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KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN HET EURATOM-ACQUIS

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om
zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie. Dat betekent dat vanaf 30 maart 2019 om 00.00 uur (Midden-Europese
tijd) (hierna "de terugtrekkingsdatum" genoemd) het gehele primaire en secundaire
Unierecht niet langer van toepassing is op het Verenigd Koninkrijk, tenzij in een
geratificeerd terugtrekkingsakkoord1 een andere datum wordt vastgesteld2. Het Verenigd
Koninkrijk wordt dan een "derde land"3.
De voorbereiding op de terugtrekking is niet alleen een zaak van de EU en de nationale
overheden, maar ook van bedrijven en burgers.
Gezien de grote onzekerheid, met name over de inhoud van een eventueel
terugtrekkingsakkoord en de gevolgen daarvan, wil de Commissie belanghebbenden op
nucleair gebied wijzen op de juridische gevolgen waarmee zij rekening moeten houden
wanneer het Verenigd Koninkrijk een derde land wordt4. 5
Behoudens mogelijke overgangsregelingen in een eventueel terugtrekkingsakkoord, geldt
vanaf de terugtrekkingsdatum het geheel aan Euratom-bepalingen (dat wil zeggen het

1

Met het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel onderhandeld over een terugtrekkingsakkoord.

2

De Europese Raad volgens artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie met
instemming van het Verenigd Koninkrijk ook unaniem besluiten dat de Verdragen op een latere datum
niet meer van toepassing zijn.

3

Een derde land is een land dat geen lid is van de EU.

4

Voor bepaalde Euratom-gerelateerde kwesties probeert de EU samen met het Verenigd Koninkrijk tot
een oplossing te komen in het terugtrekkingsakkoord. De essentiële beginselen van het standpunt van
de EU/Euratom inzake nucleair materiaal en uitrusting voor veiligheidscontroles (Euratom) zijn
beschikbaar op https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-nuclear-materials-andsafeguard-equipment-euratom_en.

5

Deze kennisgeving heeft geen betrekking op regels die zijn gebaseerd op het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie (VWEU).

Euratom-acquis) niet langer voor het Verenigd Koninkrijk. Dit zal met name de
onderstaande gevolgen hebben:6
1.

GEMEENSCHAPPELIJK VOORZIENINGSBELEID

In hoofdstuk 6 van het Euratom-Verdrag is bepaald dat de voorziening van ertsen,
grondstoffen en bijzondere splijtstoffen volgens het beginsel van gelijke toegang tot
de hulpbronnen en door middel van een gemeenschappelijk voorzieningsbeleid
geschiedt. Met het oog daarop heeft het Voorzieningsagentschap van Euratom
(ESA) het uitsluitende recht om contracten af te sluiten met betrekking tot de
voorziening (invoer, uitvoer en voorziening binnen de Gemeenschap) van ertsen,
grondstoffen en bijzondere splijtstoffen. In de statuten van het ESA is bepaald dat
dit uitsluitende recht wordt uitgeoefend door de medeondertekening door het ESA
van alle contracten tussen partijen voor het desbetreffende materiaal. In specifieke
gevallen moet de Commissie afzonderlijke toestemming verlenen voordat het ESA
het contract mede ondertekent.
Vanaf de terugtrekkingsdatum neemt het Verenigd Koninkrijk niet meer deel aan
het gemeenschappelijke voorzieningsbeleid. De medeondertekening door het ESA
van contracten inzake de voorziening van nucleair materiaal (en, indien van
toepassing, de toestemming van de Commissie voor dergelijke overeenkomsten) in
verband met het Verenigd Koninkrijk zal daarom vanaf de terugtrekkingsdatum niet
meer van kracht zijn.
Vanaf de terugtrekkingsdatum zal het ESA en, wanneer relevant, de Commissie, er
rekening mee moeten houden dat naar het Verenigd Koninkrijk overgebracht
materiaal niet meer bijdraagt tot de voorzieningszekerheid van de Gemeenschap en
zal een beoordeling van de regeling inzake nucleaire waarborgen van het Verenigd
Koninkrijk moeten worden verricht voordat het ESA mede ondertekent en, wanneer
relevant, voordat toestemming kan worden verleend in verband met de
bovengenoemde contracten.
Dit doet geen afbreuk aan de andere elementen van de contracten die door de
partijen moeten worden beoordeeld.
2.

UITVOER
2.1.

Toestemming om productie buiten de Gemeenschap te verkopen

In overeenstemming met artikel 59 van het Euratom-Verdrag moet de Commissie
toestemming verlenen voor het "afsluiten" (medeondertekening door het ESA) van
contracten betreffende de uitvoer van in de EU geproduceerd nucleair materiaal naar
een derde land. Die toestemming mag niet worden verleend indien de ontvangers
van de leveranties niet voldoen aan de vereiste dat de algemene belangen van de
6

Hoewel Verordening nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire
regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten
voor tweeërlei gebruik geen deel uitmaakt van het Euratom-acquis, wordt erop gewezen dat nucleair
materiaal alsmede nucleaire faciliteiten, technologieën en apparatuur wel onder de werkingssfeer van
die verordening vallen. Zie voor meer details de "Kennisgeving aan belanghebbenden – Terugtrekking
van het Verenigd Koninkrijk en EU-regels op het gebied van invoer- en uitvoervergunningen voor
bepaalde goederen" (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).
2

Gemeenschap zullen worden geëerbiedigd of indien de bepalingen en voorwaarden
van de contracten in strijd zijn met het Euratom-Verdrag7.
Vanaf de terugtrekkingsdatum zal deze vereiste van toepassing zijn op uitvoer uit de
EU-27 naar het Verenigd Koninkrijk.
2.2.

Goedkeuring door derden en andere bijzondere procedures

Euratom heeft verscheidene overeenkomsten inzake nucleaire samenwerking8 met
derde landen gesloten. Momenteel kunnen nucleaire producten (met inbegrip van
nucleair materiaal, nucleaire apparatuur en andere producten waarop dergelijke
overeenkomsten gewoonlijk betrekking hebben) krachtens die overeenkomsten
binnen de gemeenschappelijke markt op het gebied van de kernenergie op het
grondgebied van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (inclusief naar en
uit het Verenigd Koninkrijk) worden overgebracht zonder dat er een bijzonder
procedure van toepassing is9 en/of het betrokken derde land daarvoor voorafgaande
goedkeuring moet verlenen.
Vanaf de terugtrekkingsdatum zal het Verenigd Koninkrijk geen deel meer
uitmaken van de gemeenschappelijke markt op het gebied van de kernenergie en
evenmin onder die overeenkomsten vallen. Voor de uitvoer en invoer van nucleaire
producten naar en uit het Verenigd Koninkrijk kan daarom een bijzondere procedure
en/of voorafgaande goedkeuring door het derde land vereist zijn.

7

De Commissie zal geen toestemming verlenen indien de uitvoer van in de EU geproduceerd nucleair
materiaal naar een derde land de voorzieningszekerheid van dergelijk materiaal voor EU-gebruikers op
de middellange termijn in het gedrang kan brengen of indien de betrokken overeenkomsten
waarschijnlijk ingaan tegen de EU-doelstelling inzake nucleaire non-proliferatie.

8

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de regering van
Australië inzake samenwerking op het gebied van het vreedzame gebruik van kernenergie (PB L 29
van 1.2.2012, blz. 4); Overeenkomst tussen de regering van Japan en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie tot samenwerking bij het vreedzame gebruik van kernenergie (PB L 32 van 6.2.2007,
blz. 65); Overeenkomst tot samenwerking bij het vreedzaam gebruik van kernenergie tussen de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Verenigde Staten van Amerika (PB L 120 van
20.5.1996, blz. 1); Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en
de Regering van Canada tot samenwerking op het gebied van het vreedzaam gebruik van atoomenergie
(PB 60 van 24.11.1959, blz. 1165/59); Overeenkomst betreffende samenwerking inzake het vreedzame
gebruik van kernenergie tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en het kabinet van
ministers van Oekraïne (PB L 261 van 22.9.2006, blz. 27); Overeenkomst voor samenwerking op het
gebied van het vreedzame gebruik van kernenergie tussen de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie (Euratom) en de regering van de Republiek Kazachstan (PB L 10 van 15.1.2009, blz.
16); Overeenkomst betreffende samenwerking inzake het vreedzame gebruik van kernenergie tussen
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de regering van de Republiek
Oezbekistan (PB L 269 van 21.10.2003, blz. 9).

9

Dat betekent bijvoorbeeld dat de leverende staat formele overheidsgaranties van de ontvangende staat
zou moeten verkrijgen ten aanzien van het vreedzame gebruik van deze producten, in
overeenstemming met de bepalingen van de richtsnoeren voor de overdracht van nucleair materiaal
van de Groep van Nucleaire Exportlanden (INFCIRC 254, als herzien).
3

3.

BASISNORMENRICHTLIJN10

Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad inzake basisveiligheidsnormen11 is onder
meer van toepassing op de invoer in en uitvoer uit de Gemeenschap van
radioactieve stoffen (zie artikel 2, lid 2, onder a), van Richtlijn 2013/59/Euratom).
Vanaf de terugtrekkingsdatum moet bij elke invoer van radioactieve stoffen uit het
Verenigd Koninkrijk in de Gemeenschap en elke uitvoer van radioactieve stoffen uit
de Gemeenschap naar het Verenigd Koninkrijk worden voldaan aan de vereisten
van die richtlijn. Meer bepaald:






In artikel 20 van Richtlijn 2013/59/Euratom zijn specifieke vereisten vastgesteld
waaraan ondernemingen moeten voldoen die consumptiegoederen wensen in te
voeren; in artikel 21 worden producten opgesomd waarvan de invoer en uitvoer
verboden zijn. Bovendien moet bij de invoer van consumptiegoederen uit derde
landen officiële controle plaatsvinden en zijn er kennisgeving en vergunningen
vereist (artikelen 25 en 28).
Artikel 75 van Richtlijn 2013/59/Euratom bevat specifieke bepalingen inzake
bouwmaterialen waaraan moet worden voldaan voordat dergelijke materialen in
de Gemeenschap in de handel kunnen worden gebracht12.
Op grond van artikel 93 van Richtlijn 2013/59/Euratom zijn de lidstaten verplicht
tot aanmoediging van de invoering van systemen om de aanwezigheid van
radioactieve besmetting in uit derde landen ingevoerde metaalfabricaten te
detecteren.

10

Voor goederen (waaronder goederen die binnen de werkingssfeer van het Euratom-acquis vallen) die
vóór de terugtrekkingsdatum in de EU in de handel worden gebracht, probeert de EU samen met het
Verenigd Koninkrijk tot een oplossing te komen in het terugtrekkingsakkoord. De essentiële
beginselen van het standpunt van de EU over vóór de terugtrekkingsdatum overeenkomstig het recht
van
de
Unie
in
de
handel
gebrachte
goederen
zijn
te
vinden
op
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-lawwithdrawal-date_en. NB: bij de essentiële beginselen van het standpunt van de EU over goederen
wordt uitgegaan van één enkele definitie van "in de handel brengen" ("voor het eerst op de markt
aanbieden").

11

Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor
de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling (PB L 13 van
17.1.2014, blz. 1).

12

"Bouwmaterialen" in de zin van Richtlijn 2013/59/Euratom zijn "bouwproducten" als gedefinieerd in
Verordening (EU) nr. 305/2011 betreffende geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van
bouwproducten. In artikel 13 en artikel 2, punt 21, van Verordening (EU) nr. 305/2011 zijn specifieke
procedurele verplichtingen vastgesteld waaraan importeurs moeten voldoen wanneer zij een
bouwproduct uit een derde land in de EU in de handel brengen. Wanneer importeurs uit het Verenigd
Koninkrijk ingevoerde bouwmaterialen in de handel brengen, moeten zij aantonen dat is voldaan aan
artikel 75 van Richtlijn 2013/59/Euratom doordat de in artikel 13 van Verordening (EU) nr. 305/2011
vastgestelde invoerspecifieke procedure is gevolgd (zie overwegingen 17 tot en met 21 van Richtlijn
2013/59/Euratom).
4

4.

VERGUNNINGEN VOOR EN KENNISGEVING BETREFFENDE OVERBRENGINGEN 13

Vanaf de terugtrekkingsdatum is Verordening (Euratom) nr. 1493/93 van de Raad
betreffende de overbrenging van radioactieve stoffen tussen lidstaten van de
Europese Gemeenschap14 niet langer van toepassing op de overbrenging tussen een
lidstaat van de EU-27 en het Verenigd Koninkrijk.
Bij Richtlijn 2006/117/Euratom van de Raad betreffende toezicht en controle op
overbrenging van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof15 is een
communautair systeem vastgesteld voor toezicht en controle op
grensoverschrijdende overbrengingen van radioactief afval en verbruikte splijtstof.
Vanaf de terugtrekkingsdatum zijn de bepalingen van hoofdstuk 2 van die richtlijn
betreffende intracommunautaire overbrengingen niet langer van toepassing op
overbrengingen tussen een lidstaat en het Verenigd Koninkrijk en is hoofdstuk 3 van
die richtlijn betreffende extracommunautaire overbrengingen van toepassing op
overbrengingen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk.
Bij Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad tot vaststelling van een communautair
kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief
afval16 zijn regels vastgesteld voor de overbrenging van radioactief afval uit een
lidstaat naar een derde land met het oog op berging. Vanaf de terugtrekkingsdatum
zullen die regels van toepassing zijn op overbrenging uit de EU-27 naar het
Verenigd Koninkrijk. Overeenkomstig artikel 4, lid 4, tweede alinea, van Richtlijn
2011/70/Euratom omvatten deze regels:


de verplichting om de Commissie vóór de overbrenging naar een derde land op de
hoogte te stellen;
de verplichting dat de betrokken lidstaten een overeenkomst met het derde land
moet hebben om een bergingsfaciliteit te gebruiken;
de vereiste dat de bergingsfaciliteit gemachtigd en operationeel moet zijn.




5.

ANDERE ASPECTEN

Vanaf de terugtrekkingsdatum zijn de krachtens het Euratom-Verdrag
gegarandeerde vrijheden, waaronder het vrije verkeer van goederen en producten17,
van gekwalificeerd personeel, of van natuurlijke personen en rechtspersonen die
13

Voor het vervoer van goederen dat begint vóór en eindigt op of na de terugtrekkingsdatum ("goederen
onderweg") probeert de EU samen met het Verenigd Koninkrijk tot een oplossing te komen in het
terugtrekkingsakkoord. De essentiële beginselen van het standpunt van de EU over de nodige
douanegerelateerde aangelegenheden voor een ordelijke terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit
de Unie vindt u op https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-relatedmatters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en.

14

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 19.6.1993, blz. 1).

15

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).

16

Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad 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
2.2011, blz. 48).

17

Als genoemd in bijlage IV bij het Euratom-Verdrag.
5

wensen deel te nemen aan de bouw van nucleaire installaties, niet meer van
toepassing op de betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU-27.

Op
de
website
van
de
Commissie
over
kernenergie
(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/nuclear-energy) is meer algemene informatie te
vinden. Die webpagina's zullen zo nodig worden geactualiseerd.
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