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Betreft: Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een besluit van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een 
Uniemechanisme voor civiele bescherming (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 
2020/0097(COD))

Geachte voorzitter,

Bij schrijven van 13 juli 20201 hebt u, overeenkomstig artikel 40, lid 2, van het Reglement, de 
Commissie juridische zaken verzocht de juistheid van de rechtsgrond van het voorstel van de 
Commissie voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit 
nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming2 na te gaan.

De commissie behandelde dit punt op haar vergadering van 2 september 2020.

I – Achtergrond

Het voorstel van de Commissie is gebaseerd op artikel 196 en artikel 322, lid 1, onder a), van 
het VWEU. 

Het verzoek heeft betrekking op het door de rapporteur in de commissie ENVI ingediende 
amendement waarin de verwijzing naar artikel 322, lid 1, onder a), van het VWEU wordt 
geschrapt, volgens de brief van ENVI “op grond van technische overwegingen en in het 
bijzonder het feit dat dit artikel betrekking heeft op de vaststelling van financiële regels bij 
verordeningen en derhalve niet van toepassing lijkt te zijn op het besluit”.

1 D 307296
2 Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU 

betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming (COM(2020)0220 – C9 0160/2020 – 
2020/0097(COD)).
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Voorafgaand aan het huidige voorstel, dat in juni 2020 werd goedgekeurd, keurde de 
Commissie in maart 2019 een voorstel goed voor een besluit tot wijziging van Besluit 
nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming dat uitsluitend 
op artikel 196 VWEU was gebaseerd. De Commissie ENVI nam in maart 2020 haar verslag 
over dit voorstel aan. In de toelichting stelt de Commissie het volgende: “Dit voorstel bouwt 
voort op de vorderingen die het Europees Parlement en de Raad tot dusver hebben geboekt 
met hun overweging van en beraadslagingen over voorstel COM(2019) 125 final van de 
Commissie.” Voorts staat in het voorstel van de Commissie het volgende te lezen: “Het 
besluit wijzigt een bestaande actie (het Uniemechanisme) en moet parallel aan het hangende 
voorstel tot wijziging van het Uniemechanisme, dat in 2019 door de Commissie is vastgesteld, 
in overweging worden genomen.” 

In antwoord op de zorgen van ENVI over de juistheid van het toevoegen van artikel 322, 
lid 1, onder a), van het VWEU als rechtsgrond van het voorgestelde besluit, die ter discussie 
is gesteld door de indiening van het amendement waarin dit artikel wordt geschrapt, wordt in 
deze nota slechts de juistheid beoordeeld van artikel 322, lid 1, onder a), van het VWEU als 
rechtsgrond.

II – De relevante Verdragsbepaling

Onder titel II over “Financiële bepalingen”

Artikel 322, lid 1, onder a) 

1. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na 
raadpleging van de Rekenkamer bij verordeningen:

a) de financiële regels vast, met name betreffende de wijze waarop de begroting wordt 
opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en verantwoording wordt gedaan 
en de rekeningen worden nagezien;

III – Rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende de keuze 
van de rechtsgrond

Het Hof van Justitie beschouwt de keuze van de juiste rechtsgrondslag vanouds als een 
kwestie van constitutioneel belang die een rol speelt als het gaat om de naleving van het 
beginsel van bevoegdheidstoedeling (artikel 5 VEU) en die bepalend is voor de aard en 
omvang van de bevoegdheid van de Unie3. De keuze van de rechtsgrond is derhalve geen 
vrije keuze. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet de keuze van de 
rechtsgrond van een handeling van de Unie berusten op objectieve gegevens die voor 
rechterlijke toetsing vatbaar zijn, waartoe met name het doel en de inhoud van de handeling 
behoren4. Het Hof van Justitie is ook van oordeel dat de rechtsgrond van een handeling niet 
kan worden bepaald aan de hand van de rechtsgrond die is gebruikt om andere handelingen 
van de Unie met, in voorkomend geval, soortgelijke kenmerken vast te stellen5. De keuze van 
een onjuiste rechtsgrond kan dan ook aanleiding geven tot de nietigverklaring van de 

3 Advies 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, punt 5.
4 Zie het arrest van het Hof van 8 september 2009 in zaak C-411/06, Commissie/Parlement en Raad, 
EU:C:2009:518, punt 45.
5 Zaak C-131/86, Verenigd Koninkrijk/Raad, Jurispr. 1988, blz. 905, punt 29, en zaak C-91/05, 
Commissie/Raad, Jurispr. 2008, blz. I-0000, punt 106.
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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 verricht6. 

In beginsel moet slechts één juiste rechtsgrond worden gekozen. 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 rechtsgrond worden gebaseerd, namelijk die welke het hoofddoel of 
de voornaamste component vereist7. 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 bij wijze van 
uitzondering op de verschillende desbetreffende rechtsgrondslagen worden gebaseerd8. Dit is 
echter alleen mogelijk wanneer de procedures welke voor beide rechtsgrondslagen zijn 
voorgeschreven, niet onverenigbaar zijn en het recht van het Europees Parlement niet 
ondermijnen9. Voorts moet de gekozen maatregel moet overeenkomen met de voorgeschreven 
soort wetgevingshandeling wanneer dit in het Verdrag wordt gespecifieerd. 

IV - Juistheid van artikel 322, lid 1, onder a), als rechtsgrond 

Wanneer artikel 322, lid 1, onder a), van het VWEU als rechtsgrond wordt gebruikt, vereist 
dit een specifieke soort wetgevingshandeling en heeft de EU-wetgever in dit verband geen 
beoordelingsvrijheid. Voordat wordt beoordeeld of artikel 322, lid 1, onder a), VWEU in het 
licht van het doel en de inhoud van het voorstel een juiste rechtsgrond kan zijn, moet worden 
opgemerkt dat artikel 322, lid 1, onder a), de gewone wetgevingsprocedure vereist, en vereist 
dat de handeling als verordening wordt vastgesteld. In onderhavig geval is de voorgestelde 
handeling een besluit, wat ook het geval is voor de wetgevingshandeling die bij het voorstel 
wordt gewijzigd. Derhalve is de soort van de voorgestelde handeling niet verenigbaar met 
artikel 322, lid 1, onder a).

Er bestaat derhalve geen noodzaak verder na te gaan of artikel 322, lid 1, onder a), in het licht 
van het doel en de inhoud van het voorstel een juiste rechtsgrond is en samen met artikel 196 
VWEU als dubbele rechtsgrond kan worden gebruikt. 

V – Conclusie en aanbeveling

Onverminderd de beoordeling of de voorgestelde maatregel in het licht van het doel en de 
inhoud van de voorgestelde maatregel naar behoren op artikel 196 is gebaseerd, of op twee of 
meer rechtsgronden moet worden gebaseerd, volstaat het op te merken dat artikel 322, lid 1, 
onder a), VWEU in verband met de soort handeling die is gekozen voor het voorstel tot 
wijziging (een besluit) geen juiste rechtsgrond is voor het voorstel voor een besluit tot 

6 Arrest in zaak C-269/97, Commissie/Raad, ECLI:EU:C:2000:183, punt 44.
7 Arrest in zaak C-137/12, Commissie/Raad, EU:C:2013:675, punt 53; zaak C-411/06 EU:C:2009:518, punt 46 
en de daarin aangehaalde rechtspraak; zaak C-490/10, Parlement/Raad, ECLI:EU:C:2012:525, punt 45; zaak 
C-155/07, Parlement/Raad, EU:C:2008:605, punt 34.
8 Zaak C-211/01, Commissie/Raad, ECLI:EU:C:2003:452, punt 40; zaak C-178/03, Commissie/Europees 
Parlement en Raad, ECLI:EU:C:2006:4, punten 43-56. 
9 Zaak C-300/89, Commissie/Raad (“Titanium dioxide”), ECLI:EU:C:1991:244, punten 17-25; zaak C-268/94, 
Portugal/Raad, ECLI:EU:C:1996:461.
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wijziging van het Besluit betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming, 
aangezien dit artikel voorziet in de vaststelling van een verordening, terwijl de betreffende 
wijziging een besluit is.

Op haar vergadering van 2 september 2020 heeft de Commissie juridische zaken 
dienovereenkomstig met algemene stemmen10 besloten de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid te adviseren voor het voorgestelde besluit artikel 322, 
lid 1, onder a), VWEU als rechtsgrondslag te schrappen. 

Hoogachtend,

Adrián Vázquez Lázara

10 Bij de eindstemming aanwezige leden: Adrián Vázquez Lázara (voorzitter), Ibán García Del Blanco 
(ondervoorzitter), Raffaele Stancanelli (ondervoorzitter), Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, 
Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Emmanuel Maurel, Karen 
Melchior, Emil Radev, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Axel Voss, Lara Wolters, 
Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos.


