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Geachte mevrouw Sartori,

Bij schrijven van 11 juni 2013 hebt u, overeenkomstig artikel 37 van het Reglement, de 
Commissie juridische zaken verzocht advies uit te brengen inzake de opportuniteit van een 
wijziging van de rechtsgrond van bovengenoemd verordeningsvoorstel, bestaande in de 
vervanging van de artikelen 31 en 32 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie (hierna "het Euratom-Verdrag") door artikel 91 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna "VWEU"), dan wel in de 
toevoeging van deze bepaling aan de door de Commissie voorgestelde rechtsgrond.

I - Achtergrond

Bij de voorgestelde verordening van de Raad wordt een communautair systeem voor de 
registratie van vervoerders van radioactief materiaal ingesteld, dat de taak van de lidstaten 
vergemakkelijkt om te waarborgen dat de bij Richtlijn 96/29/Euratom vastgestelde 
basisnormen voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking en de werknemers 
tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren in acht worden genomen.
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De voorgestelde verordening vervangt1 de op grond van de artikelen 2 en 3 van 
Richtlijn 96/29/Euratom ingestelde meldings- en vergunningsprocedures in de lidstaten door 
één registratieprocedure. Bovendien voorziet de voorgestelde verordening in een graduele 
aanpak. Vervoerders die uitsluitend "vrijgestelde colli" transporteren, worden namelijk van de 
registratieprocedure vrijgesteld. Anderzijds mogen de lidstaten overeenkomstig de 
voorgestelde verordening aanvullende registratie-eisen invoeren voor vervoerders van 
splijtbaar en hoogactief materiaal.

Volgens de artikelen 31 en 32 van het Euratom-Verdrag wordt het Parlement alleen 
geraadpleegd, terwijl het uit hoofde van artikel 91 VWEU in de gewone wetgevingsprocedure 
medewetgever naast de Raad is.

In de Commissie industrie, onderzoek en energie zijn tien amendementen ingediend die tot 
doel hadden de rechtsgrond te veranderen in artikel 91 VWEU of dit artikel toe te voegen aan 
de voorgestelde rechtsgrond. Bovendien stelt de Commissie milieubeheer, volksgezondheid 
en voedselveiligheid in haar advies voor de rechtsgrond te veranderen in artikel 91 VWEU.

De door de leden ingediende amendementen tot wijziging van de rechtsgrond van het 
voorstel, alsmede het ENVI-advies zijn als volgt gemotiveerd:

"Aangezien het voorstel betrekking heeft op vervoer, lijkt het zinvol als 
rechtsgrondslag te kiezen voor artikel 91 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (Vervoer). Het Parlement zou derhalve zijn 
medebeslissingsbevoegdheden moeten uitoefenen."

"De bepalingen over het vervoer van radioactief materiaal staan momenteel 
in de op het Verdrag gebaseerde Richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer 
van gevaarlijke goederen over land. Het is daarom correct om voor deze 
verordening dezelfde rechtsgrond te kiezen. Het is niet correct om, zoals de 
Commissie in haar voorstel doet, medebeslissingsbevoegdheden aan het 
Europees Parlement te ontnemen, temeer daar het voorstel over belangrijke 
milieu- en gezondheidsvraagstukken gaat. Algemeen gezien moeten, 
aansluitend bij het verslag-Belet over radioactieve besmetting van 
levensmiddelen (P7_TA(2011)0055) en het verslag-Rivasi over radioactieve 
stoffen in voor menselijk gebruik bestemd water (P7_TA(2013)0068), 
aangenomen door het Europees Parlement op 15 februari 2011 
respectievelijk 12 maart 2013, voorschriften inzake stralingsbescherming in 
het kader van het Verdrag worden behandeld."

II – De relevante Verdragsbepalingen

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

Artikel 31

                                               
1 COM(2012)0561, toelichting, blz. 2.
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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.

Artikel 32

Op verzoek van de Commissie of van een lidstaat kunnen de basisnormen 
worden herzien of aangevuld volgens de in artikel 31 bepaalde procedure.

De Commissie moet ieder door een lidstaat ingediend verzoek in behandeling 
nemen.

De basisnormen als bedoeld in artikel 31 worden gedefinieerd in artikel 30 van het Euratom-
Verdrag, 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 91 VWEU, dat wordt voorgesteld als aanvulling op of vervanging van de voorgestelde 
rechtsgrond, luidt als volgt:

Artikel 91

1. Ter uitvoering van artikel 90 stellen het Europees Parlement en de Raad, 
met inachtneming van de bijzondere aspecten van het vervoer, volgens de 
gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, vast:

a) gemeenschappelijke regels voor internationaal vervoer vanuit of naar het 
grondgebied van een lidstaat of over het grondgebied van één of meer 
lidstaten;
b) de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot 
nationaal vervoer in een lidstaat waarin zij niet woonachtig zijn;
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c) de maatregelen die de veiligheid van het vervoer kunnen verbeteren;
d) alle overige dienstige bepalingen.

2. Bij de vaststelling van de in lid 1 bedoelde maatregelen wordt rekening 
gehouden met gevallen waarin de toepassing ervan ernstige gevolgen zou 
kunnen hebben voor de levensstandaard en de werkgelegenheid in bepaalde 
regio's, en voor de exploitatie van de vervoersfaciliteiten.

Artikel 90 VWEU luidt als volgt:

Artikel 90

De doelstellingen van de Verdragen worden, wat het in deze titel geregelde 
onderwerp betreft, nagestreefd in het kader van een gemeenschappelijk 
vervoerbeleid.

III - Jurisprudentie inzake de rechtsgrond

Ten aanzien van de keuze van de rechtsgrond kan uit de jurisprudentie van het Hof een aantal 
beginselen worden afgeleid. Allereerst is de keuze van de juiste rechtsgrond van 
constitutioneel belang, gelet op de gevolgen van de rechtsgrond voor de fundamentele 
bevoegdheden en de procedure1. Ten tweede moet iedere instelling volgens artikel 13, lid 2, 
van het VEU handelen binnen de grenzen van de bevoegdheden die haar volgens de 
Verdragen zijn toegedeeld2. Ten derde moet volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
"de keuze van de rechtsgrondslag van een gemeenschapshandeling (...) berusten op objectieve 
gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn. Tot die gegevens behoren met name het 
doel en de inhoud van de handeling"3. Ten vierde moet worden vastgesteld of het voorstel een 
tweeledig doel heeft, of dat er sprake is van twee componenten, waarvan er een kan worden 
gezien als hoofddoel of voornaamste component, terwijl het andere doel of de andere 
component slechts van ondergeschikt belang is, dan wel of het gelijktijdig een aantal 
doelstellingen of componenten heeft die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zonder dat 
de ene secundair en indirect is ten opzichte van de andere. In het eerste geval moet de 
handeling op één enkele rechtsgrondslag worden gebaseerd, namelijk die welke het hoofddoel 
of de voornaamste component vereist, en in het tweede geval moet de handeling op de diverse 
desbetreffende rechtsgrondslagen worden gebaseerd4. De keuze van een onjuiste rechtsgrond 
kan dan ook aanleiding vormen tot de nietigverklaring van het desbetreffende besluit.

IV - Doel en inhoud van de voorgestelde verordening

De Commissie motiveert haar keuze van de rechtsgrond als volgt:

                                               
1 Advies 2/00, Protocol van Cartagena, Jurispr. 2001, blz. I-9713, punt 5; zaak C-370/07, Commissie/Raad, 
Jurispr. 2009, blz. I-8917, punten 46-49; advies 1/08, Algemene Overeenkomst betreffende de handel in 
diensten, Jurispr. 2009, blz. I-11129, punt 110.
2 Zaak C-403/05, Parlement/Commissie, Jurispr. 2007, blz. I-9045, punt 49, en de daarin aangehaalde 
jurisprudentie.
3 Zaak C-411/06, Commissie/Parlement en Raad, Jurispr. 2009, blz. I-7585, punt 45, en de daarin aangehaalde 
jurisprudentie.
4 Zie zaak C-411/06, eerder aangehaald, punten 46-47.
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De bepalingen in deze verordening houden verband met de basisnormen voor 
de bescherming van de gezondheid van de bevolking en de werknemers. De 
gekozen rechtsgrondslag is bijgevolg hoofdstuk 3 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name 
de artikelen 31 en 32 daarvan1.

Ten aanzien van het nagestreefde doel staat in artikel 1, lid 1, van de voorgestelde 
verordening dat deze gericht is op de instelling van een communautair systeem voor de 
registratie van vervoerders van radioactief materiaal dat "de taak van de lidstaten 
vergemakkelijkt om te waarborgen dat de bij Richtlijn 96/29/Euratom vastgestelde 
basisnormen voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking en de werknemers 
tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren in acht worden genomen". De 
voorgestelde verordening is daarom "van toepassing op elke vervoerder die radioactief 
materiaal vervoert binnen de Gemeenschap, van een derde land naar de Gemeenschap en van 
de Gemeenschap naar derde landen. Zij geldt niet voor vervoerders die radioactief materiaal 
vervoeren door de lucht en over zee." (artikel 1, lid 2, van het verordeningsvoorstel).

Wat de inhoud betreft, bevat de voorgestelde verordening de bepaling dat vervoerders van 
radioactief materiaal moeten beschikken over een geldige registratie bij het elektronische 
systeem voor de registratie van vervoerders (ESRV), dat wordt ingesteld voor het toezicht op 
en de monitoring van het vervoer van radioactief materiaal. Met deze registratie mag de 
vervoerder vervolgens in de gehele Unie transporten verzorgen (artikel 4 van het 
verordeningsvoorstel).

Er zij op gewezen dat in artikel 3, lid 3, van de voorgestelde verordening staat dat de houder 
van een overeenkomstig Richtlijn 96/29/Euratom uitgereikte geldige vergunning of registratie 
radioactief materiaal mag vervoeren, mits het vervoer daarin is opgenomen, zonder 
vergunning in het kader van het ESRV dat bij het onderhavige voorstel wordt ingesteld.

Uit het aldus aangebrachte onderscheid in de werkingssfeer van de twee maatregelen blijkt dat 
het hoofddoel van de voorgestelde verordening bestaat in de totstandbrenging van een 
registratiesysteem dat specifiek bedoeld is voor het grensoverschrijdende vervoer van 
radioactief materiaal (artikel 1, lid 2, van het verordeningsvoorstel). Het blijft daarom zo dat 
het registratiecertificaat, de vergunning of de registratie voor afzonderlijke vervoersoperaties 
wordt verkregen volgens de nationale procedure die op grond van Richtlijn 96/29/Euratom is 
ingesteld (artikel 3, lid 2, van het verordeningsvoorstel).

Uit de formulering van de voorgestelde verordening valt op te maken dat het vervoer van 
radioactief materiaal, gegeven de aard van dit materiaal, enerzijds onderworpen is aan 
voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen2 uit hoofde van het VWEU 
(waarbij nu artikel 91 VWEU de rechtsgrond vormt) en anderzijds aan maatregelen ten 

                                               
1 COM(2012)0561, toelichting, blz. 3.
2 Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer 
van gevaarlijke goederen over land, PB L 260 van 30.9.2008, blz. 13; en Richtlijn 2008/54/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot wijziging van Richtlijn 95/50/EG van de Raad betreffende uniforme 
procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg op het gebied van de aan de 
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, PB L 162 van 21.6.2008, blz. 11.
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behoeve van de stralingsbescherming1 uit hoofde van het Euratom-Verdrag.

V - Vaststelling van de juiste rechtsgrond

Artikel 91 VWEU biedt een rechtsgrond voor maatregelen ter verwezenlijking van de in 
artikel 90 VWEU vermelde doelstellingen, o.a. gemeenschappelijke regels voor internationaal 
vervoer vanuit of naar het grondgebied van een lidstaat of over het grondgebied van één of 
meer lidstaten, de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot 
nationaal vervoer in een lidstaat waarin zij niet woonachtig zijn, en maatregelen die de 
veiligheid van het vervoer kunnen verbeteren.

Het voorstel heeft weliswaar een tweeledig doel of bestaat uit twee componenten, namelijk 
vervoer en stralingsbescherming, maar uit de analyse van doel en inhoud van het voorstel 
volgt dat het registratiesysteem voor vervoerders moet worden aangemerkt als het hoofddoel 
of het voornaamste doel, terwijl de vervoerde goederen slechts van ondergeschikt belang zijn.
Volgens de hierboven genoemde vaste rechtspraak van het Hof moet de handeling in kwestie 
daarom op één enkele rechtsgrond worden gebaseerd, namelijk die welke het hoofddoel of de 
voornaamste component vereist, en dat is in dit geval artikel 91 VWEU.

Verder zij opgemerkt dat het gebruik van deze rechtsgrond met zich mee zou brengen dat niet 
de raadplegingsprocedure, maar de gewone wetgevingsprocedure gevolgd wordt, zodat het 
Parlement ten volle aan de besluitvorming zou deelnemen.

Conclusie en aanbeveling

Uitgaande van voorgaande analyse vormt alleen artikel 91 VWEU de correcte rechtsgrond 
voor het voorstel.

Op haar vergadering van 9 juli 2013 besloot de Commissie juridische zaken met algemene 
stemmen2 u het volgende aan te bevelen: artikel 91 VWEU is de correcte rechtsgrond voor de 
goedkeuring van een wetgevingshandeling met het doel en de inhoud van het voorstel voor 
een verordening van de Raad tot invoering van een communautair systeem voor de registratie 
van vervoerders van radioactief materiaal. Deze wetgevingshandeling moet derhalve volgens 
de gewone wetgevingsprocedure worden goedgekeurd.

                                               
1 Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot vaststelling van de basisnormen voor de 
bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden 
gevaren, PB L 159 van 29.6.1996, blz. 1; Verordening (Euratom) nr. 1493/93 van de Raad van 8 juni 1993 
betreffende de overbrenging van radioactieve stoffen tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap, PB L 148 
van 10.6.1993, blz. 1; Richtlijn 2006/117/Euratom van de Raad van 20 november 2006 betreffende toezicht en 
controle op overbrenging van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof, PB L 337 van 5.12.2006, blz. 21;
Richtlijn 89/618/Euratom van de Raad van 27 november 1989 betreffende de informatie van de bevolking over 
de bij stralingsgevaar toepasselijke maatregelen ter bescherming van de gezondheid en over de alsdan te volgen 
gedragslijn, PB L 357 van 7.12.1989, blz. 31; en Richtlijn 2003/122/Euratom van de Raad van 22 december 
2003 inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen, PB L 346 van 
31.12.2003, blz. 57.
2 Bij de eindstemming waren aanwezig: Raffaele Baldassarre (ondervoorzitter), Luigi Berlinguer, Sebastian 
Valentin Bodu (ondervoorzitter), Piotr Borys, Françoise Castex (ondervoorzitter), Christian Engström, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Jörg Leichtfried, 
Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra 
Thein, Axel Voss (rapporteur), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna Záborská
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Hoogachtend,

Klaus-Heiner Lehne


