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Geachte mevrouw Sartori,

Bij schrijven van 11 december 2012 hebt u, overeenkomstig artikel 37 van het Reglement, de 
Commissie juridische zaken gevraagd om advies over de mogelijke toevoeging van een 
rechtsgrondslag aan bovengenoemd voorstel voor een verordening.

De door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag is artikel 203 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (hierna "het Euratom-
verdrag"), de zogeheten flexibiliteitsclausule, die alleen kan worden gebruikt wanneer 
optreden ter bereiking van een van de doelen van de Euratom-Gemeenschap geboden is maar 
het Euratom-verdrag niet in de nodige bevoegdheden voorziet.

Bij de behandeling van het ontwerpverslag in ITRE werden amendementen ingediend 
strekkende tot toevoeging aan de rechtsgrondslag van Protocol nr. 4 bij de Akte van 
Toetreding van 2003, betreffende de kerncentrale van Ignalina in Litouwen. Dit Protocol 
bevat een verwijzing naar artikel 56 van de Akte van Toetreding van 2003 voor de vaststelling 
van steunmaatregelen van de Gemeenschap voor de ontmanteling van Ignalina.

In uw brief vraagt u of het juist zou zijn om de rechtsgrondslag te wijzigen, gelet op doel en 
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inhoud van het voorstel.

I - Achtergrond

Tijdens de toetredingsonderhandelingen hebben Bulgarije, Litouwen en Slowakije toegezegd 
een aantal kernreactoren te zullen sluiten, in ruil waarvoor de EU zich heeft verplicht 
financiële steun te verlenen voor de ontmanteling van die reactoren, de zogenoemde 
programma’s van respectievelijk Kozloduy, Ignalina en Bohunice. Naar de ramingen door de 
drie lidstaten van 2011, zal de volledige en veilige ontmanteling van de centrales aanzienlijke 
bedragen vergen naast hetgeen de EU reeds heeft verstrekt.

Het voorstel voorziet daarom in een verlenging van de financiële steun van de Unie onder 
intrekking van de drie verordeningen waarbij de drie steunprogramma’s waren geregeld, en 
behelst de voortgezette uitbetaling van de steun voor de periode 2014-2020 in een enkel 
programma.

II – De relevante verdragsbepalingen

De volgende artikelen van het Euratom-Verdrag worden in het voorstel van de Commissie als 
rechtsgrondslagen aangevoerd (onderstreping toegevoegd):

Artikel 203
Indien een optreden van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt ter 
verwezenlijking van een der doelstellingen van de Gemeenschap zonder dat 
dit Verdrag in de daartoe vereiste bevoegdheden voorziet, neemt de Raad met 
eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging 
van het Europees Parlement, de passende maatregelen.

Protocol nr. 4 bij toetredingsakte van 2003, betreffende de kernreactor van Ignalina in 
Litouwen, dat volgens het voorstel aan de rechtsgrondslag moet worden toegevoegd, bevat het 
volgende hier relevante artikel (belangrijke passages onderstreept):

Artikel 3
1. De EU geeft er zich rekenschap van dat de ontmanteling van de 
kerncentrale van Ignalina een langetermijnproject is en voor Litouwen 
uitzonderlijke financiële lasten met zich meebrengt belasting die niet in 
verhouding staan tot de omvang en de economische draagkracht van het land, 
en bevestigt uit solidariteit met Litouwen bereid te zijn ook na 2006 voldoende 
aanvullende communautaire steun voor de ontmanteling te zullen blijven 
verlenen.

2. Met het oog hierop wordt het Ignalina-programma ononderbroken 
voortgezet en verlengd tot na 2006. De uitvoeringsbepalingen voor het 
verlengde Ignalina-programma worden vastgesteld volgens de procedure van 
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artikel 56 van de Akte van toetreding en treden uiterlijk op de einddatum van 
de huidige financiële vooruitzichten in werking.

3. [...]

4. Voor de periode van de volgende financiële vooruitzichten zullen de 
algemene gemiddelde vastleggingen in het kader van het verlengde Ignalina-
programma toereikend zijn. De programmering van deze middelen zal 
gebaseerd zijn op de feitelijke betalingsbehoeften en opnamecapaciteit.

Artikel 56 van de toetredingsakte van 2003 luidt als volgt:

Artikel 56
Behoudens andersluidende bepalingen, stelt de Raad, op voorstel van de 
Commissie, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de maatregelen 
vast die nodig zijn ter uitvoering van het bepaalde in de bijlagen II, III en IV, 
waarnaar wordt verwezen in de artikelen 20, 21 en 22 van deze Akte.

III. De voorgestelde rechtsgrondslagen

Artikel 203 van het Euratom-Verdrag kan alleen worden gebruikt wanneer optreden van de 
Gemeenschap noodzakelijk blijkt ter verwezenlijking van een der doelstellingen van de 
Gemeenschap zonder dat het Euratom-Verdrag in de daartoe vereiste bevoegdheden voorziet. 
De Raad handelt met eenparigheid van stemmen na raadpleging van het Europees Parlement. 

In artikel 3 van Protocol nr. 4 van de toetredingsakte van 2003 is bepaald dat de 
uitvoeringsbepalingen voor het verlengde Ignalina-programma worden vastgesteld volgens de 
procedure van artikel 56 van de Akte van toetreding. Volgens die procedure handelt de Raad 
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, en is er voor het Parlement geen rol 
weggelegd.

IV - Jurisprudentie inzake de rechtsgrondslag

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet de keuze van de rechtsgrondslag van 
een EU-maatregel gebaseerd zijn op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar 
zijn, waartoe met name het doel en de inhoud van de maatregel behoren1. De keuze van een 
onjuiste rechtsgrondslag kan dan ook aanleiding vormen tot de nietigverklaring van de 
desbetreffende handeling.

In dit geval moet derhalve worden nagegaan of het voorstel hetzij:

                                               
1 Zaak C-45/86, Commissie v. Raad (Algemene tariefpreferenties) [1987] Jurispr. 1439, punt 5; Zaak C-440/05, 
Commissie v. Raad [2007] Jurispr. I-9097; Zaak C-411/06, Commissie v. Parlement en Raad , Jurispr. 2009, blz 
I-7585.



PE506.048v01-00 4/7 AL\927870NL.doc

NL

1. een tweeledige doelstelling of een tweeledige component heeft, waarvan één doelstelling 
of component als de belangrijkste of dominante kan worden aangemerkt, terwijl de andere 
doelstelling of component uitsluitend een bijkomend karakter heeft; of

2. tegelijkertijd een aantal doelstellingen of meerdere componenten heeft die onlosmakelijk 
met elkaar zijn verbonden, waarbij niet één doelstelling of component secundair en 
indirect is in verhouding tot de andere.

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet de handeling in het eerste geval 
stoelen op één enkele rechtsgrondslag, te weten die welke vereist is door de belangrijkste of 
dominante doelstelling of component, terwijl in het tweede geval de handeling moet stoelen 
op meerdere, corresponderende rechtsgrondslagen.1

V. Doel en inhoud van de voorgestelde verordening

Het voorstel strekt volgens de artikelen 1 en 2 ervan, tot vaststelling van een meerjarig 
bijstandsprogramma voor de periode 2014 - 2020 waarin regels worden bepaald voor de 
tenuitvoerlegging van de financiële steun van de Unie voor maatregelen met betrekking tot de 
ontmanteling van de kerncentrales van Kozloduy, Ignalina en Bohunice, teneinde de 
betrokken lidstaten bijstand te verlenen om te komen tot een onomkeerbare toestand in het 
ontmantelingsproces van de centrales, waarbij het hoogste veiligheidsniveau moet worden 
aangehouden. Ook worden de technische doeleinden voor de drie programma’s nader 
gespecificeerd.

Artikel 3 bevat specifieke bepalingen voor de begroting van de drie programma’s, en artikel 4 
noemt de ex-antevoorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de steun kan 
plaatsvinden. Artikel 5 regelt de te gebruiken uitvoeringsvormen volgens het Financieel 
Reglement, artikel 6 schrijft de Commissie voor jaarlijkse werkprogramma’s en gedetailleerde 
uitvoeringsprocedures uit te vaardigen. Artikel 7 betreft de bescherming van de financiële 
belangen van de Europese Unie en de artikelen 8 - 12 bevatten slotbepalingen inzake 
evaluatie, comitéprocedure, overgangsbepalingen, intrekking van de wetgevingshandelingen 
omtrent de eerdere programma’s en de inwerkingtreding.

De belangrijkste doelstelling is dus de drie wetgevingshandelingen voor de bestaande 
programma’s, die alledrie einde 2013 aflopen, te vervangen door één enkele 
wetgevingshandeling voor de periode 2014-2020, die samenvalt met het komende meerjarig 
financieel kader.

VI. Institutionele achtergrond

Terwijl de wetgevingshandeling voor het Ignalina-programma werd vastgesteld op de 
grondslag van Protocol nr. 4 en artikel 56 van de toetredingsakte van 20032, die voorziet in 
steun tot in ieder geval 2013, waren de wetgevingshandelingen voor de beide andere 
programma’s gebaseerd op artikel 203 Euratom, omdat de toetredingsakte van 2003 slechts 
tot 2006 steun bood voor Slowakije, en Bulgarije uit hoofde van de toetredingsakte van 2005 

                                               
1 Zie zaak C-411/06, eerder aangehaald. 46-47.
2 Verordening (EG) nr. 1990/2006 van de Raad (PB L 411 van 30.12.06, blz. 10).
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slechts tot 2009 steun zou krijgen1.

De Raad stelt daarom voor het voorstel in twee instrumenten op te splitsen: één voor het 
Ignalina-programma en één voor de beide andere programma’s, met handhaving van de 
afzonderlijke rechtsgrondslagen zoals die voor de bestaande programma’s zijn gebruikt.2
Deze suggestie is ingegeven door het advies van de juridische dienst van de Raad3, die in 
hoofdzaak redeneert dat Protocol nr. 4 en artikel 56 van de toetredingsakte van 2003 
gehandhaafd moeten blijven voor het Ignalina-programma voor na 2013, omdat de 
bewoordingen en opzet van artikel 3 van Protocol nr. 4 het programma niet aan een bepaalde 
tijdslimiet binden. Volgens de Raad is er dus wel degelijk een rechtsgrondslag voorhanden op 
grond waarvan de EU financiële steun voor het Ignalina-programma kan verlenen, waardoor 
gebruik van de flexibiliteitsbepaling van artikel 203 Euratom-Verdrag is uitgesloten.

Ofschoon het Parlement volgens de rechtsgrondslag die de Raad voor het Ignalina-programma 
voorstelt, niet hoeft te worden geraadpleegd, wil de Raad de raadpleging op vrijwillige basis 
laten doorgaan, zodat het Parlement over beide voorgestelde handelingen zou worden 
geraadpleegd.

De Commissie, hierin bijgevallen door de juridische dienst van het Parlement4, deelt het 
standpunt van de Raad niet en houdt staande dat Protocol nr. 4 alleen de periode dekt tot de 
afloop van de lopende financiële vooruitzichten, einde 2013, reden waarom artikel 203 
Euratom-Verdrag de rechtsgrondslag zou moet bieden voor de voortzetting van alledrie de 
programma’s. 

VI - Vaststelling van de juiste rechtsgrond

De drie programma’s dienen alle hetzelfde doel: de vaststelling van regels voor de 
tenuitvoerlegging van de steun voor de definitieve sluiting van kerncentrales. Daarom kan niet 
worden gesteld dat het voorstel een tweeledige doelstelling of component heeft waarvan er 
één dominant is, in welk geval er maar één enkele rechtsgrondslag nodig zou zijn. Omdat het 
hier te doen is om samenvoeging van drie programma’s, uit drie verschillende 
wetgevingshandelingen, met verschillende rechtsgrondslagen, tot één programma, is er 
veeleer sprake van meerdere, onlosmakelijk met elkaar verbonden componenten, hetgeen een 
indicatie is voor een gezamenlijke rechtsgrondslag.

Bij de keuze van de juiste rechtsgrondslag gaat het uiteindelijk om de vraag of er potentieel 
geen tijdslimiet geldt voor de financiële steun uit hoofde van Protocol nr. 4, dan wel of het 
protocol niet verder reikt dan 2013. In het laatste geval zou het Verdrag niet in de benodigde 
bevoegdheid voorzien en zou artikel 203 dus als de rechtsgrondslag voor alle drie 
programma’s moeten worden gebruikt.

In aanmerking genomen dat Protocol nr. 4 geen einddatum noemt voor de verstrekking van de 
                                               
1 Verordening (EG) nr. 549/2007 van de Raad (PB L 131 van 23.5.2007, blz. 1), en Verordening (EG) nr. 
647/2010 van de Raad (PB L 189 van 22.7.2010, blz. 9).
2 Zie brief van 26 juli 2012 van de secretaris-generaal van de Raad aan Voorzitter Schulz.
3 Zie doc. 9526/12 van de Raad.
4 Zie de nota van 14 januari 2013 van de juridische dienst, SJ-0716-12.
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financiële steun, anders dan in het geval van de Slowaakse en Bulgaarse centrales, maar juist 
bepaalt, in artikel 3, lid 2, dat het Ignalina-programma ononderbroken wordt “voortgezet en 
verlengd tot na 2006", en dat artikel 4 spreekt van "de volgende financiële vooruitzichten ", 
valt moeilijk aan te nemen dat dit Protocol voor een beperkte periode was bedoeld. De 
conclusie ligt meer voor de hand dat het de bedoeling was dat het Protocol financiële steun zal 
bieden zolang als nodig is om de kerncentrale op een veilige manier te ontmantelen.

Protocol nr. 4 is dus niet aan een tijdslimiet gebonden en kan worden gebruikt als 
rechtsgrondslag voor een besluit van de Raad tot voortzetting van het Ignalina-programma. 
Omdat de rechtsgrondslagen in de toetredingsakte voor de andere twee programma’s zijn 
vervallen, zal de Raad over de voortzetting van die programma’s evenwel moeten besluiten 
op grond van artikel 203 Euratom-Verdrag.

Deze beide rechtsgrondslagen zijn echter hoe dan ook niet verenigbaar omdat artikel 203 
Euratom-Verdrag besluitvorming bij algemene stemmen in de Raad verlangt, terwijl in 
Protocol nr. 4 en artikel 56 van de toetredingsakte 2003 een gekwalificeerde meerderheid in 
de Raad wordt voorgeschreven. Zij kunnen daarom niet tot een gezamenlijke rechtsgrondslag 
worden gecombineerd.

De rechtsgrondslag voor voortgezette financiële steun voor het Ignalina-programme zou 
daarom Protocol nr. 4 en artikel 56 van de toetredingsakte 2003 moeten zijn, terwijl dat voor 
het Kozloduy- en het Bohunice-programma artikel 203 Euratom-Verdrag moet zijn.

Conclusie en aanbeveling

In het licht van bovenstaande analyse laten Protocol nr. 4 en artikel 56 van de toetredingsakte 
van 2003 zich niet aan artikel 203 Euratom-Verdrag toevoegen om tezamen de 
rechtsgrondslag te vormen voor het voorstel. 

Voor een in de Raad te nemen besluit inzake voortgezette steun uit hoofde van de drie 
programma’s, moet het voorstel worden opgesplitst zoals ook de Raad voorstelt, en moet het 
Ignalina-programma apart van de andere twee programma’s in een afzonderlijke 
wetgevingshandeling worden geregeld, op de grondslag van Protocol nr. 4 en artikel 56 van 
de toetredingsakte van 2003. De resterende tweede handeling, voor het Kozloduy- en het 
Bohunice-programma, moet dan worden gebaseerd op artikel 203 Euratom-Verdrag. 

De opsplitsing van het voorstel in twee afzonderlijke wetgevingshandelingen zou in dit 
specifieke geval geen afbreuk doen aan de prerogatieven van het Parlement, omdat de 
raadpleging door de Raad op vrijwillige basis doorgang zal vinden.

Op haar vergadering van 21 februari 2013 besloot de Commissie juridische zaken dan ook 
met 14 stemmen vóór, vijf stemmen tegen en één onthouding1, u het volgende aan te bevelen: 
Protocol nr. 4 en 
                                               
1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Evelyn Regner (voorzitter ff), Raffaele Baldassarre (ondervoorzitter), 
Françoise Castex (ondervoorzitter), Francesco Enrico Speroni (rapporteur), Luigi Berlinguer, Piotr Borys,
Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka..
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artikel 56 van de toetredingsakte van 2003 vormen de juiste rechtsgrondslag voor voortgezette 
steun uit hoofde van het Ignalina-programma, en artikel 203 Euratom-Verdrag is de juiste 
rechtsgrondslag voor voortgezette steun uit hoofde van het Kozloduy- en het Bohunice-
programma. 

Hoogachtend,

Ingediend door Klaus-Heiner Lehne


