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BEKNOPTE MOTIVERING

De doelstelling van de ontwerprichtlijn is "de continue verbetering van de 
nucleaireveiligheidsniveaus in de Gemeenschap en de versterking van de rol van de 
regelgevingsinstanties". Het voorstel heeft echter niet tot doel bevoegdheden in te voeren om 
dit doel te bereiken, en levert geen extra veiligheid op.

Het voorstel van de Commissie is de derde poging in tien jaar om nieuwe regels op het gebied 
van nucleaire veiligheid in te voeren. In het eerste voorstel van november 2002 wordt gesteld:

"Om op communautair niveau de bovengenoemde doelstellingen (...) te verwezenlijken, 
moeten de fundamentele verplichtingen en algemene beginselen inzake de veiligheid van 
nucleaire installaties worden vastgesteld (...). Dit wordt in een later stadium aangevuld met 
gemeenschappelijke normen en controlemechanismen ten einde een hoog veiligheidsniveau te 
waarborgen (...)".

Wat echter in 2002 als essentieel werd beschouwd lijkt nu onbelangrijk. Bij de herziening van 
2003 werd het vereiste van de invoering van basisverplichtingen en gemeenschappelijke 
normen geschrapt en vervangen door communautaire mechanismen om naleving van de 
gemeenschappelijke beginselen inzake nucleaire veiligheid te waarborgen, met name door de 
invoering van een communautair controlesysteem. 

In het jongste voorstel voor een richtlijn is dit systeem echter weer geschrapt en zal er dus 
geen communautaire controle plaatsvinden. In plaats daarvan zal de ontwerprichtlijn alleen 
toezien op de naleving van de bepalingen van het Verdrag inzake nucleaire veiligheid (VNV) 
van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie. Dit vereist slechts de publicatie van een 
jaarverslag over de stand van zaken in de nucleaire sector en het ter collegiale toetsing 
voorleggen van het jaarverslag aan andere ondertekenende partijen bij het Verdrag. Alle 
lidstaten die kerncentrales exploiteren hebben het Verdrag ondertekend. De Commissie geeft 
geen voorbeelden van lidstaten van de EU die het Verdrag niet hebben nageleefd.

De voornaamste kritiek op het voorliggende voorstel is dat er alleen maar wetgeving om de 
wetgeving wordt voorgesteld, en dat er geen extra veiligheidseisen worden ingevoerd. Dit 
punt is zelfs naar voren gebracht door de Raad voor effectbeoordeling van de Commissie, die 
twee keer kritiek heeft geuit op het gebrek aan toegevoegde waarde van de richtlijn.

Er kan gewezen worden op een aantal wezenlijke en gerechtvaardigde punten van zorg over 
de in de EU toegepaste normen en praktijken inzake nucleaire veiligheid. Over het algemeen 
worden de veiligheidsmarges van nucleaire faciliteiten kleiner naarmate ze het einde van hun 
geplande levensduur bereiken. Zoals opgemerkt zal een groot aantal van de momenteel 
geëxploiteerde installaties in de EU vóór 2030 het einde van hun oorspronkelijk geplande 
levensduur bereiken1. Daarom bestaat er grote behoefte aan maatregelen ter vermindering van 
nucleaire risico's.

                                               
1 Europese Commissie 2008;Intern werkdocument, Begeleidend document bij het voorstel voor een richtlijn van 
de Raad (Euratom) tot instelling van een communautair kader voor nucleaire veiligheid, SEC(2008)2892 van 26 
januari 2008
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In plaats van een handhavingsmechanisme van twijfelachtige waarde voor een bestaand 
internationaal verdrag moet de ontwerprichtlijn een mechanisme voorstellen ter invoering en 
handhaving van gemeenschappelijke veiligheidsnormen op basis van de best beschikbare 
technologie en de beste werkmethoden, alsmede regelgevingskaders voor alle nucleaire 
faciliteiten die in de EU in bedrijf zijn. Alleen dan kunnen de burgers van de EU erop 
vertrouwen dat al het mogelijke in het werk is gesteld om het gevaar van nucleaire 
ongelukken te verkleinen. Als dit niet wordt verwezenlijkt moet de richtlijn worden 
afgewezen.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om op communautair niveau de 
in artikel 1, lid 1 bedoelde doelstellingen 
op het gebied van nucleaire veiligheid te 
verwezenlijken, moeten in eerste instantie 
de fundamentele verplichtingen en 
algemene beginselen inzake de veiligheid 
van nucleaire installaties worden 
vastgesteld in deze kaderrichtlijn. Dit 
moet in een later stadium worden 
aangevuld door de goedkeuring van 
gemeenschappelijke normen en 
controlemechanismen, te ontwikkelen 
door de West-Europese Associatie van 
kernregulators (WENRA), in nauwe 
samenwerking met de Europese Groep op 
hoog niveau voor nucleaire veiligheid en 
afvalbeheer, met raadpleging van het 
Europees Parlement, teneinde het hoogste 
niveau van veiligheid te garanderen, dat 
gebruik maakt van de nieuwste 
technologische ontwikkelingen en dat kan 
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worden omschreven als "state of the art".

Motivering

Teneinde het hoogste niveau van veiligheid van nucleaire installaties te bereiken is deze 
richtlijn gericht op het vaststellen van fundamentele verplichtingen en algemene beginselen, 
op basis waarvan gemeenschappelijke veiligheidsnormen worden goedgekeurd na de 
herziening van deze richtlijn, binnen twee jaar na de inwerkingtreding ervan. 

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn heeft tot doel de nucleaire 
veiligheid in de Gemeenschap te 
bewerkstelligen, te handhaven en continu 
te verbeteren en de rol van de nationale 
regelgevingsinstanties te versterken.

1. Deze richtlijn heeft tot doel de nucleaire 
veiligheid in de Gemeenschap te 
bewerkstelligen, te handhaven en continu 
te verbeteren en de rol van de nationale 
regelgevingsinstanties te versterken door 
de fundamentele verplichtingen en 
algemene beginselen vast te leggen die 
een hoog niveau van veiligheid van 
nucleaire installaties kunnen waarborgen, 
en door het noodzakelijke kader te 
verwezenlijken voor de goedkeuring van 
gemeenschappelijke veiligheidsnormen.

Motivering

Teneinde het hoogste niveau van veiligheid van nucleaire installaties te bereiken is deze 
richtlijn gericht op het vaststellen van fundamentele verplichtingen en algemene beginselen, 
op basis waarvan gemeenschappelijke veiligheidsnormen worden goedgekeurd na de 
herziening van deze richtlijn binnen twee jaar na de inwerkingtreding ervan. 

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zij is van toepassing op het ontwerp, de 
keuze van de vestigingsplaats, de bouw, 
het onderhoud, de bedrijfsvoering en de 

2. Zij is van toepassing op het ontwerp, de 
keuze van de vestigingsplaats, de bouw, 
het onderhoud, de bedrijfsvoering en de 
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ontmanteling van nucleaire installaties, 
waar uit hoofde van het wet- en 
regelgevingskader van de betrokken 
lidstaat de veiligheid in acht moet worden 
genomen.

ontmanteling van nucleaire installaties, 
waar uit hoofde van het wet- en 
regelgevingskader van de betrokken 
lidstaat, het EU-recht en het Verdrag 
inzake nucleaire veiligheid de veiligheid 
in acht moet worden genomen.

Motivering

Daadwerkelijke veiligheid kan worden bereikt door middel van geharmoniseerde bindende 
maatregelen en veiligheidsnormen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De hoofdverantwoordelijkheid voor de 
veiligheid van nucleaire installaties ligt bij 
de vergunninghouder, die onder het 
toezicht van de regelgevingsinstantie staat. 
De veiligheidsmaatregelen en -controles 
die in een nucleaire installatie moeten 
worden uitgevoerd, worden uitsluitend 
door de regelgevingsinstantie en de 
vergunninghouder vastgelegd.

1. De hoofdverantwoordelijkheid voor de 
veiligheid van nucleaire installaties ligt bij 
de vergunninghouder, die onder het 
toezicht van de regelgevingsinstantie staat. 
De veiligheidsmaatregelen en -controles 
die in een nucleaire installatie moeten 
worden uitgevoerd, worden uitsluitend 
door de regelgevingsinstantie en de 
vergunninghouder vastgelegd op basis van 
communautaire en internationale normen 
en de best beschikbare technologie.

Motivering

Daadwerkelijke veiligheid kan worden bereikt door middel van geharmoniseerde bindende 
maatregelen en veiligheidsnormen en elke lidstaat moet de best beschikbare technologie 
toepassen.
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten scheppen en handhaven een 
wet- en regelgevingskader inzake de 
veiligheid van nucleaire installaties. Dit 
omvat nationale veiligheidseisen en een 
vergunningenstelsel, toezicht op nucleaire 
installaties en het verbod op de 
bedrijfsvoering van dergelijke installaties 
zonder vergunning, alsook een 
toezichtsstelsel met inbegrip van de nodige 
handhavingsmaatregelen.

2. De lidstaten scheppen en handhaven een 
wet- en regelgevingskader op basis van 
communautaire en internationale 
optimale werkmethoden inzake de 
veiligheid van nucleaire installaties. Dit 
omvat nationale veiligheidseisen en een 
vergunningenstelsel, toezicht op nucleaire 
installaties en het verbod op de 
bedrijfsvoering van dergelijke installaties 
zonder vergunning, alsook een 
toezichtsstelsel met inbegrip van de nodige 
handhavingsmaatregelen.

Motivering

Om in heel Europa werkelijke veiligheid te bewerkstelligen moeten de vereisten en 
maatregelen hiertoe worden geharmoniseerd en moeten alle lidstaten optimale werkmethoden 
toepassen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen dat hun 
regelgevingsinstantie daadwerkelijk 
onafhankelijk is van alle organisaties die 
als taak hebben nucleaire installaties te 
bevorderen of te exploiteren en hun 
maatschappelijke voordelen in het licht te 
stellen, en vrij is van elke invloed die de 
veiligheid kan aantasten.

1. De lidstaten waarborgen dat hun 
regelgevingsinstantie daadwerkelijk 
onafhankelijk is van alle organisaties die 
als taak hebben nucleaire installaties te 
bevorderen, ontwerpen, bouwen of te 
exploiteren of zich bezighouden met 
brandstofverrijking, opslag van verbruikte 
splijtstof of opwerking en hun 
maatschappelijke voordelen in het licht te 
stellen, en vrij is van elke invloed die de 
veiligheid kan aantasten.
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Motivering

Aan alle vereisten voor een onafhankelijke besluitvorming moet worden voldaan.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Ten minste om de tien jaar ondergaan 
de regelgevingsinstantie zelf en het 
nationale regelgevingsysteem een 
internationale peer review die tot doel heeft 
de regelgevingsinfrastructuur continu te 
verbeteren.

5. Ten minste om de vijf jaar ondergaan de 
regelgevingsinstantie zelf en het nationale 
regelgevingsysteem een internationale peer 
review die tot doel heeft de 
regelgevingsinfrastructuur continu te 
verbeteren.

Motivering

De ontwikkeling van nucleaire technologie gaat snel en 10 jaar is te lang voor het 
waarborgen van nucleaire veiligheid.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij dienen er met name voor te zorgen dat 
geldende beginselen als neergelegd in de 
Safety fundamentals van de IAEA ten 
uitvoer worden gelegd om een hoog 
veiligheidsniveau van nucleaire installaties 
te waarborgen, waaronder doeltreffende 
regelingen ter bescherming tegen mogelijk 
stralingsgevaar, ongevallenpreventie en -
bestrijding, beheer van verouderende 
installaties, langetermijnbeheer van alle 
geproduceerde radioactieve materialen en 

Zij dienen er met name voor te zorgen dat 
geldende beginselen als neergelegd in de 
Safety fundamentals van de IAEA ten 
uitvoer worden gelegd om een hoog 
veiligheidsniveau van nucleaire installaties 
te waarborgen, waaronder doeltreffende 
regelingen ter bescherming tegen mogelijk 
stralingsgevaar, ongevallenpreventie en -
bestrijding, beheer van verouderende 
installaties, langetermijnbeheer van alle 
geproduceerde radioactieve materialen en 
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het verstrekken van informatie aan de 
bevolking en de autoriteiten van de 
buurlanden.

het verstrekken van informatie aan de 
bevolking en de autoriteiten van de 
buurlanden en andere landen die gevaar 
kunnen lopen.

Motivering

Landen die binnen het bereik liggen van de radioactieve wolk of de waterafvoer na een 
technologisch ongeval kunnen meer gevaar lopen (afhankelijk van de weersomstandigheden) 
dan buurlanden.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wat de veiligheid van nieuwe 
kernreactoren betreft, streven de lidstaten 
ernaar aanvullende veiligheidseisen uit te 
werken, overeenkomstig het beginsel van 
continue verbetering van de veiligheid op 
basis van de veiligheidsnormen die worden 
ontwikkeld door de West-Europese 
Associatie van kernregulators (WENRA) 
en in nauwe samenwerking met de 
Europese Groep op hoog niveau voor 
nucleaire veiligheid en afvalbeheer (GHN).

2. Wat de veiligheid van kernreactoren die 
in bedrijf zijn of langer dan gepland in 
bedrijf zijn of nieuwe kernreactoren 
betreft, streven de lidstaten ernaar 
aanvullende veiligheidseisen uit te werken, 
overeenkomstig het beginsel van continue 
verbetering van de veiligheid op basis van 
de veiligheidsnormen die worden 
ontwikkeld door de West-Europese 
Associatie van kernregulators (WENRA) 
en in nauwe samenwerking met de
Europese Groep op hoog niveau voor 
nucleaire veiligheid en afvalbeheer (GHN).

Motivering

Veiligheidsmaatregelen moeten niet alleen verplicht zijn voor nieuwe kerncentrales maar met 
name voor bestaande centrales en centrales met een verlengde gebruiksduur, aangezien in 
deze centrales normaal gesproken met oudere technologieën wordt gewerkt.
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vergunninghouders moeten beschikken 
over voldoende financiële en personele 
middelen om aan hun verplichtingen te 
kunnen voldoen.

3. Vergunninghouders moeten beschikken 
over voldoende financiële, technische en 
personele middelen om aan hun 
verplichtingen te kunnen voldoen.

Motivering

De technische middelen dragen bij aan de verwezenlijking van een doeltreffende nucleaire 
veiligheid.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In geval van ernstige of herhaalde 
overtredingen van de 
veiligheidsvoorschriften voor een nucleaire 
installatie heeft de regelgevingsinstantie de 
bevoegdheid om de exploitatievergunning 
in te trekken.

2. In geval van ernstige (overeenkomstig 
de regels van de IAEA) of meer dan drie 
herhaalde overtredingen van de 
veiligheidsvoorschriften voor een nucleaire 
installatie heeft de regelgevingsinstantie de 
bevoegdheid om de exploitatievergunning 
in te trekken.

Motivering

Voor een daadwerkelijke veiligheid moeten duidelijke regels worden vastgesteld.
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen afzonderlijk en op basis 
van transnationale samenwerking passende 
studie- en opleidingsprogramma's op het 
gebied van nucleaire veiligheid vast en 
creëren mogelijkheden voor theoretische 
en praktische nascholing.

De lidstaten stellen afzonderlijk en op basis 
van transnationale samenwerking passende 
studie- en opleidingsprogramma's op het 
gebied van best beschikbare
werkmethoden voor nucleaire veiligheid 
vast en creëren mogelijkheden voor 
theoretische en praktische nascholing en 
stellen deze verplicht voor 
vergunninghouders.

Motivering

 Er moeten maatregelen worden getroffen om menselijke fouten te voorkomen.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten brengen verslag uit bij de 
Commissie over de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn voor de eerste maal uiterlijk 
[drie jaar na de inwerkingtreding] en 
vervolgens om de drie jaar. Op basis van 
het eerste verslag rapporteert de 
Commissie aan de Raad over de 
vooruitgang die is gemaakt bij de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn, zo 
nodig gepaard aan de indiening van 
wetgevingsvoorstellen.

De lidstaten brengen verslag uit bij de 
Commissie over de maatregelen die zijn 
genomen om hun verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn na te komen en 
over de veiligheidssituatie van de 
nucleaire installaties op hun grondgebied
voor de eerste maal uiterlijk [één jaar na 
de inwerkingtreding] en vervolgens elk 
jaar. 

Om de twee jaar dient de Commissie een 
verslag in bij het Europees Parlement en 
de Raad over de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn en over de nucleaire 
veiligheidssituatie in de Gemeenschap, 
opgesteld op basis van de verslagen die 
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zijn ingediend door de lidstaten. 

Motivering

Teneinde het hoogste niveau van veiligheid van nucleaire installaties te bereiken is deze 
richtlijn gericht op het vaststellen van fundamentele verplichtingen en algemene beginselen, 
op basis waarvan gemeenschappelijke veiligheidsnormen worden goedgekeurd na de 
herziening van deze richtlijn binnen twee jaar na de inwerkingtreding ervan. 

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten doen de wetten, regelgeving 
en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig 
zijn voor de naleving van deze richtlijn 
uiterlijk op [twee jaar na de datum 
waarnaar wordt verwezen in artikel 13] in 
werking treden. Zij delen de Commissie 
onverwijld de tekst mede van deze 
bepalingen, alsook een concordantietabel 
tussen deze uitvoeringsbepalingen en deze 
richtlijn.

De lidstaten doen de wetten, regelgeving 
en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig 
zijn voor de naleving van deze richtlijn 
uiterlijk op [18 maandenna de datum 
waarnaar wordt verwezen in artikel 13] in 
werking treden. Zij delen de Commissie 
onverwijld de tekst mede van deze 
bepalingen, alsook een concordantietabel 
tussen deze uitvoeringsbepalingen en deze 
richtlijn.

Motivering

Twee jaar voor de omzetting en slechts een jaar voor de opstelling van het verslag over de 
bereikte voortgang is onevenwichtig, aangezien er onvoldoende tijd is om de voortgang met 
de tenuitvoerlegging van deze richtlijn te beoordelen.
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