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Amendement 44
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

Tenzij de richtlijn ervoor zorgt dat de strengste bestaande technologische normen op het 
gebied van nucleaire veiligheid worden ingevoerd en doeltreffend worden gehandhaafd in de 
lidstaten van de EU, voegt een afzonderlijke richtlijn niets toe aan de regulering van de 
nucleaire veiligheid en is dan ook overbodig.

Amendement 45
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Preambule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Or. en

Motivering

Artikel 175, lid 1 van het VEG moet worden toegevoegd als rechtsgrondslag van de bestaande 
richtlijn. De besluitvormingsprocedure krachtens deze rechtsgrondslag is medebeslissing, wat 
inhoudt dat het Europees Parlement als medewetgever volledig bij het wetgevingsproces is 
betrokken.
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Amendement 46
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Visum -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het feit dat er geen raadpleging 
heeft plaatsgevonden van de groep 
deskundigen, waarvan de Commissie een 
advies moet verkrijgen voordat zij haar 
voorstel krachtens artikel 31 indient.

Or. en

Motivering

Artikel 31 van het Euratom-Verdrag bepaalt dat een groep nationale deskundigen, de 
zogenaamde deskundigengroep van artikel 31, moet worden geraadpleegd voordat de 
Europese Commissie haar wetgevingsvoorstel voorlegt. Deze raadpleging is een inhoudelijke 
procedurele vereiste, en daarom kan de ontwerprichtlijn niet aan het Europees Parlement 
worden voorgelegd voordat de raadpleging heeft plaatsgevonden.

Amendement 47
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, en met name op de 
artikelen 31 en 32,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, en met name op de 
artikelen 31,32 en 203,

Or. en

Motivering

De richtlijn betreft niet alleen gezondheids- en veiligheidsaspecten, zoals bepaald in artikel 
30, die beperkt zijn tot de bescherming van de gezondheid van de bevolking en de 
werknemers, maar ook milieubescherming, waarvoor in het Euratom-Verdrag geen expliciete 
rechtsgrondslag bestaat.  Met betrekking tot deze aspecten, waarvoor het Verdrag niet de 



AM\771348NL.doc 5/105 PE421.201v01-00

NL

noodzakelijke bevoegdheid verleent, is artikel 203 de aangewezen rechtsgrondslag.

Amendement 48
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 175, lid 1,

Or. en

Motivering

Nucleaire veiligheid, als omschreven in het voorstel voor een richtlijn, heeft een tweeledige 
doelstelling, te weten de bescherming van de menselijke gezondheid ("werknemers, bevolking 
in het algemeen") en de bescherming van het milieu ("lucht, water en grond"). Toch biedt het 
Euratom-Verdrag geen rechtsgrond voor de goedkeuring van milieuwetgeving. Artikel 175, 
lid 1 van het EG-Verdrag biedt echter wel een dergelijke rechtsgrond.

Amendement 49
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Visum 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het advies van het Europees 
Parlement,

Volgens de procedure van artikel 251 van 
het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap,

Or. en

Motivering

 Artikel 175, lid 1 van het VEG moet worden toegevoegd als rechtsgrondslag van de 
bestaande richtlijn. De besluitvormingsprocedure krachtens deze rechtsgrondslag is 
medebeslissing, wat inhoudt dat het Europees Parlement als medewetgever volledig bij het 
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wetgevingsproces is betrokken.

Amendement 50
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 203 van het Euratom-
Verdrag bepaalt dat indien een optreden 
van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt 
ter verwezenlijking van een der 
doelstellingen van de Gemeenschap 
zonder dat dit Verdrag in de daartoe 
vereiste bevoegdheden voorziet, de Raad 
met eenparigheid van stemmen na 
raadpleging van het Europees Parlement, 
de passende maatregelen neemt .

Or. en

Motivering

De richtlijn betreft niet alleen gezondheids- en veiligheidsaspecten, zoals bepaald in artikel 
30, die beperkt zijn tot de bescherming van de gezondheid van de bevolking en de 
werknemers, maar ook milieubescherming, waarvoor in het Euratom-Verdrag geen expliciete 
rechtsgrondslag bestaat.  Met betrekking tot deze aspecten, waarvoor het Verdrag niet de 
noodzakelijke bevoegdheid verleent, is artikel 203 de aangewezen rechtsgrondslag.

Amendement 51
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Artikel 174 van het EG-Verdrag 
bepaalt dat het beleid van de 
Gemeenschap zal bijdragen tot het 
behoud, bescherming en verbetering van 
de kwaliteit van het milieu, alsmede tot de 
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bescherming van de gezondheid van de 
mens, en naar een hoog niveau van 
bescherming streeft .

Or. en

Motivering

De richtlijn streeft milieudoelstellingen na, alsmede doelstellingen op het gebied van de 
volksgezondheid en veiligheid. Artikel 175, lid 1 VEG, dat voorziet in de mogelijkheid 
Gemeenschapswetgeving aan te nemen om de milieudoelstellingen van artikel 174 VEG te 
verwezenlijken, moet worden toegevoegd als rechtsgrondslag. De besluitvormingsprocedure 
krachtens deze rechtsgrondslag is medebeslissing, wat inhoudt dat het Europees Parlement 
als medewetgever volledig bij het wetgevingsproces is betrokken.

Amendement 52
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Hoewel het 
stralingsbeschermingssysteem dat is 
vastgesteld krachtens de vigerende 
basisnormen, rekening houdend met de 
huidige stand van de wetenschappelijke 
kennis, een hoog niveau van bescherming 
van de volksgezondheid waarborgt, moet 
die bescherming worden aangevuld om in
nucleaire installaties een hoog 
veiligheidsniveau te kunnen handhaven 
en ontwikkelen en continu te verbeteren. 
De handhaving van een hoog 
veiligheidsniveau, vanaf de ontwerpfase tot 
aan de ontmanteling, is een essentiële 
vereiste om alle doelstellingen inzake 
bescherming van de gezondheid ingevolge 
artikel 2, onder b), van het Verdrag
volledig te bereiken. Voor dit doel moeten 
effectieve beschermingsmaatregelen tegen 
stralingsrisico's worden getroffen en 
moeten ongevallen die het vrijkomen van 
straling kunnen veroorzaken, worden 

(5) Hoewel het 
stralingsbeschermingssysteem dat is 
vastgesteld krachtens de vigerende 
basisnormen, rekening houdend met de 
huidige stand van de wetenschappelijke 
kennis, een hoog niveau van bescherming 
van de volksgezondheid waarborgt, moet 
die bescherming worden aangevuld met 
een strikte toepassing van de meest 
geavanceerde veiligheidsnormen voor
nucleaire installaties, die zijn ontworpen 
om te anticiperen op de risico's van 
blootstelling voor de bevolking en deze te 
beheersen. De handhaving van een 
veiligheidsniveau dat beantwoordt aan de 
meest geavanceerde normen, in alle fasen, 
vanaf de ontwerpfase tot aan de 
ontmanteling, is een essentiële vereiste om 
alle doelstellingen inzake bescherming van 
de gezondheid ingevolge artikel 2, 
onder b), van het Euratom-Verdrag en de 
milieubescherming als omschreven in 
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voorkomen. artikel 174 van het EG-Verdrag volledig 
te bereiken. Voor dit doel moeten 
effectieve beschermingsmaatregelen tegen 
stralingsrisico's worden getroffen en 
moeten ongevallen en incidenten die het 
vrijkomen van straling kunnen 
veroorzaken, worden voorkomen.

Or. en

Motivering

Nucleaire veiligheid, als omschreven in het voorstel voor een richtlijn, heeft een tweeledige 
doelstelling, te weten de bescherming van de menselijke gezondheid ("werknemers, bevolking 
in het algemeen") en de bescherming van het milieu ("lucht, water en grond"). Toch biedt het 
Euratom-Verdrag geen rechtsgrond voor de goedkeuring van milieuwetgeving. Artikel 175, 
lid 1 van het EG-Verdrag biedt echter wel een dergelijke rechtsgrond. De 
besluitvormingsprocedure krachtens deze rechtsgrondslag is medebeslissing, wat inhoudt dat 
het Europees Parlement als medewetgever volledig bij het wetgevingsproces is betrokken.

Amendement 53
Lena Ek, Fiona Hall 

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Hoewel het elke lidstaat vrijstaat om 
zelf over zijn energiemix te beslissen, is er 
na een periode van bezinning opnieuw 
meer belangstelling voor de bouw van 
nieuwe centrales en heeft een aantal 
lidstaten beslist vergunningen af te geven 
voor nieuwe installaties. Voorts wordt
verwacht dat de vergunninghouders van 
de bestaande installaties in de komende 
jaren een aanvraag zullen indienen om de 
levensduur van hun kerncentrales te 
verlengen.

(6) Het staat elke lidstaat vrij om zelf over 
zijn energiemix te beslissen.

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk om het principe staande te houden dat het de lidstaten vrijstaat om zelf over 
hun energiemix te beslissen.  Daarnaast is het even belangrijk om erop te wijzen dat deze 
richtlijn niet beoogt stimulansen te scheppen voor de lidstaten om kernenergie op te nemen in 
hun energiemix. Daarom moet de essentie van de geschrapte zinsdelen van overweging 6 
naar overweging 7 worden verschoven, om dit onderscheid te creëren. 

Amendement 54
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Hoewel het elke lidstaat vrijstaat om 
zelf over zijn energiemix te beslissen, is er 
na een periode van bezinning opnieuw 
meer belangstelling voor de bouw van 
nieuwe centrales en heeft een aantal 
lidstaten beslist vergunningen af te geven 
voor nieuwe installaties. Voorts wordt 
verwacht dat de vergunninghouders van de 
bestaande installaties in de komende jaren 
een aanvraag zullen indienen om de 
levensduur van hun kerncentrales te 
verlengen.

(6) Hoewel het elke lidstaat vrijstaat om 
zelf over zijn energiemix te beslissen, en 
het totaal aantal kerncentrales sinds 1989 
in de EU is gedaald, is er opnieuw meer 
belangstelling voor de bouw van nieuwe 
centrales in een aantal lidstaten, en hebben 
sommige van deze lidstaten beslist 
vergunningen af te geven voor nieuwe 
installaties of de voltooiing van nog 
onvoltooide centrales. Voorts wordt 
verwacht dat de vergunninghouders van de 
bestaande installaties in de komende jaren 
een aanvraag zullen indienen om de 
levensduur van hun kerncentrales te 
verlengen, waardoor 
veiligheidsoverwegingen nog belangrijker 
worden.

Or. en

Motivering

In 1989 waren er in totaal 177 kerncentrales in bedrijf in de landen die nu de 27 lidstaten 
zijn. Dat aantal was eind 2007 gedaald tot 146 centrales.
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Amendement 55
Lena Ek, Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Te dien einde moeten goede praktijken 
worden ontwikkeld die de 
regelgevingsinstanties als richtsnoer 
kunnen dienen bij beslissingen over de 
verlenging van de levensduur van nucleaire 
installaties.

(7) Nucleaire veiligheid is een zaak van 
Gemeenschapsbelang, die in aanmerking 
moet worden genomen bij beslissingen 
over vergunningen voor nieuwe centrales 
en/of verlenging van de levensduur van 
nucleaire installaties. Te dien einde 
moeten goede praktijken worden 
ontwikkeld die de regelgevingsinstanties
en lidstaten als richtsnoer kunnen dienen 
bij het al of niet verlenen van een 
vergunning voor nieuwe installaties 
alsmede bij beslissingen over de 
verlenging van de levensduur van nucleaire 
installaties

Or. en

Motivering

Nucleaire veiligheid is een zaak van algemeen belang voor de Gemeenschap en moet daarom 
een redden zijn om goede praktijken te ontwikkelen, en niet het feit dat sommige lidstaten 
vergunningen willen verlenen voor nieuwe centrales. Bovendien is het nuttig om te vermelden 
dat deze goede praktijken ook voor de lidstaten als richtsnoer kunnen dienen en niet alleen 
voor de reguleringsinstanties.

Amendement 56
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Te dien einde moeten goede praktijken
worden ontwikkeld die de 
regelgevingsinstanties als richtsnoer 
kunnen dienen bij beslissingen over de 
verlenging van de levensduur van nucleaire 

(7) Te dien einde moeten de meest 
geavanceerde veiligheidsnormen worden 
ontwikkeld die de regelgevingsinstanties 
als richtsnoer kunnen dienen bij 
beslissingen over de verlenging van de 
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installaties. levensduur van nucleaire installaties.

Or. en

Motivering

De veiligheidsnormen van eventuele nieuwe en bestaande nucleaire installaties moeten de 
hoogste normen zijn die beantwoorden aan de meest geavanceerde stand van de technologie, 
regelgeving en bedrijfsvoering in de Unie. Deze normen moeten ook gelden bij beslissingen 
van reguleringsinstanties over de verlenging van de levensduur van nucleaire installaties.

Amendement 57
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De lidstaten hebben al maatregelen ten 
uitvoer gelegd voor een hoge nucleaire 
veiligheid in de Gemeenschap.

(8) Sommige lidstaten hebben al 
maatregelen ten uitvoer gelegd voor een 
hoge nucleaire veiligheid in de 
Gemeenschap, terwijl andere meetbaar 
lagere normen aanhouden.

Or. en

Motivering

Er is een aanzienlijk verschil tussen de veiligheidsnormen van de verschillende lidstaten. 
Daarom kan niet gezegd worden dat alle lidstaten een hoge nucleaire veiligheid hebben.

Amendement 58
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een continue verbetering van de 
nucleaire veiligheid vereist dat de 
vastgestelde beheersystemen en de 

(9) Een continue verbetering van de 
nucleaire veiligheid vereist dat de 
vastgestelde beheersystemen en de 
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vergunninghouders een hoog
veiligheidsniveau voor de bevolking 
waarborgen.

vergunninghouders en afvalbeheerders een 
zo hoog mogelijk veiligheidsniveau voor 
de bevolking waarborgen.

Or. en

Motivering

De veiligheidsnormen van eventuele nieuwe en bestaande nucleaire installaties moeten de 
hoogste normen zijn die beantwoorden aan de meest geavanceerde stand van de technologie, 
regelgeving en bedrijfsvoering in de Unie. Dezelfde basisprincipes moeten ook gelden voor 
het beheer van kernafval.

Amendement 59
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Hoewel er enige harmonisatie bestaat, 
verschillen de verschillen de procedures en
praktijken inzake nucleaire veiligheid van 
lidstaat tot lidstaat nog sterk. Momenteel 
maakt de diversiteit van maatregelen het 
onmogelijk om te waarborgen dat de 
doelstellingen inzake bescherming van de 
gezondheid overeenkomstig artikel 2, 
onder b), van het Verdrag op de meest 
samenhangende wijze wordt bereikt in de 
Gemeenschap. Met de ondertekening van 
het Verdrag inzake nucleaire veiligheid, 
dat van kracht is geworden op 24 oktober 
1996, verbond de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie zich ertoe voor 
nucleaire installaties een internationaal 
erkend, hoog veiligheidsniveau in acht te 
nemen. Om de Gemeenschap in staat te 
stellen zich ervan te vergewissen dat de 
beginselen van dit Verdrag worden 
uitgevoerd  in de Gemeenschap en dat de 
krachtens artikel 2, onder b), van het 
Euratom-Verdrag vereiste uniforme 
veiligheidsnormen daadwerkelijk worden 

(12) Hoewel er enige tendensen tot
harmonisatie zijn, verschillen de 
procedures, praktijken, maatregelen en 
normen inzake nucleaire veiligheid van 
lidstaat tot lidstaat en van de ene 
installatie tot de andere nog sterk. 
Momenteel maakt de diversiteit van 
maatregelen en normen het onmogelijk 
om te waarborgen dat de doelstellingen 
inzake bescherming van de gezondheid 
overeenkomstig artikel 2, onder b), van het 
Verdrag op de meest samenhangende en 
bevredigende wijze wordt bereikt in de 
Gemeenschap. Met de ondertekening van 
het Verdrag inzake nucleaire veiligheid, 
dat van kracht is geworden op 24 oktober 
1996, verbond de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie zich ertoe voor 
nucleaire installaties internationaal 
erkende, hoge veiligheidsprincipes in acht 
te nemen. Om de Gemeenschap in staat te 
stellen zich ervan te vergewissen dat de 
beginselen van dit Verdrag worden 
uitgevoerd in de Gemeenschap en dat de 
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toegepast, moeten de basisnormen inzake 
stralingsbescherming met 
gemeenschappelijke veiligheidsbeginselen
worden aangevuld.

krachtens artikel 2, onder b), van het 
Euratom-Verdrag vereiste uniforme, meest 
geavanceerde veiligheidsnormen 
daadwerkelijk worden toegepast, moeten 
de basisnormen inzake 
stralingsbescherming met 
gemeenschappelijke veiligheidsnormen
worden aangevuld, om risico's voor het 
leven en de gezondheid van de bevolking 
en voor het milieu uit te sluiten.

Or. en

Motivering

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

Amendement 60
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om de in artikel 1, lid 1 
genoemde communautaire doelstellingen 
op het gebied van nucleaire veiligheid te 
verwezenlijken, is het van essentieel 
belang in eerste instantie de fundamentele 
verplichtingen en algemene beginselen 
inzake de veiligheid van nucleaire 
installaties in deze kaderrichtlijn vast te 
stellen.
Dit moet in een later stadium worden 
aangevuld met gemeenschappelijke 
normen en controlesystemen, die moeten 
worden ontwikkeld door de West-
Europese Associatie van kernregulators 
(WENRA), in nauwe samenwerking met 
de Europese Groep op hoog niveau voor 
nucleaire veiligheid en afvalbeheer, en 
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met raadpleging van het Europees 
Parlement, teneinde het hoogste niveau 
van veiligheid te garanderen, dat 
gebaseerd is op de nieuwste 
technologische ontwikkelingen en dat kan 
worden omschreven als "meest 
geavanceerd".

Or. en

Motivering

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

Amendement 61
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Voor de veilige ontmanteling van 
nucleaire installaties, met inbegrip van 
het beheer op de lange termijn van 
radioactief afval en verbruikte splijtstof, 
zijn aanzienlijke financiële middelen 
vereist. Om gevaren voor de menselijke 
gezondheid of het milieu te voorkomen 
moet op communautair niveau 
gewaarborgd worden dat er voldoende 
financiële middelen beschikbaar zijn om 
werkzaamheden in verband met 
ontmanteling en afvalbeheer in nucleaire 
installaties tot het einde toe in 
overeenstemming met de 
veiligheidsnormen uit te voeren. Met het 
oog hierop moeten specifieke regels 
worden ingevoerd voor de oprichting van 
fondsen voor ontmanteling en 
afvalbeheer, waaraan de exploitanten van 
nucleaire installaties gedurende de gehele 
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operationele levensduur van de installatie 
een regelmatige bijdrage moeten leveren. 
Om te waarborgen dat er voldoende activa 
beschikbaar zijn voor ontmantelings- en 
afvalbeheersoperaties, moeten er fondsen 
worden opgericht met een eigen 
rechtspersoonlijkheid die losstaat van die 
van de exploitant van de nucleaire 
installatie. De Commissie stelt binnen zes 
maanden wetgeving voor uit hoofde van 
het EG-Verdrag om de beschikbaarheid 
van fondsen voor toekomstige 
ontmanteling te waarborgen en om 
belemmeringen voor een eerlijke 
mededinging op de energiemarkt te 
voorkomen. De lidstaten voeren een 
gescheiden boekhouding voor de 
financiering van toekomstige 
ontmantelings- of 
afvalbeheersactiviteiten. Deze fondsen 
worden jaarlijks geëvalueerd en 
gecontroleerd door een onafhankelijke 
instantie, zoals de regelgever of 
regelgevingsinstanties, om te verifiëren 
dat de inkomsten en de daarmee verband 
houdende rente die geïnd wordt voor deze 
toekomstige activiteiten, slechts worden 
gebruikt voor deze doeleinden, dat wil 
zeggen voor ontmanteling of afvalbeheer, 
en niet direct of indirect gebruikt worden 
voor de financiering van 
marktactiviteiten.

Or. en

Amendement 62
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De verstrekking van informatie aan de 
bevolking, op nauwkeurige en tijdige 
wijze, over belangrijke nucleaire 

(13) De verstrekking van informatie aan 
werknemers in de nucleaire sector en de 
bevolking, op nauwkeurige en tijdige 
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veiligheidskwesties moet zijn gebaseerd op 
een hoog niveau van transparantie inzake 
kwesties die betrekking hebben op de 
veiligheid van nucleaire installaties.

wijze, over belangrijke nucleaire 
veiligheidskwesties moet zijn gebaseerd op 
een hoog niveau van transparantie inzake 
kwesties die betrekking hebben op de 
veiligheid van nucleaire installaties.

Or. en

Motivering

Dit amendement strookt met artikel 30 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie dat bepaalt dat er basisnormen binnen de Gemeenschap 
moeten worden vastgesteld voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking en 
werknemers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren, alsook met de EU-
richtlijnen over informatie en raadpleging van werknemers.

Amendement 63
Vladimír Remek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De verstrekking van informatie aan de 
bevolking, op nauwkeurige en tijdige 
wijze, over belangrijke nucleaire 
veiligheidskwesties moet zijn gebaseerd op 
een hoog niveau van transparantie inzake 
kwesties die betrekking hebben op de 
veiligheid van nucleaire installaties.

(13) De verstrekking van informatie aan 
werknemers en de bevolking, op 
nauwkeurige en tijdige wijze, over 
belangrijke nucleaire veiligheidskwesties 
moet zijn gebaseerd op een hoog niveau 
van transparantie inzake kwesties die 
betrekking hebben op de veiligheid van 
nucleaire installaties.

Or. en

Motivering

Dit amendement strookt met artikel 30 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie dat bepaalt dat er basisnormen binnen de Gemeenschap 
moeten worden vastgesteld voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking en 
werknemers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren, alsook met de EU-
richtlijnen over informatie en raadpleging van werknemers.
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Amendement 64
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om de effectieve tenuitvoerlegging
van de eisen voor nucleaire installaties te 
waarborgen, moeten de lidstaten de 
regelgevingsinstanties oprichten als 
onafhankelijke autoriteiten. De 
regelgevingsinstanties moeten over 
adequate vakbekwaamheden en middelen 
beschikken om hun taken te kunnen 
vervullen.

(15) Om de effectieve regulering van 
nucleaire veiligheid te waarborgen, moeten 
de lidstaten regelgevingsinstanties 
oprichten die onafhankelijk zijn van 
belangen die een onwenselijke invloed 
kunnen hebben op besluiten over 
nucleaire veiligheidskwesties. De 
regelgevingsinstanties moeten over 
adequate vakbekwaamheden en voldoende 
financiële en personele middelen
beschikken om hun taken te kunnen 
vervullen.

Or. lt

Amendement 65
Silvia-Adriana Țicău

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om de effectieve tenuitvoerlegging 
van de eisen voor nucleaire installaties te 
waarborgen, moeten de lidstaten de 
regelgevingsinstanties oprichten als
onafhankelijke autoriteiten. De 
regelgevingsinstanties moeten over 
adequate vakbekwaamheden en middelen 
beschikken om hun taken te kunnen 
vervullen.

(15) Om de effectieve tenuitvoerlegging 
van de eisen voor nucleaire installaties te 
waarborgen, moeten de lidstaten één 
orgaan oprichten, "de nationale 
regelgevings- en toezichtsautoriteit voor 
de nucleaire veiligheid", die een 
onafhankelijke autoriteit is. De nationale 
regelgevings- en toezichtsautoriteit voor 
de nucleaire veiligheid moet over adequate 
vakbekwaamheden en middelen 
beschikken om haar taken te kunnen 
vervullen.

Or. ro
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Motivering

Er moet duidelijk één nationale autoriteit worden aangewezen met het oog op consistent en 
krachtig optreden.

Amendement 66
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om de effectieve tenuitvoerlegging 
van de eisen voor nucleaire installaties te 
waarborgen, moeten de lidstaten de 
regelgevingsinstanties oprichten als 
onafhankelijke autoriteiten. De 
regelgevingsinstanties moeten over 
adequate vakbekwaamheden en middelen 
beschikken om hun taken te kunnen 
vervullen.

(15) Om de effectieve regelgeving inzake 
veiligheid van nucleaire installaties te 
waarborgen, moeten de lidstaten de 
regelgevingsinstanties oprichten als 
onafhankelijke autoriteiten. De 
regelgevingsinstanties moeten over 
adequate vakbekwaamheden en middelen 
beschikken om hun taken te kunnen 
vervullen.

Or. en

Amendement 67
Vladimír Remek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Europese Groep op hoog niveau 
voor nucleaire veiligheid en afvalbeheer 
werd opgericht om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de communautaire 
doelstellingen inzake nucleaire veiligheid. 
Met dit doel voor ogen moet deze groep de 
ontwikkeling van instrumenten 
ondersteunen die noodzakelijk zijn om de 
nucleaire veiligheid te handhaven en 
continu te verbeteren en die kunnen 
worden gebruikt bij het ontwerp, de keuze 
van de vestigingsplaats, de bouw, het 

(18) De Europese Groep op hoog niveau 
voor nucleaire veiligheid en afvalbeheer 
werd opgericht om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de communautaire 
doelstellingen inzake nucleaire veiligheid. 
Met dit doel voor ogen moet deze groep de 
ontwikkeling van instrumenten 
ondersteunen die noodzakelijk zijn om de 
nucleaire veiligheid te handhaven en 
continu te verbeteren en die kunnen 
worden gebruikt bij het ontwerp, de keuze 
van de vestigingsplaats, de bouw, het 
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onderhoud, de bedrijfsvoering en de 
buitenbedrijfstelling en ontmanteling van 
nucleaire installaties, waar uit hoofde van 
het wet- en regelgevingskader van de 
betrokken lidstaat de veiligheidseisen in 
acht moeten worden genomen. 

onderhoud, de bedrijfsvoering en de 
buitenbedrijfstelling en ontmanteling van 
nucleaire installaties, waar uit hoofde van 
het wet- en regelgevingskader van de 
betrokken lidstaat de veiligheidseisen in 
acht moeten worden genomen. 
Vertegenwoordigers van de werknemers 
moeten adequaat vertegenwoordigd zijn in 
de Groep op hoog niveau.

Or. en

Motivering

De werknemers lopen directe bestralingsrisico‘s in alle fasen van activiteit van nucleaire
installaties, waaronder ook de ontmanteling en de verwerking en opslag van afval. De 
werknemers kennen de veiligheidsaspecten in nucleaire installaties tot in de details. Daarom 
moeten werknemervertegenwoordigers adequaat vertegenwoordigd zijn in de Groep van hoog 
niveau, bijvoorbeeld via de erkende Europese sociale partners. 

Amendement 68
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De regelgevingsinstanties, die belast 
zijn met het toezicht op de veiligheid van 
nucleaire installaties in de lidstaten, 
moeten voornamelijk samenwerken in het 
kader van de Europese Groep op hoog 
niveau voor nucleaire veiligheid en 
afvalbeheer die tien beginselen heeft 
vastgesteld voor de regulering van de 
nucleaire veiligheid. De Europese Groep 
op hoog niveau voor nucleaire veiligheid 
en afvalbeheer moet bijdragen tot het 
communautaire kader voor nucleaire 
veiligheid met als doel die veiligheid 
continu te verbeteren,

(19) De regelgevingsinstanties, die belast 
zijn met de regulering van de veiligheid 
van nucleaire installaties in de lidstaten, 
moeten voornamelijk samenwerken in het 
kader van de Europese Groep op hoog 
niveau voor nucleaire veiligheid en 
afvalbeheer die tien beginselen heeft 
vastgesteld voor de regulering van de 
nucleaire veiligheid. Deze beginselen zijn 
belangrijk voor de correcte toepassing van 
deze richtlijn. De Europese Groep op hoog 
niveau voor nucleaire veiligheid en 
afvalbeheer moet bijdragen tot het 
communautaire kader voor nucleaire 
veiligheid met als doel die veiligheid 
continu te verbeteren,
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Or. en

Amendement 69
Silvia-Adriana Țicău

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De regelgevingsinstanties, die belast 
zijn met het toezicht op de veiligheid van 
nucleaire installaties in de lidstaten, 
moeten voornamelijk samenwerken in het 
kader van de Europese Groep op hoog 
niveau voor nucleaire veiligheid en 
afvalbeheer die tien beginselen heeft 
vastgesteld voor de regulering van de 
nucleaire veiligheid. De Europese Groep 
op hoog niveau voor nucleaire veiligheid 
en afvalbeheer moet bijdragen tot het 
communautaire kader voor nucleaire 
veiligheid met als doel die veiligheid 
continu te verbeteren,

(19) De nationale regelgevings- en 
toezichtsautoriteit voor de nucleaire 
veiligheid, die belast is met het toezicht op 
de veiligheid van nucleaire installaties in 
de lidstaten, moet voornamelijk 
samenwerken in het kader van de Europese 
Groep op hoog niveau voor nucleaire 
veiligheid en afvalbeheer die tien 
beginselen heeft vastgesteld voor de 
regulering van de nucleaire veiligheid. De 
Europese Groep op hoog niveau voor 
nucleaire veiligheid en afvalbeheer moet 
bijdragen tot het communautaire kader 
voor nucleaire veiligheid met als doel die 
veiligheid continu te verbeteren,

Or. ro

Motivering

 Er moet duidelijk één nationale autoriteit worden aangewezen met het oog op consistent en 
krachtig optreden.

Amendement 70
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De regelgevingsinstanties, die belast 
zijn met het toezicht op de veiligheid van 

(19) De regelgevingsinstanties, die belast 
zijn met het regulerend toezicht op de 
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nucleaire installaties in de lidstaten, 
moeten voornamelijk samenwerken in het 
kader van de Europese Groep op hoog 
niveau voor nucleaire veiligheid en 
afvalbeheer die tien beginselen heeft 
vastgesteld voor de regulering van de 
nucleaire veiligheid. De Europese Groep 
op hoog niveau voor nucleaire veiligheid 
en afvalbeheer moet bijdragen tot het 
communautaire kader voor nucleaire 
veiligheid met als doel die veiligheid 
continu te verbeteren,

veiligheid van nucleaire installaties in de 
lidstaten, moeten voornamelijk 
samenwerken in het kader van de Europese 
Groep op hoog niveau voor nucleaire 
veiligheid en afvalbeheer die tien 
beginselen heeft vastgesteld voor de 
regulering van de nucleaire veiligheid. De 
Europese Groep op hoog niveau voor 
nucleaire veiligheid en afvalbeheer moet 
bijdragen tot het communautaire kader 
voor nucleaire veiligheid met als doel die 
veiligheid continu te verbeteren,

Or. sl

Amendement 71
Herbert Reul

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 een 
communautair kader voor de nucleaire 
veiligheid in de Europese Unie te creëren. 
Zij legt de basis voor wetgeving en 
regelgeving in de lidstaten met betrekking 
tot nucleaire veiligheid en beoogt deze in 
de Gemeenschap te bewerkstelligen, te 
handhaven en continu te verbeteren en de 
rol van de nationale regelgevingsinstanties 
te versterken.

Or. de

Motivering

Het doel van de richtlijn moet duidelijker worden gedefinieerd. Het doel is een uniform 
communautair kader te creëren. Hiertoe wordt dit amendement ingediend.

Amendement 72
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
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Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

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 een 
regelgevend kader voor de nucleaire 
veiligheid in de Europese Unie te creëren. 
Zij legt de beginselen vast waarop de 
wetgeving- en regelgevingskaders in de 
lidstaten op het gebied van nucleaire 
veiligheid worden gebaseerd om de 
nucleaire veiligheid in de Gemeenschap te 
bewerkstelligen, te handhaven en continu 
te verbeteren en de rol van de nationale 
regelgevingsinstanties te versterken.

Or. en

Motivering

 Het doel van de richtlijn moet duidelijker worden gedefinieerd - het doel is een uniform 
regelgevend kader te creëren, hetgeen hier gesteld wordt.

Amendement 73
Atanas Paparizov

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 een 
regelgevend kader voor de nucleaire 
veiligheid in de Europese Unie te creëren. 
Zij legt de beginselen vast waarop de 
wetgeving- en regelgevingskaders in de 
lidstaten op het gebied van nucleaire 
veiligheid worden gebaseerd om  de 
nucleaire veiligheid in de Gemeenschap te 
bewerkstelligen, te handhaven en continu 
te verbeteren en de rol van de nationale 
regelgevingsinstanties te versterken.
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Or. en

Motivering

Dit amendement geeft meer duidelijkheid over het doel van de richtlijn om een uniform 
regelgevend kader te creëren.

Amendement 74
Rebecca Harms

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 en continu te verbeteren en 
de rol van de nationale 
regelgevingsinstanties te versterken door 
de fundamentele verplichtingen en 
algemene beginselen vast te leggen die het 
hoogste niveau van veiligheid van 
nucleaire installaties kunnen waarborgen, 
en door het noodzakelijke kader te 
creëren voor de goedkeuring van 
gemeenschappelijke veiligheidsnormen in 
de hele EU.

Or. en

Motivering

Om het hoogste niveau van veiligheid van nucleaire installaties te bereiken beoogt deze 
richtlijn fundamentele verplichtingen en algemene beginselen vast te stellen, op basis 
waarvan gemeenschappelijke veiligheidsnormen worden goedgekeurd na de herziening van 
deze richtlijn binnen twee jaar na de inwerkingtreding ervan.
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Amendement 75
Silvia-Adriana Țicău

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 een 
geharmoniseerd wetgevingskader op EU-
niveau in te voeren om de nucleaire 
veiligheid in de Gemeenschap continu en 
optimaal te verbeteren en de naleving te 
verzekeren van de internationaal erkende 
nucleaire veiligheidsnormen, waartoe de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie zich verplicht heeft.

Or. ro

Motivering

Er moet een duidelijk wetgevingskader worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat de 
vereisten inzake de bescherming van de gezondheid van artikel 2 onder b) zo consistent 
mogelijk worden uitgevoerd.

Amendement 76
Vladimir Urutchev

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 stelt een communautair 
kader voor nucleaire veiligheid in om de 
veiligheid van nucleaire installaties in de 
lidstaten te handhaven en continu te 
verbeteren en de rol van de nationale 
regelgevingsinstanties te versterken.

Or. en
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Amendement 77
Rebecca Harms

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

2. Zij is van toepassing op het ontwerp, de 
keuze van de vestigingsplaats, de bouw, 
het onderhoud, de bedrijfsvoering, de 
ontmanteling en het afvalbeheer van alle 
nucleaire installaties.

Or. en

Motivering

Alle nucleaire installaties, als gedefinieerd in artikel 2, vallen, anders dan "nucleaire 
faciliteiten", onder het toepassingsgebied van deze richtlijn. Dit doet geen afbreuk aan het 
desbetreffende nationale rechtskader, dat de voorwaarden voor vergunningen in elke fase van 
de bouw, de bedrijfsvoering en de sluiting van de nucleaire installatie vastlegt.

Amendement 78
Edit Herczog

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

2. Zij is van toepassing op het ontwerp, de 
keuze van de vestigingsplaats, de bouw, 
het onderhoud, de bedrijfsvoering en de 
ontmanteling van nucleaire installaties, 
alsmede werkzaamheden die in dienst van 
de exploitant worden uitgevoerd door 
onderaannemers, waar uit hoofde van het 
wet- en regelgevingskader van de 
betrokken lidstaat de veiligheid in acht 
moet worden genomen.
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Or. en

Motivering

Werknemers die reparaties, onderhoud en schoonmaakwerk uitvoeren vormen een belangrijke 
risicofactor en lopen bovendien de kans blootgesteld te worden aan gezondheids- en 
veiligheidsrisico's. Dat soort werk wordt vaak (meermalen) uitbesteed. De betrokken 
werknemers zijn het minst goed opgeleid en geïnformeerd en draaien niet volledig mee in de 
gezondheids- en veiligheidsprocedures van de exploitant. In de richtlijn moet duidelijk gesteld 
worden dat alle betrokkenen een grote verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid en de 
veiligheidscultuur.

Amendement 79
Vladimír Remek

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

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

Or. en

Motivering

Werknemers die reparaties, onderhoud en schoonmaakwerk uitvoeren vormen een belangrijke 
risicofactor en lopen bovendien de kans blootgesteld te worden aan gezondheids- en 
veiligheidsrisico's. Dat soort werk wordt vaak (meermalen) uitbesteed. De betrokken 
werknemers zijn het minst goed opgeleid en geïnformeerd en draaien niet volledig mee in de 
gezondheids- en veiligheidsprocedures van de exploitant. In de richtlijn moet duidelijk gesteld 
worden dat alle betrokkenen een grote verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid en de 
veiligheidscultuur.



AM\771348NL.doc 27/105 PE421.201v01-00

NL

Amendement 80
Atanas Paparizov

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

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

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de richtlijn moet ook het de inbedrijfstelling van nucleaire 
installaties omvatten; dit proces moet gereguleerd worden door duidelijke wettelijke 
bepalingen over verlening van vergunningen.

Amendement 81
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "nucleaire installatie": een installatie 
voor de fabricage van kernsplijtstof, een 
onderzoeksreactor (inclusief subkritische 
en kritische assemblages), een 
kerncentrale, een faciliteit voor de opslag 
van verbruikte splijtstof, een 
verrijkingsinstallatie of een 
opwerkingsfaciliteit;

(1) "nucleaire installatie": een installatie 
voor de fabricage van kernsplijtstof, een 
onderzoeksreactor (inclusief subkritische 
en kritische assemblages), een 
kerncentrale, een faciliteit voor de opslag 
van verbruikte splijtstof, een 
verrijkingsinstallatie of een 
opwerkingsfaciliteit, met inbegrip van 
faciliteiten voor verwerking en 
behandeling van radioactieve substanties 
die tijdens de werking van een installatie 
zijn gegenereerd;
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Or. en

Amendement 82
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "nucleaire installatie": een installatie 
voor de fabricage van kernsplijtstof, een 
onderzoeksreactor (inclusief subkritische 
en kritische assemblages), een 
kerncentrale, een faciliteit voor de opslag 
van verbruikte splijtstof, een 
verrijkingsinstallatie of een 
opwerkingsfaciliteit;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. pl

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Amendement 83
Eugenijus Maldeikis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "nucleaire veiligheid": de 
verwezenlijking van geschikte 
bedrijfsomstandigheden die worden bereikt 
via maatregelen ter voorkoming van 
ongevallen of ter verzachting van de 
gevolgen van ongevallen, die ervoor 
zorgen dat werknemers, de bevolking in 
het algemeen en lucht, water en bodem
beschermd worden tegen onaanvaardbaar 
stralingsgevaar van nucleaire installaties; 

(2) "nucleaire veiligheid": de 
verwezenlijking van geschikte 
bedrijfsomstandigheden, voorkoming van 
ongevallen of verzachting van de gevolgen 
van ongevallen, waardoor werknemers en 
de bevolking in het algemeen beschermd 
worden tegen de gevaren in verband met 
ioniserende straling van nucleaire 
installaties;

Or. en
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Motivering

Voorgesteld wordt de definitie te gebruiken die dichter bij de definitie ligt van het "Safety 
Glossary" (2007) van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie.

Amendement 84
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "nucleaire veiligheid": de 
verwezenlijking van geschikte 
bedrijfsomstandigheden die worden bereikt 
via maatregelen ter voorkoming van 
ongevallen of ter verzachting van de 
gevolgen van ongevallen, die ervoor 
zorgen dat werknemers, de bevolking in 
het algemeen en lucht, water en bodem
beschermd worden tegen onaanvaardbaar 
stralingsgevaar van nucleaire installaties;

(2) "nucleaire veiligheid": de 
verwezenlijking van geschikte 
bedrijfsomstandigheden, de voorkoming 
van ongevallen of verzachting van de 
gevolgen van ongevallen, die ervoor 
zorgen dat werknemers en de bevolking en 
het milieu beschermd worden tegen 
onaanvaardbaar stralingsgevaar van 
nucleaire installaties;

Or. en

Motivering

Op grond van het doel van de richtlijn moet de communautaire definitie van "nucleaire 
veiligheid" geheel overeenstemmen met de definitie van de IAEA (zie "Safety Glossary" van 
de IAEA, uitgave 2007, blz. 133). Deze definitie, die ook verband houdt met de kwestie van de 
rechtsgrondslag, verwijst duidelijk naar de bescherming van het milieu, als een kernelement 
van het begrip "nucleaire veiligheid".

Amendement 85
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "meest geavanceerde 
veiligheidsnorm": technische, wettelijke 
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en bedrijfsorganisatorische regelingen die 
voldoen aan de optimale praktijken die 
momenteel in de Unie worden toegepast 
of in ontwikkeling zijn.  

Or. en

Motivering

De veiligheidsnormen van eventuele nieuwe en bestaande nucleaire installaties moeten de 
hoogste normen zijn die beantwoorden aan de meest geavanceerde stand van de technologie, 
regelgeving en bedrijfsvoering in de Unie. Een dergelijke vereiste moet de gangbare norm 
worden voor de lidstaten, en voortdurend naar boven worden bijgesteld.

Amendement 86
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "radioactief materiaal": elk materiaal 
dat één of meer radionucliden bevat 
waarvan de activiteit of de concentratie 
niet kan worden veronachtzaamd wat de 
bescherming tegen straling betreft;

(3) "radioactief materiaal": elk materiaal 
dat één of meer radionucliden bevat 
waarvan de activiteit of de concentratie 
niet onder de uitzondering valt als 
omschreven in het document over 
internationale fundamentele 
veiligheidsnormen voor bescherming 
tegen ioniserende straling en voor de 
veiligheid van radioactieve bronnen 
(IAEA, Vienna, 1996, Safety Series No 
115);

Or. pl

Motivering

Een verwijzing naar dit document verdient de voorkeur boven de zinsnede "wat de 
bescherming tegen straling betreft", die vaag is.  

Amendement 87
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
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Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "radioactief materiaal": elk materiaal 
dat één of meer radionucliden bevat 
waarvan de activiteit of de concentratie 
niet kan worden veronachtzaamd wat de 
bescherming tegen straling betreft;

(3) "radioactieve stof": elk materiaal dat 
één of meer radionucliden bevat waarvan 
de activiteit of de concentratie niet kan 
worden veronachtzaamd wat de 
bescherming tegen straling betreft;

Or. en

Motivering

De term "radioactieve stof", wordt gehanteerd in Richtlĳn 96/29/Euratom van de Raad tot 
vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der 
werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren.

Amendement 88
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) "ontmantelingsfonds": 
onafhankelijk beheerde financiële 
middelen die speciaal bedoeld zijn ter 
dekking van de uitgaven die nodig zijn 
voor de ontmanteling van nucleaire 
installaties, met inbegrip van het beheer 
op de lange termijn van radioactief afval 
en verbruikte splijtstof, en naleving van de 
veiligheidsnormen;

Or. en

Motivering

Het ontmantelingsfonds moet in de richtlijn gedefinieerd worden.
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Amendement 89
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "radioactief afval": radioactieve 
materialen in gasvormige, vloeibare of 
vaste vorm waarvoor geen verder gebruik 
is gepland door de lidstaat en die door een 
regelgevingsinstantie als radioactief afval 
wordt gecontroleerd overeenkomstig het 
wet- en regelgevingskader van een lidstaat;

(5) "radioactief afval": verbruikte 
splijtstoffen, radioactieve stoffen in 
gasvormige, vloeibare of vaste vorm die 
voorkomen uit opwerking, en andere
radioactieve stoffen in gasvormige, 
vloeibare of vaste vorm waarvoor geen 
verder gebruik is voorzien door de lidstaat 
of door een natuurlijke of rechtspersoon 
wiens beslissing door de lidstaat wordt 
aanvaard, en die door een 
regelgevingsinstantie als radioactief afval 
wordt gecontroleerd overeenkomstig het 
wet- en regelgevingskader van een lidstaat.

Or. en

Motivering

Tijdens de normale werking van een nucleaire installatie vereisen grote hoeveelheden zwak 
en middelmatig radioactief afval in vloeibare of vaste vorm een verwerkingsroute en de 
hoogradioactieve verbruikte splijtstofstaven moeten voor honderdduizenden jaren geïsoleerd 
worden uit de biosfeer, soms zelfs voor miljoenen jaren.  Zij moeten behandeld worden als 
kernafval.

Amendement 90
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "verbruikte splijtstof": splijtstof die is 
bestraald in en permanent verwijderd uit 
een reactorkern; verbruikte splijtstof kan 
worden beschouwd als een bruikbare 

(6) "verbruikte splijtstof": splijtstof die is 
bestraald in en permanent verwijderd uit 
een reactorkern;
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grondstof die kan worden opgewerkt, of 
kan, zonder verder gepland gebruik, voor 
eindberging bestemd zijn en als
radioactief afval worden behandeld;

Or. en

Motivering

Sommige lidstaten hebben gekozen voor de opwerkingsroute, hoewel opwerking het beheer 
van kernafval nog gecompliceerder maakt, daar het een aantal verschillende afvalstromen, 
zowel in vaste als in vloeibare vorm, creëert, waarvan sommige in het milieu worden gestort. 
Bij opwerking wordt het voor wapens bruikbare plutonium afgescheiden, dat in de toekomst 
een veiligheidsrisico oplevert.  De opslag van verbruikte splijtstof is technisch haalbaar, 
minder schadelijk voor het milieu en vergroot niet de complexiteit van het kernafvalbeheer.  
Zij moeten behandeld worden als kernafval.

Amendement 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "ioniserende straling": de overdracht 
van energie in de vorm van deeltjes of
elektromagnetische golven met een 
golflengte van ten hoogste 100 nanometer 
of een frequentie van 3 x 1015 Hertz of 
meer waardoor rechtstreeks of 
onrechtstreeks ionen kunnen worden 
geproduceerd; 

(7) "ioniserende straling": de overdracht 
van energie in de vorm van nucleaire 
deeltjes of elektromagnetische straling met 
een golflengte van ten hoogste 
100 nanometer of een frequentie van ten 
minste 3 x 1015 hertz waardoor 
rechtstreeks of onrechtstreeks ionen 
kunnen worden geproduceerd; 

Or. pl

Motivering

Het moet gespecificeerd worden om wat voor een soort deeltjes het gaat.  
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Amendement 92
Silvia-Adriana Țicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "regelgevingsinstantie": een of meer 
instanties waaraan door een lidstaat 
machtiging is verleend om in die lidstaat 
vergunningen af te geven en toezicht te 
houden op de keuze van de 
vestigingsplaats, het ontwerp, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
ontmanteling van nucleaire installaties;

(8) "nationale regelgevings- en 
toezichtautoriteit voor nucleaire 
veiligheid": de instantie waaraan door een 
lidstaat machtiging is verleend om in die 
lidstaat vergunningen af te geven en 
toezicht te houden op de keuze van de 
vestigingsplaats, het ontwerp, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
ontmanteling van nucleaire installaties, en 
de nodige maatregelen te nemen wanneer 
de nucleaire veiligheid niet volledig 
gewaarborgd kan worden, en er hierdoor 
een gevaar voor de volksgezondheid en de 
veiligheid ontstaat;

Or. ro

Motivering

Er moet duidelijk één nationale autoriteit worden aangewezen met het oog op consistent en 
krachtig optreden.

Amendement 93
Atanas Paparizov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "regelgevingsinstantie": een of meer 
instanties waaraan door een lidstaat 
machtiging is verleend om in die lidstaat 
vergunningen af te geven en toezicht te 
houden op de keuze van de 
vestigingsplaats, het ontwerp, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 

(8) "regelgevingsinstantie": een of meer 
instanties die in een lidstaat de wettelijke 
bevoegdheid hebben voor de regulering 
van de veiligheid via een
vergunningenprocedure met betrekking 
tot de keuze van de vestigingsplaats, het 
ontwerp, de bouw, de inbedrijfstelling, de 
bedrijfsvoering en de ontmanteling van 
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ontmanteling van nucleaire installaties; nucleaire installaties, alsmede voor de 
uitvoering van inspecties en de 
uitoefening van 
handhavingsbevoegdheden;

Or. en

Motivering

De voorgestelde definitie van de Commissie voor "regelgevingsinstantie" omvat niet alle 
bevoegdheden die de regelgevingsinstantie zou moeten hebben. In verband hiermee moet het 
werkwoord "toezicht houden" vervangen worden omdat het niet op een bevoegdheid tot 
uitvoering van inspecties wijst. "Vergunningen" moet vervangen worden door 
"vergunningenprocedure" om alle mogelijke maatregelen aan te geven die met betrekking tot 
vergunningen genomen kunnen worden (zoals de keuze van de vestigingsplaats, het ontwerp, 
de bouw, de inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de ontmanteling van nucleaire 
installaties).

Amendement 94
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "regelgevingsinstantie": een of meer
instanties waaraan door een lidstaat 
machtiging is verleend om in die lidstaat 
vergunningen af te geven en toezicht te 
houden op de keuze van de 
vestigingsplaats, het ontwerp, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
ontmanteling van nucleaire installaties;

(8) "regelgevingsinstantie": een instantie 
of systeem van instanties die in een lidstaat 
de wettelijke bevoegdheid hebben voor de 
regulering van de veiligheid via de 
uitvoering van vergunningenprocedures 
met betrekking tot de keuze van de 
vestigingsplaats, het ontwerp, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
ontmanteling van nucleaire installaties, 
alsmede voor de uitvoering van inspecties 
en de uitoefening van 
handhavingsbevoegdheden;

Or. en
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Amendement 96
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) "vergunning": een door de 
regelgevingsinstantie aan de aanvrager 
verleende machtiging, op grond waarvan 
deze de verantwoordelijkheid krijgt voor 
de keuze van de vestigingsplaats, het 
ontwerp, de bouw, de inbedrijfstelling, de 
bedrijfsvoering en de 
buitenbedrijfstelling/ontmanteling van 
nucleaire installaties;

(9) "vergunning": een door de nationale 
regelgevings- en toezichtsautoriteit voor 
de nucleaire veiligheid aan de aanvrager 
verleende machtiging, op grond waarvan 
deze de verantwoordelijkheid krijgt voor 
de keuze van de vestigingsplaats, het 
ontwerp, de bouw, de inbedrijfstelling, de 
bedrijfsvoering en de 
buitenbedrijfstelling/ontmanteling van 
nucleaire installaties overeenkomstig het 
beleid van de lidstaat op welks 
grondgebied de nucleaire installatie zich 
bevindt;

Or. ro

Motivering

Het is zaak het beleid van de lidstaat en de EU inzake de energiemix en de locatie van 
nucleaire installaties na te leven.

Amendement 97
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) "vergunning": een door de 
regelgevingsinstantie aan de aanvrager 
verleende machtiging, op grond waarvan 
deze de verantwoordelijkheid krijgt voor 
de keuze van de vestigingsplaats, het 
ontwerp, de bouw, de inbedrijfstelling, de 
bedrijfsvoering en de 
buitenbedrijfstelling/ontmanteling van 

(9) "vergunning": een door een 
onafhankelijke instantie aan de aanvrager 
verleende machtiging, op grond waarvan 
deze de verantwoordelijkheid krijgt voor 
de keuze van de vestigingsplaats, het 
ontwerp, de bouw, de inbedrijfstelling, de 
bedrijfsvoering en de 
buitenbedrijfstelling/ontmanteling van 
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nucleaire installaties; nucleaire installaties;

Or. en

Motivering

De rapporteur wenst de verantwoordelijkheid voor het afgeven van vergunningen bij de 
regering van elke lidstaat te leggen. Ofschoon het aan de individuele lidstaten is om te 
beslissen al dan niet kernenergie te gebruiken, moet de verlening van vergunningen de 
bevoegdheid van een onafhankelijke instantie zijn, die op transparante wijze te werk gaat, 
zodat het zeker is dat alle politieke belangen wijken voor de veiligheid van de installaties en 
de bevolking, omdat dat het voornaamste criterium voor dergelijke beslissingen hoort te zijn. 

Amendement 98
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "nieuwe kernreactoren":
kernreactoren die een 
exploitatievergunning krijgen na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

(10) "nieuwe kerncentrales":
kerncentrales waarvoor de 
bouwvergunning na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn is verleend.

Or. en

Amendement 99
Atanas Paparizov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "nieuwe kernreactoren": kernreactoren 
die een exploitatievergunning krijgen na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn.

(10) "nieuwe kernreactoren" kernreactoren 
waarvoor de bouwvergunning na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn is 
verleend.

Or. en
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Motivering

Nieuwe kernreactoren worden gedefinieerd als kernreactoren die een exploitatievergunning 
krijgen na de inwerkingtreding van deze richtlijn. Aangezien nieuwe eisen, met name ten 
aanzien van het ontwerp, niet kunnen worden ingevoerd als de bouw al voltooid is, moet de 
definitie veranderd worden in "kernreactoren waarvoor de bouwvergunning na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn is verleend".

Amendement 100
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) "nieuwste veiligheidsnorm": 
normen in technische, wettelijke en 
operationele regelingen die voldoen aan 
de optimale praktijken die momenteel in 
de Unie worden toegepast of in 
ontwikkeling zijn. Van de lidstaten moet 
bovendien verlangd worden dat ze hun 
bestaande veiligheidsnormen voortdurend 
verbeteren.

Or. en

Motivering

Er is in deze richtlijn een definitie van "nieuwste veiligheidsnorm" nodig.

Amendement 101
Atanas Paparizov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 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 

1. De lidstaten zien erop toe dat het 
gebruik van kernenergie aan de 
internationaal aanvaarde
veiligheidsbeginselen beantwoordt, 
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staat. De veiligheidsmaatregelen en -
controles die in een nucleaire installatie 
moeten worden uitgevoerd, worden 
uitsluitend door de regelgevingsinstantie 
en de vergunninghouder vastgelegd.

waaronder de stelregel dat de 
hoofdverantwoordelijkheid voor de 
veiligheid van nucleaire installaties bij de 
vergunninghouder ligt en dat deze 
verantwoordelijkheid blijft bestaan 
gedurende de gehele levensduur van 
nucleaire installaties totdat zij worden 
vrijgegeven van controle overeenkomstig 
de regelgeving. Deze verantwoordelijkheid 
van de vergunninghouder kan niet worden 
overgedragen.

De vergunninghouder draagt de 
hoofdverantwoordelijkheid gedurende de 
gehele levensduur van nucleaire installaties 
totdat zij worden vrijgegeven van controle 
overeenkomstig de regelgeving. Deze 
verantwoordelijkheid van de 
vergunninghouder kan niet worden 
overgedragen.

Or. en

Motivering

Amendement om een meer omvattende en duidelijker omschrijving van de 
verantwoordelijkheid en het veiligheidskader te geven, hetgeen de reden is voor de expliciete 
vermelding van de internationaal aanvaarde beginselen. De oorspronkelijke zinsnede "die 
onder het toezicht van de regelgevingsinstantie staat" is niet juist omdat de 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van nucleaire installaties niet gedeeld kan worden.

Amendement 102
Vladimir Urutchev

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 

1. De lidstaten zien erop toe dat het 
gebruik van kernenergie aan de 
internationaal aanvaarde 
veiligheidsbeginselen beantwoordt, 
waaronder de stelregel dat de 
hoofdverantwoordelijkheid voor de 
veiligheid van nucleaire installaties bij de 
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uitsluitend door de regelgevingsinstantie 
en de vergunninghouder vastgelegd.

vergunninghouder ligt. De 
veiligheidsmaatregelen die in een nucleaire 
installatie moeten worden uitgevoerd, 
worden door de vergunninghouder 
voorgesteld en aan de 
regelgevingsinstantie ter goedkeuring 
voorgelegd. Deze maatregelen worden 
vervolgens onder toezicht van de 
regelgevingsinstantie door de 
vergunninghouder toegepast 
overeenkomstig de bepalingen van de 
artikelen 4 en 5 van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 103
Silvia-Adriana Ţicău

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 nationale regelgevings- en 
toezichtsautoriteit voor de nucleaire 
veiligheid staat. De veiligheidsmaatregelen 
en -controles die in een nucleaire installatie 
moeten worden uitgevoerd, worden 
uitsluitend door de nationale regelgevings-
en toezichtsautoriteit voor de nucleaire 
veiligheid vastgelegd en door de 
vergunninghouder toegepast.

Or. ro

Motivering

Er moet duidelijk één nationale autoriteit voor regelgeving en toezicht worden aangewezen 
met het oog op consistent en krachtig optreden.
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Amendement 104
Vladimir Urutchev

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 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 
inspectiestelsel met inbegrip van de nodige 
handhavingsmaatregelen. In geval van 
ernstige overtredingen van de 
vergunningsvoorwaarden heeft de 
regelgevingsinstantie de bevoegdheid om 
de exploitatievergunning voor een 
nucleaire installatie te wijzigen, op te 
schorten of in te trekken.

Or. en

Amendement 105
Atanas Paparizov

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 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 
inspectiestelsel met inbegrip van de nodige 
handhavingsmaatregelen.
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Or. en

Motivering

De formulering "inspectiestelsel" is juridisch correcter voor de toepassing van de Europese 
wetgeving op het gebied van de nucleaire veiligheid omdat daarmee een duidelijker en meer 
omvattende omschrijving van de verantwoordelijkheid en het veiligheidskader voor nucleaire 
installaties wordt gegeven, aangezien de oorspronkelijk gebruikte term "toezicht" niet de 
bevoegdheid tot uitvoering van inspecties inhoudt.

Amendement 106
Rebecca Harms

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 inzake de 
veiligheid van nucleaire installaties. Dit 
omvat Europese en 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.

Or. en

Motivering

In het nationale kader voor nucleaire veiligheid moet met zowel de nationale als de Europese 
wetgeving inzake veiligheidsnormen rekening worden gehouden omwille van een sterkere 
harmonisatie in de gehele EU.
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Amendement 107
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Regelgevingsinstanties Nationale regelgevings- en 
toezichtsautoriteit voor de nucleaire 

veiligheid

Or. ro

Motivering

Er moet duidelijk één nationale autoriteit voor regelgeving en toezicht worden aangewezen 
met het oog op consistent en krachtig optreden. De bevoegdheden van deze autoriteit moeten 
van meet af aan duidelijk worden aangegeven.

Amendement 108
Anni Podimata

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 of te exploiteren en hun 
maatschappelijke voordelen in het licht te 
stellen, en vrij is van elke ongepaste
invloed op de besluitvorming over 
veiligheidskwesties. Te dien einde zien de 
lidstaten erop toe dat de 
regelgevingsinstantie bij de uitvoering van 
de regelgevingstaken die haar bij deze 
richtlijn opgelegd zijn, juridisch 
gescheiden is en onafhankelijk 
functioneert van alle andere publieke of 
particuliere entiteiten en dat haar 
personeel en de personen die met het 
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beheer belast zijn onafhankelijk zijn van 
marktbelangen en geen instructies 
verlangen of ontvangen van regeringen of 
andere openbare of particuliere entiteiten.

Or. en

Motivering

De rapporteur hamert terecht op de onafhankelijkheid van de regelgevingsinstantie, maar 
deze moet bij al haar werkzaamheden gewaarborgd zijn en niet alleen wanneer zij haar 
"regelgevende taak" vervult.

Amendement 109
Vladimir Urutchev

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 of te exploiteren en hun 
maatschappelijke voordelen in het licht te 
stellen, en vrij is van elke invloed die de 
controle overeenkomstig de regelgeving 
inzake nucleaire veiligheid kan aantasten. 
Te dien einde zien de lidstaten erop toe 
dat de regelgevingsinstantie juridisch en 
functioneel gescheiden is en dat haar 
leiding en personeel bij de uitoefening 
van hun regelgevingstaken op het gebied 
van de nucleaire veiligheid onafhankelijk 
te werk gaan.

Or. en
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Amendement 110
Rebecca Harms

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 de 
daadwerkelijke onafhankelijkheid van de 
regelgevingsautoriteit en zorgen ervoor 
dat zij haar bevoegdheid op onpartijdige 
en transparante wijze uitoefent. Te dien 
einde zien de lidstaten erop toe dat de 
regelgevingsautoriteit bij de uitvoering 
van de regelgevingstaken die haar bij deze 
richtsnoeren en aanverwante wetgeving 
opgelegd zijn:
(a) juridisch gescheiden is en 
onafhankelijk functioneert van alle andere 
publieke of particuliere entiteiten, met 
name die welke 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;

(b) ervoor zorgt dat haar personeel en de 
personen die met haar beheer belast zijn:
(i) onafhankelijk van marktbelangen te 
werk gaan, en 
(ii) bij het verrichten van de 
regelgevingstaken geen directe instructies 
verlangen of ontvangen van regeringen of 
andere publieke of particuliere entiteiten.
Dit vereiste doet geen afbreuk aan de 
nauwe samenwerking die waar nodig met 
de andere ter zake doende nationale 
autoriteiten plaatsvindt.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de daadwerkelijke onafhankelijkheid van de regelgevingsautoriteit 
waarborgen om ervoor te zorgen dat zij haar bevoegdheid op onpartijdige en transparante 
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wijze uitoefent. Amendement sluit aan op de functie en taken van de nationale 
regelgevingsinstanties in het kader van het regelgevingspakket "interne-energiemarkt".

Amendement 111
Romana Jordan Cizelj

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, tegen te gaan of te 
exploiteren. De regelgevingsinstantie dient 
vrij te zijn van alle druk die haar 
regelgevingstaken kan aantasten.

Or. en

Amendement 112
Silvia-Adriana Ţicău

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 
nationale regelgevings- en 
toezichtsautoriteit voor de nucleaire 
veiligheid 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.

Or. ro
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Motivering

Er moet duidelijk één nationale autoriteit voor regelgeving en toezicht worden aangewezen 
met het oog op consistent en krachtig optreden.

Amendement 113
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aan de regelgevingsinstanties worden 
het nodige gezag, de nodige bevoegdheden 
en de nodige financiële en personele 
middelen verleend om de hun toegewezen 
taken en verplichtingen te vervullen. Zij 
houden toezicht op en reglementeren de 
veiligheid van nucleaire installaties en 
waarborgen de tenuitvoerlegging van de 
veiligheidseisen, de veiligheidstoestand en 
de desbetreffende voorschriften.

2. Teneinde de onafhankelijkheid van de 
regelgevingsautoriteit te beschermen 
zorgen de lidstaten er met name voor dat 
de regelgevingsautoriteit 
rechtspersoonlijkheid heeft, financieel 
zelfstandig is en over voldoende financiële 
en personele middelen beschikt om de 
haar toegewezen taken en verplichtingen 
te vervullen. De regelgevingsautoriteiten 
houden toezicht op en reglementeren de 
veiligheid van nucleaire installaties en 
waarborgen de tenuitvoerlegging van de 
veiligheidseisen, de veiligheidstoestand en 
de desbetreffende voorschriften, met 
inbegrip van stillegging van een nucleaire 
installatie wanneer de veiligheid niet 
gewaarborgd is, en intrekking van de 
exploitatievergunning in geval van 
ernstige of aanhoudende overtredingen 
van de vergunningsvoorwaarden.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de daadwerkelijke onafhankelijkheid van de regelgevingsautoriteit 
waarborgen om ervoor te zorgen dat zij haar bevoegdheid op onpartijdige en transparante 
wijze uitoefent. Amendement sluit aan op de functie en taken van de nationale 
regelgevingsinstanties in het kader van het regelgevingspakket "interne-energiemarkt".
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Amendement 114
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aan de regelgevingsinstanties worden 
het nodige gezag, de nodige bevoegdheden 
en de nodige financiële en personele 
middelen verleend om de hun toegewezen 
taken en verplichtingen te vervullen. Zij 
houden toezicht op en reglementeren de 
veiligheid van nucleaire installaties en 
waarborgen de tenuitvoerlegging van de 
veiligheidseisen, de veiligheidstoestand en 
de desbetreffende voorschriften.

2. Aan de regelgevingsinstanties worden 
het nodige gezag, de nodige bevoegdheden 
en de nodige financiële en personele 
middelen verleend om de hun toegewezen 
taken en verplichtingen te vervullen. De 
regelgevingsinstanties houden toezicht op 
en reglementeren de veiligheid van 
nucleaire installaties en waarborgen de 
tenuitvoerlegging van de 
veiligheidsvoorschriften en zien erop toe 
dat de vergunninghouder zich aan de 
geldende veiligheidseisen houdt.

Or. en

Amendement 115
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aan de regelgevingsinstanties worden 
het nodige gezag, de nodige bevoegdheden 
en de nodige financiële en personele 
middelen verleend om de hun toegewezen 
taken en verplichtingen te vervullen. Zij
houden toezicht op en reglementeren de 
veiligheid van nucleaire installaties en 
waarborgen de tenuitvoerlegging van de 
veiligheidseisen, de veiligheidstoestand en 
de desbetreffende voorschriften.

2. Aan de nationale regelgevings- en 
toezichtsautoriteiten voor de nucleaire 
veiligheid worden het nodige gezag, de 
nodige bevoegdheden en de nodige 
financiële en personele middelen verleend 
om de hun toegewezen taken en 
verplichtingen te vervullen. De nationale 
regelgevings- en toezichtsautoriteiten voor 
de nucleaire veiligheid houden toezicht op 
en reglementeren de veiligheid van 
nucleaire installaties en waarborgen de 
tenuitvoerlegging van de veiligheidseisen, 
de veiligheidstoestand en de desbetreffende 
voorschriften.
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Or. ro

Motivering

Er moet duidelijk één nationale autoriteit voor regelgeving en toezicht worden aangewezen 
met het oog op consistent en krachtig optreden.

Amendement 116
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aan de regelgevingsinstanties worden 
het nodige gezag, de nodige bevoegdheden 
en de nodige financiële en personele 
middelen verleend om de hun toegewezen 
taken en verplichtingen te vervullen. Zij 
houden toezicht op en reglementeren de 
veiligheid van nucleaire installaties en 
waarborgen de tenuitvoerlegging van de 
veiligheidseisen, de veiligheidstoestand en 
de desbetreffende voorschriften.

2. Aan de regelgevingsinstanties worden 
het nodige gezag, de nodige bevoegdheden 
en de nodige financiële en personele 
middelen verleend om de hun toegewezen 
taken en verplichtingen te vervullen. Zij 
houden toezicht op en reglementeren de 
veiligheid van nucleaire installaties, 
controleren de bewegingen van 
radioactief materiaal en waarborgen de 
tenuitvoerlegging van de veiligheidseisen, 
de veiligheidstoestand en de desbetreffende 
voorschriften.

Or. en

Motivering

De Franse nucleaire toezichthouder (Autorité de sûreté nucléaire) heeft in zijn laatste 
jaarverslag opgemerkt dat hij ook toezicht moet kunnen houden op de verplaatsing van 
radioactief materiaal, om de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de nucleaire 
installaties volledig te kunnen uitoefenen.
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Amendement 117
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regelgevingsinstanties geven 
vergunningen af en houden toezicht op de 
toepassing van de regelgeving met 
betrekking tot de keuze van de 
vestigingsplaats, het ontwerp, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
ontmanteling van nucleaire installaties.

3. De regelgevingsinstanties voeren alle 
vereiste beoordelingen uit om na te gaan 
of voldaan is aan de veiligheidseisen voor 
de verlening van een vergunning zoals 
overeenkomstig artikel 6 neergelegd in de 
nationale wetgeving, en houden toezicht 
op de toepassing van verleende 
vergunningen met betrekking tot de keuze 
van de vestigingsplaats, het ontwerp, de 
bouw, de inbedrijfstelling, de 
bedrijfsvoering en de ontmanteling van 
nucleaire installaties.

Or. en

Amendement 118
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regelgevingsinstanties geven
vergunningen af en houden toezicht op de 
toepassing van de regelgeving met 
betrekking tot de keuze van de 
vestigingsplaats, het ontwerp, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
ontmanteling van nucleaire installaties.

3. De regelgevingsinstanties geven 
vergunningen af en houden toezicht op de 
toepassing van de regelgeving met 
betrekking tot de keuze van de 
vestigingsplaats, het ontwerp, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
ontmanteling van nucleaire installaties. De 
regelgevingsinstanties houden voorts 
toezicht op onderaannemers van 
exploitanten om zich ervan te vergewissen 
dat zij aan de vereiste veiligheids- en 
vakbekwaamheidseisen voldoen.

Or. en
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Motivering

An important risk factor as well as a group of workers that is potentially exposed to health 
and safety risk in nuclear installation are workers involved in activities like repairs, 
maintenance and cleaning of nuclear installations. Such activity is very often contracted out, 
and sub-sub contracted. These workers are least trained and informed, and not fully 
integrated in the health and safety procedures of the operator. To ensure that also they profit 
from and contribute to the culture of safety the regulator shall monitor them as well to ensure 
every part of the nuclear chain is monitored and supervised.

Amendement 119
Vladimír Remek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regelgevingsinstanties geven 
vergunningen af en houden toezicht op de 
toepassing van de regelgeving met 
betrekking tot de keuze van de 
vestigingsplaats, het ontwerp, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
ontmanteling van nucleaire installaties.

3. De regelgevingsinstanties geven 
vergunningen af en houden toezicht op de 
toepassing van de regelgeving met 
betrekking tot de keuze van de 
vestigingsplaats, het ontwerp, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
ontmanteling van nucleaire installaties. De 
regelgevingsinstanties houden voorts 
toezicht op onderaannemers van 
exploitanten om zich ervan te vergewissen 
dat zij aan de vereiste veiligheids- en 
vakbekwaamheidseisen voldoen.

Or. en

Motivering

Werknemers die reparaties, onderhoud en schoonmaakwerk uitvoeren vormen een belangrijke 
risicofactor en hebben bovendien de kans aan gezondheids- en veiligheidsrisico's bloot te 
staan. Dat soort werk wordt vaak (meermalen) uitbesteed. De betrokken werknemers zijn het 
minst goed opgeleid en geïnformeerd en draaien niet volledig mee in de gezondheids- en 
veiligheidsprocedures van de exploitant.
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Amendement 120
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regelgevingsinstanties geven 
vergunningen af en houden toezicht op de 
toepassing van de regelgeving met 
betrekking tot de keuze van de 
vestigingsplaats, het ontwerp, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
ontmanteling van nucleaire installaties.

3. De nationale regelgevings- en 
toezichtsautoriteiten voor de nucleaire 
veiligheid geven vergunningen af en 
houden toezicht op de toepassing van de 
regelgeving met betrekking tot de keuze 
van de vestigingsplaats, het ontwerp, de 
bouw, de inbedrijfstelling, de 
bedrijfsvoering en de ontmanteling van 
nucleaire installaties, alsmede de 
inzichtelijkheid van de voorlichting over 
de veiligheid ervan.

Or. ro

Motivering

De nationale regelgevings- en toezichtsautoriteit voor de nucleaire veiligheid moet de 
bevolking tijdig de juiste voorlichting over de veiligheidsaspecten weten te geven. 

Amendement 121
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De regelgevingsinstanties waarborgen 
dat de vergunninghouders over voldoende 
goedgekwalificeerd personeel beschikken.

Schrappen

Or. en
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Amendement 122
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De regelgevingsinstanties waarborgen 
dat de vergunninghouders over voldoende 
goedgekwalificeerd personeel beschikken.

4. De nationale regelgevings- en 
toezichtsautoriteiten voor de nucleaire 
veiligheid waarborgen dat de 
vergunninghouders over voldoende 
goedgekwalificeerd personeel beschikken.

Or. ro

Motivering

Er moet duidelijk één nationale autoriteit voor regelgeving en toezicht worden aangewezen 
met het oog op consistent en krachtig optreden.

Amendement 123
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De regelgevingsinstanties waarborgen
dat de vergunninghouders over voldoende 
goedgekwalificeerd personeel beschikken.

4. De regelgevingsinstanties vergewissen 
zich ervan dat de vergunninghouders over 
voldoende goedgekwalificeerd personeel 
beschikken.

Or. sl
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Amendement 124
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Omwille van de nucleaire veiligheid 
beoordelen de regelgevingsinstanties op 
gezette tijden of de vergunninghouders 
over voldoende en voldoende 
gekwalificeerd personeel beschikken voor 
de uitvoering van alle taken die voor de 
nucleaire veiligheid van belang zijn.

Or. en

Amendement 125
Rebecca Harms

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling voegt niets toe, aangezien de lidstaten en Euratom ingevolge het Verdrag 
inzake nucleaire veiligheid jaarlijks rapport over de nucleaire sector moeten uitbrengen, 
waarin ook de wet- en regelgeving aan de orde komt.
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Amendement 126
Vladimir Urutchev

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. Teneinde de regelgevingsinfrastructuur 
continu te verbeteren wordt er ten minste 
om de tien jaar een internationale peer 
review van het regelgevingsysteem van 
elke lidstaat uitgevoerd. De 
aandachtspunten en reikwijdte van de 
review worden per geval door de 
ontvangende instantie en haar 
tegenhangers vastgesteld aan de hand van 
regels die speciaal daarvoor in het kader 
van deze richtlijn worden geformuleerd.

Or. en

Amendement 127
Silvia-Adriana Ţicău

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. Om de tien jaar ondergaat de nationale 
regelgevings- en toezichtsautoriteit voor 
de nucleaire veiligheid een internationale 
peer review die tot doel heeft de 
regelgevingsinfrastructuur continu te 
verbeteren.

Or. ro

Motivering

De formulering "ten minste om de tien jaar" is veel te ruim, gelet op de snelle ontwikkelingen 
op energiegebied. Er moet duidelijk één nationale autoriteit worden aangewezen met het oog 
op consistent en krachtig optreden.
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Amendement 128
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vladimír Remek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De regelgevingsinstanties van de 
lidstaten wisselen best practices uit en 
komen tot een gemeenschappelijke 
opvatting over internationaal aanvaarde 
nucleaireveiligheidseisen.

Or. en

Motivering

Met het oog op harmonisatie van de veiligheidseisen en het regelgevingskader in de Europese 
Unie.

Amendement 129
Atanas Paparizov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De regelgevingsinstanties van de 
lidstaten wisselen best practices uit en 
komen tot een gemeenschappelijke 
opvatting over internationaal aanvaarde 
nucleaireveiligheidseisen.

Or. en

Motivering

Regelmatige uitwisseling van best practices tussen de regelgevingsinstanties moet leiden tot 
harmonisatie van de veiligheidseisen en het regelgevingskader in de Europese Unie.
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Amendement 130
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de bevolking op de 
hoogte van de procedures en de resultaten 
van activiteiten van toezicht op de 
nucleaire veiligheid. Zij zorgen er ook voor 
dat de regelgevingsinstanties de bevolking 
daadwerkelijk informeren op de gebieden 
die onder hun bevoegdheid vallen. De 
toegang tot alle informatie wordt 
gewaarborgd overeenkomstig de relevante 
nationale en internationale verplichtingen.

De lidstaten stellen de bevolking en de 
betrokken lagere overheden op de hoogte 
van de procedures en de resultaten van 
activiteiten van toezicht op de nucleaire 
veiligheid. Zij zorgen er ook voor dat de 
nationale regelgevings- en 
toezichtsautoriteit voor de nucleaire 
veiligheid de bevolking voldoende 
informeert op de gebieden die onder haar 
bevoegdheid vallen. De toegang tot alle 
informatie wordt gewaarborgd 
overeenkomstig de relevante nationale en 
internationale verplichtingen.

Or. ro

Motivering

Er moet duidelijk één nationale autoriteit voor regelgeving en toezicht worden aangewezen 
met het oog op consistent en krachtig optreden. De betrokken lagere overheden moeten op de 
hoogte worden gehouden, zowel om aan de besluitvorming te kunnen deelnemen als om de 
door de autoriteit getroffen maatregelen te kunnen ondersteunen.

Amendement 131
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de bevolking op de 
hoogte van de procedures en de resultaten 
van activiteiten van toezicht op de 
nucleaire veiligheid. Zij zorgen er ook voor 
dat de regelgevingsinstanties de bevolking 
daadwerkelijk informeren op de gebieden 
die onder hun bevoegdheid vallen. De 

De lidstaten stellen de bevolking en de 
Commissie op de hoogte van de procedures 
en de resultaten van activiteiten van 
toezicht op de nucleaire veiligheid en 
stellen het publiek onverwijld van elke 
storing op de hoogte. Zij zorgen er ook 
voor dat de regelgevingsinstanties de 
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toegang tot alle informatie wordt 
gewaarborgd overeenkomstig de relevante 
nationale en internationale verplichtingen.

bevolking daadwerkelijk informeren op de 
gebieden die onder hun bevoegdheid 
vallen. De toegang tot alle informatie 
wordt gewaarborgd overeenkomstig de 
relevante nationale en internationale 
verplichtingen.

Or. de

Amendement 132
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de Safety 
fundamentals van de IAEA in acht (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
nr. SF-1 (2006)). Zij nemen ook de 
verplichtingen en eisen die zijn vervat in 
het Verdrag inzake nucleaire veiligheid in 
acht (IAEA INFCIRC 449 van 5 juli 1994).

1. De lidstaten passen de in de bijlage bij 
deze richtlijn aangegeven 
veiligheidsbeginselen toe die 
overeenkomen met de Safety fundamentals 
van de IAEA (IAEA Safety Fundamentals: 
Fundamental safety principles, IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)) in 
termen van locatiekeuze, ontwerp, bouw, 
exploitatie en ontmanteling van nucleaire 
installaties. Zij nemen ook de 
verplichtingen en eisen die vervat zijn in 
het Verdrag inzake nucleaire veiligheid in 
acht.

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 
het verstrekken van informatie aan de 
bevolking en de autoriteiten van de 
buurlanden.
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Or. en

Amendement 133
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de Safety 
fundamentals van de IAEA in acht (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
nr. SF-1 (2006)). Zij nemen ook de 
verplichtingen en eisen die zijn vervat in 
het Verdrag inzake nucleaire veiligheid in 
acht (IAEA INFCIRC 449 van 5 juli 1994).

1. De lidstaten nemen de Safety 
fundamentals van de IAEA in acht (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
nr. SF-1 (2006)). Zij nemen ook de 
verplichtingen en eisen die zijn vervat in 
het Verdrag inzake nucleaire veiligheid in 
acht (IAEA INFCIRC 449 van 5 juli 1994).

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 
het verstrekken van informatie aan de 
bevolking en de autoriteiten van de 
buurlanden.

Zij dienen er met name voor te zorgen dat 
geldende beginselen als neergelegd in de 
Safety fundamentals van de IAEA en de 
nodige maatregelen ten uitvoer worden 
gelegd om het hoogste veiligheidsniveau 
van nucleaire installaties te waarborgen, 
waaronder een bedrijfsvoering volgens 
normen die aan de nieuwste methoden in 
de EU op het gebied van techniek, 
regelgeving en bedrijfsvoering 
beantwoorden, doeltreffende regelingen ter 
bescherming tegen mogelijk 
stralingsgevaar, ongevallen- en 
incidentenpreventie en -bestrijding, beheer 
van verouderende installaties, 
langetermijnbeheer van alle geproduceerde 
radioactieve materialen en het verstrekken 
van informatie aan de bevolking en de 
autoriteiten van de buurlanden.

Or. en

Motivering

Het is zaak ook minder ernstige ongevallen, de zogeheten"incidenten", te voorkomen, vooral 
als ze radiologische gevolgen hebben.
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Amendement 134
Vladimír Remek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de Safety 
fundamentals van de IAEA in acht (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series nr. SF-1 (2006)). Zij nemen ook de 
verplichtingen en eisen die zijn vervat in 
het Verdrag inzake nucleaire veiligheid in 
acht (IAEA INFCIRC 449 van 5 juli 
1994).

De lidstaten stellen bepalingen inzake 
nucleaire veiligheid vast, daarbij terdege 
rekening houdend met alle relevante 
internationale voorbeelden, waaronder de 
fundamentals, normen en richtsnoeren 
van de IAEA.

Or. en

Motivering

De rechtsgrondslag voor deze richtlijn, de artikelen 31 en 32 van het Euratom-Verdrag, 
onderschrijven de veiligheidsfundamentals van het IAEA en sommige grondbeginselen van dit 
document niet volledig. Om in deze richtlijn te passen zouden ze gewijzigd moeten worden. Er 
zouden interpretatieproblemen kunnen rijzen als de grondbeginselen in de lidstaten moeten 
worden gehanteerd, met alle risico's van dien in de vorm van onnodige procedures bij het Hof
van Justitie. Een verwijzing naar het Verdrag inzake nucleaire veiligheid lost dit probleem 
niet op want Euratom heeft niet alle artikelen van dat verdrag geratificeerd.

Amendement 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de Safety 
fundamentals van de IAEA in acht (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
nr. SF-1 (2006)). Zij nemen ook de 
verplichtingen en eisen die zijn vervat in 

1. De lidstaten nemen de Safety 
fundamentals van de IAEA in acht (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
nr. SF-1 (2006)). Zij nemen ook de 
verplichtingen en eisen in acht die vervat 
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het Verdrag inzake nucleaire veiligheid in 
acht (IAEA INFCIRC 449 van 5 juli 1994).

zijn in het Verdrag inzake nucleaire 
veiligheid (IAEA INFCIRC 449 van 5 juli 
1994) en het Gezamenlijk Verdrag inzake 
de veiligheid van het beheer van 
bestraalde splijtstof en inzake de 
veiligheid van het beheer van radioactief 
afval (IAEA INFCIRC 546 van 24 
december 1997). 

Or. pl

Motivering

Het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en 
inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval (IAEA INFCIRC 546 van 24 
december 1997) is een van de belangrijkste regelingen op dit terrein.

Amendement 136
Atanas Paparizov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de Safety 
fundamentals van de IAEA in acht (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
nr. SF-1 (2006)). Zij nemen ook de 
verplichtingen en eisen die zijn vervat in 
het Verdrag inzake nucleaire veiligheid in 
acht (IAEA INFCIRC 449 van 5 juli 
1994).

1. Voor de locatiekeuze, het ontwerp, de 
bouw, de inbedrijfstelling, de exploitatie 
en de ontmanteling van nucleaire 
installaties passen de lidstaten de Safety 
fundamentals van de IAEA toe (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
nr. SF-1 (2006)), zoals die in de bijlage 
nader zijn gespecificeerd.  Zij passen ook 
de verplichtingen en eisen die vervat zijn in 
het Verdrag inzake nucleaire veiligheid 
toe1.
__________

1PB L 318 van 11.12.1999, blz. 20 en PB L 172 
van 6.5.2004, blz. 7.

Or. en
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Motivering

Zie motivering van amendement 28 op artikel 6 – lid 1 – alinea 1 in het ontwerpverslag. 
Bovendien moeten alle maatregelen in verband met de vergunningen (locatiekeuze, ontwerp, 
bouw, inbedrijfstelling, exploitatie en ontmanteling van nucleaire installaties) expliciet 
vermeld worden.

Amendement 137
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de Safety 
fundamentals van de IAEA in acht (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
nr. SF-1 (2006)). Zij nemen ook de 
verplichtingen en eisen die zijn vervat in 
het Verdrag inzake nucleaire veiligheid in 
acht (IAEA INFCIRC 449 van 5 juli 1994).

1. De lidstaten nemen de in de bijlage 
gespecificeerde gedeelten van de Safety 
fundamentals van de IAEA (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
nr. SF-1 (2006)) in acht die voor de 
totstandbrenging van een communautair 
kader voor nucleaire veiligheid relevant 
zijn, en zij nemen ook de relevante 
verplichtingen en eisen in acht die vervat 
zijn in het Verdrag inzake nucleaire 
veiligheid (IAEA INFCIRC 449 van 5 juli 
1994).

Or. de

Motivering

De veiligheidsbeginselen van de IAEA en het Verdrag inzake nucleaire veiligheid hebben ook 
op een aantal activiteiten en installaties betrekking die niet onder deze richtlijn vallen. De 
gedeelten van de veiligheidsbeginselen van de IAEA en het Verdrag inzake nucleaire 
veiligheid die voor deze richtlijn relevant zijn en in een communautair veiligheidskader 
moeten worden opgenomen, worden in de bijlage gespecificeerd.
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Amendement 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de Safety 
fundamentals van de IAEA in acht (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
nr. SF-1 (2006)). Zij nemen ook de 
verplichtingen en eisen die zijn vervat in 
het Verdrag inzake nucleaire veiligheid in 
acht (IAEA INFCIRC 449 van 5 juli 
1994).

1. De lidstaten houden zich aan:

- de gedeelten van de Safety fundamentals 
van de IAEA (IAEA Safety Fundamentals: 
Fundamental safety principles, IAEA 
Safety Standard Series nr. SF-1 (2006)) die 
voor de in de bijlage opgesomde nucleaire 
installaties relevant zijn; en
- de geldende verplichtingen en eisen die 
vervat zijn in het Verdrag inzake nucleaire 
veiligheid (IAEA INFCIRC 449 van 5 juli 
1994).

Or. en

Motivering

De veiligheidsbeginselen van de IAEA en het Verdrag inzake nucleaire veiligheid hebben op 
een andere verzameling activiteiten en installaties betrekking dan die van deze richtlijn. De 
gedeelten van de veiligheidsbeginselen van de IAEA en het Verdrag inzake nucleaire 
veiligheid die voor deze richtlijn relevant zijn en aan de EU-context moeten worden 
aangepast, worden in de bijlage gespecificeerd.
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Amendement 139
Anni Podimata

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 
het verstrekken van informatie aan de 
bevolking en de autoriteiten van de 
buurlanden.

Zij zorgen er met name voor dat de
geldende beginselen als bedoeld in de 
bijlage en neergelegd in de Safety 
fundamentals van de IAEA ten uitvoer 
worden gelegd om het hoogste
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 
het verstrekken van informatie aan de 
bevolking en de autoriteiten van de 
buurlanden.

Or. en

Motivering

Het feit dat de specifieke beginselen onderdeel van de richtlijn zijn doordat ze in de bijlage 
genoemd worden, impliceert niet dat ze hier niet hoeven te worden vermeld. Dit geldt temeer 
daar ze ook bij de exploitatie van oudere installaties kunnen worden gevolgd, waar het 
veiligheidsprobleem veel groter is.

Amendement 140
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 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 

Schrappen
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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).

Or. de

Motivering

Een richtlijn kan geen verplichtingen voor de lidstaten over toekomstige resultaten inhouden 
die nog niet inhoudelijk en met streefdata omschreven zijn. Bovendien wordt de veiligheid van 
nieuwe reactoren door artikel 6, lid 1, met algemene voorschriften geregeld.

Amendement 141
Vladimir Urutchev

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 nieuwe 
kerncentrales betreft, streven de lidstaten 
ernaar aanvullende veiligheidseisen uit te 
werken, met het oog op continue 
verbetering van de veiligheid en in nauwe 
samenwerking met de Europese Groep op 
hoog niveau voor nucleaire veiligheid en 
afvalbeheer (GHN). De grondslag voor 
deze verbetering van de veiligheidseisen 
wordt gevormd door de voorschriften van 
de industriële en nucleaire regelgevers 
voor nieuwe centrales, exploitatie-
ervaring, goede praktijken en 
veiligheidsbeoordelingen bij in bedrijf 
zijnde kerncentrales, moderne technieken 
en methoden voor 
reactorveiligheidsanalyses, vooruitgang 
van kerntechnologie en 
veiligheidsonderzoek.

Or. en
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Amendement 142
Vladimír Remek

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 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). 
De werknemers worden in Europese 
lichamen als de Europese Groep op hoog 
niveau voor nucleaire veiligheid en 
afvalbeheer op passende wijze 
vertegenwoordigd.

Or. en

Motivering

De werknemers lopen directe bestralingsrisico's in alle fasen van activiteit van nucleaire 
installaties, waaronder ook de ontmanteling en de verwerking en opslag van afval. Zij hebben 
grondige kennis van de risico's en de veiligheidscultuur. De werknemers moeten adequaat 
vertegenwoordigd zijn in de Groep op hoog niveau. De vertegenwoordiging kan via de 
erkende Europese sociale partners verlopen. Ook als amendement 30 van de rapporteur 
wordt aangenomen, blijft dit amendement relevant.

Amendement 143
Vladimír Remek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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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 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). 
De werknemers en andere sociaal-
economische belangengroepen worden in 
de Europese lichamen die door de 
Commissie worden ingesteld om zich met 
nucleaire veiligheid en kernafval bezig te 
houden, op passende wijze 
vertegenwoordigd.

Or. en

Motivering

De werknemers lopen directe bestralingsrisico's in alle fasen van activiteit van nucleaire 
installaties, waaronder ook de ontmanteling en de verwerking en opslag van afval. Zij hebben 
grondige kennis van de risico's en de veiligheidscultuur. De werknemers moeten daarom op 
passende wijze vertegenwoordigd zijn.

Amendement 144
Rebecca Harms

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 

2. Zolang de voor de gehele EG geldende 
nucleaireveiligheidsnormen nog niet 
goedgekeurd zijn, werken de lidstaten ter 
zake van de veiligheid van nieuwe 
kernreactoren aanvullende 
veiligheidseisen uit, overeenkomstig het 
beginsel van continue verbetering van de 
veiligheid op basis van de 
veiligheidsnormen die worden ontwikkeld 
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Europese Groep op hoog niveau voor 
nucleaire veiligheid en afvalbeheer (GHN).

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).

Or. en

Motivering

De invoering van nucleaireveiligheidsnormen voor de gehele EU vereist zowel verscherping 
van de bestaande veiligheidseisen als invoering van bindende veiligheidsvoorschriften. De 
beide processen kunnen parallel verlopen.

Amendement 145
Eugenijus Maldeikis

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 
betreft, werken de lidstaten een systeem 
van aanvullende veiligheidseisen uit en 
handhaven dat, 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).

Or. en
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Amendement 146
Paul Rübig

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 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 regelgevingsinstantie.

Or. en

Amendement 147
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie ziet erop toe dat alle 
derde landen die tot de EU wensen toe te 
treden of waarmee 
toetredingsonderhandelingen gevoerd 
worden, ten minste aan de in deze 
richtlijn vastgelegde normen en de in de 
bijlage vermelde IAEA-beginselen 
voldoen.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk dat buurlanden ten minste dezelfde nucleaire veiligheidsnormen hanteren, 
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daar de gevolgen van nucleaire ongelukken altijd grensoverschrijdend zijn.

Amendement 148
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
teneinde de gevolgen van ernstige 
ongevallen in nucleaire installaties te
beperken, te allen tijde aan de 
onderstaande criteria voor 
impactbeperking wordt voldaan:
- geen noodbeschermingsactie of 
langetermijnactie op meer dan 800 m van 
de nucleaire installatie, 
- geen vertraagde actie op enig moment op 
meer dan 3000 m van de nucleaire 
installatie.

Or. en

Motivering

Het beperken van de gevolgen van ernstige ongevallen is van groot belang voor de veiligheid 
van de Europese burgers. De maximumemissies van nucleaire installaties moeten worden 
beperkt. Dit kan worden bereikt door de noodinterventies te beperken. Indien alle technische 
veiligheidsnormen worden gerespecteerd, moeten de interventies ook in het geval van een 
zogenaamd "server"-ongeval worden beperkt, teneinde een onnodige belasting van alle 
betrokkenen te vermijden. Deze criteria moeten worden toegepast op zowel de bestaande, als 
nieuwe reactoren.
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Amendement 149
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Voorrang voor veiligheid

1. De lidstaten nemen alle passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat bij 
alle handelingen die rechtstreeks verband 
houden met nucleaire installaties, de 
nucleaire veiligheid de absolute prioriteit 
krijgt.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat bij de 
vaststelling van de uit hoofde van artikel 
44 van richtlijn 96/29/Euratom ten 
behoeve van de bevolking te treffen 
praktische beschermingsmaatregelen in 
alle stadia van de splijtstofcyclus rekening 
wordt gehouden met de nucleaire 
veiligheidsaspecten, en met name: 
(a) bij de bestudering en goedkeuring van 
plannen voor nucleaire installaties en bij 
de keuze van de vestigingsplaats voor 
dergelijke installaties; en 
(b) bij de inbedrijfstelling van dergelijke 
nieuwe installaties;
(c) bij het verlenen van de vergunningen 
voor de exploitatie van nucleaire 
installaties.
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
blootstelling van het publiek en de 
werknemers aan ioniserende straling 
tijdens de bouw, het gebruik en de 
ontmanteling van dergelijke installaties 
tot het technisch laagst mogelijke niveau 
beperkt blijft.

Or. en
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Motivering

Dit artikel luidt "Voorrang voor veiligheid" en het maakt het publiek, de regelgevende 
instanties en de exploitanten van nucleaire installaties in ondubbelzinnige bewoordingen 
duidelijk dat de nucleaire veiligheid de grootste prioriteit is.

Amendement 150
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Met het oog op het adviseren en bijstaan 
van de lidstaten op de in artikel 6 
bedoelde gebieden wordt hierbij een 
Europees Regelgevingsorgaan opgericht. 
Dit Europees Regelgevingsorgaan oefent 
in het bijzonder toezicht uit op de correcte 
implementatie door de lidstaten van de in 
artikel 6, lid 1, bedoelde veiligheidseisen 
en -voorschriften.
Het Europees regelevingsorgaan is 
samengesteld uit de hoofden van de 
regelgevingsorganen van de lidstaten en 
vertegenwoordigers van de Commissie.

Or. en

Amendement 151
Atanas Paparizov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Artikel 4 bis
De lidstaten zorgen ervoor dat

1. Vergunninghouders ontwerpen, 
bouwen, exploiteren en ontmantelen hun 

1. Vergunninghouders verantwoordelijk 
zijn voor de veiligheid van hun nucleaire 
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nucleaire installaties, conform de 
bepalingen van artikel 6, lid 1 en lid 2.

installaties, conform de bepalingen van 
artikel 6, lid 1 en lid 2. 

2. Vergunninghouders stellen 
beheerssystemen in die geregeld door de 
regelgevingsinstantie worden 
gecontroleerd, en leggen die ten uitvoer.

2. Vergunninghouders stellen 
beheerssystemen in die, overeenkomstig 
artikel 4, geregeld door de 
regelgevingsinstantie worden 
gecontroleerd, en leggen die ten uitvoer.

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

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

3 bis. Vergunninghouders voldoen aan 
andere in de nationale wetgeving 
vastgestelde eisen.

Or. en

(Op te nemen na artikel 4, als artikel 4 bis)

Motivering

Deze richtlijn is gericht aan de lidstaten en niet aan de vergunninghouders. De drie 
bepalingen van artikel 7, die naar het nieuwe artikel 4 bis worden overgeheveld, zijn niet 
uitputtend; met het oog op een verduidelijking en vervollediging van de wetgeving inzake de 
nucleaire veiligheid moet in een nieuw te creëren lid 4 "andere in de nationale wetgeving 
vastgestelde eisen" worden toegevoegd.

Amendement 152
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vergunninghouders ontwerpen, bouwen, 
exploiteren en ontmantelen hun nucleaire 
installaties conform de bepalingen van 
artikel 6, lid 1 en lid 2.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vergunninghouders hun nucleaire 
installaties ontwerpen, bouwen, 
exploiteren en ontmantelen conform de 
bepalingen van artikel 6, lid 1 en lid 2.

Or. de
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Motivering

De richtlijn moet aan de lidstaten zijn gericht en niet aan de vergunninghouders. 

Amendement 153
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Esko Seppänen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vergunninghouders ontwerpen, 
bouwen, exploiteren en ontmantelen hun 
nucleaire installaties conform de 
bepalingen van artikel 6, lid 1 en lid 2.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vergunninghouders verantwoordelijk zijn 
voor het ontwerp, de bouw, de exploitatie 
en de ontmanteling van hun nucleaire 
installaties conform de bepalingen van 
artikel 6.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn is gericht aan de lidstaten en niet aan de vergunninghouders.

Amendement 154
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vergunninghouders stellen 
beheerssystemen in die geregeld door de 
regelgevingsinstantie worden 
gecontroleerd, en leggen die ten uitvoer.

2. Vergunninghouders stellen 
beheerssystemen in die geregeld door de 
nationale regelgevings- en 
toezichtautoriteit voor nucleaire veiligheid 
worden gecontroleerd, en leggen die ten 
uitvoer.

Or. ro
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Motivering

Er moet duidelijk één nationale autoriteit worden aangewezen met het oog op consistent en 
krachtig optreden.

Amendement 155
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

De menselijke aspecten worden behandeld in de voorgestelde bijlage. Verder is de EU, 
overeenkomstig de artikelen 31 en 32 van het Euratom-Verdrag, niet bevoegd om financiële 
kwesties te reguleren. Vandaar dat de EU ook niet is toegetreden tot artikel 11 van het 
Verdrag inzake nucleaire veiligheid, dat dergelijke kwesties reguleert. Hetzelfde geldt voor 
menselijke hulpbronnen. Bovendien is er geen behoefte aan verdere regulering van 
financieringskwesties vanwege de gedetailleerde aanbeveling hierover van oktober 2006.

Amendement 156
Herbert Reul

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.

Schrappen

Or. de
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Motivering

Menselijke hulpbronnen worden afgedekt door de aanbevelingen in de voorgestelde bijlage. 
Onder verwijzing naar de artikelen 31 en 32 van het Euratom-Verdrag geldt dat de EU niet 
bevoegd is voor het vaststellen van regels betreffende financiële aspecten. Vandaar dat de EU 
ook niet is toegetreden tot artikel 11 van het Verdrag inzake nucleaire veiligheid, dat 
dergelijke kwesties reguleert. Hetzelfde geldt voor menselijke hulpbronnen.

Amendement 157
Edit Herczog

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 en personele 
middelen om aan hun verplichtingen te 
kunnen voldoen. De vergunninghouder 
presenteert de relevante regelgevende 
autoriteit regelmatig een evaluatie van 
werkgelegenheidskwesties, zoals 
gezondheid en veiligheid, de 
veiligheidscultuur, kwalificaties en 
opleiding, aantallen werknemers, en het 
gebruik van onderaannemers.

Or. en

Motivering

Algemeen wordt onderkend dat de menselijke factor een groot risico is bij nucleaire 
werkzaamheden. Hoewel de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder duidelijk is, kan 
de rapportage over de aan de menselijke factor gekoppelde veiligheidscultuur worden 
verbeterd. Regelmatige verslaglegging zal hiertoe bijdragen. Het AM is consistent met en 
complementair aan AM 35 van de rapporteur.
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Amendement 158
Vladimír Remek

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 en personele 
middelen om aan hun verplichtingen te 
kunnen voldoen. De vergunninghouder 
presenteert de relevante regelgevende 
autoriteit regelmatig een evaluatie van 
werkgelegenheidskwesties, zoals 
gezondheid en veiligheid, de 
veiligheidscultuur, kwalificaties en 
opleiding, aantallen werknemers, en het 
gebruik van onderaannemers.

Or. en

Motivering

Algemeen wordt onderkend dat de menselijke factor een groot risico is bij nucleaire 
werkzaamheden. Hoewel de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder duidelijk is, kan 
de rapportage over de aan de menselijke factor gekoppelde veiligheidscultuur worden 
verbeterd. Regelmatige verslaglegging zal hiertoe bijdragen.

Amendement 159
Eugenijus Maldeikis

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 en personele 
middelen om aan hun verplichtingen te 
kunnen voldoen en zorgen ervoor dat de 
betrokken personeelsleden over de nodige 
kwalificaties beschikken.

Or. en
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Amendement 160
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De relevante regelgevende 
autoriteiten presenteren de Commissie en 
de Europese sociale partners elke drie 
jaar een verslag over nucleaire veiligheid 
en veiligheidscultuur. De Commissie kan, 
in overleg met de Europese sociale 
partners, verbeteringen voorstellen om de 
nucleaire veiligheid te waarborgen, met 
inbegrip van de bescherming van de 
gezondheid op het hoogst mogelijke 
niveau in de EU. 

Or. en

Motivering

De Safety Fundamentals waar de Commissie naar verwijst (en die eventueel zullen worden 
vastgesteld indien AM 43 van de rapporteur wordt aangenomen), geven niet aan hoe de 
ervaring met de nucleaire veiligheid (in het bijzonder gezondheid en veiligheid) wordt 
verbeterd. De lidstaten, de regelgevende instanties, de Commissie en de vertegenwoordigers 
van de exploitanten en de werknemers hebben allemaal baat bij een regelmatige uitwisseling 
van informatie en ervaringen, uitmondend in verbeteringen en het ontstaan van een 
veiligheidscultuur op EU-niveau. Bij de betrokken sociale partners gaat het om diegenen die 
betrokken zijn bij de intersectoriële en sectorale sociale dialoog voor de elektriciteitssector.

Amendement 161
Vladimír Remek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De relevante regelgevende 
autoriteiten presenteren de Commissie en 
de Europese sociale partners elke drie 
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jaar een verslag over nucleaire veiligheid 
en veiligheidscultuur. De Commissie kan, 
in overleg met de Europese sociale 
partners, verbeteringen voorstellen om de 
nucleaire veiligheid te waarborgen, met 
inbegrip van de bescherming van de 
gezondheid op het hoogst mogelijke 
niveau in de EU. 

Or. en

Motivering

De Safety Fundamentals waar de Commissie naar verwijst (en die eventueel zullen worden 
vastgesteld indien AM 43 van de rapporteur wordt aangenomen), geven niet aan hoe de 
ervaring met de nucleaire veiligheid (in het bijzonder gezondheid en veiligheid) wordt 
verbeterd. De lidstaten, de regelgevende instanties, de Commissie en de vertegenwoordigers 
van de exploitanten en de werknemers hebben allemaal baat bij een regelmatige uitwisseling 
van informatie en ervaringen, uitmondend in verbeteringen en het ontstaan van een 
veiligheidscultuur op EU-niveau. Bij de betrokken sociale partners gaat het om diegenen die 
betrokken zijn bij de intersectoriële en sectorale sociale dialoog voor de elektriciteitssector.

Amendement 162
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Vergunninghouders voldoen aan 
alle andere in de nationale wetgeving 
vastgestelde eisen.

Or. en
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Amendement 163
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De regelgevingsinstanties voeren 
evaluaties van de nucleaire veiligheid, 
desbetreffend onderzoek, controles en, 
wanneer nodig, handhavingsacties uit 
gedurende de gehele levensduur van de 
nucleaire installaties, inclusief tijdens hun 
ontmanteling.

1. De nationale regelgevings- en 
toezichtautoriteiten voor nucleaire 
veiligheid voeren evaluaties van de 
nucleaire veiligheid, desbetreffend 
onderzoek, controles en, wanneer nodig, 
handhavingsacties uit gedurende de gehele 
levensduur van de nucleaire installaties, 
inclusief tijdens hun ontmanteling.

Or. ro

Motivering

Er moet duidelijk één nationale autoriteit worden aangewezen met het oog op consistent en 
krachtig optreden.

Amendement 164
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De regelgevingsinstanties voeren 
evaluaties van de nucleaire veiligheid, 
desbetreffend onderzoek, controles en, 
wanneer nodig, handhavingsacties uit 
gedurende de gehele levensduur van de 
nucleaire installaties, inclusief tijdens hun 
ontmanteling.

1. De regelgevingsinstanties voeren 
evaluaties van de nucleaire veiligheid, 
desbetreffend onderzoek, regelmatige 
inspecties en, wanneer nodig, 
handhavingsacties uit gedurende de gehele 
levensduur van de nucleaire installaties, 
inclusief tijdens hun ontmanteling.

Or. en
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Amendement 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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 of herhaalde 
overtredingen van de 
veiligheidsvoorschriften voor een nucleaire 
installatie heeft de regelgevingsinstantie de 
plicht druk op de vergunninghouder uit te 
oefenen om ervoor te zorgen dat de 
nucleaire installatie aan de vereiste 
normen voldoet.  

Or. pl

Motivering

Het is niet mogelijk de exploitatievergunning van een faciliteit voor de opslag van verbruikte 
splijtstof, een installatie voor de fabricage van kernsplijtstof, een verrijkingsinstallatie, een 
opwerkingsfaciliteit of zelfs een reactor (niet een kerncentrale) in te trekken, zelfs niet 
wanneer ze zijn gesloten (niet stilgelegd). Faciliteiten voor de opslag van verbruikte splijtstof, 
installaties voor de fabricage van kernsplijtstof, verrijkingsinstallaties, opwerkingsfaciliteiten 
en gerelateerde reactoren zijn nucleaire installaties, waarop toezicht moet worden 
uitgeoefend en waarvan de veiligheid absoluut moet zijn gegarandeerd.  

Amendement 166
Silvia-Adriana Ţicău

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 of herhaalde 
overtredingen van de 
veiligheidsvoorschriften voor een nucleaire 
installatie heeft de nationale regelgevings-
en toezichtautoriteit voor nucleaire 
veiligheid de bevoegdheid om de 
exploitatievergunning in te trekken.
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Or. ro

Motivering

Er moet duidelijk één nationale autoriteit worden aangewezen met het oog op consistent en 
krachtig optreden.

Amendement 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regelgevingsinstantie heeft de 
bevoegdheid om de exploitatie van een 
kerncentrale stil te laten leggen wanneer 
zij van oordeel is dat de veiligheid niet ten 
volle is gewaarborgd.

3. De regelgevingsinstantie heeft de 
bevoegdheid om de sluiting van 
kernreactoren, kritische of subkritische 
combinaties te bevelen wanneer zij van 
oordeel is dat de veiligheid niet ten volle is 
gewaarborgd.

Or. pl

Motivering

Onder het toepassingsgebied van de verordening vallen alle nucleaire installaties, met 
inbegrip van kernreactoren, onderzoeksreactoren en kritische combinaties.  Indien de 
nucleaireveiligheidsregels worden overtreden, moeten de betrokken installaties worden 
gesloten. Dit verlaagt evenwel alleen de risico's en derhalve moeten ze onder toezicht blijven 
staan.  

Amendement 168
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regelgevingsinstantie heeft de 
bevoegdheid om de exploitatie van een 
kerncentrale stil te laten leggen wanneer zij 
van oordeel is dat de veiligheid niet ten 

3. De nationale regelgevings- en 
toezichtautoriteit voor nucleaire veiligheid
heeft de bevoegdheid om de exploitatie van 
een kerncentrale stil te laten leggen 
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volle is gewaarborgd. wanneer zij van oordeel is dat de veiligheid 
niet ten volle is gewaarborgd.

Or. ro

Motivering

Er moet duidelijk één nationale autoriteit worden aangewezen met het oog op consistent en 
krachtig optreden.

Amendement 169
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Financiële middelen

1. Elke lidstaat neemt passende 
maatregelen om te waarborgen dat er 
voldoende financiële middelen 
beschikbaar zijn ten behoeve van de 
veiligheid van iedere nucleaire installatie 
gedurende en na afloop van de gehele 
levensduur daarvan.
2  De lidstaten zien erop toe dat er op de 
geplande tijdstippen in de vorm van 
fondsen voldoende financiële middelen 
beschikbaar zijn om de kosten van de 
ontmanteling en het afvalbeheer van elke 
nucleaire installatie te dekken, rekening 
houdend met de lange uitvoeringstermijn. 
Deze fondsen voldoen aan de 
minimumcriteria zoals bedoeld in de 
bijlage en in de relevante communautaire 
wetgeving. De Commissie stelt daarnaast, 
binnen zes maanden, wetgeving voor uit 
hoofde van het EG-Verdrag om de 
beschikbaarheid van fondsen voor 
toekomstige ontmanteling te waarborgen 
en om belemmeringen voor een eerlijke 
mededinging op de energiemarkt te 
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voorkomen. De lidstaten voeren een 
gescheiden boekhouding voor de 
financiering van toekomstige 
ontmantelings- of 
afvalbeheersactiviteiten. Deze fondsen 
worden jaarlijks geëvalueerd en 
gecontroleerd door een onafhankelijke 
instantie, zoals de regelgever of 
regelgevende instanties, om te verifiëren 
dat de inkomsten en de daarmee verband 
houdende rente die geïnd wordt voor deze 
toekomstige activiteiten, slechts voor deze 
doeleinden gebruikt worden, namelijk 
voor ontmantelings- of 
afvalbeheeractiviteiten, en niet direct of 
indirect gebruikt worden voor de 
financiering van marktactiviteiten.

Or. en

Motivering

Reeds in maart 2002 heeft het Parlement, tijdens de eerste lezing van de richtlijn betreffende 
de elektriciteitsmarkt, aangegeven dat het gebruik van fondsen voor ontmantelings- en 
afvalbeheeractiviteiten de werking van de elektriciteitsmarkt zou kunnen beïnvloeden 
vanwege de voordelen voor bedrijven die deze fondsen ook voor marktacquisities zouden 
mogen aanwenden. Vandaar dat er duidelijker richtsnoeren en nalevingsmechanismen 
moeten worden ontwikkeld onder het EG-Verdrag om deze marktverstoring te vermijden.

Amendement 170
Edit Herczog

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 vast, 
teneinde op nationaal niveau over 
adequate menselijke hulpbronnen te 
kunnen beschikken die zich met de 
veiligheid van nucleaire installaties 
bezighouden.
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Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie lijkt uitsluitend betrekking te hebben op studie- en 
opleidingsprogramma's voor bestaand personeel en geen rekening te houden met de behoefte 
aan toekomstige generaties van deskundigen voor het waarborgen van de nucleaire veiligheid 
in de lidstaten.

Amendement 171
Anne Laperrouze

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 verplichte transnationale 
samenwerking passende studie- en 
opleidingsprogramma's op het gebied van 
nucleaire veiligheid vast, met inbegrip van 
uitwisselingsprogramma's, en creëren 
mogelijkheden voor theoretische en 
praktische nascholing.

Or. fr

Motivering

Transnationale samenwerking is van essentieel belang om voor een consistent 
deskundigheidsniveau te zorgen, met name op het gebied van de nucleaire veiligheid. De 
stelselmatige introductie van uitwisselingsprogramma's is een goede manier om voor 
deskundigheid en de uitwisseling van goede praktijken te zorgen.
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Amendement 172
Vladimir Urutchev

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 nucleaire veiligheid en het op 
peil houden van nucleaire kennis vast en 
creëren mogelijkheden voor theoretische 
en praktische nascholing.

Or. en

Amendement 173
Rebecca Harms

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 van deze richtlijn] en 
vervolgens elk jaar. 

Eens in 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 
zijn ingediend door de lidstaten.

Or. en
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Motivering

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

Amendement 174
Vladimir Urutchev

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 tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn op hetzelfde tijdstip als zij 
hun nationale verslagen uitbrengen 
ingevolge het Verdrag inzake nucleaire 
veiligheid. Op basis van deze verslagen
rapporteert de Commissie regelmatig aan 
het Europees Parlement en de Raad over 
de vooruitgang die is gemaakt bij de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn, zo 
nodig gepaard aan de indiening van 
wetgevingsvoorstellen.

Or. en

Amendement 175
Hannes Swoboda

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 

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 het jaar. Op basis van het 
eerste verslag rapporteert de Commissie 
aan de Raad over de vooruitgang die is 
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vooruitgang die is gemaakt bij de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn, zo 
nodig gepaard aan de indiening van 
wetgevingsvoorstellen.

gemaakt bij de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn, zo nodig gepaard aan de indiening 
van wetgevingsvoorstellen.

Or. de

Amendement 176
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Evaluatie

Op basis van het eerste verslag dat de 
lidstaten uit hoofde van artikel 11 hebben 
ingediend, legt de Commissie binnen twee 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn aan het Europees Parlement en 
de Raad  een voorstel voor betreffende de 
vaststelling van bindende 
veiligheidsnormen.
Deze bindende veiligheidsnormen zijn 
gebaseerd op de veiligheidsnormen 
ontwikkeld door de West-Europese 
Associatie van kernregulators (WENRA), 
in nauwe samenwerking met de Europese 
Groep op hoog niveau voor nucleaire 
veiligheid en afvalbeheer, en worden 
aangevuld met de vaststelling van 
controlesystemen voor de gehele EU. 
Dergelijke vereisten en mechanismen 
waarborgen een hoog niveau van 
veiligheid op basis van de nieuwste 
technologische ontwikkelingen.

Or. en

Motivering

In plaats van een handhavingsmechanisme van twijfelachtige waarde voor een bestaand 
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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 kaders voor exploitatie en regelgeving voor 
alle nucleaire faciliteiten die in de EU in bedrijf zijn, zoals gevraagd door de Raad Justitie en 
Binnenlandse Zaken van november 1998 en in Aanbeveling 91/4 van PARCOM inzake 
radioactieve lozingen in het kader van het OSPAR-verdrag.

Amendement 177
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage
VEILIGHEIDSDOELSTELLING

De fundamentele veiligheidsdoelstelling is 
het beschermen van werknemers en het 
algemene publiek tegen de schadelijke 
gevolgen van ioniserende straling van 
nucleaire installaties.
1. Om de bescherming van werknemers en 
het algemene publiek te waarborgen, 
worden bij de exploitatie van nucleaire 
installaties de hoogste veiligheidsnormen 
in acht genomen die redelijkerwijs 
kunnen worden bereikt, met 
inachtneming van sociaal-economische 
factoren.
Naast de maatregelen voor de 
bescherming van de gezondheid zoals 
vastgesteld in de Euratom-basisnormen 
(richtlijn 96/29/Euratom), worden de 
volgende maatregelen genomen:
- beperking van de kans dat zich 
gebeurtenissen voordoen die leiden tot het 
verlies van de controle over de kern van 
een kernreactor, de nucleaire 
kettingreactie en de radioactieve bron, en
- beperking van de gevolgen van zo'n 
gebeurtenis wanneer deze zich toch 
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voordoet.
2. De fundamentele veiligheidsdoelstelling 
geldt voor alle nucleaire installaties en 
voor alle stadia van de levenscyclus van 
nucleaire installaties.
VEILIGHEIDSBEGINSELEN
Beginsel 1: Verantwoordelijkheid voor 
veiligheid
Elke lidstaat draagt er zorg voor dat de 
hoofdverantwoordelijkheid voor de 
veiligheid van een nucleaire installatie 
berust bij de houder van de desbetreffende 
vergunning en neemt passende 
maatregelen om te waarborgen dat iedere 
vergunninghouder zijn 
verantwoordelijkheid in acht neemt.
1.1 Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
vergunninghouder maatregelen heeft 
genomen voor:
- het toewijzen en handhaven van de 
nodige bevoegdheden;
- het aanbieden van passende opleiding en 
informatie;
- het vaststellen van procedures en regels 
voor het onder alle omstandigheden 
handhaven van de veiligheid;
- het controleren van de geëigendheid en 
de adequate kwaliteit van nucleaire 
installaties;
- het waarborgen van het veilige beheer 
van al het radioactieve materiaal dat 
wordt gebruikt, geproduceerd of 
opgeslagen;
- het waarborgen van het veilige beheer 
van al het radioactieve afval dat wordt 
gegenereerd
teneinde zich te houden aan de 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid 
van de nucleaire installatie.
Deze verantwoordelijkheden worden 
vervuld in overeenstemming met de 
toepasselijke veiligheidsdoelstellingen en -
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eisen zoals vastgesteld of goedgekeurd 
door de regelgevende instantie, en via de 
implementatie van een beheersysteem.
Beginsel 2: Leiderschap en 
veiligheidsbeheer
In alle organisaties die zich met nucleaire 
veiligheid bezighouden, moet voor 
effectief leiderschap en veiligheidsbeheer 
worden gezorgd.
2.1 Leiderschap ten aanzien van 
veiligheidskwesties in organisaties is 
gesitueerd op de hoogste niveaus. Er 
wordt een effectief beheersysteem 
ontwikkeld en gehandhaafd, met 
integratie van alle beheerelementen zodat 
veiligheidsvereisten worden vastgesteld en 
toegepast in samenhang met andere 
vereisten, waaronder die ten aanzien van 
het menselijk handelen, kwaliteit en 
veiligheid, en op zo'n wijze dat de 
veiligheid niet in gevaar wordt gebracht 
door andere vereisten of behoeften.
Het beheersysteem bevordert ook het 
ontstaan van een veiligheidscultuur, zorgt 
voor een geregelde beoordeling van de 
veiligheidsprestatie en de toepassing van 
ervaringen uit het verleden.
2.2 In het beheersysteem wordt een 
veiligheidscultuur geïntegreerd die 
bepalend is voor de gedragingen en het 
gedrag ten aanzien van veiligheid van alle 
betrokken organisaties en personen.  
Veiligheidscultuur omvat onder andere:
- individuele en collectieve inzet voor 
veiligheid bij het leiderschap, het 
management en het personeel op alle 
niveaus;
- verantwoordingsplicht van organisaties 
en individuen op alle niveaus voor 
veiligheid;
- maatregelen ter bevordering van een 
"vraag- en leer"-cultuur, en ter 
ontmoediging van gemakzucht ten 
aanzien van veiligheid.
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2.3 Het beheersysteem onderkent het hele 
scala aan interacties van individuen op 
alle niveaus met technologie en 
organisaties. Om veiligheids-, belangrijk 
menselijk en organisatiefalen te 
vermijden, wordt rekening gehouden met 
de menselijke factoren, en worden goede 
prestaties en goede praktijken bevorderd.
Beginsel 3: Veiligheidsbeoordeling
Vóór de bouw en inbedrijfstelling van een 
nucleaire installatie en gedurende de hele 
levensduur daarvan vinden uitvoerige en 
stelselmatige beoordelingen van de 
veiligheid plaats. Er wordt een getrapte 
benadering gevolgd, met inachtneming 
van de omvang van de potentiële risico's 
van de nucleaire installatie.
3.1 Het regelgevend orgaan eist een 
beoordeling van de nucleaire veiligheid 
van alle nucleaire installaties, aansluitend 
bij een getrapte benadering. Deze 
veiligheidsbeoordeling omvat een 
stelselmatige analyse van de normale 
werking en de effecten daarvan, de 
potentiële problemen en de gevolgen van 
dergelijke problemen. De 
veiligheidsbeoordeling betreft de
veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om 
het risico te beheren, alsook het ontwerp 
en de geïmplementeerde 
veiligheidskenmerken, teneinde aan te 
tonen dat zij voldoen aan de aan hen 
gestelde veiligheidsvereisten. Daar waar 
beheermaatregelen nodig zijn of optreden 
door de exploitant om de veiligheid te 
handhaven, wordt een initiële 
veiligheidsbeoordeling gehouden om aan 
te tonen dat de genomen maatregelen 
volstaan en betrouwbaar zijn. Een lidstaat 
verstrekt alleen een vergunning voor een 
nucleaire installatie wanneer het 
regelgevend orgaan ervan is overtuigd dat 
de door de vergunninghouder 
voorgestelde veiligheidsmaatregelen 
volstaan. 
3.2 De verplichte veiligheidsbeoordeling 
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wordt, indien noodzakelijk, in een later 
stadium van de exploitatie geheel of 
gedeeltelijk herhaald om rekening te 
houden met gewijzigde omstandigheden 
(zoals de toepassing van nieuwe normen, 
of wetenschappelijke en/of technologische 
ontwikkelingen), de feedback van tijdens 
de exploitatie opgedane ervaringen en de 
effecten van veroudering. Voor 
exploitatieaspecten die gedurende lange 
perioden worden voortgezet, worden de 
beoordelingen waar nodig herzien en 
herhaald. Voortzetting van dergelijke 
exploitatieaspecten geschiedt alleen 
wanneer de hernieuwde beoordelingen 
aantonen dat de veiligheidsmaatregelen 
nog altijd volstaan.
3.3 Binnen de vereiste 
veiligheidsbeoordeling worden 
precursoren (gebeurtenissen die 
resulteren in omstandigheden die tot een 
ongeluk leiden) in kaart gebracht en 
geanalyseerd, en er worden maatregelen 
genomen om ongevallen te voorkomen. 
3.4 Om de veiligheid verder te vergroten, 
worden processen ontwikkeld voor 
feedback en analyse van exploitatie-
ervaringen in de eigen en andere 
installaties, met inbegrip van initiërende 
gebeurtenissen, ongevalprecursoren, 
"near misses", ongevallen en 
ongeautoriseerde handelingen, zodat er 
lessen kunnen worden geleerd en 
uitgewisseld, en er actie kan worden 
ondernomen.
Beginsel 4: Optimalisering van veiligheid
De lidstaten zorgen ervoor dat nucleaire 
installaties het hoogste veiligheidsniveau 
waarborgen dat in alle redelijkheid in de 
praktijk van ze kan worden verwacht 
zonder hun werking overmatig te 
beperken.
4.1 Voor de optimalisering van de 
veiligheid moet het relatieve belang van 
diverse factoren worden beoordeeld, 
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waaronder:
- de waarschijnlijkheid van voorspelbare 
gebeurtenissen en hun gevolgen;
- de omvang en de distributie van 
stralingsdoses waaraan wordt 
blootgesteld;
- de economische, sociale en 
milieufactoren van stralingsrisico's;
- De optimalisering van de veiligheid 
houdt ook het gebruik van goede 
praktijken en gezond verstand in, voor 
zover dit bij de dagelijkse activiteiten 
mogelijk is.
Beginsel 5: Preventie en beperking
De lidstaten zien erop toe dat alles wordt 
gedaan om nucleaire ongelukken en 
ongelukken in hun nucleaire installaties 
te voorkomen en te beperken.
5.1 Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
vergunninghouders alles doen wat ze 
kunnen om
- te voorkomen dat zich abnormale 
omstandigheden of incidenten voordoen 
die tot een gebrek aan controle zouden 
kunnen leiden;
- de escalatie van dergelijke abnormale 
omstandigheden of incidenten te 
voorkomen; en
- de schadelijke gevolgen van een ongeluk 
te beperken.
door een "verdediging in de diepte" te 
organiseren.
5.2 De toepassing van het concept 
"verdediging in de diepte" zorgt ervoor 
dat geen enkel op zichzelf staand 
technisch, menselijk of organisatorisch 
falen tot schadelijke gevolgen leidt, en dat 
de combinaties van falen die tot grote 
schadelijke gevolgen zouden kunnen 
leiden zeer onwaarschijnlijk zijn.
5.3 "Verdediging in de diepte" vindt 
plaats middels een combinatie van een 
aantal consecutieve en onafhankelijke 
beschermingsniveaus, die allemaal 



AM\771348NL.doc 95/105 PE421.201v01-00

NL

moeten falen voordat er zich schadelijke 
gevolgen voor de werknemers of het 
algemene publiek kunnen voordoen. De 
niveaus van "verdediging in de diepte" 
omvatten:
- een adequate keuze van de 
vestigingsplaats;
- een adequaat ontwerp van de nucleaire 
installatie, bestaande uit
een kwalitatief hoogwaardig ontwerp en 
bouw
een grote betrouwbaarheid van de 
onderdelen en de apparatuur
beheers-, beperkings- en 
beschermingssystemen en 
toezichtkenmerken;
- een adequate organisatie, met
een effectief beheersysteem, met een grote 
toegewijdheid van het management aan 
een veiligheidscultuur
alomvattende operationele procedures en 
praktijken
alomvattende procedures voor het beheer 
van ongelukken
regelingen voor paraatheid met het oog op 
ongelukken
Beginsel 6: Paraatheid en reactie op 
noodsituaties
De lidstaten zorgen ervoor dat er regels 
worden vastgesteld voor de paraatheid en 
reactie op noodsituaties bij ongelukken in 
nucleaire installaties, overeenkomstig 
richtlijn 96/29/Euratom.

Or. en

Motivering

De veiligheidsbeginselen van de IAEA en het Verdrag inzake nucleaire veiligheid hebben op 
een andere verzameling activiteiten en installaties betrekking dan die van deze richtlijn. Deze 
bijlage omvat de desbetreffende, in het onderhavige voorstel afgedekte beginselen van de 
IAEA en het Verdrag inzake nucleaire veiligheid, aangepast aan de situatie van de EU. De 
aanpassing van de veiligheidsbeginselen van de IAEA en het Verdrag inzake nucleaire 
veiligheid houdt in dat de toelichting bij artikel 6, lid 1, zoals voorgesteld in een ander 
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amendement aan de bijlage moet worden gekoppeld.

Amendement 178
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage
VEILIGHEIDSDOELSTELLING

De fundamentele veiligheidsdoelstelling is 
het beschermen van werknemers en het 
algemene publiek tegen de schadelijke 
gevolgen van ioniserende straling van 
nucleaire installaties.
1. Om de bescherming van werknemers en 
het algemene publiek te waarborgen, 
worden bij de exploitatie van nucleaire 
installaties de hoogste veiligheidsnormen 
in acht genomen die redelijkerwijs 
kunnen worden bereikt, met 
inachtneming van sociaal-economische 
factoren.
Naast de maatregelen voor de 
bescherming van de gezondheid van 
personen zoals vastgesteld in de Euratom-
basisnormen (richtlijn 96/29/Euratom), 
worden de volgende maatregelen 
genomen:
- beperking van de kans dat zich 
gebeurtenissen voordoen die leiden tot het 
verlies van de controle over de kern van 
een kernreactor, de nucleaire 
kettingreactie en de radioactieve bron, en
- beperking van de gevolgen van zo'n 
gebeurtenis wanneer deze zich toch 
voordoet.
2. De fundamentele veiligheidsdoelstelling 
geldt voor alle nucleaire installaties en 
voor alle stadia van de levenscyclus van 
nucleaire installaties.
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VEILIGHEIDSBEGINSELEN
Beginsel 1: Verantwoordelijkheid voor 
veiligheid
Elke lidstaat draagt er zorg voor dat de 
hoofdverantwoordelijkheid voor de 
veiligheid van een nucleaire installatie 
berust bij de houder van de desbetreffende 
vergunning en neemt passende 
maatregelen om te waarborgen dat iedere 
vergunninghouder zijn 
verantwoordelijkheid in acht neemt.
1.1 Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
vergunninghouder maatregelen heeft 
genomen voor:
- het toewijzen en handhaven van de 
nodige bevoegdheden;
- het aanbieden van passende opleiding en 
informatie;
- het vaststellen van procedures en regels 
voor het onder alle omstandigheden 
handhaven van de veiligheid;
- het controleren van de geëigendheid en 
de adequate kwaliteit van nucleaire 
installaties;
- het waarborgen van het veilige beheer 
van al het radioactieve materiaal dat 
wordt gebruikt, geproduceerd of 
opgeslagen;
- het waarborgen van het veilige beheer 
van al het radioactieve afval dat wordt 
gegenereerd.
teneinde zich te houden aan de 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid 
van de nucleaire installatie.
Deze verantwoordelijkheden worden 
vervuld in overeenstemming met de 
toepasselijke veiligheidsdoelstellingen en -
eisen zoals vastgesteld of goedgekeurd 
door de regelgevende instantie, en via de 
implementatie van een beheersysteem.
Beginsel 2: Leiderschap en 
veiligheidsbeheer
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In alle organisaties die zich met nucleaire 
veiligheid bezighouden, moet voor 
effectief leiderschap en veiligheidsbeheer 
worden gezorgd.
2.1 Leiderschap ten aanzien van 
veiligheidskwesties in organisaties is 
gesitueerd op de hoogste niveaus. Er 
wordt een effectief beheersysteem 
ontwikkeld en gehandhaafd, met 
integratie van alle beheerelementen zodat 
veiligheidsvereisten worden vastgesteld en 
toegepast in samenhang met andere 
vereisten, waaronder die ten aanzien van 
het menselijk handelen, kwaliteit en 
veiligheid, en op zo'n wijze dat de 
veiligheid niet in gevaar wordt gebracht 
door andere vereisten of behoeften.
Het beheersysteem bevordert ook het 
ontstaan van een veiligheidscultuur, zorgt 
voor een geregelde beoordeling van de 
veiligheidsprestatie en de toepassing van 
ervaringen uit het verleden.
2.2 In het beheersysteem wordt een 
veiligheidscultuur geïntegreerd die 
bepalend is voor de gedragingen en het 
gedrag ten aanzien van veiligheid van alle 
betrokken organisaties en personen.  
Veiligheidscultuur omvat onder andere:
- individuele en collectieve inzet voor 
veiligheid bij het leiderschap, het 
management en het personeel op alle 
niveaus;
- verantwoordingsplicht van organisaties 
en individuen op alle niveaus voor 
veiligheid;
- maatregelen ter bevordering van een 
"vraag- en leer"-cultuur, en ter 
ontmoediging van gemakzucht ten 
aanzien van veiligheid.
2.3 Het beheersysteem onderkent het hele 
scala aan interacties van individuen op 
alle niveaus met technologie en 
organisaties. Om veiligheids-, belangrijk 
menselijk en organisatiefalen te 
vermijden, wordt rekening gehouden met 
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de menselijke factoren, en worden goede 
prestaties en goede praktijken bevorderd.
Beginsel 3: Veiligheidsbeoordeling
Vóór de bouw en inbedrijfstelling van een 
nucleaire installatie en gedurende de hele 
levensduur daarvan vinden uitvoerige en 
stelselmatige beoordelingen van de 
veiligheid plaats. Er wordt een getrapte 
benadering gevolgd, met inachtneming 
van de omvang van de potentiële risico's 
van de nucleaire installatie.
3.1 Het regelgevend orgaan eist een 
beoordeling van de nucleaire veiligheid 
van alle nucleaire installaties, aansluitend 
bij een getrapte benadering. Deze 
veiligheidsbeoordeling omvat een 
stelselmatige analyse van de normale 
werking en de effecten daarvan, de 
potentiële problemen en de gevolgen van 
dergelijke problemen. De 
veiligheidsbeoordeling betreft de 
veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om 
het risico te beheren, en het ontwerp en de 
geïmplementeerde veiligheidskenmerken, 
teneinde aan te tonen dat zij voldoen aan 
de aan hen gestelde veiligheidsvereisten. 
Daar waar beheermaatregelen nodig zijn 
of optreden door de exploitant om de 
veiligheid te handhaven, wordt een initiële 
veiligheidsbeoordeling gehouden om aan 
te tonen dat de genomen maatregelen 
volstaan en betrouwbaar zijn. Een lidstaat 
verstrekt alleen een vergunning voor een 
nucleaire installatie wanneer het 
regelgevend orgaan ervan is overtuigd dat 
de door de vergunninghouder 
voorgestelde veiligheidsmaatregelen 
volstaan. 
3.2 De verplichte veiligheidsbeoordeling 
wordt, indien noodzakelijk, in een later 
stadium van de exploitatie geheel of 
gedeeltelijk herhaald om rekening te 
houden met gewijzigde omstandigheden 
(zoals de toepassing van nieuwe normen, 
of wetenschappelijke en/of technologische 
ontwikkelingen), de feedback van tijdens 
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de exploitatie opgedane ervaringen en de 
effecten van veroudering. Voor 
exploitatieaspecten die gedurende lange 
perioden worden voortgezet, worden de 
beoordelingen waar nodig herzien en 
herhaald. Voortzetting van dergelijke 
exploitatieaspecten geschiedt alleen 
wanneer de hernieuwde beoordelingen 
aantonen dat de veiligheidsmaatregelen 
nog altijd volstaan.
3.3 Binnen de vereiste 
veiligheidsbeoordeling worden 
precursoren (gebeurtenissen die 
resulteren in omstandigheden die tot een 
ongeluk leiden) in kaart gebracht en 
geanalyseerd, en er worden maatregelen 
genomen om ongevallen te voorkomen. 
3.4 Om de veiligheid verder te vergroten, 
worden processen ontwikkeld voor 
feedback en analyse van exploitatie-
ervaringen in de eigen en andere 
installaties, met inbegrip van initiërende 
gebeurtenissen, ongevalprecursoren, 
"near misses", ongevallen en 
ongeautoriseerde handelingen, zodat er 
lessen kunnen worden geleerd en 
uitgewisseld, en er actie kan worden 
ondernomen.
Beginsel 4: Optimalisering van veiligheid
De lidstaten zorgen ervoor dat nucleaire 
installaties het hoogste veiligheidsniveau 
waarborgen dat in alle redelijkheid in de 
praktijk van ze kan worden verwacht 
zonder hun werking overmatig te 
beperken.
4.1 Voor de optimalisering van de 
veiligheid moet het relatieve belang van 
diverse factoren worden beoordeeld, 
waaronder:
- de waarschijnlijkheid van voorspelbare 
gebeurtenissen en hun gevolgen;
- de omvang en de distributie van 
stralingsdoses waaraan wordt 
blootgesteld;
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- de economische, sociale en 
milieufactoren van stralingsrisico's;
- de optimalisering van de veiligheid 
houdt ook het gebruik van goede 
praktijken en gezond verstand in, voor 
zover dit bij de dagelijkse activiteiten 
mogelijk is.
Beginsel 5: Preventie en beperking
De lidstaten zien erop toe dat alles wordt 
gedaan om nucleaire ongelukken en 
ongelukken in hun nucleaire installaties 
te voorkomen en te beperken.
5.1 Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
vergunninghouders alles doen wat ze 
kunnen om
- te voorkomen dat zich abnormale 
omstandigheden of incidenten voordoen 
die tot een gebrek aan controle zouden 
kunnen leiden;
- de escalatie van dergelijke abnormale 
omstandigheden of incidenten te 
voorkomen; en
- de schadelijke gevolgen van een ongeluk 
te beperken.
door een "verdediging in de diepte" te 
organiseren.
5.2 De toepassing van het concept 
"verdediging in de diepte" zorgt ervoor 
dat geen enkel op zichzelf staand 
technisch, menselijk of organisatorisch 
falen tot schadelijke gevolgen leidt, en dat 
de combinaties van falen die tot grote 
schadelijke gevolgen zouden kunnen 
leiden zeer onwaarschijnlijk zijn.
5.3 "Verdediging in de diepte" vindt 
plaats middels een combinatie van een 
aantal consecutieve en onafhankelijke 
beschermingsniveaus, die allemaal 
moeten falen voordat er zich schadelijke 
gevolgen voor de werknemers of het 
algemene publiek kunnen voordoen. De 
niveaus van "verdediging in de diepte" 
omvatten:
- een adequate keuze van de 
vestigingsplaats;
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- een adequaat ontwerp van de nucleaire 
installatie, bestaande uit
een kwalitatief hoogwaardig ontwerp en 
bouw
een grote betrouwbaarheid van de 
onderdelen en de apparatuur
beheers-, beperkings- en 
beschermingssystemen en 
toezichtkenmerken;
- een adequate organisatie, met
een effectief beheersysteem, met een grote 
toegewijdheid van het management aan 
een veiligheidscultuur
alomvattende operationele procedures en 
praktijken
alomvattende procedures voor het beheer 
van ongelukken
regelingen voor paraatheid met het oog op 
ongelukken
Beginsel 6: Paraatheid en reactie op 
noodsituaties
De lidstaten zorgen ervoor dat er regels 
worden vastgesteld voor de paraatheid en 
reactie op noodsituaties bij ongelukken in 
nucleaire installaties, overeenkomstig 
richtlijn 96/29/Euratom.

Or. xm

Motivering

De veiligheidsbeginselen van de IAEA en het Verdrag inzake nucleaire veiligheid hebben ook 
op een aantal activiteiten en installaties betrekking die niet onder deze richtlijn vallen. Deze 
bijlage bevat de beginselen van de IAEA en het Verdrag inzake nucleaire veiligheid die 
relevant zijn voor deze richtlijn en in het communautair kader moeten worden geïntegreerd. 
De aanpassing van de veiligheidsbeginselen van de IAEA en het Verdrag inzake nucleaire 
veiligheid houdt in dat de toelichting bij artikel 6, lid 1, zoals voorgesteld in een ander 
amendement aan de bijlage moet worden gekoppeld.
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Amendement 179
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage
ONTMANTELINGSFONDSEN

De ontmantelingsfondsen als bedoeld in 
artikel 8 bis van deze richtlijn moeten 
voldoen aan de volgende 
minimumcriteria:
1. De fondsen worden opgebouwd met de 
financiële bijdragen die de exploitanten 
van nucleaire installaties tijdens de 
exploitatie verstrekken en die erop 
berekend zijn dat er op het tijdstip waarop 
de installatie definitief wordt stilgelegd 
voldoende middelen aanwezig zijn om alle 
uitgaven in verband met de ontmanteling 
en het afvalbeheer, als gedefinieerd onder
punt 2, te dekken.
2. De bijdragen aan de fondsen worden 
gedaan met inachtneming van de 
geschatte levensduur van de installatie en 
met de gekozen strategieën voor 
ontmanteling en afvalbeheer, en wel zo 
dat met name de kosten kunnen worden 
gedekt van ontmanteling, het veilig 
langetermijnbeheer van het conventionele 
en radioactieve afval dat ontstaat bij 
ontmanteling van de installatie, en het 
veilige langetermijnbeheer van het 
verbruikte splijtstof van nucleaire 
installaties en van het afval dat ontstaat 
bij de opwerking, voor zover dit niet 
volledig is afgedekt als operationele 
kosten.
3. De activa van de fondsen moeten 
worden beheerd op een wijze die 
waarborgt dat er voldoende liquide 
middelen zijn voor het tijdschema van de 
ontmanteling en om te kunnen voldoen 
aan de ontmantelings- en 
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afvalbeheerverplichtingen en de onder 
punt 2 genoemde kosten.
4. De activa van de fondsen moeten 
uitsluitend bestemd zijn om de onder 
punt 2 genoemde kosten in 
overeenstemming met de 
ontmantelingsstrategie te dekken, en
mogen niet voor andere doeleinden 
worden gebruikt. Daartoe worden de 
ontmantelingsfondsen opgezet met eigen 
rechtspersoonlijkheid die onafhankelijk is 
van de exploitant van de installatie.
5. In het geval van een nucleaire 
installatie die wordt stilgelegd vóór de 
inwerkingtreding van de in artikel 14 van 
deze richtlijn bedoelde wetgevings-, 
regelgevings en administratieve 
bepalingen, of binnen [periode nog vast te 
stellen] van de inwerkingtreding van deze 
bepalingen, kunnen andere benaderingen 
worden gevolgd dan de oprichting van 
ontmantelingsfondsen zoals bedoeld in 
deze richtlijn. In het geval van een 
nucleaire installatie die wordt stilgelegd 
vóór de inwerkingtreding van de in artikel 
14 van deze richtlijn bedoelde wetgevings-
,  regelgevings en administratieve 
bepalingen, of binnen [periode nog vast te 
stellen] van de inwerkingtreding van deze 
bepalingen, kunnen andere benaderingen 
worden gevolgd dan de oprichting van 
ontmantelings- en afvalbeheerfondsen 
zoals bedoeld in deze richtlijn.
6. De lidstaten moeten de regels 
vaststellen voor de overdracht van de voor 
de ontmanteling en het afvalbeheer 
vereiste middelen die de exploitanten voor 
de inwerkingtreding van de ingevolge de 
onderhavige richtlijn vastgestelde 
uitvoeringsbepalingen hebben 
gereserveerd. Deze overdrachten moeten 
plaatsvinden binnen een periode van ten 
minste drie jaar vanaf de in artikel 12 
vermelde datum.

Or. en
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Motivering

Reeds in maart 2002 heeft het Parlement, tijdens de eerste lezing van de richtlijn betreffende 
de elektriciteitsmarkt, aangegeven dat het gebruik van fondsen voor ontmantelings- en 
afvalbeheeractiviteiten de werking van de elektriciteitsmarkt zou kunnen beïnvloeden 
vanwege de voordelen voor bedrijven die deze fondsen ook voor marktacquisities zouden 
mogen aanwenden. Vandaar dat er duidelijker richtsnoeren en nalevingsmechanismen 
moeten worden ontwikkeld onder het EG-Verdrag om deze marktverstoring te vermijden.
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