zij moeten voldoen om diervoeders met medicinale 

werking te mogen produceren. 

 

In de artikelen 15 tot en met 17 van het voorstel worden specifieke regels vastgesteld voor 

voorschriften, de geldigheid van voorschriften, het gebruik van antimicrobiële stoffen 

bevattende diervoeders met medicinale werking bij voedselproducerende dieren, en de 

hoeveelheden die nodig zijn voor de behandeling van dieren met diervoeders met medicinale 

werking. Producenten, distributeurs en gebruikers van diervoeders met medicinale werking 

moeten dagelijks een register bijhouden, zodat diervoeders met medicinale werking 

doeltreffend kunnen worden getraceerd. Voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

die op nationaal niveau zijn toegelaten, stelt het voorstel voor een verordening een regeling 

vast voor de handel in diervoeders met medicinale werking binnen de Unie, zodat 

verstoringen van de mededinging kunnen worden voorkomen. 

 

Daarnaast worden de lidstaten op grond van het voorstel verplicht voorschriften vast te stellen 

inzake sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze verordening 

en de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat deze sancties worden toegepast. 

 

 

                                                 
1 Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling 

van voorschriften voor diervoederhygiëne (PB L 35 van 8.2.2005, blz. 1-22). 
2 Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een 

communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PB L 311 van 28.11.2001, 

blz. 1-66). 
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V. Vaststelling van de juiste rechtsgrondslag 

 

De artikelen 43 en 168, lid 4, onder b) VWEU vormen de juiste rechtsgrondslag voor de 

verordening, aangezien het doel en de inhoud van het voorstel de harmonisering door middel 

van een verordening betreft van de productie, het in de handel brengen en het gebruik van 

diervoeders met medicinale werking, die doorgaans worden gebruikt voor de behandeling van 

ziekten onder grote groepen dieren zodat een hoge mate van bescherming van de gezondheid 

van mens en dier kan worden gewaarborgd, gebruikers van adequate informatie voorzien 

kunnen worden en kunnen krijgen en de goede werking van de interne markt op het gebied 

van landbouw kan worden versterkt. 

 

Wat betreft artikel 43 VWEU zij erop gewezen dat dit artikel overeenkomstig de 

jurisprudentie van het Hof van Justitie de juiste rechtsgrondslag vormt voor alle wetgeving 

inzake de productie en het in de handel brengen van de in bijlage I bij het Verdrag opgenomen 

landbouwproducten die bijdraagt aan de verwezenlijking van een of meerdere in artikel 39 

VWEU bedoelde doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. In dit verband 

behoort tevens tot de vaste rechtspraak dat een wetgevingshandeling aangenomen moet 

worden op grond van artikel 43 van het Verdrag wanneer deze handeling een essentiële 

manier is om de landbouwproductie te verhogen (een in artikel 39, lid 1, onder a) van het 

Verdrag bepaald doel), zelfs wanneer de handeling niet alleen voornamelijk betrekking heeft 

op producten die in bijlage I worden genoemd, maar ook incidenteel betrekking heeft op 

producten die niet in de bijlage worden genoemd1. 

 

Het voorstel voor een verordening heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de 

verwezenlijking van de in artikel 39 VWEU genoemde doelstellingen van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid, te weten 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, en e) redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren. 

                                                 
1 Zaak C-180/96, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland/Raad van de Europese Unie, 

Jurispr. 1998, blz. I-02265, en de aldaar aangehaalde jurisprudentie; Zaak C-11/88, Commissie/Raad 

(ongewenste stoffen en producten in diervoeding – Rechtsgrondslag), Jurispr. 1989, blz. 3799, punt 15, 

summiere publicatie, waarin als volgt wordt gesteld: "Artikel 43 van het Verdrag is de geschikte rechtsgrondslag 

voor elke regeling betreffende de productie en het in de handel brengen van de in bijlage II bij het Verdrag 

genoemde landbouwproducten, die bijdraagt tot de verwezenlijking van één of meer van de in artikel 39 van het 

Verdrag genoemde doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Ook indien dergelijke regelingen 

niet enkel gericht zijn op landbouwpolitieke doelstellingen, maar ook op andere die, bij gebreke van een 

specifieke bepaling, langs de weg van artikel 100 van het Verdrag kunnen worden nagestreefd, kunnen zij een 

harmonisatie van de nationale bepalingen op dit gebied inhouden, zonder dat daartoe naar laatstgenoemd artikel 

behoeft te worden verwezen. Wegens de voorrang die artikel 38, lid 2, van het Verdrag aan de specifieke 

bepalingen op landbouwgebied toekent boven de algemene bepalingen betreffende de totstandbrenging van de 

gemeenschappelijke markt, kan aan artikel 100 geen argument worden ontleend om de werkingssfeer van 

artikel 43 te beperken (zie arresten van 23 februari 1988, Zaak 68/86 en Zaak 131/86, Verenigd Koninkrijk/Raad, 

Jurispr. 1988, blz. 855 en 905). Richtlijn 87/519/EEG houdende wijziging van Richtlijn 74/63/EEG inzake 

ongewenste stoffen en producten in diervoeding, moge op bijkomstige wijze ook betrekking hebben op bepaalde 

niet in bijlage II genoemde producten, maar betreft voornamelijk producten die daar wel in worden genoemd, en 

levert bovendien een bijdrage tot de stijging van de produktiviteit in de landbouw, een doelstelling die wordt 

genoemd in artikel 39, lid 1, onder a) van het Verdrag."  
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Artikel 43 VWEU heeft vijf leden en twee daarvan zijn rechtsgrondslagen. Uit hoofde van 

lid 2 van genoemd artikel wordt het Europees Parlement en de Raad de bevoegdheid 

toegekend om volgens de gewone wetgevingsprocedure de in artikel 40, lid 1, bedoelde 

gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten in te stellen en de overige bepalingen 

vast te stellen die nodig zijn om de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouw- en 

visserijbeleid na te streven. Lid 3 machtigt de Raad om op voorstel van de Commissie de 

maatregelen vast te stellen voor de prijsbepaling, de heffingen, de steun en de kwantitatieve 

beperkingen, alsook voor de vaststelling en verdeling van de vangstmogelijkheden. 

 

Uit de inhoud wordt duidelijk dat geen enkel element van het voorstel voor een verordening 

verband houdt met lid 3 van artikel 43 VWEU en dat dit lid dus niet relevant is voor de 

doelstellingen van het voorstel. Lid 2 van artikel 43 VWEU bestrijkt alle in het voorstel 

opgenomen aspecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Daarom is het juist om de 

rechtsgrondslag te corrigeren en deze te beperken tot lid 2 van artikel 43 VWEU. De 

Juridische Dienst van het Parlement is eveneens tot deze conclusie gekomen1. 

 

Uit de overwegingen en de inhoud van het voorstel voor een verordening blijkt dat 

artikel 168, lid 4, onder b) tevens strekt tot bescherming van de volksgezondheid door het 

aannemen van maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied. Het voorstel voor een 

verordening strekt tot regulering van de productie, het in de handel brengen en het gebruik 

van diervoeders met medicinale werking, die alleen geproduceerd zouden mogen worden met 

toegelaten geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, en met het oog op de veiligheid 

en de werkzaamheid van het product moet de compatibiliteit van alle daarvoor gebruikte 

bestanddelen worden gegarandeerd. 

 

Uit de hierboven aangehaalde jurisprudentie inzake rechtsgrondslagen blijkt dat een dubbele 

rechtsgrondslag alleen dan mogelijk is wanneer vastgesteld kan worden dat een handeling 

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. Dit lijkt 

van toepassing te zijn op het onderhavige voorstel. In feite kan worden geconcludeerd dat het 

voorstel twee belangrijke doelstellingen heeft die in nauw verband tot elkaar staan, te weten 

het waarborgen van een hoge mate van bescherming van de gezondheid van mens en dier en 

versterking van de goede werking van de interne markt, waarbij geen van beide doelstellingen 

prevaleert. 

 

Bovendien is op beide doelstellingen de gewone wetgevingsprocedure van toepassing, en is 

dus geen sprake van onverenigbaarheid van beide rechtsgrondslagen. 

 

 

VI. Conclusie en aanbevelingen 

 

Op haar vergadering van 13 juli 2015 heeft de Commissie juridische zaken met 21 stemmen 

                                                 
1 Zie de nota van de Juridische Dienst van vrijdag 19 juni 2015. 
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voor en 2 tegen1 besloten u aan te bevelen dat de artikelen 43, lid 2, en 168, lid 4, onder b) 

VWEU geschikte rechtsgrondslagen vormen voor het voorstel. Tevens wordt u aanbevolen de 

verwijzing naar artikel 43 VWEU te wijzigen en deze te beperken tot lid 2 van dat artikel. 

Hoogachtend, 

Pavel Svoboda 

(Betreft alle taalversies.) 

                                                 
1 Tijdens de eindstemming waren aanwezig: Pavel Svoboda (voorzitter), Jean-Marie Cavada (ondervoorzitter), 

Axel Voss (ondervoorzitter), Mady Delvaux (ondervoorzitter), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-

Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Heidi 

Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, 

Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka, Ángela Vallina (verving Jiří 

Maštálka, overeenkomstig artikel 200, lid 2, van het Reglement) en Bogdan Brunon Wenta (verving Therese 

Comodini Cachia, overeenkomstig artikel 200, lid 2, van het Reglement). 


