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Betreft : Advies over de rechtsgrond van 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))

Mijnheer de Voorzitter,

Bij schrijven van 11 november 2010 heeft u de Commissie juridische zaken overeenkomstig 
artikel 37, lid 2, van het Reglement verzocht na te gaan of artikel 31 van het Euratom-Verdrag 
(EGA) de juiste rechtsgrond van bovengenoemd Commissievoorstel is en of het wellicht niet 
juister is te kiezen voor artikel 168, lid 4, letter b) VWEU.

De commissie behandelde deze kwestie op haar vergadering van 22 november 2010.

I - Achtergrond

Het voorstel voor een herschikking van de 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 (hierna "het voorstel" 
genoemd) werd op 27 april 2010 goedgekeurd en in het kader van de raadplegingsprocedure 
aan het Parlement voorgelegd. De Commissie juridische zaken behandelde het voorstel 
overeenkomstig artikel 87 van het Reglement (herschikking) en deed op 23 juni 2010 aan de 
Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) de aanbeveling om door te gaan met de 
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behandeling van de inhoud van het voorstel. De Commissie industrie, onderzoek en energie is 
momenteel bezig met de behandeling van de inhoud van het voorstel en de rapporteur, Ivo 
Belet, heeft een ontwerpverslag ingediend (hierna "het ontwerpverslag" genoemd).

Bij schrijven van 11 november verzocht de voorzitter van ITRE om advies van de Commissie 
juridische zaken over de keuze van de rechtsgrond van het voorstel nadat in die commissie 
amendementen strekkende tot wijziging van de rechtsgrond waren ingediend. 

II - Rechtsgrond

1.   Rechtsgrond van het Commissievoorstel

Het voorstel is gebaseerd op artikel 31 (Titel II, hoofdstuk 3: Bescherming van de 
gezondheid) EGA dat als volgt luidt:

"Artikel 31 

De basisnormen worden voorbereid door de Commissie, na advies van een groep personen, 
aangewezen door het Wetenschappelijk en Technisch Comité uit wetenschappelijke 
deskundigen van de lidstaten, met name uit de deskundigen op het gebied van de 
volksgezondheid. De Commissie vraagt over de aldus voorbereide basisnormen het advies 
van het Economisch en Sociaal Comité. 

Na raadpleging van het Europees Parlement stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid 
van stemmen de basisnormen vast op voorstel van de Commissie, die hem de adviezen 
doorgeeft welke zij bij de comités heeft ingewonnen. De Raad besluit met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen".

De basisnormen als bedoeld in artikel 31 worden gedefinieerd in artikel 30 EGA dat als volgt 
luidt:

"Artikel 30 
Voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werknemers tegen de aan 
ioniserende straling verbonden gevaren worden binnen de Gemeenschap basisnormen 
vastgesteld. 
Onder basisnormen wordt verstaan: 
(a) de met voldoende veiligheid maximaal toelaatbare doses; 
(b) de maximaal toelaatbare bestraling en besmetting; 
(c) de grondbeginselen van het medisch toezicht op de werknemers".

Artikel 32 EGA tenslotte luidt als volgt: 



AL\840203NL.doc 3/7 PE452.905v01-00

NL

"Artikel 32 
Op verzoek van de Commissie of van een Lid-Staat kunnen de basisnormen worden herzien of 
aangevuld volgens de in artikel 31 bepaalde procedure. 

De Commissie moet ieder door een Lid-Staat ingediend verzoek in behandeling nemen".

2. Voorgestelde wijziging van de rechtsgrond

Zoals door de voorzitter van ITRE in zijn schrijven wordt meegedeeld, wil de rapporteur, Ivo 
Belet, de rechtsgrond van het voorstel gewijzigd zien, en wel door verwijzing naar het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), met name artikel 168, lid 4, 
letter b), dat als volgt luidt:

"Artikel 168
(oud artikel 152 VEG)

4. In afwijking van artikel 2, lid 5, en artikel 6, onder a), en overeenkomstig artikel 4, lid 2, 
onder k), draagt de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure, na raadpleging van het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, bij tot de verwezenlijking van 
de doelstellingen van dit artikel, om gemeenschappelijke veiligheidskwesties het hoofd te 
bieden, door:
(...)
(b) maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied aan te nemen die rechtstreeks gericht zijn 
op de bescherming van de volksgezondheid,
(...)"

In de toelichting bij het ingediende amendement stelt de rapporteur het volgende: "Op grond 
van artikel 168, lid 4, onder b) kunnen maatregelen op fytosanitair gebied worden getroffen. 
Doel van de verordening is maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van 
levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar 
vast te stellen, terwijl Verordening nr. 96/29/Euratom, gebaseerd op artikel 31 van het 
Euratom-Verdrag, zich richt op de groep personen die blootstaat aan een mogelijke 
radioactieve besmetting. De verwijzing naar het Euratom-Verdrag is derhalve niet op zijn 
plaats aangezien de hoofddoelstelling van de verordening de bescherming van de 
volksgezondheid is, hetgeen gereguleerd wordt in artikel 168 VWEU".

Hierbij moet worden opgemerkt dat de keuze van artikel 168 als rechtsgrond zou betekenen 
dat van de raadplegingsprocedure wordt overgeschakeld op de gewone wetgevingsprocedure 
met volledige deelname van het Europees Parlement.

III - Beoordeling 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie wordt de rechtsgrond in de communautaire 
regelgeving bepaald door objectieve, voor rechterlijke toetsing vatbare factoren, waaronder 
vooral het doel en de inhoud van de regel1. Daarom moeten het doel en de inhoud van de 
maatregel ook binnen de reikwijdte passen van de rechtsgrondslag. 
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Het EGA-Verdrag bevat bepalingen die de Gemeenschap in staat stellen het gebruik van 
kernenergie door de lidstaten te reguleren, onder andere wat betreft beveiliging van nucleaire 
installaties en bescherming van de gezondheid. In artikel 2, onder b), van het EGA-Verdrag is 
bepaald dat de Gemeenschap uniforme veiligheidsnormen moet vaststellen voor de 
gezondheidsbescherming van de bevolking en de werknemers, en erop moet toezien dat deze 
worden toegepast. Hoofdstuk 3 van Titel II van het Verdrag, betreffende de bescherming van 
de gezondheid, bevat bepalingen inzake basisnormen voor de bescherming tegen ioniserende 
straling.

In deze verordening wordt de procedure vastgelegd voor het bepalen van de maximaal 
toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en van diervoeders die 
op de markt kunnen worden gebracht na een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar dat tot 
significante radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders leidt of kan leiden1. 
Daarnaast worden in de bijlagen I en III de maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve 
besmetting van levensmiddelen en diervoeders vermeld. De tekst moet uiteindelijk als 
Euratom-verordening worden vastgesteld. 

Het Hof van Justitie heeft zich al eens gebogen over de keuze van de rechtsgrondslag voor 
verordening nr. 3954/87 waarop dit herschikkingsvoorstel betrekking heeft, en daarbij 
overwogen: "Verordening nr. 3954/87 beoogt de toepassing van uniforme veiligheidsnormen 
voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking en de werknemers, zoals voorzien 
in artikel 2, sub b, EGA-Verdrag. Zij stelt maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve 
besmetting van levensmiddelen en diervoeders vast en verplicht de Commissie, in het geval 
van nucleaire ongevallen of ander stralingsgevaar en indien de omstandigheden dat vereisen, 
een verordening vast te stellen waardoor die maximaal toelaatbare niveaus van toepassing 
worden verklaard. Daar zij tot doel heeft, de bevolking te beschermen tegen de gevaren van 
radioactief besmette levensmiddelen en diervoeders, kon zij op grondslag van artikel 31 EGA-
Verdrag worden vastgesteld."2 In die zaak werd het Hof gevraagd uit te maken of artikel 100 
A3 EEG-Verdrag niet de meest geschikte rechtsgrondslag zou zijn, waarop het Hof 
antwoordde: "De omstandigheid dat [de verordening] tevens het op de markt brengen 
verbiedt van levensmiddelen en diervoeders waarbij de radioactieve besmetting de maximaal 
toelaatbare niveaus overschrijdt, dwingt er niet toe, ook artikel 100 A EEG-Verdrag als 
rechtsgrondslag te vermelden. Daar dat verhandelingsverbod slechts een voorwaarde is voor 
een doeltreffende toepassing van de maximaal toelaatbare niveaus, is de harmonisatie van de 
voorwaarden van het vrije goederenverkeer binnen de Gemeenschap slechts een bijkomstig 
gevolg van de verordening, in zoverre daardoor wordt voorkomen dat de afzonderlijke Lid-
Staten eenzijdige nationale maatregelen treffen." Voorts verklaarde het Hof: "Genoemde 
artikelen beogen juist een coherente en doeltreffende gezondheidsbescherming van de 
bevolking tegen de gevaren van ioniserende straling, ongeacht de bron van die straling en de 
categorieën personen die eraan zijn blootgesteld".

Nadien heeft het Hof in zijn arrest in zaak C-29/99 Commissie/Raad4 onder verwijzing naar 

                                               
1 Artikel 1, lid 1, van het voorstel.
2 Zaak C-70/88 Europees Parlement/Raad,  Jurispr. 1991, blz. I-4529.
3 Aanpassing van de wetgevingen op de interne markt (thans artikel 114 VWEU).
4 Zaak C-29/99 Commissie/Raad,  Jurispr. 2002, blz. I-11282, punt 80.
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naar voornoemd arrest in zaak C-70/88 nog eens benadrukt dat "het Hof de door het 
Parlement voorgestelde restrictieve uitlegging van de artikelen 30 en volgende EGA-Verdrag 
[heeft] afgewezen en heeft geoordeeld dat genoemde artikelen een coherente en doeltreffende 
gezondheidsbescherming beogen van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende straling, 
ongeacht de bron van die straling".

Tevens overwoog het Hof dat deze uitlegging "moet geschieden tegen de achtergrond van de 
in de preambule van het EGA-Verdrag geformuleerde doelstelling, die erin bestaat 
veiligheidsvoorwaarden te scheppen, waardoor de gevaren voor het leven en de gezondheid 
van de bevolking worden afgewend'"1.

De artikelen 30 e.v. EGA-Verdrag bieden dus een zelfstandige rechtsgrondslag voor 
vaststelling van basisnormen ter bescherming van de gezondheid der bevolking 
(volksgezondheid) tegen eventuele aan ioniserende straling verbonden gevaren, en in het 
bijzonder voor vaststelling van maximaal toelaatbare besmettingsniveaus. 

 Aangezien artikel 168 VWEU, handelend over de volksgezondheid, bij de bepaling en 
uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Unie de verzekering van een hoog niveau 
van bescherming van de menselijke gezondheid verlangt, valt te verdedigen dat deze bepaling 
in feite de aangewezen rechtsgrondslag is voor de onderhavige maatregel. De juridische dienst 
van het Parlement noemt in zijn nota van 18 november 2010 verschillende argumenten en 
spreekt vervolgens een voorkeur uit voor artikel 168, lid 4, sub b, VWEU.

In de eerste plaats sluit het feit dat het Hof de argumenten waarin reeds eerder werd gepleit 
voor een rechtsgrondslag in de sfeer van de interne markt heeft afgewezen en artikel 31 EGA 
als enige geldige rechtsgrondslag heeft bevestigd, een nieuwe koers van het Hof niet uit.  De 
in het amendement van de rapporteur voorgestelde rechtsgrondslag bestond immers nog niet 
toen het Hof uitspraak deed in zaak C-70/88. Artikel 168, ld 4, sub b, VWEU werd pas met 
het Verdrag van Maastricht in 1992 ingevoerd2.

In de tweede plaats moet er ook op worden gewezen dat de enkele omstandigheid dat het hier 
gaat om nucleair ongeval of stralingsgevaar niet automatisch betekent dat de rechtsgrondslag 
ook in het EGA-Verdrag moet worden gezocht.

In zaak C-62/883 waarin het ging om verordening nr. 3955/874, overwoog het Hof :
"Het beroep op artikel 113 als rechtsgrondslag van de bestreden verordening kan niet worden 
uitgesloten op grond dat de artikelen 30 en volgende EGA-Verdrag specifieke regels zouden 
bevatten voor de basisnormen ter bescherming van de gezondheid der bevolking tegen de aan 
ioniserende straling verbonden gevaren. Deze bepalingen immers, die staan in een hoofdstuk 
getiteld ‘Bescherming van de gezondheid’, dat een onderdeel is van de tweede titel van het 
EGA-Verdrag, getiteld ‘Bepalingen ter bevordering van de vooruitgang op het gebied van de 

                                               
1 Ibid,, punt 75.
2 Toentertijd nog artikel 129, lid 4, sub b EG-verdrag, gewijzigd bij het verdrag van Amsterdam en hernummerd 
tot artikel 152, lid 4, sub b, EGV.
3 Zaak C-62/88 Griekenland/ Raad, Jurispr. 1990, blz. I-1527, punten 16-18.
4 Verordening (EEG) nr. 3955/87 van de Raad van 22.12.87 betreffende de voorwaarden voor de invoer van 
landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl, 
PBJ L 146, 30.12.1987, blz. 14.
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kernenergie’, beogen de volksgezondheid te beschermen in de sector kernenergie. Zij hebben 
niet tot doel, het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en derde landen te regelen ".

Ten derde spreekt de voorgestelde verordening zelf, in de vijfde overweging, van maatregelen 
"om te waarborgen dat bepaalde landbouwproducten de Unie alleen kunnen worden 
binnengebracht volgens gemeenschappelijke regels die de gezondheid van de bevolking 
garanderen". De hier bedoelde maatregelen omvatten de verordeningen van de Raad (EEG) 
nr. 1707/861, (EEG) nr. 3020/862, en (EEC) nr. 3955/87. Deze wetgevingshandelingen 
bevestigen dat een wettelijke maatregel tegen nucleaire ongevallen niet per se een handeling 
vergt die op het EGA-verdrag is gebaseerd.

En tenslotte zou 168, lid 4, sub b, VWEU inderdaad een geschikte rechtsgrondslag kunnen 
zijn voor het voorstel. Deze bepaling vereist dat de op grond daarvan genomen maatregelen 
"rechtstreeks gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid", hetgeen in dit geval 
ongetwijfeld opgaat, want het voorstel strekt immers tot vaststelling van "maximaal 
toelaatbare niveaus van (...) besmetting van levensmiddelen en diervoeders"3. Een extra 
argument voor dit standpunt biedt artikel 6, waarin is bepaald dat alleen levensmiddelen en 
diervoeders die de maximaal toelaatbare niveaus niet overschrijden op de markt mogen 
worden gebracht. De definitie van levensmiddelen en diervoeders in artikel 1, lid 2 van het 
voorstel ("producten die onmiddellijk of na verwerking voor menselijke consumptie bestemd 
zijn” respectievelijk “producten die uitsluitend voor dierlijke voeding bestemd zijn" ) 
onderstreept nog eens het doel van het voorstel. Hier volgt een l i j s t  van 
wetgevingshandelingen die op basis van artikel 168, lid 4, sub b, VWEU zijn vastgesteld: 

 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 
oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten)

 Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 
2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne4,

 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/EG van de Raad5,

 Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 
2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de 
officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke 
oorsprong6.

                                               
1 Verordening (EEG) nr. 1707/86 van de Raad van 30.05.86 betreffende de voorwaarden voor de invoer van 
landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl, PB 
L 14, 31.5.1986, blz. 88. Deze verordening verwijst naar het EEG-Verdrag, maar niet naar een concreet artikel.
2  Verordening (EG) Nr. 3020/87 van de Raad van 30.09.87 tot verlenging van Verordening (EEG) nr. 1707/86 
betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge 
het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl, PB L 280, 1.10.1986, p 79. Deze verordening verwijst naar het 
EEG-Verdrag, maar niet naar een concreet artikel.
3 Gevoegde zaken C-453/03, C-11/04, C-12/04 en C-194-04. Jurisprudentie 1999, blz. I-10423.
4 PB L 35, 08.02.05, blz. 23. 1.
5 PB L 70, 16.03.05, blz. 23. 1. 
6 PB L 139, 30.4.2004, blz. 206.
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Uit een en ander volgt dat het voorstel aan te merken valt als maatregel op veterinair en/of 
fytosanitair gebied die rechtstreeks gericht is op de bescherming van de 
volksgezondheid.

IV – Conclusie en aanbeveling

In het licht van de voorgaande analyse moet worden geconcludeerd, dat de omstandigheid dat 
het Hof, vóór de invoering van 168 VWEU in 1992, artikel 31 EGA-Verdrag beschouwde als 
de juiste rechtsgrondslag voor de verordening waarvan de herschikking hier wordt 
voorgesteld, geen sterk argument is voor uitsluiting van artikel 168, lid 4, sub b, - dat indertijd 
niet bestond en dat betrekking heeft op de bescherming van de volksgezondheid - als 
rechtsgrondslag. 

De Commissie juridische zaken heeft in haar vergadering van 22 november 2010 dan ook met 
algemene stemmen1 besloten,  aan te bevelen het voorstel te baseren op artikel 168, lid 4, sub 
b, VWEU.

Hoogachtend,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Aanwezig voor de eindstemming: Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Luigi Berlinguer (ondervoorzitter), 
Raffaele Baldassarre (ondervoorzitter), Evelyn Regner (ondervoorzitter), Sebastian Valentin Bodu 
(ondervoorzitter), Eva Lichtenberger (rapporteur voor advies), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, 
Alexandra Thein, Cecilia Wikström en Tadeusz Zwiefka.


