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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van maximaal 
toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten 
gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar (herschikking)
(COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

(Raadplegingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2010)0184),

– gelet op artikel 31 van het Euratom-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de 
Raad is geraadpleegd (C7-0137/2010),

– gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten1,

– gezien de brief d.d. 29 juni 2010 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie 
industrie, onderzoek en energie overeenkomstig artikel 87, lid 3, van zijn Reglement,

– gelet op de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2010),

A. overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke 
wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met 
betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met 
die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van 
de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,

1. gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de 
aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie en zoals dit hieronder is geamendeerd;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

                                               
1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De Commissie moet, zo de 
omstandigheden dat vereisen,
onmiddellijk een verordening vaststellen 
waarbij van tevoren vastgelegde maximaal 
toelaatbare niveaus van toepassing worden 
verklaard.

(8) De Commissie moet onmiddellijk de 
tevoren vastgelegde maximaal toelaatbare 
niveaus van besmetting bij een nucleair 
ongeval of ander stralingsgevaar 
toepassen.

Or. en

Motivering

De overweging wordt hiermee consistent met artikel 2 zoals door de rapporteur gewijzigd 
(amendement 10).

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij deze maximaal toelaatbare niveaus 
is rekening gehouden met de jongste 
wetenschappelijke gegevens die 
momenteel internationaal beschikbaar zijn 
en tegelijkertijd is de noodzaak in 
aanmerking genomen de bevolking gerust 
te stellen en verschillen in de internationale 
regelgeving te voorkomen.

(8 bis) Bij deze maximaal toelaatbare 
niveaus is rekening gehouden met de 
jongste wetenschappelijke gegevens die 
momenteel internationaal beschikbaar zijn 
en tegelijkertijd is de noodzaak in 
aanmerking genomen de bevolking gerust 
te stellen en verschillen in de internationale 
regelgeving te voorkomen.

Or. en

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Motivering

Dit amendement is niet van toepassing op Nederlandse tekst.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g (8 ter) De Commissie moet de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 290 van het VWEU gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de aanpassing aan de technische 
vooruitgang van de maximaal toelaatbare 
niveaus van radioactieve besmetting van 
levensmiddelen en diervoeders (bijlagen I 
en III), en van de lijst  van minder 
belangrijke levensmiddelen (bijlage II). 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau.

Or. en

Motivering

Deze overweging wordt ingevoegd wegens de consistentie met amendement 15 en volgende 
van de rapporteur, ter wijziging van artikel 5.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Op basis van de thans beschikbare 
gegevens op het gebied van de 
stralingsbescherming, zijn afgeleide 
referentieniveaus vastgesteld en die 
niveaus  kunnen als grondslag dienen 
voor het vaststellen van maximaal 
toelaatbare niveaus van radioactieve 
besmetting die onmiddellijk dienen te 
worden toegepast bij een nucleair ongeval 
of ander stralingsgevaar dat een 
significante radioactieve besmetting van 

Schrappen
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levensmiddelen of diervoeders tot gevolg 
heeft of kan hebben.

Or. en

Motivering

De rapporteur meent dat deze overweging vaag is geformuleerd - wat zijn "afgeleide 
referentieniveaus " -  en niet beantwoordt aan de toepassing van maximum niveaus door de 
Commissie zoals geregeld in zowel het huidige als het gewijzigde artikel 2 (amendement 10 
van de rapporteur op artikel 2 - lid 1).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij deze maximaal toelaatbare 
niveaus is rekening gehouden met de 
jongste wetenschappelijke gegevens die 
momenteel internationaal beschikbaar 
zijn en tegelijkertijd is de noodzaak in 
aanmerking genomen de bevolking gerust 
te stellen en verschillen in de 
internationale regelgeving te voorkomen.

Schrappen

Or. en

(Oorspronkelijke overweging 10  wordt- met kleine wijzigingen – overweging 8 bis nieuw)

Motivering

Zie dezelfde overweging in amendement 2 van de rapporteur op overweging 8 bis (nieuw), dat 
juist is aangepast zodat het direct aansluit op overweging 8. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is echter noodzakelijk rekening 
te houden met de bijzondere 
omstandigheden en derhalve moet een 

Schrappen
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procedure worden vastgesteld voor de 
snelle aanpassing van deze van tevoren 
vastgestelde niveaus aan maximaal 
toelaatbare niveaus die aangepast zijn aan 
de omstandigheden van een bepaald 
nucleair ongeval of ander stralingsgevaar 
dat een significante radioactieve 
besmetting van levensmiddelen of 
diervoeders tot gevolg heeft of kan 
hebben.

Or. en

Motivering

Met de "procedure voor de snelle aanpassing van deze van tevoren vastgestelde niveaus" 
wordt de procedure bedoeld van artikel 3, die de rapporteur geschrapt wil zien (zie 
amendement 13 van de rapporteur op artikel 3). 

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een verordening waarbij maximaal 
toelaatbare niveaus van toepassing 
worden verklaard, moet  tevens de eenheid 
van de interne  markt bewaren en 
verleggingen van het handelsverkeer in de 
Unie  voorkomen.

Schrappen

Or. en

Motivering

In het amendement op artikel 2 wil de rapporteur de woorden "verordening ... waardoor ... 
van toepassing worden verklaard" geschrapt zien omdat deze juridisch niet kloppen (zie 
motivering bij amendement op artikel 2 - lid 1). 

Bovendien zal het besluit als zodanig door toepassing van niveaus die in de basisverordening 
zelf zijn bepaald, niet van invloed zijn op de eenheid van de binnenmarkt of distorsie van het 
handelsverkeer.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Teneinde de aanpassing van 
maximaal toelaatbare niveaus te 
vereenvoudigen, dienen procedures te 
worden vastgesteld waardoor deskundigen 
kunnen worden geraadpleegd, met 
inbegrip van de groep deskundigen 
bedoeld in artikel 31 van het Verdrag.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze procedures worden nu duidelijk omschreven in het herziene artikel 5 en de artikelen 5 
bis - quater waar de raadpleging is geregeld van de in artikel 31 van het Verdrag bedoelde 
deskundigen. De dienovereenkomstige overweging 8 ter (nieuw) bevat een afdoende regeling 
voor de raadpleging van deskundigen en verwijst naar de juiste juridische procedure waar 
het gaat om "de aanpassing van de niveaus".

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het is passend dat de Raad zich het 
recht voorbehoudt rechtstreeks de 
bevoegdheid uit te oefenen om een 
verordening vast te stellen met het oog op 
de tijdige bekrachtiging van de 
maatregelen die de Commissie heeft 
voorgesteld in de eerste maand na een 
nucleair ongeval of ander stralingsgevaar. 
Het desbetreffende voorstel tot wijziging 
of bekrachtiging van de in de door de 
Commissie vastgestelde verordening 
vervatte voorschriften, met name de 
vaststelling van maximaal toelaatbare 
niveaus van radioactieve besmetting, moet 
worden gebaseerd op artikel 31 van het 

Schrappen



PR\834546NL.doc 11/27 PE450.574v02-00

NL

Verdrag, gelet op de bescherming van de 
volksgezondheid. Dit laat de mogelijkheid 
dat op de lange termijn na het ongeval of 
ander stralingsgevaar andere 
rechtsinstrumenten of een andere 
rechtsgrondslag worden gebruikt ten 
behoeve van het toezicht op 
levensmiddelen en diervoeders die op de 
markt worden gebracht, onverlet.

Or. en

(Tweede en derde zin van motivering komen – licht gewijzigd – terug in de Toelichting, onder  
(ii) Beoordeling)

Motivering

Volgens de rapporteur wordt hier niet duidelijk gemotiveerd waarom in artikel 3 aan de Raad 
uitvoerende bevoegdheden moeten worden voorbehouden voor wat betreft de context, de aard 
en de inhoud van de uit te voeren basisverordening. Voorts is de rapporteur niet overtuigd 
van de meerwaarde van deze tweetrapsbenadering waarbij de Raad tenslotte de besluiten van 
de Commissie die bij een normale gang van zaken de enige autoriteit behoort te zijn, mag 
bekrachtigen of valideren. (Zie ook de motivering bij amendement 13, ingediend door de 
rapporteur.)

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie, met name in het 
kader van het systeem van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie  voor 
snelle uitwisseling van informatie in het 
geval van stralingsgevaar dan wel 
krachtens het IAEA-Verdrag van 26 
september 1986 inzake vroegtijdige 
kennisgeving van een nucleair ongeval, 
officiële informatie heeft ontvangen over 
ongevallen of ander stralingsgevaar 
waaruit blijkt dat de in bijlage I 
aangegeven maximaal toelaatbare niveaus 
voor levensmiddelen of de in bijlage III 
aangegeven maximaal toelaatbare niveaus 
voor diervoeders  zullen worden bereikt of 

1. Wanneer de Commissie, met name in het 
kader van het systeem van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie  voor 
snelle uitwisseling van informatie in het 
geval van stralingsgevaar dan wel 
krachtens het IAEA-Verdrag van 26 
september 1986 inzake vroegtijdige 
kennisgeving van een nucleair ongeval, 
officiële informatie heeft ontvangen over 
ongevallen of ander stralingsgevaar 
waaruit blijkt dat de in bijlage I 
aangegeven maximaal toelaatbare niveaus 
voor levensmiddelen of de in bijlage III 
aangegeven maximaal toelaatbare niveaus 
voor diervoeders  zullen worden bereikt of 
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zijn bereikt, stelt zij, indien de 
omstandigheden dat noodzakelijk maken,
onmiddellijk een verordening vast 
waardoor deze maximaal toelaatbare 
niveaus van toepassing worden verklaard.

zijn bereikt, stelt zij onmiddellijk een 
besluit vast waarbij deze maximaal 
toelaatbare niveaus op een bepaald 
nucleair ongeval of ander stralingsgevaar 
worden toegepast.

Or. en

Motivering

Toepassing van de maximaal toelaatbare besmettingsniveaus op een bepaald geval is 
uiteraard een uitvoerende bevoegdheid  die op grond van 291 VWEU (toepasselijk op grond 
van artikel 106a Euratom) aan de Commissie toekomt.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een verordening als bedoeld in lid 1 
heeft een zo beperkt mogelijke 
geldigheidsduur, die onverminderd artikel 
3, lid 4, ten hoogste drie maanden mag
bedragen. 

2. De Commissie bepaalt de periode 
gedurende welke de op een bepaald 
nucleair ongeval of ander stralingsgevaar 
toegepaste niveaus blijven gelden. Deze 
termijn mag ten hoogste drie maanden 
bedragen.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij AM 10.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In het kader van dit artikel 
raadpleegt de Commissie deskundigen, 
waaronder de groep deskundigen bedoeld 
in artikel 31 van het Verdrag.
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Or. en

Motivering

Zie de motivering bij AM 10.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Schrappen
1. Na raadpleging van deskundigen, 
waaronder de groep deskundigen van 
artikel 31 van het Verdrag, hierna de 
"groep deskundigen" genoemd , legt de 
Commissie binnen een maand na de 
vaststelling van de in artikel 2, lid 1, van 
deze verordening bedoelde verordening 
aan de Raad een voorstel voor voor een 
verordening tot wijziging of bekrachtiging 
van de voorschriften van die verordening.
2. Bij het voorleggen van het voorstel voor 
een verordening als bedoeld in lid 1, 
houdt de Commissie rekening met de 
basisnormen, vastgesteld krachtens de 
artikelen 30 en 31 van het Verdrag, met 
inbegrip van het beginsel dat elke 
blootstelling zo beperkt moet worden 
gehouden als redelijkerwijs mogelijk is, 
met inachtneming van de bescherming 
van de volksgezondheid en van sociale en 
economische factoren.
3. De Raad neemt binnen de in artikel 2, 
lid 2, bepaalde termijn met 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen een besluit over het in de leden 1 
en 2 bedoelde voorstel voor een 
verordening.
4. Indien de Raad binnen deze termijn 
geen besluit neemt, blijven de in de 
bijlagen I en III  opgenomen niveaus van 
toepassing totdat de Raad een besluit 
neemt of totdat de Commissie haar 
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voorstel intrekt omdat de in artikel 2, lid 
1, genoemde omstandigheden zich niet 
meer voordoen.

Or. en

Motivering bevat  licht gewijzigde tekst uit de Toelichting, onder  (ii) Beoordeling

Motivering

De regeling van artikel 3 waarbij de Raad een verordening kan vaststellen "tot wijziging of 
bekrachtiging van de voorschriften" of the "ad hoc" verordening van de Commissie is niet 
nodig en kan rechtsonzekerheid in de hand werken.  Zulke maatregelen van de Raad zijn aan 
te merken als "uitvoeringshandelingen" in het kader van deze verordening. Volgens artikel 
291 VWEU (toepasselijk door verwijzing in artikel 106a Euratom)), kan deze bevoegdheid 
alleen in "naar behoren gemotiveerde specifieke gevallen" worden overgedragen aan de 
Raad, en behoort de uitoefening van deze bevoegdheid normaal tot de taak van de Commissie.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Schrappen
Een verordening als bedoeld in artikel 3 
heeft een beperkte geldigheidsduur. Deze 
geldigheidsduur kan op verzoek van een 
lidstaat of op initiatief van de Commissie 
worden herzien overeenkomstig de in 
artikel 3 vastgelegde procedure.

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit de voorgestelde schrapping van artikel 3.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde ervoor zorg te dragen dat bij 
de in de bijlagen I en III  vastgelegde 
maximaal toelaatbare niveaus rekening 
wordt gehouden met eventuele nieuwe 
beschikbaar komende wetenschappelijke 
gegevens, wint de Commissie van tijd tot 
tijd het advies in van deskundigen, 
waaronder de groep deskundigen.

1. Om rekening te  houden met eventuele 
nieuwe beschikbaar komende 
wetenschappelijke gegevens, past de 
Commissie de bijlagen I, II en III aan 
door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 5 bis 
en met inachtneming van de voorwaarden 
van de artikelen 5 ter en 5 quater.

2. Op verzoek van een lidstaat of de 
Commissie kunnen de in de bijlagen I en 
III vastgelegde maximaal toelaatbare 
niveaus worden herzien of aangevuld, 
nadat de Commissie daartoe een voorstel 
bij de Raad heeft ingediend 
overeenkomstig de in artikel 31 van het 
Verdrag neergelegde procedure.

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie kunnen de bijlagen worden herzien of aangevuld. In dat 
geval is er duidelijk sprake van een gedelegeerde handeling. Volgens artikel 290 VWEU 
(toepasselijk door verwijzing in artikel 106a Euratom), kan in een wetgevingshandeling aan 
de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om niet-wetgevingshandelingen van 
algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van de wetgevingshandeling. Aanpassing aan technische vooruitgang is nu 
precies de bedoeling van de herziening van de bijlagen, en zulke aanpassing geschiedt in de 
regel door middel van gedelegeerde handelingen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
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1. De bevoegdheid om de in artikel 5 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een periode van vijf jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening. De Commissie stelt uiterlijk 
zes maanden voor het einde van de 
periode van vijf jaar een verslag over de 
bevoegdheidsdelegatie op. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt automatisch 
met dezelfde periode verlengd, tenzij de 
Raad deze intrekt overeenkomstig 
artikel 5 ter.
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.
3. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt de 
Commissie verleend onder de in de 
artikelen 5 ter en 5 quater gestelde 
voorwaarden.

Or. en

(Zie de formuleringen in reeds vastgestelde verordening nr. 438/2010 inzake 
gezelschapsdieren, PB L 132, 29/05/2010 pp. 3-10 en richtlijn 2010/30EU inzake etikettering  

van energiegerelateerde producten PB L 153, 18/06/2010 pp. 1-12.)

Motivering

De formulering in de artikelen 5 bis, 5 ter en 5 quater is identiek met die in onlangs 
vastgestelde wetgevingshandelingen als bv. de verordeningen inzake huisdieren,  energie-
etikettering, waarin gedelegeerde handelingen  voorkomen. 

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 ter
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in artikel 5 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door de Raad 
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worden ingetrokken.
2. Wanneer de Raad een interne 
procedure is begonnen om te besluiten of 
hij de bevoegdheidsdelegatie wenst in te 
trekken, tracht hij het Europees 
Parlement en de Commissie hiervan 
binnen een redelijke termijn voordat een 
definitief besluit wordt genomen, op de 
hoogte te brengen en geeft daarbij aan 
welke gedelegeerde bevoegdheden 
mogelijk worden ingetrokken en wat 
daarvoor de redenen kunnen zijn.
3. Het besluit tot intrekking beëindigt de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheden. Het besluit treedt 
onmiddellijk of op een latere datum die in 
het besluit wordt vermeld in werking. Het 
laat de geldigheid van de reeds in werking 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. 
Het besluit wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij AM 16 van de rapporteur.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 quater
Bezwaren tegen gedelegeerde 

handelingen
1. De Raad kan bezwaar aantekenen 
tegen een gedelegeerde handeling binnen 
twee maanden na de datum van 
kennisgeving.
Op initiatief van de Raad wordt deze 
termijn met twee maanden verlengd.
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2. Indien bij het verstrijken van deze 
termijn de Raad geen bezwaar heeft 
gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, 
wordt deze bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en 
treedt zij in werking op de daarin 
vermelde datum.
De gedelegeerde handeling kan vóór het 
verstrijken van die termijn in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
worden bekendgemaakt en in werking 
treden, indien de Raad de Commissie en 
het Europees Parlement heeft meegedeeld 
dat hij voornemens is geen bezwaar te 
maken.
3. Indien de Raad bezwaar aantekent 
tegen een gedelegeerde handeling, treedt 
deze niet in werking. De Raad motiveert 
zijn bezwaar tegen de gedelegeerde 
handeling.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij AM 16 van de rapporteur.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Schrappen
De bepalingen ter uitvoering  van deze 
verordening en de aanpassing van de lijst
van minder belangrijke levensmiddelen , 
tezamen met de daarop van toepassing 
zijnde maximaal toelaatbare niveaus van 
radioactieve besmetting, zoals opgenomen 
in bijlage II,  en de aanpassing van de in 
bijlage III opgenomen  maximaal 
toelaatbare  niveaus voor diervoeders 
worden vastgesteld volgens de in  artikel 
195, lid 2,  van Verordening (EG) nr. 
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1234/2007 van de Raad bedoelde 
procedure , die van overeenkomstige 
toepassing is. Daartoe wordt de 
Commissie bijgestaan door  een ad hoc 
comité . 

Or. en

Motivering

Artikel 8 werd samengevoegd met artikel 5  omdat zij beide handelen over herziening van 
maximumniveaus (Bijlagen I en III) en/of aanpassing van de lijst van bijlage II, hetgeen 
tezamen kan worden afgehandeld door delegatie van bevoegdheid (gedelegeerde handeling) 
aan de Commissie.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – voetnoot 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 Als babyvoeding worden aangemerkt de 
levensmiddelen die speciaal bestemd zijn 
voor voeding van zuigelingen in de eerste 
vier tot zes maanden van hun leven, die op 
zichzelf voldoen aan de voedingsbehoeften 
van deze categorie personen en in de 
detailhandel verkrijgbaar zijn in 
gemakkelijk herkenbare verpakkingen 
voorzien van het etiket «babyvoeding».

19 Als babyvoeding worden aangemerkt de 
levensmiddelen die speciaal bestemd zijn 
voor voeding van zuigelingen tot de 
leeftijd van twaalf maanden, die op 
zichzelf voldoen aan de voedingsbehoeften 
van deze categorie personen en in de 
detailhandel verkrijgbaar zijn in 
gemakkelijk herkenbare verpakkingen 
voorzien van het etiket «babyvoeding».

Or. en

Motivering

Zie, in verband met voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen die aan bijzonder eisen 
voor kinderen beantwoorden, voor een definitie van "zuigeling":  artikel 2, sub a, van richtlijn 
2006/125/EG van de Commissie van 5 december 2006 inzake bewerkte voedingsmiddelen op 
basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters  (PB L 339, 6.12.2006, blz. 16–
35); artikel 2, sub a, van richtlijn 2006/141/EG van de Commissie van of 22 december 2006 
inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en tot wijziging van 
richtlijn 1999/21/EG (PB L 401, 30.12.2006, blz. 1-33);
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TOELICHTING

Inhoud van het voorstel:
De commissie ITRE wordt overeenkomstig artikel 87 van het Reglement van het Parlement  
geraadpleegd over het hierboven genoemde voorstel voor een verordening van de Raad in het 
kader van het Euratom-Verdrag.

Het ontwerp behelst hoofdzakelijk een codificatie van de ongewijzigde bepalingen van een 
drietal verordeningen uit de periode 1987 - 1990 tot vaststelling van niveaus van radioactieve 
besmetting na een nucleair ongeval of bij stralingsgevaar. 
De invoeging van een nieuwe overweging (overweging 15), die een motivering geeft voor een 
bestaande bepaling (artikel 3, lid 3) waarin de Raad zich een uitvoerende bevoegdheid had 
voorbehouden, zou evenwel een inhoudelijke wijziging betekenen die het gebruik van de 
herschikkingsmethode rechtvaardigt.

Volgens artikel 87 van het Reglement zijn amendementen op een ontwerp tot herschikking 
alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben op onderdelen van het ontwerp die wijzigingen 
bevatten, na voorafgaande verificatie door de voor juridische zaken bevoegde commissie 
(JURI) of het ontwerp geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig 
zijn aangegeven.
De vraag of herschikking wel de juiste wetgevingsmethode is, heeft de commissie JURI na 
een technische beoordeling bij brief van 29 juni bevestigd, zodat de rapporteur van de 
commissie ITRE kon doorgaan met de bespreking van het inhoudelijke ontwerp.

Beoordeling door de rapporteur:
(i) Inhoud van het voorstel:

Door invoeging van een overweging wordt achteraf een motivering  gegeven voor bepalingen 
die ongewijzigd blijven (zoals opgenomen in de verordening van 1987 en de gewijzigde 
versies). 
Inhoudelijk voorziet de verordening in een tweetrapsinterventiemechanisme voor het geval 
van stralingsgevaar of een nucleair ongeval: 
- een onmiddellijk door de Commissie vast te stellen "ad hoc" verordening, waarbij in een 
specifiek geval, binnen een specifiek gebied en gedurende een beperkte periode de in Bijlagen 
I en III van het ontwerp genoemde maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting 
van toepassing worden verklaard;
- vervolgens, binnen een maand na vaststelling van die ad hoc-verordening, een voorstel van 
de Commissie aan de Raad tot wijziging of bekrachtiging ervan. 
De herschikking heeft nu juist tot doel, nader te motiveren waarom de Raad het recht zou 
moeten hebben om "rechtstreeks de bevoegdheid uit te oefenen om een verordening vast te 
stellen met het oog op de tijdige bekrachtiging van de maatregelen die de Commissie heeft 
voorgesteld". Dit gebeurt nu met de bewering  in de nieuwe overweging 15 dat het "passend
is dat de Raad zich dat recht voorbehoudt".
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Het herschikkingsontwerp stelt de rapporteur voor de volgende vragen:
- biedt deze uitleg een toereikende motivering voor het voorbehoud van een uitvoerende 

bevoegdheid door de Raad, die hoe dan ook een afwijking inhoudt van de normale regel dat 
uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie toekomen?; 

- is deze aan de Raad gedelegeerde uitvoeringsbevoegdheid  als zodanig naar behoren 
afgebakend en ingekaderd, met name in het licht van de nieuwe bepalingen van het Verdrag 
van Lissabon inzake "gedelegeerde" en "uitvoerende" handelingen (artikelen 290 en 291 
VWEU), die ook van toepassing zijn in de Euratom-context (zie artikel 106a lid 1 van de 
geconsolideerde versie van het Euratom-Verdrag, volgens welke de artikelen 285 - 304 
VWEU van toepassing zijn op het Euratom-Verdrag)?   

(ii) Beoordeling:
De rapporteur is van mening dat overweging 15 – het enige onderdeel dat wijzigingen bevat –
niet los kan worden gezien van het artikel waarop zij betrekking heeft. Daarbij zal de 
rapporteur zich moeten buigen over de geldigheid van artikel 3 en daarmee die van het 
mechanisme zoals dat voortvloeit uit de bevoegdheden die in de volgende artikelen in het 
ontwerp aan de Raad worden toebedeeld.
Daarom moet afgezien van de herschikkingsmethode de gehele samenhang van de 
verordening onder de loep worden genomen. In zoverre komt dat mechanisme – bestaande uit 
de onmiddellijke vaststelling van een "ad hoc"-verordening waarbij in geval van 
stralingsgevaar de in de verordening vastgelegde maximaal toelaatbare besmettingsniveaus 
van toepassing worden verklaard, mogelijk rechtstreeks door de Raad, de Rapporteur hoogst 
twijfelachtig voor. 
De rapporteur noemt de volgende bezwaren:  

 deze regelingen, die in de nasleep van Tsjernobyl werden getroffen, moeten in 
overeenstemming worden gebracht met het huidige regime van uitvoerende 
bevoegdheden.

- De "ad hoc"-verordening die de Commissie ingevolge artikel 2 van het voorstel moet 
vaststellen is te vaag omschreven. Zoals het er nu staat, lijkt het alsof de Commissie het recht 
krijgt om onmiddellijk passende maatregelen te nemen, bestaande in "uitvoerings"-
maatregelen ingevolge de basisverordening in de zin van artikel 291 VWEU. 
De rapporteur wil de noodzaak van zulke door de Commissie te nemen maatregelen niet 
ontkennen, maar meent wel dat de regeling als geheel duidelijk met artikel 291 in 
overeenstemming moet worden gebracht, evenals de bepalingen rond de herziening ervan. 

- De regeling van artikel 3 waarbij de Raad een verordening kan vaststellen "tot wijziging of 
bekrachtiging van de voorschriften" of de "ad hoc" verordening is onduidelijk. Ook hier geldt 
dat die maatregelen van de Raad gezien kunnen worden als "uitvoeringshandelingen" in het 
kader van deze verordening. Alleen in "naar behoren gemotiveerde specifieke gevallen" kan
die bevoegdheid echter bij de raad worden gelegd; in het normale geval behoort de 
uitoefening van deze bevoegdheid tot de taak van de Commissie1.

                                               
1 Artikel 291, lid 2, VWEU luidt als volgt: "Indien het nodig is dat juridisch bindende handelingen van de Unie 
volgens eenvormige voorwaarden worden uitgevoerd, worden bij die handelingen aan de Commissie, of, in naar 
behoren gemotiveerde specifieke gevallen en in de bij de artikelen 24 en 26 van het Verdrag betreffende de 
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De rapporteur is van mening dat in het voorstel niet duidelijk wordt gemotiveerd waarom aan 
de Raad uitvoerende bevoegdheden moeten worden voorbehouden voor wat betreft de 
context, de aard en de inhoud van de uit te voeren basisverordening. Voorts is de rapporteur 
niet overtuigd van de meerwaarde van deze tweetrapsbenadering waarbij de Raad de 
besluiten van de Commissie, die bij een normale gang van zaken de enige autoriteit behoort 
te zijn, uiteindelijk mag bekrachtigen of valideren.   

 de in het voorstel bedoelde maximaal toelaatbare niveaus (bijlage I en III) zijn zelf 
onderhevig aan rechtsonzekerheid

- Volgens artikel 5, lid 1, kunnen die niveaus "op verzoek van een lidstaat of de Commissie 
worden herzien of aangevuld", nadat de Commissie daartoe een voorstel bij de Raad heeft 
ingediend. Dit komt neer op aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen 
van de wetgevingshandeling, wat in overeenstemming moet worden gebracht met het 
systeem van "gedelegeerde handelingen" van artikel 290 VWEU. Het initiatief behoort dus 
alleen bij de Commissie te berusten. Een initiatief van de zijde van de lidstaten zou duidelijk 
in strijd zijn met de verdragsregels. 
- Door de codificatie van bestaande verordeningen die in de 90-er jaren werden vastgesteld, 
bevat het voorstel nog steeds verwijzingen naar inmiddels achterhaalde teksten,  zie 
bijvoorbeeld de definitie van "babyvoeding" in bijlage I.  

Aanbevelingen

Ofschoon het hier gaat om een herschikkingsontwerp, verzoekt de rapporteur de commissie 
ITRE om inhoudelijke wijzigingen in het ontwerp aan te brengen, ook buiten het gemarkeerde 
grijze gedeelte, met het oog op de rechtszekerheid en de samenhang van de tekst. 
De rapporteur stelt daarom gedetailleerde amendementen voor in de gecodificeerde delen van 
het ontwerp, met de bedoeling om:

-  de  procedure in geval van stralingsgevaar te stroomlijnen, door de Commissie een 
duidelijke toezichthoudende rol te geven en duidelijker aan te geven welk regime voor haar 
handelingen geldt (vaststelling, herziening). Hiertoe stelt de rapporteur voor de Commissie 
de bevoegdheid te geven om:
(i) onmiddellijk de in de bijlagen vastgelegde maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve 
besmetting  toe te passen (zie artikel 2 zoals gewijzigd);  
(ii) "gedelegeerde handelingen" vast te stellen om de niveaus van besmetting en de lijst  van 
minder belangrijke levensmiddelen te herzien en aan te vullen, teneinde rekening te houden 
met de jongste technische ontwikkelingen (zie artikel 5 zoals gewijzigd en de verdere 
procedure in de artikelen 5 bis – 5 quater).    

- het belang van de burgers te dienen met een betere beheersing van de situatie na 
een ongeluk, waarbij de aan de lidstaten gegeven interventiemogelijkheden en 
manoeuvreerruimte worden beperkt:
(i) enerzijds omdat de procedure van "bekrachtiging" of "wijziging" door de Raad van de toe 
te passen maximaal toelaatbare niveaus niet nodig is en rechtsonzekerheid in de hand kan 
                                                                                                                                                  
Europese Unie bepaalde gevallen, aan de Raad uitvoeringsbevoegdheden toegekend".
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werken, stelt de rapporteur voor dit niveau van interventie te schrappen (artikel 3 en artikel 
4);
(ii) anderzijds worden initiatieven van de lidstaten met betrekking tot herziening of 
aanpassing van de besmettingsniveaus (artikelen 5 en 8), en de bepalingen voor de uitvoering 
van de verordening (artikel 8), gestroomlijnd door het regime van gedelegeerde handelingen 
respectievelijk uitvoeringshandelingen (artikelen 2 en 5 zoals gewijzigd).       

- te zorgen voor rechtszekerheid in het gehele ontwerp door:

(i) achterhaalde procedures - in de Euratom-context analoog aan de "comitologie"-
procedures  – die met dit ontwerp moeten worden gecodificeerd, aan te passen aan het 
Verdrag van Lissabon;
(ii) waar nodig de definities aan de huidige stand aan te passen.  

Procedureel gezien betekenen deze inhoudelijke wijzigingen dat de Raad en de Commissie 
van het voornemen van de rapporteur in kennis moeten worden gesteld alvorens over het 
ontwerp wordt gestemd, zoals bepaald in artikel 87.
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BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

Ref.: D(2010)32731

De heer Herbert REUL
Voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie
ASP 10E206
Brussel

Betreft : Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van maximaal 
toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en 
diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar 
(Herschikking)
COM(2010) 184 def. van 27.4.2010 – 2010/0098 (COD)

Geachte voorzitter,

De Commissie juridische zaken, waarvan ik de eer heb voorzitter te zijn, heeft bovengenoemd 
voorstel behandeld overeenkomstig artikel 87 inzake herschikking, zoals opgenomen in het 
Reglement van het Parlement.

Lid 3 van dit artikel luidt als volgt: 

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het voorstel geen andere 
inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de ten 
principale bevoegde commissie hiervan in kennis. 

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 156 en 157 vastgelegde voorwaarden zijn 
amendementen in de bevoegde commissie alleen ontvankelijk, als zij betrekking hebben op 
onderdelen van het voorstel die wijzigingen bevatten.

Wanneer de ten principale bevoegde commissie evenwel voornemens is, overeenkomstig punt 
8 van het Interinstitutioneel Akkoord, eveneens amendementen op de gecodificeerde delen van 
het voorstel van de Commissie in te dienen, brengt zij de Raad en de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis. Laatstgenoemde deelt de commissie voor de stemming overeenkomstig 
artikel 54 haar standpunt over de amendementen mede en geeft te kennen of zij voornemens is 
het herschikkingsvoorstel in te trekken."

Op grond van het advies van de Juridische Dienst, waarvan vertegenwoordigers hebben 
deelgenomen aan de vergaderingen van de Adviesgroep tijdens welke het herschikte voorstel 
is behandeld, en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de 
Commissie juridische zaken van oordeel dat het voorstel in kwestie geen andere inhoudelijke 
wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel of in het advies van de 
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Adviesgroep zijn aangegeven en dat, ten aanzien van de codificatie van de ongewijzigde 
bepalingen van de eerdere wetsbesluiten met deze wijzigingen, het voorstel louter en alleen 
beperkt is tot een codificatie, zonder enige wijziging van de inhoud van de bestaande teksten.

Concluderend beveelt de Commissie juridische zaken, na beraadslaging op haar vergadering 
van 23 juni 2010, met 19 stemmen vóór en geen onthoudingen1 aan dat uw commissie als 
commissie ten principale overgaat tot behandeling van bovengenoemd voorstel, rekening 
houdend met de suggesties van de Commissie juridische zaken en conform artikel 87. 

Hoogachtend,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Rainer 
Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Zbigniew Ziobro, Piotr 
Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer, Sajjad Karim.
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BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 4 juni 2010

ADVIES

AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van maximaal toelaatbare 
niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van 
een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar (herschikking)
COM(2010)0184 van 27.4.2010 – 2010/0098(CNS)

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 inzake een meer 
gestructureerde toepassing van de herschikkingstechniek voor rechtshandelingen, en met 
name op paragraaf 9 daarvan, is de Raadgevende Werkgroep die is samengesteld uit de 
juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 6 mei 2010 
bijeengekomen om onder meer bovenstaand Commissievoorstel te behandelen.

.Tijdens deze bijeenkomst1, is het voorstel voor een verordening van de Raad tot herschikking 
van Verordening van de Raad (Euratom) nr. 3954/87 van 22 december 1987 tot vaststelling 
van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en 
diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar, Verordening van 
de Commissie (Euratom) nr. 944/89 van 12 april 1989 tot vaststelling van maximaal 
toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting in minder belangrijke levensmiddelen na een 
nucleair ongeval of ander stralingsgevaar, en Verordening (Euratom) nr. 770/90 van de 
Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van 
radioactieve besmetting van diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander 
stralingsgevaar, behandeld door de Raadgevende Werkgroep, die met algemene stemmen tot 
de slotsom is gekomen dat het voorstel geen andere ingrijpende wijzigingen bevat dan als 
zodanig zijn aangeduid. De adviesgroep is met betrekking tot de codificatie van de 
ongewijzigde bepalingen van de eerdere wetgeving met de genoemde inhoudelijke 
wijzigingen ook tot de conclusie gekomen dat het voorstel een loutere codificatie bevat van de 
bestaande teksten, zonder enige inhoudelijke wijziging.

                                               
1 De adviesgroep beschikte over de Engelse, Franse en Duitse taalversies van het voorstel; bij haar onderzoek is 
zij uitgegaan van de Engelse versie, de originele versie van de te behandelen tekst.
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C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Juridisch adviseur Juridisch adviseur Directeur-generaal


