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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de in zijn ogen lakse houding van de Europese Commissie met 
betrekking tot het verouderde kerncentralebestand in het licht van de ramp in Fukushima. 
Volgens indiener lijken de Commissie en de lidstaten niet voornemens te zijn stappen te 
ondernemen om het kerncentralebestand te vernieuwen. Indiener verzoekt derhalve om de 
instelling door het Europees Parlement van een crisiscommissie die maatregelen neemt om de 
Europese burgers te beschermen tegen een kernramp, die volgens hem zal plaatsvinden als er 
geen maatregelen worden genomen. Voorts vindt indiener dat de Commissie te laks is met de 
controle op voedingsmiddelen en vlees afkomstig uit Japan. Hij wil weten of de Europese 
instellingen de burger kunnen garanderen dat de ramp in Fukushima onder controle is en dat 
er geen gevaar meer bestaat. Hij verzoekt om controles en wetgeving ter bescherming van de 
bevolking tegen de verspreiding van gevaarlijke straling uit dergelijke producten ongeacht 
hun herkomst.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

Toepasselijke bepalingen

Op grond van artikel 194, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
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(VWEU) zijn EU-maatregelen op het gebied van energie "niet van invloed op het recht van 
een lidstaat de voorwaarden voor de exploitatie van zijn energiebronnen te bepalen, op zijn 
keuze tussen verschillende energiebronnen of op de algemene structuur van zijn 
energievoorziening". Lidstaten mogen derhalve zelf bepalen of zij wel of niet voor 
kernenergie kiezen.

Het Hof van Justitie van de EU heeft in zijn uitspraak in zaak C-29/99, op grond van het 
Euratom-Verdrag als lex specialis, erkend dat er een intrinsiek verband is tussen 
stralingsbescherming en nucleaire veiligheid. Op basis van deze erkende bevoegdheid op het 
gebied van nucleaire veiligheid (artikel 31 van het Euratom-Verdrag) heeft de Raad de 
richtlijn inzake nucleaire veiligheid1 aangenomen, die vóór 22 juli 2011 omgezet moest zijn. 
Deze richtlijn is primair bedoeld om de erkende veiligheidsbeginselen van de belangrijkste 
beschikbare internationale instrumenten, namelijk het Verdrag inzake nucleaire veiligheid en 
de fundamentele veiligheidsbeginselen ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor 
Atoomenergie (IAEA), vast te leggen in de wetgeving van de Europese Unie. Op dezelfde 
juridische grondslag werd op 19 juli 2011 de richtlijn inzake kernafval aangenomen.2 Beide 
richtlijnen maken deel uit van de speciale maatregelen die in het kader van de 
basisnormenrichtlijn zijn genomen, om een specifiek aspect van stralingsbescherming 
uitgebreider te reguleren.3

In Verordening (EURATOM) nr. 3954/87 zijn de maximaal toelaatbare niveaus vastgelegd 
van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair 
ongeval of ander stralingsgevaar.4 Krachtens deze richtlijn is het uitdrukkelijk verboden om 
producten op de markt te brengen die de vastgelegde niveaus van radioactiviteit 
overschrijden.

Reacties na Fukushima

a) Algemeen

Na het kernongeluk in Japan heeft de Europese Raad in zijn vergadering van 24 en 25 maart 
2011 benadrukt hoe belangrijk het is dat in de EU de hoogste normen voor nucleaire 
veiligheid worden geïmplementeerd en voortdurend moeten worden verbeterd, en dat deze 
normen internationaal moeten worden uitgedragen. Er werd geconcludeerd dat aan de hand 
van een volledige en transparante risico- en veiligheidsevaluatie ("stresstest"), de veiligheid 
van alle kerncentrales in de EU dient te worden onderzocht. Op 24 mei 2011 hebben de 
Europese Commissie en de Groep Europese regelgevers op het gebied van nucleaire 
veiligheid (ENSREG) overeenstemming bereikt over de toepassing en uitvoeringsbepalingen 
                                               
1 Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad van 25 juni 2009 tot vaststelling van een communautair kader voor de 
nucleaire veiligheid van kerninstallaties (PB L 172 van 2.7.2009, blz. 18-22).
2 Richtlijn 2011/70/Euratom van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord 
en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval [PB L 199 van 2.8.2011, blz. 48 - 56].
3 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).
4 Verordening (Euratom) nr. 3954/87 van de Raad 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 (PB L 371 van 30.12.1987, blz. 11 - 13).
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van deze tests in een gecoördineerd raamwerk.

Dit proces is op 1 juni 2011 in gang gezet. De stresstests worden uitgevoerd door 
licentiehouders en nationale regelgevende instanties, en door middel van collegiale toetsing. 
De Europese Commissie volgt de ontwikkeling van het proces op de voet om ervoor te zorgen 
dat dit in de hele EU een samenhangend en consistent geheel is. De Europese Raad zal de 
bevindingen vóór eind 2011 evalueren aan de hand van een voortgangsverslag van de 
Commissie. Bovendien heeft de Europese Raad de Commissie een mandaat gesteld om het 
bestaande wettelijke en regelgevingskader inzake de veiligheid van kerninstallaties te 
evalueren en waar nodig vóór eind 2011 verbeteringen voor te stellen. De Europese 
Commissie hult zich dus niet in een stilzwijgen, zoals door indiener wordt beweerd.

De evaluatie van het wettelijke en regelgevingskader inzake nucleaire veiligheid moet een 
weerspiegeling vormen van de resultaten van het proces van EU-stresstests en tevens van de 
huidige internationale trend voor steun aan versterking van de internationale wetgeving inzake 
nucleaire veiligheid, met name van het Verdrag inzake nucleaire veiligheid van de 
Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA).

b) Importen

De vrijgekomen radioactiviteit in Fukushima voldeed niet aan de voorwaarden die zijn 
vastgelegd in Verordening (EURATOM) nr. 3954/87 krachtens welke de Commissie een 
verordening moet vaststellen waarbij de maximaal toelaatbare niveaus van toepassing worden 
verklaard, aangezien er geen alarmmelding in het kader van de communautaire regelingen 
voor snelle uitwisseling van informatie in geval van stralingsgevaar (ECURIE) is ontvangen 
en er ook geen alarmmelding is ontvangen in het kader van het Verdrag inzake vroegtijdige 
kennisgeving van de IAEA. De in Verordening nr. 3954/87 vastgelegde maatregelen zouden 
buitensporig zijn geweest als het gaat om de blootstelling van de EU-bevolking, omdat er in 
de EU slechts een zeer geringe hoeveelheid uit Japan geïmporteerde levensmiddelen en 
diervoeder wordt geconsumeerd.

De Commissie heeft de lidstaten in eerste instantie echter aanbevolen om uit Japan 
geïmporteerde levensmiddelen en diervoeders te inspecteren op basis van de activiteitsniveaus 
die in Verordening (EURATOM) nr. 3954/87 zijn gedefinieerd. De Commissie heeft de 
referentieniveaus voor cesium en jodium later gewijzigd in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 
297/2011 van de Commissie tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor levensmiddelen 
en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de 
kerncentrale van Fukushima1, zoals gewijzigd, en hanteert hierin onder andere als 
referentieniveaus de actiedrempels die in Japan zijn toegepast.

De speciale voorwaarden die zijn verbonden aan het importeren van levensmiddelen en 
diervoeders vanuit Japan, zullen tot 30 september 2011 van kracht blijven en zullen 
hoogstwaarschijnlijk worden verlengd met een mogelijke versoepeling van maatregelen, 
afhankelijk van het feit of de situatie van de radioactieve besmetting van levensmiddelen en 
diervoerder in Japan een gunstig verloop heeft. Bovendien heeft de Commissie ook 
aanbevolen om beperkingen op te leggen aan de invoer van mariene producten uit bepaalde 
                                               
1 PB L 80 van 26.3.2011, blz. 5.
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visserijgebieden in de Stille Oceaan.

Ten aanzien van schepen en containers heeft de Commissie op 15 april 2011, in het kader van 
het programma voor snelle uitwisseling van informatie (ECURIE), een informatiebericht 
verzonden naar de lidstaten om gegevens te vragen over de controles van de stralingsniveaus 
van binnenkomende schepen en vracht uit Japan. Tevens werden in dit bericht 
geharmoniseerde drempelwaarden voor verdere actie (ontsmetting) en rapportage voorgesteld: 
0,2 µSv/h achtergrondstraling op 1 meter (standaard). Volgens dit bericht moest elk besmet 
oppervlak indien mogelijk worden ontsmet (gewassen). Deze aanbeveling is sinds 19 juli niet 
meer van kracht, overeenkomstig het advies van deskundigen op het gebied van 
volksgezondheid en veiligheid van de lidstaten (artikel 31 van het Euratom-Verdrag) en de 
Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Conclusie

Nucleaire veiligheid heeft de hoogste prioriteit voor de Europese Commissie. Gezien het 
voorgaande is de Commissie van mening dat het op grond van het bestaande wettelijke kader, 
waaraan zij is gebonden als bewaker van de Verdragen, niet nodig is een parlementaire ad-
hoccommissie op te richten om de vragen als gevolg van het ongeluk in Fukushima af te 
handelen, aangezien de vragen die zich voordoen worden afgehandeld door de bevoegde 
instanties van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom).

Bovendien heeft de overheveling van het hele energiebeleid (gereguleerd door het VWEU) en 
van het nucleaire energiebeleid (gereguleerd door het Euratom-Verdrag) naar het niveau van 
de Europese Unie, momenteel geen realistische kans van slagen. Een toekomstige wijziging 
van bevoegdheden blijft een beslissing die door de lidstaten moet worden genomen, omdat dit 
een herziening van de voornoemde verdragen inhoudt.

Als het gaat om de radiologische inspectie van levensmiddelen en diervoeders evenals van 
schepen uit Japan, heeft de Commissie als gevolg van het ongeluk in Fukushima adequate 
maatregelen getroffen. Deze maatregelen worden voortdurend aangepast aan de feitelijke 
situatie.


