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Geachte heer Ouzký,

Bij schrijven van 30 april 2007 hebt u, overeenkomstig artikel 35, lid 2 van het Reglement, de 
Commissie juridische zaken verzocht de geldigheid en juistheid van de rechtsgrondslag van 
bovengenoemd Commissievoorstel na te gaan.

De commissie behandelde dit punt op haar vergadering van 11 juni 2007.

Het voorstel heeft een tweeledige rechtsgrondslag, namelijk artikel 37, lid 2 en artikel 152, lid 
4, letter b) van het EG-Verdrag.

De rapporteur, mevrouw Breyer, heeft amendementen op het voorstel ingediend om artikel 37 
als rechtsgrondslag te schrappen, omdat zij van mening was dat artikel 152, lid 4, letter b) en 
artikel 175, lid 1) van het EG-Verdrag de juiste rechtsgrondslag van het voorstel vormen.

Bij schrijven van 9 mei 2007 heeft u onze commissie meegedeeld dat de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming, die volgens de procedure van nauwere samenwerking 
met de Milieucommissie samenwerkt, een advies heeft goedgekeurd waarin het stelt dat niet 
alleen artikel 37, lid 2 en artikel 152, lid 4, letter b), maar ook artikel 95 van het EG-Verdrag 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd
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de juiste rechtsgrondslag vormen.

De hier behandelde rechtsgrondslagen zijn:

Artikel 37

1. Teneinde de hoofdlijnen van een gemeenschappelijk landbouwbeleid uit te stippelen, roept 
de Commissie, zodra het Verdrag in werking is getreden, een conferentie van de lidstaten 
bijeen, om hun landbouwbeleid onderling te vergelijken met name door een overzicht op te 
stellen van hun middelen en behoeften.

2. Rekening houdend met de werkzaamheden van de in lid 1 bedoelde conferentie, doet de 
Commissie, na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité, binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van dit Verdrag 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 34, 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.

Op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europese Parlement stelt de Raad, 
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, verordeningen of richtlijnen vast of geeft 
beschikkingen onverminderd de aanbevelingen die hij zou kunnen doen.

3. De in artikel 34, lid 1, genoemde gemeenschappelijke ordening kan overeenkomstig de 
bepalingen van het voorgaande lid door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen 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 Gemeenschap analoge voorwaarden 
waarborgt als op een nationale markt bestaan.

4. 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 Gemeenschap worden 
ingevoerd.

Artikel 95

1. In afwijking van artikel 94 en tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, zijn de volgende 
bepalingen van toepassing voor de verwezenlijking van de doeleinden van artikel 14. De Raad 
stelt volgens de procedure van artikel 251 en na raadpleging van het Economisch en Sociaal 
Comité de maatregelen vast inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
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bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne 
markt betreffen.

2. Lid 1 is niet van toepassing op de fiscale bepalingen, op de bepalingen inzake het vrije 
verkeer van personen en op de bepalingen inzake de rechten en belangen van werknemers.

3. De Commissie zal bij haar in lid 1 bedoelde voorstellen op het gebied van de 
volksgezondheid, de veiligheid, de milieubescherming en de consumentenbescherming 
uitgaan van een hoog beschermingsniveau, daarbij in het bijzonder rekening houdend met alle 
nieuwe ontwikkelingen die op wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd. Ook het Europees 
Parlement en de Raad zullen binnen hun respectieve bevoegdheden deze doelstelling trachten 
te verwezenlijken.

4. Wanneer een lidstaat het, nadat de Raad of de Commissie een harmonisatiemaatregel heeft 
genomen, noodzakelijk acht nationale bepalingen te handhaven die hun rechtvaardiging 
vinden in gewichtige eisen als bedoeld in artikel 30 of verband houdend met de bescherming 
van het milieu of het arbeidsmilieu, geeft hij zowel van die bepalingen als van de redenen 
voor het handhaven ervan, kennis aan de Commissie.

5. Wanneer een lidstaat het na het nemen van een harmonisatiemaatregel door de Raad of de 
Commissie noodzakelijk acht, nationale bepalingen te treffen die gebaseerd zijn op nieuwe 
wetenschappelijke gegevens die verband houden met de bescherming van het milieu of het 
arbeidsmilieu vanwege een specifiek probleem dat zich in die lidstaat heeft aangediend nadat 
de harmonisatiemaatregel is genomen, stelt hij de Commissie voorts, onverminderd lid 4, in 
kennis van de voorgenomen bepalingen en de redenen voor het vaststellen ervan.

6. Binnen zes maanden na de in de leden 4 en 5 bedoelde kennisgevingen keurt de Commissie 
de betrokken nationale bepalingen goed of wijst die af, nadat zij heeft nagegaan of zij al dan 
niet een middel tot willekeurige discriminatie, een verkapte beperking van de handel tussen de 
lidstaten, of een hinderpaal voor de werking van de interne markt vormen.

Indien de Commissie binnen deze termijn geen besluit vaststelt, worden de in lid 4 en lid 5 
bedoelde nationale regelingen geacht te zijn goedgekeurd.

Indien het complexe karakter van de aangelegenheid zulks rechtvaardigt en er geen gevaar 
bestaat voor de gezondheid van de mens, kan de Commissie de betrokken lidstaat ervan in 
kennis stellen, dat de in dit lid bedoelde termijn met ten hoogste zes maanden kan worden 
verlengd.

7. Indien een lidstaat krachtens lid 6 gemachtigd is om nationale regelingen te handhaven of 
te treffen die afwijken van een harmonisatiemaatregel, onderzoekt de Commissie onverwijld 
of er een aanpassing van die maatregel moet worden voorgesteld.

8. Indien een lidstaat een specifiek probleem in verband met volksgezondheid aan de orde
stelt op een gebied waarop eerder harmonisatiemaatregelen zijn genomen, brengt hij dit ter 
kennis van de Commissie die onverwijld onderzoekt of zij passende maatregelen aan de Raad 
moet voorstellen.

9. In afwijking van de procedure van de artikelen 226 en 227 kan de Commissie of een 
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lidstaat zich rechtstreeks tot het Hof van Justitie wenden indien zij/hij meent dat een andere 
lidstaat misbruik maakt van de in dit artikel bedoelde bevoegdheden.

10. Bovenbedoelde harmonisatiemaatregelen omvatten, in passende gevallen, een 
vrijwaringsclausule die de lidstaten machtigt om, op grond van één of meer van de in 
artikel 30 bedoelde niet-economische redenen, voorlopige maatregelen te treffen die aan een 
communautaire toetsingsprocedure worden onderworpen.

Artikel 152

1. Bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Gemeenschap wordt 
een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd.

Het optreden van de Gemeenschap, dat een aanvulling vormt op het nationale beleid, is 
gericht op verbetering van de volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de 
mens en het wegnemen van bronnen van gevaar voor de menselijke gezondheid. Dit optreden 
omvat de bestrijding van grote bedreigingen van de gezondheid, door het bevorderen van 
onderzoek naar de oorzaken, de overdracht en de preventie daarvan, alsmede door het 
bevorderen van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsonderwijs.

De Gemeenschap vult het optreden van de lidstaten aan ter vermindering van de schade aan 
de gezondheid door drugsgebruik, met inbegrip van voorlichting en preventie.

2. De Gemeenschap moedigt samenwerking tussen de lidstaten op de in dit artikel bedoelde 
gebieden aan en steunt zo nodig hun optreden. De lidstaten coördineren in samenspraak met 
de Commissie hun beleid en programma's op de in lid 1 bedoelde gebieden. De Commissie 
kan, in nauw contact met de lidstaten, alle dienstige initiatieven nemen om deze coördinatie te 
bevorderen.

3. De Gemeenschap en de lidstaten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de 
inzake volksgezondheid bevoegde internationale organisaties.

4. De Raad draagt volgens de procedure van artikel 251, 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 door:

a) maatregelen aan te nemen waarbij hoge kwaliteits- en veiligheidseisen worden gesteld aan 
organen en stoffen van menselijke oorsprong, bloed en bloedderivaten; deze maatregelen 
beletten niet dat een lidstaat maatregelen voor een hogere graad van bescherming handhaaft of 
treft;

b) in afwijking van artikel 37, maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied aan te nemen 
die rechtstreeks gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid;

c) stimuleringsmaatregelen aan te nemen die gericht zijn op de bescherming en de verbetering 
van de menselijke gezondheid, met uitsluiting van harmonisatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten.

De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie, 
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ook aanbevelingen aannemen met het oog op de doelstellingen van dit artikel.

5. Bij het optreden van de Gemeenschap op het gebied van de volksgezondheid moet ten volle 
rekening worden gehouden met de verantwoordelijkheden van de lidstaten voor de organisatie 
en verstrekking van gezondheidsdiensten en medische zorg. Met name doen de in lid 4, onder 
a), bedoelde maatregelen geen afbreuk aan de nationale voorschriften inzake donatie en 
geneeskundig gebruik van organen en bloed.

Artikel 175

1. 1

2. In afwijking van de in lid 1 bedoelde besluitvormingsprocedure en onverminderd het 
bepaalde in artikel 95 neemt de Raad, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van 
het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's met 
eenparigheid van stemmen een besluit over:

a) bepalingen van in hoofdzaak fiscale aard;

b) maatregelen die van invloed zijn op:

— de ruimtelijke ordening;

— het kwantitatieve waterbeheer, of die rechtstreeks dan wel zijdelings betrekking hebben op 
de beschikbaarheid van de watervoorraden;

— de bodembestemming, met uitzondering van het afvalstoffenbeheer; 

c) maatregelen die van aanzienlijke invloed zijn op de keuze van een lidstaat tussen 
verschillende energiebronnen en de algemene structuur van zijn energievoorziening.

De Raad kan onder de in de eerste alinea bedoelde voorwaarden bepalen over welke van de in 
dit lid bedoelde aangelegenheden met gekwalificeerde meerderheid van stemmen moet 
worden besloten.

3. Op andere gebieden stelt de Raad volgens de procedure van artikel 251 en na raadpleging 
van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's algemene 
actieprogramma's vast waarin de te verwezenlijken prioritaire doelstellingen worden 
vastgelegd.

  
1 Artikel 174 (1)
1. Het beleid van de Gemeenschap op milieugebied draagt bij tot het nastreven van de volgende doelstellingen:
— behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu,
— bescherming van de gezondheid van de mens,
— behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen,
— bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden aan regionale 
of mondiale milieuproblemen.
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De Raad stelt, naar gelang van het geval onder de voorwaarden van lid 1 of lid 2, de 
maatregelen vast die noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van deze programma's.

4. Onverminderd bepaalde maatregelen met een communautair karakter, dragen de lidstaten 
zorg voor de financiering en de uitvoering van het milieubeleid.

5. Onverminderd het beginsel dat de vervuiler betaalt, treft de Raad, ingeval een op grond van 
lid 1 vastgestelde maatregel voor de overheid van een lidstaat onevenredig hoge kosten met 
zich meebrengt, in het besluit betreffende de aanneming van die maatregel passende 
voorzieningen in de vorm van:

— ontheffingen van tijdelijke aard, en/of

— financiële steun uit het overeenkomstig artikel 161 opgerichte Cohesiefonds.

De inhoud van de verordening kan als volgt worden geanalyseerd:

De verordening moet Richtlijn 91/414 vervangen, gelet op een aantal vragen die het 
Parlement en de Raad aan de orde hebben gesteld naar aanleiding van een door de Commissie 
ingediend voortgangsverslag en recente wetenschappelijke en technische ontwikkelingen. Om 
de regelgeving te vereenvoudigen wordt Richtlijn 79/117 ingetrokken.

Uitgaande van de overwegingen ligt de volgende redenering aan het verordeningsvoorstel ten 
grondslag:

(6) De teelt van gewassen neemt in de Gemeenschap een zeer belangrĳke plaats in. Het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is een van de belangrijkste methoden om planten en 
plantaardige producten tegen schadelijke organismen, met inbegrip van onkruid, te 
beschermen en de landbouwproductie te verbeteren.

(7) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen ook ongunstige uitwerkingen hebben op de teelt 
van gewassen. Het gebruik ervan kan risico's en gevaren voor mens, dier en milieu inhouden, 
vooral wanneer zij zonder officieel te zijn getest en zonder officiële toelating op de markt 
worden gebracht of verkeerd worden gebruikt. Daarom moeten voor het op de markt brengen 
van gewasbeschermingsmiddelen geharmoniseerde voorschriften worden goedgekeurd.

(8) Deze verordening heeft tot doel een hoog niveau van bescherming van de gezondheid 
van mens en dier en van het milieu te waarborgen. De bescherming van kwetsbare 
bevolkingsgroepen zoals zwangere vrouwen, zuigelingen en kinderen verdient bijzondere 
aandacht.

(9) Gewasbeschermingsmiddelen mogen uitsluitend stoffen bevatten waarvan is 
aangetoond dat zij een duidelijk voordeel inhouden voor de teelt van gewassen en zij naar 
verwachting geen schadelijke uitwerking hebben op de gezondheid van mens en dier, noch 
onaanvaardbare gevolgen hebben voor het milieu. Om in alle lidstaten hetzelfde 
beschermingsniveau te bereiken, dient op het niveau van de Gemeenschap te worden beslist 

  
1 Cursief door opsteller toegevoegd.
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of dergelijke stoffen al dan niet aanvaardbaar zijn.

(10) Met het oog op de voorspelbaarheid, de doeltreffendheid en de coherentie moet een 
gedetailleerde procedure worden vastgesteld voor de beoordeling of een werkzame stof kan 
worden goedgekeurd. ....

(11) Om ethische redenen mag de beoordeling van een werkzame stof of een 
gewasbeschermingsmiddel niet gebaseerd zijn op tests of studies waarbij de werkzame stof of 
het gewasbeschermingsmiddel opzettelijk aan mensen wordt toegediend om bij de mens een 
"no observed effect level" (NOEL) van een werkzame stof te bepalen. Evenmin mogen 
toxicologische studies op mensen worden gebruikt om de veiligheidsmarges voor werkzame 
stoffen of gewasbeschermingsmiddelen te verlagen. 

(12) Om de goedkeuring van werkzame stoffen te versnellen, dienen voor de verschillende 
stappen in de procedure strikte termijnen te worden vastgesteld.

(13) Met het oog op de veiligheid moet de goedkeuringsperiode voor werkzame stoffen in 
de tijd beperkt zijn. De goedkeuringsperiode moet in verhouding staan tot de mogelijke 
risico's die aan het gebruik van dergelijke stoffen verbonden zijn. ....

(14) Er moet worden voorzien in de mogelijkheid om de goedkeuring van een werkzame 
stof te wijzigen of in te trekken wanneer niet langer aan de criteria voor goedkeuring wordt 
voldaan.

(15) De beoordeling van een werkzame stof kan uitwijzen dat die aanzienlijk minder 
risico's inhoudt dan andere stoffen. Om het gebruik van een dergelijke stof in 
gewasbeschermingsmiddelen te bevorderen, moeten deze stoffen worden geïnventariseerd en 
moet het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen die deze stoffen bevatten, 
worden vergemakkelijkt.

(16) Bepaalde stoffen die niet voornamelijk als gewasbeschermingsmiddel worden 
gebruikt, kunnen van nut zijn voor de bescherming van gewassen, maar het economisch 
belang van de indiening van een goedkeuringsaanvraag kan beperkt zijn. Daarom moeten 
specifieke bepalingen garanderen dat dergelijke stoffen, waarvan het risico aanvaardbaar is, 
ook kunnen worden goedgekeurd om voor de bescherming van gewassen te worden gebruikt.

(17) Sommige werkzame stoffen kunnen alleen aanvaardbaar zijn wanneer uitgebreide 
risicobeperkende maatregelen worden genomen. Dergelijke stoffen moeten op het niveau van 
de Gemeenschap worden geïnventariseerd. De lidstaten moeten geregeld verifiëren of 
gewasbeschermingsmiddelen die dergelijke werkzame stoffen bevatten, kunnen worden 
vervangen door gewasbeschermingsmiddelen die werkzame stoffen bevatten die minder
risicobeperkende maatregelen vergen.

(18) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen naast werkzame stoffen ook beschermstoffen of 
synergistische middelen bevatten waarvoor vergelijkbare regels moeten gelden. Voor de 
herziening van dergelijke stoffen dienen technische regels te worden vastgesteld. Stoffen die 
momenteel op de markt zijn, mogen pas worden herzien nadat deze voorschriften zijn 
vastgesteld.
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(19) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen ook co-formulanten bevatten. Het is wenselijk 
een lijst op te stellen van co-formulanten die niet in gewasbeschermingsmiddelen mogen 
worden gebruikt.

(20) Gewasbeschermingsmiddelen die werkzame stoffen bevatten kunnen verschillend zijn 
geformuleerd en kunnen op diverse gewassen en in verschillende landbouw-, milieu- en 
klimatologische omstandigheden worden gebruikt. Toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen moeten daarom door de lidstaten worden verleend.

(21) De toelatingsvoorschriften moeten een goede bescherming garanderen. Wanneer 
toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen worden verleend, dient met name de 
bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het milieu voorrang te hebben op de 
verbetering van de productie van de gewassen1. Alvorens gewasbeschermingsmiddelen op de 
markt worden gebracht, dient dan ook te worden aangetoond dat zij een duidelijk voordeel 
inhouden voor de teelt van gewassen en zij geen schadelijke uitwerking hebben op de 
gezondheid van mens en dier, noch onaanvaardbare gevolgen hebben voor het milieu.

(22) Met het oog op de voorspelbaarheid, de doeltreffendheid en de coherentie dienen de 
criteria, procedures en voorwaarden voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen te 
worden geharmoniseerd, met inachtneming van de algemene beginselen inzake bescherming 
van de gezondheid van mens en dier en van het milieu.

(23) De werkzame stoffen in een gewasbeschermingsmiddel kunnen via verschillende 
fabricageprocessen worden vervaardigd, wat leidt tot verschillen in de specificaties. Deze 
verschillen kunnen gevolgen hebben voor de veiligheid. Voor de doeltreffendheid dient voor 
de evaluatie van die verschillen op het niveau van de Gemeenschap in een geharmoniseerde 
procedure te worden voorzien.
(24) Om dubbel werk te vermijden, de administratieve belasting van bedrijven en lidstaten 
te verminderen en een geharmoniseerde beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen te 
garanderen, moeten toelatingen die door een lidstaat worden verleend, door andere lidstaten 
met vergelijkbare milieu- en klimatologische omstandigheden worden aanvaard. Om een 
dergelijke wederzijdse erkenning te vergemakkelijken, moet de Europese Unie worden 
opgedeeld in toelatingszones met vergelijkbare omstandigheden.
(25) Voor bepaalde toepassingen hebben bedrijven maar beperkt economisch belang bij 
een toelatingsaanvraag. Om te garanderen dat de diversificatie van de land- en tuinbouw niet 
in gevaar wordt gebracht door een onvoldoende beschikbaarheid van 
gewasbeschermingsmiddelen, moeten voor beperkte toepassingen specifieke regels worden 
vastgesteld.

(26) In uitzonderlijke gevallen van een op geen enkele andere manier te bestrijden gevaar 
of bedreiging voor de teelt van een gewas moeten de lidstaten gewasbeschermingsmiddelen 
kunnen toelaten die niet aan de voorwaarden van deze verordening voldoen. Dergelijke 
toelatingen moeten op het niveau van de Gemeenschap worden onderzocht.

(27) Om innovatie te bevorderen, moeten speciale regels worden vastgesteld die het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor experimentele doeleinden mogelijk maken, 
ook al zijn deze middelen nog niet toegelaten.

  
1 Cursief door opsteller toegevoegd.
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(28) Om een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en van het 
milieu te waarborgen, moeten gewasbeschermingsmiddelen op juiste wijze worden gebruikt, 
met inachtneming van de beginselen van geïntegreerde plagenbestrijding. ....
(29) Er moet een regeling voor de uitwisseling van informatie worden opgezet. ...

(30) Om de doeltreffendheid van een gewasbeschermingsmiddel te vergroten, kunnen 
hulpstoffen worden gebruikt. Het op de markt brengen en het gebruik moet worden verboden 
wanneer deze middelen een verboden hulpstof bevatten. 
(31) Studies zijn een grote investering. Deze investering moet worden beschermd om 
onderzoek te stimuleren. Daarom moeten studies die door een aanvrager bij een lidstaat 
worden ingediend, tegen gebruik door een andere aanvrager worden beschermd. ...

(32) Er moeten regels worden vastgesteld om te voorkomen dat tests en studies worden 
overgedaan. In het bijzonder moet worden verboden dat studies waarbij gewervelde dieren 
betrokken zijn, worden overgedaan. Gelet daarop moet onder redelijke voorwaarden verplicht 
toegang worden verleend tot studies op gewervelde dieren. Om bedrijven kennis te kunnen 
laten nemen van welke studies andere bedrijven hebben uitgevoerd, moeten de lidstaten een 
lijst van deze studies bijhouden, ook al vallen deze niet onder de bovenstaande regeling voor 
het verplicht verlenen van toegang. 
(33) Aangezien de lidstaten, de Autoriteit en de Commissie verschillende regels toepassen 
wat de toegang tot en de vertrouwelijkheid van documenten betreft, is een verduidelijking 
wenselijk van de bepalingen inzake de toegang tot informatie in de documenten die in het 
bezit zijn van deze autoriteiten, en de vertrouwelijkheid van die documenten. 
(34) Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van 
de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten1

is van toepassing op de indeling, de verpakking en het kenmerken van bestrijdingsmiddelen. 
Om de bescherming van gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen, van consumenten van 
planten en plantaardige producten en van het milieu verder te verbeteren, zijn echter verdere 
specifieke regels wenselijk die rekening houden met de specifieke gebruiksomstandigheden 
van gewasbeschermingsmiddelen.
(35) Om te garanderen dat gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen niet door reclame 
worden misleid, moeten voor reclame voor deze middelen regels worden vastgesteld.
(36) Om het niveau van bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het 
milieu te verbeteren door de traceerbaarheid van mogelijke blootstellingen te verzekeren, de 
doeltreffendheid van het toezicht en de controle te verbeteren en de kosten van de bewaking 
van de waterkwaliteit te beperken, moeten voorschriften worden vastgesteld voor het 
bijhouden van registers en informatie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

(37) Bepalingen inzake controle- en inspectieregelingen in verband met het op de markt 
brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moeten de correcte, veilige en 
geharmoniseerde tenuitvoerlegging garanderen van de voorschriften die in deze verordening 
zijn vastgesteld om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mens en dier en 
van het milieu te verwezenlijken.

  
1 PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1. Richtlijn zoals laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/8/EG van de 
Commissie (PB L 19 van 24.1.2006, blz. 12).
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(38) Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 
2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en 
levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn1 voorziet in 
controlemaatregelen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in alle stadia van de 
productie van levensmiddelen, alsook in het bijhouden van registers over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Gelijkaardige regels moeten gelden voor de opslag en het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die niet onder Verordening (EG) nr. 882/2004 
vallen.

(39) Deze verordening moet nauw aansluiten bij andere communautaire wetgeving, en in 
het bijzonder bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 
23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in 
of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende 
wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad2, en bij de communautaire wetgeving 
betreffende de bescherming van werknemers en iedereen die betrokken is bij het ingeperkte 
gebruik en de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen.
(40) Er moeten procedures worden vastgesteld voor de goedkeuring van noodmaatregelen 
in situaties waar een goedgekeurde werkzame stof, een beschermstof, een synergistisch 
middel of een gewasbeschermingsmiddel waarschijnlijk een ernstig risico inhoudt voor de 
gezondheid van mens of dier of voor het milieu.
(41) De lidstaten moeten regels vaststellen voor de sancties die van toepassing zijn op 
overtredingen van deze verordening en alle nodige maatregelen nemen om te bereiken dat zij 
worden toegepast. 

(42) In de lidstaten moet de algemene burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid 
blijven gelden voor de fabrikant en, indien van toepassing, voor de persoon die 
verantwoordelijk is voor het op de markt brengen of het gebruik van het 
gewasbeschermingsmiddel.

(43) De lidstaten moeten de kosten van de procedures voor de toepassing van de 
verordening kunnen terugvorderen van wie gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengt 
of wenst te brengen en van de aanvragers van een goedkeuring voor werkzame stoffen, 
beschermingsmiddelen of synergistische middelen.

(44) De lidstaten moeten de noodzakelijke nationale autoriteiten aanwijzen.
(45) De Commissie moet de toepassing van deze verordening bevorderen. Daarom moet in 
de nodige financiële middelen worden voorzien, moeten bepaalde voorschriften van de 
verordening in het licht van de opgedane ervaring kunnen worden gewijzigd, en moeten 
technische richtsnoeren kunnen worden opgesteld.
(46) ...

(47) ...
Uit de overwegingen en het dispositief van de voorgestelde verordening komt naar voren dat 
hiermee voornamelijk wordt beoogd de bescherming van de gezondheid van mens en dier en 
van het milieu te waarborgen door ervoor te zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen, die van 
vitaal belang zijn voor de landbouw, niet op de markt worden gebracht voordat zij officieel 

  
1 PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1. Gerectificeerd in PB L 191 van 28.5.2004, blz. 1.
2 PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.
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zijn getest en goedgekeurd en dat zij correct worden gebruikt.
Dit vereist uiteraard geharmoniseerde voorschriften voor het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen, maar het gaat in de verordening niet primair om het garanderen 
van de goede werking van de interne markt, waarvan noch in de preambule noch in het 
dispositief gewag wordt gemaakt.
De bepalingen van het voorgestelde instrument betreffen in feite de eisen en voorwaarden 
voor de goedkeuring van gewasbeschermingsmiddelen, de goedkeuringsprocedure, de 
verlenging en herziening van goedkeuringen, afwijkingen, goedkeuring van beschermstoffen 
en synergistische middelen, een verbod op onaanvaardbare co-formulanten, goedkeuring van 
het op de markt brengen en het gebruik, procedures voor goedkeuring en vrijstelling, 
wederzijdse erkenning van goedkeuringen, verlenging en intrekking van goedkeuringen, 
speciale gevallen (producten met een laag risico, producten die GMO's bevatten, producten 
die stoffen bevatten die voor vervanging in aanmerking komen, toelatingen voor beperkte 
toepassingen), afwijkingen voor noodtoepassingen en onderzoek en ontwikkeling, eisen 
inzake het gebruik van en de informatie over mogelijk schadelijke gevolgen van 
gewasbeschermingsmiddelen, hulpstoffen, gegevensbescherming en uitwisseling van 
gegevens, toegang van het publiek tot informatie, verpakking, etikettering en reclame, 
controles, noodgevallen, en administratieve en financiële bepalingen (waaronder bepalingen 
betreffende de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid).

Beoordeling
De rechtsgrondslag bakent de bevoegdheid van de Gemeenschap ratione materiae af en 
bepaalt hoe van die bevoegdheid gebruik moet worden gemaakt, d.w.z. welk(e) 
wetgevingsinstrument(en) kan/kunnen worden toegepast en welke besluitvormingsprocedure 
moet worden gevolgd. 

Uit de vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt duidelijk dat de keuze van de 
rechtsgrondslag geen discretionaire bevoegdheid van de communautaire wetgever is, maar 
bepaald moet worden door objectieve factoren die door een rechter kunnen worden getoetst1, 
zoals het doel en de inhoud van de maatregelen in kwestie2. Verder dient het hoofddoel van 
een maatregel de doorslag te geven3. 
Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie vormt een algemeen Verdragsartikel een 
voldoende rechtsgrondslag, ook al wordt met de maatregel in kwestie op een ondergeschikte 
wijze ook gestreefd naar een doel dat in een specifiek Verdragsartikel is omschreven4.

Wanneer met een maatregel evenwel verscheidene doelen gelijktijdig worden nagestreefd die 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, zonder dat er één ten opzichte van de andere 
ondergeschikt of indirect is, moet die maatregel op de verschillende relevante 
Verdragsbepalingen worden gebaseerd5, tenzij dat onmogelijk is wegens de 

  
1 Zaak 45/86 (Commissie/Raad) [1987] Jurispr. blz. 1439, punt 5.
2 Zaak C-300/89 (Commissie/Raad) [1991] Jurispr. blz. I-287, punt 10 en zaak C-42/97 (Europees 
Parlement/Raad) [1999] Jurispr. blz. I-869, punt 36.
3 Zaak C-377/98 (Nederland/Europees Parlement en Raad) [2001] Jurispr. blz. I-7079, punt 27.
4 Zaak C-377/98 (Nederland/Europees Parlement en Raad) [2001] Jurispr. blz. I-7079, punten 27-28; Zaak C-
491/01 (British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco) [2002] Jurispr. blz. I-11453, punten 93-
94.
5 Zaak 165/87 (Commissie/Raad) [1988] Jurispr. blz. 5545, punt 11.
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onverenigbaarheid van de in die bepalingen vastgestelde besluitvormingsprocedures1.
Uitgaande van het voorgaande moet worden vastgesteld wat de juiste rechtsgrondslag voor de 
voorgestelde verordening is.
De Europese Commissie heeft een tweeledige rechtsgrondslag voorgesteld , namelijk artikel 
37, lid 2 met artikel 152, lid 4, letter b).
De Milieucommissie stelt voor artikel 37, lid 2 te schrappen en artikel 152, lid 4, letter b) en 
artikel 175, lid 1 als rechtsgrondslag te gebruiken.
De Commissie interne markt en consumentenbescherming van haar kant stelt artikel 37, lid 2, 
artikel 152, lid 4, letter b) en artikel 95 voor.
Wat artikel 95 betreft, is de opvatting, gelet op de jurisprudentie die inhoudt dat een algemeen 
Verdragsartikel een voldoende rechtsgrondslag vormt, ook al wordt met de maatregel in 
kwestie op een ondergeschikte wijze ook gestreefd naar een doel dat in een specifiek 
Verdragsartikel is omschreven2, dat een verwijzing naar artikel 95 niet nodig is.  Hoewel de 
bepalingen inzake het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, de etikettering 
en wederzijdse erkenning impliciet bedoeld zijn om de goede werking van de interne markt te 
verzekeren, wordt met de verordening voornamelijk beoogd de bescherming van de 
gezondheid van mens en dier en van het milieu te waarborgen door ervoor te zorgen dat 
gewasbeschermingsmiddelen, die van vitaal belang zijn voor de landbouw, niet op de markt 
worden gebracht voordat zij officieel zijn getest en goedgekeurd en dat zij correct worden 
gebruikt. Hier ligt het zwaartepunt van het instrument en niet bij de totstandbrenging of 
werking van de interne markt, hetgeen slechts een impliciete doelstelling is die ten opzichte 
van het hoofddoel ondergeschikt en indirect is.

Naar artikel 37, lid 2 hoeft niet te worden verwezen omdat artikel 152, lid 4, letter b) voorziet 
in een uitdrukkelijke afwijking voor maatregelen op fytosanitair gebied die rechtstreeks 
gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid.  Gezien het doel en de inhoud van de 
voorgestelde verordening bestaat er geen enkele twijfel dat de maatregel rechtstreeks gericht 
zijn op de bescherming van de volksgezondheid. Voorts zou het feit dat artikel 37, lid 2 in de 
raadplegingsprocedure voorziet en niet in de medebeslissingsprocedure, tot gevolg kunnen 
hebben dat van onverenigbaarheid wordt uitgegaan, tenzij de jurisprudentie inzake artikel 133 
zodanig kan worden geïnterpreteerd dat deze ook van toepassing is op artikel 37, lid 23.

Derhalve kan met artikel 152, lid 4, letter b) als rechtsgrondslag worden volstaan en is het 
niet nodig ook naar artikel 175, lid 1 te verwijzen.

Dientengevolge wordt artikel 152, lid 4, letter b) als de juiste rechtsgrondslag beschouwd. 
Op haar vergadering van 11 juni 2007 heeft de Commissie juridische zaken daarom met 
algemene stemmen4 besloten de aanbeveling uit te spreken dat artikel 152, lid 4, letter b) van 

  
1 Zie bijv. zaak C-300/89 (Commissie/Raad) [1991] Jurispr. blz. I-2867, punten 17-21 (titaniumdioxide), zaak C-
388/01 (Commissie/Raad) [2004] Jurispr. blz. I-4829, punt 58 en zaak C-491/01 (British American Tobacco) 
[2002] Jurispr. blz. I-11453, punten 103-111.
2 Zaak C-377/98 (Nederland/Europees Parlement en Raad) [2001] Jurispr. blz. I-7079, punten 27-28; Zaak C-
491/01 (British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco) [2002] Jurispr. blz. I-11453, punten 93-
94.
3 Zie arrest van 10 januari 2006 in zaak C-178/03 (Commissie/Parlement en Raad), punt 59, en het arrest van 
dezelfde datum  in zaak C-94/03 (Commissie/Raad). 
4 Bij de eindstemming waren aanwezig: Cristian Dumitrescu (waarnemend voorzitter), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (ondervoorzitter), Manuel Medina Ortega (rapporteur voor advies), Carlo Casini, Janelly Fourtou, 
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het EG-Verdrag de de juiste rechtsgrondslag is voor het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen.

Hoogachtend,

Giuseppe Gargani 
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