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Vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling 
van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 januari 2019 over het voorstel 
voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een specifiek financieel 
programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval, 
en tot intrekking van Verordening (Euratom) nr. 1368/2013 van de Raad 
(COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0467),

– gezien artikel 203 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-
0314/2018),

– gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0441/2018),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het 
Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie dienovereenkomstig te 
wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.



Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een specifiek financieel programma 
kan voor extra meerwaarde voor de Unie 
zorgen door binnen de Unie uit te groeien 
tot een benchmark voor het veilige beheer 
van technologische aspecten bij de 
ontmanteling van nucleaire faciliteiten en 
bijdragen tot de verspreiding van kennis. 
Dergelijke financiële bijstand moet worden 
verleend op basis van een evaluatie vooraf, 
aan de hand waarvan de specifieke 
behoeften worden vastgesteld en de 
meerwaarde voor de Unie wordt 
aangetoond, om de ontmanteling van 
nucleaire faciliteiten en het beheer van 
kernafval te ondersteunen.

(2) Een specifiek financieel programma 
kan voor extra meerwaarde voor de Unie 
zorgen door binnen de Unie uit te groeien 
tot een benchmark voor het veilige beheer 
van technologische aspecten bij de 
ontmanteling van nucleaire faciliteiten en 
bijdragen tot de verspreiding van kennis. 
Dergelijke financiële bijstand moet worden 
verleend op basis van een evaluatie vooraf, 
aan de hand waarvan de specifieke 
behoeften worden vastgesteld en de 
meerwaarde voor de Unie wordt 
aangetoond, om de ontmanteling van 
nucleaire faciliteiten en het beheer van 
kernafval te ondersteunen. Dergelijke 
financiële bijstand mag echter geen 
voorbeeld worden voor de financiering 
van toekomstige ontmantelingen van 
nucleaire faciliteiten op Unieniveau. Het 
initiatief om nucleaire faciliteiten te 
ontmantelen en de financiering daarvan 
moeten in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid blijven van de 
lidstaten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het programma moet er ook voor 
zorgen dat de kennis over het 
ontmantelingsproces wordt verspreid in de 
Unie, aangezien dergelijke maatregelen de 
grootste meerwaarde voor de Unie 
opleveren en bijdragen tot de veiligheid 
van de werknemers en de bevolking in het 
algemeen.

(15) Het programma moet er ook voor 
zorgen dat de kennis over evenals de beste 
praktijken en in de lidstaten opgedane 
ervaring met betrekking tot het 
ontmantelingsproces, worden verspreid in 
de Unie, aangezien dergelijke maatregelen 
de grootste meerwaarde voor de Unie 
opleveren en bijdragen tot de veiligheid 
van de werknemers en de bevolking in het 



algemeen, en tot de bescherming van het 
milieu.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Het JRC moet het initiatief 
nemen om de vergaring, ontwikkeling en 
uitwisseling van kennis op het gebied van 
ontmanteling op Unie-niveau te 
structureren, zonder internationale 
samenwerking uit de weg te gaan. Bij dit 
initiatief moet rekening worden gehouden 
met multidimensionale uitdagingen, 
bijvoorbeeld ten aanzien van onderzoek, 
innovatie, standaardisering, regulering, 
opleiding en onderwijs, en de industrie.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Bij de ontmanteling van de 
nucleaire faciliteiten die onder deze 
verordening vallen, dient gebruik te 
worden gemaakt van de beste technische 
expertise die beschikbaar is, rekening 
houdend met de aard en de technische 
specificaties van de te ontmantelen 
installaties, zodat de veiligheid en de 
grootst mogelijke doeltreffendheid worden 
gewaarborgd, en de internationale beste 
praktijken in acht worden genomen.

(16) Bij de ontmanteling van de 
nucleaire faciliteiten die onder deze 
verordening vallen, dient gebruik te 
worden gemaakt van de beste technische 
expertise die beschikbaar is, inclusief uit 
derde landen, rekening houdend met de 
aard en de technische specificaties van de 
te ontmantelen installaties, zodat de 
veiligheid en de grootst mogelijke 
doeltreffendheid worden gewaarborgd, en 
de internationale beste praktijken in acht 
worden genomen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 20



Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De acties in het kader van het 
Kozloduy- en het Bohunice-programma 
moeten worden uitgevoerd met een 
gezamenlijke financiële inspanning van de 
Unie, enerzijds, en Bulgarije 
respectievelijk Slowakije, anderzijds. Er 
moet een maximumdrempel voor 
medefinanciering door de Unie worden 
vastgesteld in overeenstemming met de 
medefinancieringspraktijk die in het kader 
van de voorgaande programma's tot stand 
is gekomen.

(20) De acties in het kader van het 
Kozloduy- en het Bohunice-programma 
moeten worden uitgevoerd met een 
gezamenlijke financiële inspanning van de 
Unie, enerzijds, en Bulgarije en Slowakije, 
anderzijds. Er moet een minimumdrempel 
voor medefinanciering door de Unie 
worden vastgesteld in overeenstemming 
met de medefinancieringspraktijk die in het 
kader van de voorgaande programma's tot 
stand is gekomen..

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt het specifieke 
financiële programma voor de 
ontmanteling van nucleaire faciliteiten en 
het beheer van kernafval vastgesteld 
(hierna "het programma" genoemd), 
waarbij het accent op de huidige behoeften 
ligt. Voor de periode van het meerjarig 
financieel kader 2021-2027 zal dit 
programma Bulgarije en Slowakije 
ondersteunen bij de veilige ontmanteling 
van kernreactoren van de eerste generatie, 
en steun verlenen aan het 
ontmantelingsproces en het beheer van 
kernafval van de eigen nucleaire 
installaties van de Commissie op de 
locaties van het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek (JRC).

In deze verordening wordt het specifieke 
financiële programma voor de 
ontmanteling van nucleaire faciliteiten en 
het beheer van kernafval vastgesteld 
(hierna "het programma" genoemd), 
waarbij het accent op de huidige behoeften 
ligt. Voor de periode van het meerjarig 
financieel kader 2021-2027 zal dit 
programma Bulgarije en Slowakije 
ondersteunen bij de veilige ontmanteling 
van hun kernreactoren die voortijdig zijn 
gesloten, en steun verlenen aan het 
ontmantelingsproces en het beheer van 
kernafval van de eigen nucleaire 
installaties van de Commissie op de 
locaties van het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek (JRC). De 
bescherming van werknemers, in het 
bijzonder wat betreft gezondheidsrisico's, 
de bevolking als geheel en het milieu 
wordt daarbij gewaarborgd.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening



Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening worden de 
doelstellingen van het programma, het 
budget voor de periode 2021-2027, de 
vormen van financiering van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie (hierna 
"de gemeenschap" genoemd) en de regels 
voor het verlenen van dergelijke 
financiering vastgesteld.

In deze verordening worden de 
doelstellingen van het programma, het 
totale budget voor de periode 2021-2027, 
met inbegrip van de precieze verdeling 
van het bedrag over de drie programma's, 
de vormen van financiering van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (hierna "de gemeenschap" 
genoemd) en de regels voor het verlenen 
van dergelijke financiering vastgesteld.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "ontmantelingsplan": het document 
met gedetailleerde informatie over de 
voorgestelde ontmanteling, waarin het 
volgende staat: de gekozen 
ontmantelingsstrategie; het tijdpad, het 
type en de volgorde van de 
ontmantelingsactiviteiten; de toegepaste 
strategie voor afvalbeheer, met inbegrip 
van vrijgave; de voorgestelde eindtoestand; 
de opslag en berging van het afval van de 
ontmanteling; het tijdschema van de 
ontmanteling; de kostenramingen voor de 
voltooiing van de ontmanteling; en de 
doelstellingen, verwachte resultaten, 
mijlpalen, streefdatums en bijbehorende 
kernprestatie-indicatoren, waaronder 
indicatoren op basis van "earned value". 
Het plan wordt opgesteld door de 
vergunninghouder van de nucleaire 
faciliteit en wordt opgenomen in de 
meerjarige werkprogramma's van het 
programma;

(2) "ontmantelingsplan": het document 
met gedetailleerde informatie over de 
voorgestelde ontmanteling, waarin het 
volgende staat: de gekozen 
ontmantelingsstrategie; het tijdpad, het 
type en de volgorde van de 
ontmantelingsactiviteiten; de toegepaste 
strategie voor afvalbeheer, met inbegrip 
van vrijgave, alsook het programma voor 
bescherming van de werknemers; de 
voorgestelde eindtoestand; de opslag en 
berging van het afval van de ontmanteling; 
het tijdschema van de ontmanteling; de 
kostenramingen voor de voltooiing van de 
ontmanteling; en de doelstellingen, 
verwachte resultaten, mijlpalen, 
streefdatums en bijbehorende 
kernprestatie-indicatoren, waaronder 
indicatoren op basis van "earned value". 
Het plan wordt opgesteld door de 
vergunninghouder van de nucleaire 
faciliteit en wordt opgenomen in de 
meerjarige werkprogramma's van het 
programma;

Amendement 9



Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) "derde land": een land dat geen 
lidstaat van de Unie is;

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van de huidige behoeften voor de 
periode 2021-2027 is het programma er 
met name op gericht Bulgarije en 
Slowakije bij te staan bij de uitvoering van 
respectievelijk het Kozloduy-programma 
en het Bohunice-programma, waarbij 
speciale nadruk wordt gelegd op het beheer 
van uitdagingen op het vlak van 
radiologische veiligheid, steun te verlenen 
aan het JRC-programma voor ontmanteling 
en beheer van kernafval, en er tegelijk voor 
te zorgen dat de hierbij opgedane kennis 
over de ontmanteling van nucleaire 
installaties ruim wordt verspreid in alle 
lidstaten.

Op basis van de huidige behoeften voor de 
periode 2021-2027 is het programma er 
met name op gericht Bulgarije en 
Slowakije bij te staan bij de uitvoering van 
respectievelijk het Kozloduy-programma 
en het Bohunice-programma, waarbij 
speciale nadruk wordt gelegd op het beheer 
van uitdagingen op het vlak van 
radiologische veiligheid, steun te verlenen 
aan het JRC-programma voor ontmanteling 
en beheer van kernafval, en er tegelijk voor 
te zorgen dat de hierbij opgedane kennis 
over en beste praktijken voor de 
ontmanteling van nucleaire installaties en 
het beheer van radioactief afval ruim 
wordt verspreid in alle lidstaten, en dat 
deze hun kennis onderling uitwisselen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) banden smeden en uitwisselingen 
tot stand brengen met belanghebbenden op 
het gebied van de ontmanteling van 
nucleaire installaties in de Unie, om 
mogelijke synergieën binnen de Unie te 
realiseren.

c) banden smeden en uitwisselingen 
tot stand brengen met belanghebbenden, 
vooral in de industrie, op het gebied van 
de ontmanteling van nucleaire installaties 
en het beheer en de verwijdering van 
radioactief afval in de Unie, om te zorgen 
voor de verspreiding van kennis en de 
uitwisseling van ervaring op alle 
betrokken gebieden, zoals onderzoek en 



innovatie, regulering en training, en 
mogelijke synergieën binnen de Unie te 
realiseren.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De indicatieve verdeling van het in 
lid 1 genoemde bedrag is:

2. De verdeling van het in lid 1 
genoemde bedrag is:

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het programma kunnen de 
subsidiabele kosten van een actie worden 
gefinancierd tot het in de bijlagen I en II 
vastgestelde maximumpercentage. Het 
maximale medefinancieringspercentage 
van de Unie dat van toepassing is in het 
kader van het Kozloduy-programma of het 
Bohunice-programma, bedraagt 50 %. De 
resterende kosten zijn voor rekening van 
respectievelijk Bulgarije en Slowakije.

Met het programma kunnen de 
subsidiabele kosten van een actie worden 
gefinancierd als voorzien in bijlagen I 
en II. Het minimale 
medefinancieringspercentage van de Unie 
dat van toepassing is in het kader van het 
Kozloduy-programma of het Bohunice-
programma, bedraagt 50 %. De resterende 
kosten zijn voor rekening van 
respectievelijk Bulgarije en Slowakije.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de projecten en activiteiten 
die worden gefinancierd in de periode 
2021-2027 geldt een maximumpercentage 
voor EU-medefinanciering van 50 %.

2. Voor de projecten en activiteiten 
die worden gefinancierd in de periode 
2021-2027 geldt een minimumpercentage 
voor Unie-medefinanciering van 50 %.

Amendement 15



Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de projecten en activiteiten 
die worden gefinancierd in de periode 
2021-2027 geldt een maximumpercentage 
voor EU-medefinanciering van 50 %.

2. Voor de projecten en activiteiten 
die worden gefinancierd in de periode 
2021-2027 geldt een minimumpercentage 
voor Unie-medefinanciering van 50 %.


