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Intrekkingsbevoegdheid Europese Commissie – Europese 
wetgevingsprocedure – Inter-institutionele verhoudingen 
– Beginsel van institutioneel evenwicht – Initiatiefrecht

‘Barack Obama says world needs a united Europe’, zo 
vatte The Guardian het bezoek van de Amerikaanse 
president aan het Europese continent eind april samen.1 
Met de discussies rondom de mogelijke Brexit in het 
achterhoofd, besteedde Obama tijdens zijn bezoek extra 
aandacht aan de mogelijkheden die de Europese Unie 
biedt voor het Verenigd Koninkrijk en de noodzaak deze 
te benutten. De immer toenemende macht van de Unie, 
ten koste van de nationale soevereiniteit, is een thema 
dat de gemoederen bezighoudt. Het beeld dat in de media 
geschetst wordt is dat het steeds de lidstaten zijn die 
tegenover de Unie staan. Tussen de Unie-instellingen 
onderling is het echter ook niet altijd koek en ei. De casus 
die hier wordt besproken, Raad t. Commissie, is een goed 
voorbeeld van een interinstitutioneel conflict. Hier sleept 
de Raad de Commissie voor de rechter omdat hij vindt 
dat de Commissie door in een redelijk laat stadium een 
wetsvoorstel terug te trekken het institutionele evenwicht 
niet voldoende respecteert. Het Hof van Justitie krijgt hier 
de essen tiële taak om de spelregels van de wetgevings-
procedure te verduidelijken en hiermee bij te dragen aan 
het eens gezinde Europa waar de Amerikaanse president 
onlangs nog voor pleitte. 

Binnen de Europese wetgevingsprocedure hebben de 
Raad, het Europees Parlement en de Commissie elk hun 
eigen taak. De Raad vertegenwoordigt hierbij de lidsta-
ten, het Parlement de Europese burgers en de Commis-
sie de Unie als geheel. De Commissie is de instantie die 
wetsvoorstellen naar voren brengt. Het initiatiefrecht van 
de Commissie is geen absoluut alleenrecht, aangezien 
ook de Raad, het Parlement en de lidstaten (in bepaalde 
gevallen) wetsvoorstellen mogen suggereren. De Com-
missie is echter wel de enige instantie die de voorstellen 
ook daadwerkelijk mag indienen. Deze worden dan in de 
meeste gevallen volgens de standaardwetgevingsproce-
dure, als vastgelegd in artikel 289 VWEU,2 door de Raad 
en het Parlement bediscussieerd, eventueel geamendeerd 
en vervolgens wel of niet aangenomen. De Commissie 
mag voorstellen intrekken maar, zoals advocaat-generaal 
Niilo Jääskinen in zijn conclusie al schreef, betreft deze 
mogelijkheid eerder een ‘intrekkingsbevoegdheid’ dan een 
‘intrekkingsrecht’, gezien het gegeven dat intrekking door 
de Commissie voortzetting van de wetgevingsprocedure 
voor de andere wetgevende instellingen blokkeert.3 

Het recht om initiatieven weer in te trekken werd, 
in ieder geval door de Commissie, lang begrepen als de 
andere kant van de medaille van het initiatiefrecht.4 In 
deze casus pleit de Raad voor duidelijke maatregelen om 
deze intrekkingsbevoegdheid in te perken. De aanleiding 
van dit specifieke geschil zal hieronder verder worden be-
schreven. De bredere implicaties van deze zaak verdienen 
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1 P. Wintour, ‘Barack Obama says world needs 
a united Europe’, The Guardian 25 april 2016 
(online publiek). 

2 Verdrag betreffende de Werking van de Europese 
Unie (Lissabon 2007). 

3 Zie HvJ 18 december 2014, C 409/13 (Raad van 
de Europese Unie/Europese Commissie), ECLI: 
EU: C: 2014: 2470 (concl. A-G N. Jääskinen), par. 1 
(hiernavolgend ‘Conclusie van A-G’).

4 Voor een beknopt maar helder overzicht van het 

initiatiefrecht en de ‘bijhorende’ intrekkings-
bevoegdheid, zie: A.P. van der Mei, ‘Protecting the 
Community Method: The Commission’s Power to 
Withdraw Legislative Proposals’, Maastricht Law 
News & Views 1 mei 2015 (online). 
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echter primair de aandacht. De reikwijdte van de intrek-
kingsbevoegdheid van de Commissie is namelijk bepalend 
voor het wetgevingsproces als geheel. Als de Commissie op 
ieder moment een voorstel weer in mag trekken, wordt de 
rol van de twee overige wetgevende instellingen, die beide 
kunnen bogen op een sterkere democratische legitimatie 
dan de Commissie, wel erg marginaal. Een onbegrensde 
intrekkingsbevoegdheid geeft de Commissie praktisch een 
vetorecht. Het initiatiefrecht van de Commissie is echter 
ook niet veel waard wanneer de Raad en het Parlement 
volledig aan de haal kunnen gaan met een voorstel, zon-
der dat de Commissie iets kan doen om het oorspronke-
lijke voorstel in stand te houden. Het lag daarom in de lijn 
der verwachting dat het Hof dit geschil zou aangrijpen om 
ergens tussen deze twee uitersten een grens te trekken.

De context van het geschil tussen de Raad en de Com-
missie ziet er als volgt uit.  De Commissie heeft begin juli 
2011 een initiatief gelanceerd om een kadervoorziening 
in te stellen voor ‘macrofinanciële bijstand aan derde 
landen’.5 De rechtsgrondslag van dit voorstel is te vinden 
in artikel 212 VWEU.6 Macrofinanciële bijstand wordt 
op ad-hoc basis verleend aan derde landen die kampen 
met ernstige betalingsbalansproblemen.7 De Raad en het 
Parlement tezamen beslissen over verzoeken tot macrofi-
nanciële bijstand door middel van de gewone wetgevings-
procedure. Volgens de Commissie zorgt de tijd die voorbij-
gaat tussen het indienen van een initiatief tot verlenen 
van steun, en de beslissing die hierover volgt door de Raad 
en het Parlement, ervoor dat macrofinanciële bijstand zijn 
doel geregeld voorbijschiet.8 Door de Commissie in dit pro-
ces een uitvoerende rol te geven zou het proces efficiënter, 
effectiever en transparanter kunnen verlopen.9 Tijdens 
de onderhandelingen hebben de Raad en het Parlement 
besloten deze bepaling uit het voorstel te verwijderen, en 
het voornemen geformuleerd dat vooralsnog de gewone 
wetgevingsprocedure zou moeten worden aangehouden bij 
het nemen van besluiten over het al dan niet verlenen van 
macrofinanciële bijstand. Hierop trok de Commissie haar 
voorstel in, waarna de Raad een bijzondere stap nam door 
de zaak bij het Hof aan te brengen. Verschillende lidsta-
ten steunden vervolgens de Raad in dit geschil, maar het 
Parlement hield zich afzijdig. 

De Raad vraagt het Hof het besluit van de Commissie 
nietig te verklaren, zodat het wetgevingsproces met be-
trekking tot de kaderverordening voortgang kan vinden. 
De Raad baseert zijn aanklacht op drie gronden, te weten 
artikel 13 VEU (toedeling van bevoegdheden, instituti-
oneel evenwicht en loyale samenwerking),10 artikel 293 
(beginsel van toedeling van bevoegdheden) en artikel 

296 VWEU (motiveringsplicht). Met de macrofinanciële 
kaderverordening als aanleiding betwist de Raad in deze 
zaak de ruime interpretatie die de Commissie geeft aan de 
intrekkingsbevoegdheid. 

De Commissie voert allereerst aan dat het intrekkings-
besluit in deze specifieke casus gerechtvaardigd was. Op 
de tweede plaats, maar zeker niet minder belangrijk, 
verdedigt ze de notie dat het initiatiefrecht tevens een in-
trekkingsrecht impliceert.11 Het theoretisch kader van dit 
intrekkingsrecht wordt gekenmerkt door wat in het Frans 
wordt aangeduid met dénaturation (‘ontwrichting’). In 
deze context verwijst de term naar een situatie waarin de 
wetgevers het initiatief, zoals naar voren gebracht door de 
Commissie, dusdanig veranderen dat de oorspronkelijke 
intentie ervan, de raison d’être, niet meer te achterhalen 
valt. Als dit het geval is, zo stelt de Commissie, moet zij in 
staat zijn dit voorstel terug te trekken. Het oorspronke-
lijke voorstel bestaat immers niet meer; het heeft zijn na-
tuur verloren. De Raad, niet akkoord met dénaturation als 
grond van een intrekkingsbesluit, stelt in deze zaak feite-
lijk de legitimiteit van de bredere visie van de Commissie 
op de eigen rol in het wetgevingsproces ter discussie. 

De kern van het geschil ligt in de omvang, niet het be-
staan, van de intrekkingsbevoegdheid van de Commissie 
en in de omvang van het rechterlijk toezicht op intrek-
kingshandelingen. De partijen zijn het er namelijk over 
eens dat de intrekkingsbevoegdheid van de Commissie als 
zodanig een constitutionele grondslag heeft, namelijk in 
de artikelen 293 en 294 VWEU.12 De Raad stelt echter dat 
de intrekkingsbevoegdheid niet algemeen is en beperkt 
moet blijven tot ‘objectieve situaties zoals die waarin het 
wetgevingsvoorstel achterhaald is of zonder voorwerp is 
geworden doordat enige tijd is verstreken, de omstan-
digheden zijn gewijzigd of zich bepaalde feiten hebben 
voorgedaan, de situatie waarin de wetgevingsprocedure 
kennelijk tot mislukken gedoemd is doordat allang geen 
noemenswaardige vooruitgang meer is geboekt’.13 Onder 
omstandigheden die gebruikmaking van de intrekkings-
bevoegdheid rechtvaardigen zouden volgens de Raad in 
ieder geval niet moeten vallen ‘een vermeende ontwrich-
ting van het wetsvoorstel, een ernstige aantasting van het 
institutioneel evenwicht of de kennelijke onrechtmatig-
heid van de door de medewetgevers voorgenomen hande-
ling’.14 Mocht het Hof wel meegaan in het ontwrichtings-
argument dan betogen de Raad en de interveniërende 
lidstaten subsidiair dat ‘ontwrichting’ alleen aan de orde 
is als de medewetgevers willen tornen aan de werkings-
sfeer, het voorwerp of het doel van het wetsvoorstel; een 
nogal formele benadering dus.15 De Raad en de lidstaten 

5 Met derde landen worden non-Europese landen 
bedoeld. Zie ‘Macro Financial Assistance to non-
EU countries’, European Commission 16 juni 
2015, http://ec.europa.eu/index_nl.htm (zoek op 
‘macro financial assistance’).

6 Verdrag betreffende de Werking van de Europese 
Unie (VWEU), art. 212 betreffende economische, 
financiële en technische samenwerking met derde 
landen. 

7 Zie ‘Macro Financial Assistance to non-EU 

countries’.
8 HvJ EU 14 april 2015, C-409/13 (Raad van de 

Europese Unie/Europese Commissie), ECLI: EU: C: 
2015: 217, par. 4 (hiernavolgend ‘Arrest’).

9 Arrest par. 4-8. Deze geplande rol wordt verder 
beschreven in art. 7, lid 2 van het voorstel.

10 Verdrag betreffende de Europese Unie (Maas-
tricht 1992). 

11 A-G Jääskinen prefereert hier de term intrekkings-
bevoegdheid, wat hij definieert als: ‘de toekenning 

van een normatieve bevoegdheid aan de Commis-
sie om wetgevingsvoorstellen in te trekken of te 
handhaven zonder dat daarvoor de expliciete of 
impliciete instemming van de andere instellingen 
is vereist.’ Zie conclusie van A-G par. 1. 

12 Idem par. 36. 
13 Arrest par. 34.
14 Arrest par. 39.
15 Arrest par. 41.
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maken ook nog een procedureel argument: de Commissie 
moet de medewetgevers tijdig en voorzien van redenen 
die voldoen aan het motiveringsvereiste van artikel 296, 
tweede alinea, VWEU op de hoogte stellen van de voor-
genomen intrekking.16 Dit hangt samen met het beginsel 
van loyale samenwerking, zoals gevonden kan worden in 
lid 2 van artikel 13 VEU. In een poging het tijdsaspect van 
de mogelijke grenzen aan de intrekkingsbevoegdheid te 
verduidelijken, verdedigde de advocaat-generaal de optie 
een formeel tijdslimiet te stellen voor het intrekken van 
voorstellen door de Commissie, namelijk tot voor de eerste 
formele lezing door de Raad.17 Het Hof is hier niet in mee 
gegaan. 

Wat doet het Hof wel? In de rechtsoverwegingen wordt 
al vrij snel duidelijk dat het Hof bereid is grenzen te stel-
len aan de intrekkingsbevoegdheid: 

75 De intrekkingsbevoegdheid […] kan [de Commissie] […] geen 
vetorecht in het wetgevingsproces verlenen. Een dergelijk vetorecht 
zou in strijd zijn met het beginsel van toedeling van bevoegdheden en 
het beginsel van institutioneel evenwicht.

76 Indien de Commissie, na een voorstel te hebben ingediend in het 
kader van de gewone wetgevingsprocedure, besluit om dat voorstel 
in te trekken, dient zij dus aan het Parlement en de Raad de gronden 
voor deze intrekking uiteen te zetten en deze in geval van betwisting 
met overtuigende argumenten te onderbouwen.

77 Dienaangaande zij opgemerkt dat een intrekkingsbesluit in 
omstandigheden als die van de onderhavige zaak een handeling vormt 
waartegen een beroep tot nietigverklaring kan worden ingesteld, 
aangezien het een einde maakt aan de wetgevende procedure die door 
de indiening van het voorstel van de Commissie is ingeleid, en aldus 
het Parlement en de Raad belet om overeenkomstig de artikelen 14, 
lid 1, VEU en 16, lid 1, VEU hun wetgevingstaak uit te oefenen zoals 
zij gewild hadden.

78 Het rechterlijk toezicht dat door het Hof moet worden uitgeoefend 
indien, zoals in casu, een beroep tot nietigverklaring wordt ingesteld, 
rechtvaardigt dus dat bij de vaststelling van een besluit zoals het 
bestreden besluit de motiveringsplicht in acht moet worden genomen 
(zie in die zin arrest Commissie/Raad, C-370/07, EU: C: 2009: 590, punt 
42).

Bij de toetsing van de door de Commissie gegeven moti-
vering let het Hof mede op de context, wat ervoor zorgt 
dat deze beoordeling voor de Commissie positief uitpakt. 
Vervolgens gaat het Hof in op de materiële gronden die de 
Commissie aandraagt voor het intrekken van het voor-
stel, maar laat wel meteen weten dat de ‘gronden zoals 
die welke in casu door de Commissie worden aangevoerd, 
rechtvaardigen dat een wetgevingsvoorstel wordt inge-
trokken’.18 Volgens A-G Jääskinen is het Hof juist niet in 
de positie de redenen tot intrekking te beoordelen. Het 
Hof oordeelt gewoonszins over de rechtmatigheid van een 
‘definitieve handeling die aan het eind van de wetgevings-
periode wordt vastgesteld’.19 Het Hof zelf blijkt er geen 
moeite mee te hebben om in detail over de beweegredenen 
van de Commissie om dit specifieke voorstel terug te trek-

ken te oordelen. Het Hof wijst juist op het belang van een 
gedegen toetsing van de specifieke intrekkingsgronden en 
koppelt deze aan de institutionele verantwoordelijkheid 
die hoort bij de erkenning van ‘ontwrichting’ als algemene 
rechtvaardigingsgrond. De Commissie kan, aldus het Hof, 
pas een wetsvoorstel intrekken nadat zij in de geest van 
loyale samenwerking die krachtens artikel 13, lid 2, VEU 
de verhoudingen tussen de instellingen van de Unie in 
het kader van de gewone wetgevingsprocedure dient te 
beheersen (zie in die zin arrest Parlement/Raad, C-65/93, 
ECLI: EU: C: 1995: 91, punt 23), terdege rekening heeft ge-
houden met de zorgen van het Parlement en de Raad die 
ten grondslag liggen aan hun verlangen om dit voorstel te 
wijzigen.20

In de rechtsoverwegingen die volgen gaat het Hof tot in 
detail in op de vraag wat het voornemen van de Raad en 
het Parlement om de Commissie vergaande uitvoerende 
bevoegdheden rond macrofinanciële bijstand te onthou-
den, zou hebben betekend in relatie tot het doel van het 
voorstel. Die leiden, ook omdat versnelling van de besluit-
vorming rond macrofinanciële bijstand één van de doelen 
was, niet verrassend tot de conclusie dat 

de Commissie zich op het standpunt mocht stellen dat de door het Par-
lement en de Raad voorgenomen wijziging van artikel 7 van het voor-
stel voor een kaderverordening dat voorstel op een essentieel onder-
deel, namelijk de procedure inzake toekenning van een macrofinanciële 
bijstand, op zodanige wijze kon ontwrichten dat de verwezenlijking 
van de door de Commissie met dat voorstel nagestreefde doelstellingen 
werd verhinderd en dat voorstel dus zijn bestaansreden verloor.21

Er was volgens het Hof dus sprake van een zodanige mate 
van dénaturation dat de beslissing van de Commissie om 
het voorstel terug te trekken niet indruist tegen het begin-
sel van het institutioneel evenwicht. Vervolgens gaat het 
Hof nog in op de procedurele argumenten die in essentie 
gaan over de manier waarop de Commissie de intrek-
kingsbeslissing heeft gecommuniceerd. In weer behoorlijk 
gedetailleerde overwegingen komt het Hof tot de conclusie 
dat de Commissie zich voldoende oplossingsgericht heeft 
getoond en geen van de genoemde procedurele beginselen 
en ook niet het ‘beginsel van democratie’ heeft geschon-
den. Alle door de Raad aangevoerde middelen worden 
hiermee ongegrond verklaard.

Noot

1 Het mes snijdt aan twee kanten 
De uitkomst lijkt op het eerste gezicht simpel: de Commis-
sie is in het gelijk gesteld. Toch zijn verschillende com-
mentatoren die over Europees institutioneel recht schrij-
ven in wat we de ‘kwaliteitsblogosphere’ zouden kunnen 
noemen, het niet eens over de bredere betekenis van het 

16 Arrest par. 48 en 51.
17 Conclusie van A-G par. 36.
18 Arrest par. 82.

19 Conclusie van A-G par. 84 (cursieve weergave 
toegevoegd door de auteurs). 

20 Arrest par. 83.

21 Arrest par. 94.



arsaequi.nl/maandblad  AA20160462 annotatie Ars Aequi juni 2016  465

arrest voor de dynamiek van het Europese wetgevings-
proces. Waar Steve Peers en Laurens Ankersmit stellen 
dat het Hof hier de intrekkingsbevoegdheid van de Com-
missie inperkt,22 meent Pieter Jan Kuijper dat het arrest 
de intrekkingsbevoegdheid juist versterkt.23 Kuijper gaat 
zelfs zo ver dat hij stelt dat het eigenlijk de Commissie is 
die hier een beperking op het recht van amendement van 
de medewetgevers heeft weten te realiseren. Deels valt 
dit verschil in inschatting te verklaren door het verschil 
in focus van de commentaren. Is de bereidheid van het 
Hof om het intrekkingsbesluit überhaupt te toetsen en 
aan te geven dat er grenzen aan de corresponderende 
bevoegdheid zijn het meest opmerkelijke aan het arrest, 
of is dat de manier waarop het Hof die toetsing vervolgens 
uitvoert? Zoals hierboven beschreven volgt het Hof in zijn 
uitspraak de dénaturation-doctrine waar de Commissie in 
de praktijk al jaren mee werkte.24 Hiermee stelt het Hof 
een open grens die keer op keer keer op keer op inhoude-
lijk gronden getrokken (en bevochten) zal moeten worden. 
Echter, het Hof biedt ook wel meteen een handvat om 
intrekkingen aan te vechten. Het Hof bevestigt niet alleen 
dat een intrekkingsbesluit wel degelijk aanvechtbaar 
is (op dit punt is dus wel sprake van een verlies aan de 
kant van de Commissie, die liever had gezien dat dit soort 
besluiten als ‘intern’ zouden worden aangemerkt), maar 
gaat, in tegenstelling tot de advocaat-generaal, ook in op 
de materiële gronden van deze specifieke intrekking. Deze 
indringende toetsing is in zekere zin minder goed nieuws 
voor de Commissie, hoewel zij deze in dit geval goed door-
staan heeft. Misschien heeft de Raad de zaak toch niet zo 
goed uitgekozen als aanleiding voor een test case over de 
intrekkingsbevoegdheid. De perceptie die de Raad bij de 
rechter heeft willen creëren, namelijk dat de Commissie 
in dit dossier een rol heeft ingenomen die veel verder ging 
dan die van een ‘honest broker’,25 was wat vergezocht. De 
Commissie is vaak niet vies van power play, maar in dit 
geval kon de Commissie er simpelweg niet van beticht 
worden dat zij om puur politieke redenen een belangrijk 
compromis van de medewetgevers gefrustreerd had.26

2 Gevolgen voor het institutionele evenwicht 
Zoals gelezen kan worden in paragraaf 56 van het ar-
rest, stelt de Commissie dat de Raad het oorspronkelijke 
voorstel dusdanig ‘ontwricht’ heeft dat het voorstel in zijn 
geheel teruggetrokken moest worden. In het Frans komt 
deze stelling wellicht meer tot zijn recht, namelijk ‘les 

colégislateurs envisageaient d’adopter aurait constitué 
une dénaturation de sa proposition’. Niet het terugtrek-
ken, maar het ontwrichten van het voorstel moet dus 
worden gezien als een aantasting van het institutionele 
evenwicht, aldus de Commissie. Dit is een moeilijk punt. 
Stel dat de Commissie een ongelimiteerde intrekkings-
bevoegdheid zou hebben om wetsvoorstellen in te trekken 
als de Raad of het Parlement er iets aan wijzigen; welke 
wetgevende verantwoordelijkheid blijft dan nog over voor 
de laatstgenoemde instanties? Volgens de Raad geeft dit 
de Commissie een vetorecht, wat haar ‘op één lijn zou 
stellen met de medewetgevers’.27 Een gewichtig argument, 
maar zou het initiatiefrecht ook zijn doel niet voorbijschie-
ten als de Raad en het Parlement ieder voorstel mogen 
gebruiken om er verder hun eigen draai aan te geven? Met 
zijn uitspraak laat het Hof de verantwoordelijkheid van 
het behouden van een ‘loyale samenwerking’, als beschre-
ven in artikel 13 VEU, grotendeels aan de instellingen 
zelf. Het vetoprobleem wordt opgelost doordat het Hof 
allereerst een veto uitspreekt over iedere suggestie van 
een mogelijk vetorecht.28 Tussen de regels van de vele ali-
nea’s die gewijd zijn aan toetsing van zowel de materiële 
intrekkingsgronden en de kwaliteit van de communicatie 
door, benadrukt het Hof het belang van een responsieve 
houding bij alle instellingen. Besluiten tot intrekking 
moeten altijd door de Commissie onderbouwd worden met 
gegronde redenen, die gecommuniceerd worden met de 
Raad en het Parlement,29 maar ook Raad (en Parlement) 
kunnen niet met elke manoeuvre wegkomen. De bevesti-
ging van de mogelijkheid voor de Raad en het Parlement 
om zaken als deze voor de rechter te brengen, om hiermee 
de intrekking aan te vechten, vormen wel het essentiële 
sluitstuk van deze benadering van het Hof.

3 Het ontbreken van het Europees Parlement en de 
rol van de lidstaten
Het is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen 
dat het Parlement zich totaal afzijdig heeft gehouden in 
dit proces.30 Vanuit een institutioneel perspectief is dit 
moeilijk te verklaren aangezien het voor de Raad noch 
het Parlement gunstig is als de Commissie een ruime 
intrekkingsbevoegdheid zou hebben. De positie van het 
Parlement is echter niet helemaal onderbelicht geble-
ven. Duitsland, als interveniërende partij, drukt het Hof 
namelijk op het hart de versterkte wetgevende rol van 
het Parlement in acht te nemen bij het wijzen van dit 

22 S. Peers, ‘The Commission’s power of initiative: 
the CJEU sets important constraints’, EU Law 
Analysis 14 april 2015 (online); L. Ankersmit, 
‘Curtailing the Commission’s right to withdraw: 
Case C-409/13 Council v. Commission’, European 
Law Blog 15 mei 2015 (online, laatst bijgewerkt 
op 4 juni 2015). 

23 P.J. Kuijper, ‘Commission’s right of withdrawal of 
proposals: Curtailment of the Commission’s Right 
or Acceptance by the Court of the Commission’s 
long-standing position?’, ACELG Blogactiv 1 juni 
2015 (online). 

24 Idem. 
25 De Raad had beweerd dat met betrekking tot de 

tweede lezing van de wetgevingsprocedure uit lid 
11 van artikel 294 VWEU (‘De Commissie neemt 
aan de werkzaamheden van het bemiddelings-
comité deel en stelt alles in het werk om de stand-
punten van het Europees Parlement en de Raad 
nader tot elkaar te brengen.’) kon worden afgeleid 
dat de Commissie in dat stadium nog slechts een 
beperkte rol als ‘honest broker’ had. Zie conclusie 
A-G Jääskinen, par. 27.

26 Kuijper 2015.

27 Arrest par. 29. 
28 Arrest par. 75, hierboven in de tekst geciteerd.
29 Arrest par. 76.
30 Zie E. De Capitani, ‘Commission recent with-

drawal of legislative proposals: Easter’s “house 
cleaning” or a growing threat to the EU insti-
tutional balance?’, FREE Group 17 maart 2015 
(online). Hier bestempelt De Capitani het arrest 
als een inter-institutionele ‘Game of Thrones’, en 
noemt daarnaast het Parlement ‘faint-hearted’ 
omdat het zich hierin afzijdig hield. 



466  Ars Aequi juni 2016 arsaequi.nl/maandblad  AA20160462annotatie

arrest.31 In de uitspraak richt het Hof zijn pijlen in ieder 
geval op de verhoudingen tussen alle drie de instellingen. 
De Commissie wordt in abstracto gestimuleerd om de 
Raad én het Parlement van gegronde redenen te voor-
zien als het een voorstel wil intrekken, maar in prakti-
sche zin wordt nergens duidelijk welke vorm dit moet 
krijgen. In de macrofinanciële bijstand-casus waren de 
relevante trialoog en Raadswerkgroep op vrij informele 
wijze geïnformeerd en lijkt het Hof daar genoegen mee te 
nemen.32 De informatieverplichting ten opzichte van het 
Parlement is dus vooralsnog niet omgeven met stevige 
procedurele waarborgen33 en van een verplichting tot het 
informeren van stakeholders en/of burgers is in deze zaak 
al helemaal geen sprake. Afgaande op de details van de 
uitspraak zijn er dus redenen om aan te nemen dat het 
Hof nog niet uitgedacht is over de vraag hoe inter-institu-
tionele responsiviteit het best kan worden vormgegeven. 

4 Gevolgen voor de praktijk van het Europese 
wetgevingsproces
Wat hebben de instellingen zelf ondernomen sinds het ver-
schijnen van dit arrest, alweer meer dan een jaar geleden? 
Vlak voor de uitspraak van het Hof heeft de Commissie 
een lijst gepubliceerd met ingetrokken voorstellen, in 
een poging meer transparantie te creëren op dit gebied.34 
Hoewel de lijst niet gepaard gaat met redenen tot het 
intrekkingsbesluit, heeft de Commissie deze redenen wel 
elders gepubliceerd als bijlage.35 Is dit een blijk van goede 
wil, of is het daadwerkelijk een ‘new beginning’ zoals de 
Commissie stelt in haar Werkprogramma van 2015?36 De 
verduidelijking van de mogelijkheden voor het Hof om 
intrekkingsbesluiten te toetsen lijkt in ieder geval niet 
te hebben geleid tot een afname in intrekkingsbesluiten. 
In tegendeel, de Commissie presenteerde in het Werkpro-
gramma voor 2015 niet minder dan 80 intrekkingsbeslui-
ten (tegenover 14 in 2013 en 53 in 2014).37 Dit zal voor het 

overgrote deel echter gaan over voorstellen die nog veel 
minder ver in het wetgevingsproces zijn gekomen, of waar-
voor situaties gelden die zelfs volgens de argumentatie 
van de Raad in voor het Hof nog een acceptabele intrek-
kingsgrond zouden opleveren. Tegelijkertijd is duidelijk 
dat deze intrekkingsgolf te maken heeft met het ‘Beter 
Wetgeven’-beleid van de Europese Commissie. Met name 
in het Parlement werd dit beleid altijd al met argusogen 
gevolgd, omdat het een nauwelijks verkapte deregule-
ringsoperatie zou zijn. Nu zullen Europarlementariërs des 
te meer reden hebben om de procedurele zorgvuldigheid 
die de Commissie betracht en de inhoudelijke motivering 
die zij opvoert, scherp in de gaten te houden, mede met het 
oog op mogelijke rechterlijke toetsing. In het programma 
voor 2016 worden overigens 20 besluiten tot intrekking 
of wijziging van Europese wetsvoorstellen vermeld.38 De 
Commissie stelt hier wel de overwegingen van de Raad en 
het Parlement af te wachten voordat de besluiten bekrach-
tigd zullen worden.39 Deze notie is verder gearticuleerd 
in het ‘Inter-Institutionele Akkoord over beter wetgeven’, 
waarover de wetgevers begin dit jaar overeenstemming 
hebben bereikt:

9. In overeenstemming met de beginselen van loyale samenwerking 
en institutioneel evenwicht verstrekt de Commissie, wanneer zij het 
voornemen heeft een wetgevingsvoorstel in te trekken, ongeacht of op 
die intrekking een herzien voorstel volgt, de redenen voor die intrek-
king en, indien van toepassing, een aanwijzing voor de voorgenomen 
volgende stappen alsook een precies tijdschema, en voert zij op basis 
daarvan passend interinstitutioneel overleg. De Commissie houdt 
naar behoren rekening met de standpunten van de medewetgevers en 
reageert daarop.40 

De noodzaak voor dialoog wordt dus onderstreept door de 
Commissie en dat kan zeker worden gezien als een stap 
voorwaarts. De wijze waarop de Commissie haar intrek-
kingsbevoegdheid uit mag oefenen blijft naar verwachting 
voorlopig echter nog wel een heikel punt binnen de inter-
institutionele verhoudingen.

31 Arrest par. 30. Voor een interessant empirisch 
onderzoek met betrekking tot de groeiende in-
vloed van het Parlement, zie: S. Hix & B. Høyland, 
‘Empowerment of the European Parliament’, 
Annual Review of Political Science 2013, afl. 16, 
p. 171-189.

32 Arrest par. 104.
33 Peers gaat ervan uit dat het informeren van ofwel 

de trialoog ofwel de Raadswerkgroep voldoende 
kan zijn: ‘[The Commission] need only inform EP/
Council “trialogue” (negotiation) meetings, or a 
Council working party of its intentions. Here the 
Court is legitimising these informal elements of 
EU governance’. Peers bedankt specifiek Ron Patz 
voor het opmerken hiervan. Zie Peers 2015.

34 ‘Withdrawal of Commission Proposals (2015/C 
80/08) List of withdrawn proposals’, PbEU 
7 maart 2015, http://eur-lex.europa.eu/homepage.
html?locale=nl (zoek op ‘withdrawals 2015’). 

35 ‘Annex II: List of withdrawals or modifications 
of pending proposals’, 16 december 2014, 
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_
withdrawals_en.pdf.

36 ‘Een nieuwe start: werkprogramma Europese 
Commissie’, MinBuZa 14 december 2014 (zoek op 
‘nieuwe start’). 

37 Respectievelijk ‘Annex III: List of withdrawals or 
modifications of pending proposals’, 23 oktober 
2012, http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_
annex_en.pdf; ‘Annex IV: List of withdrawals or 

modifications of pending proposals’, 22 oktober 
2013, http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2014_
annex_en.pdf.

38 ‘Annex IV: List of withdrawals or modifications 
of pending proposals’, 27 oktober 2015, http://
ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iv_
en.pdf.

39 ‘Questions and Answers: the 2016 Work Pro-
gramme’, European Commission – Press release 
27 oktober 2017. 

40 Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven 
van het Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie van 
26 februari 2016 (EU) 15506/15.


