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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad (Euratom) houdende instelling van een 
communautair kader voor nucleaire veiligheid
(COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0790),

– gelet op de artikelen 31 en 32 van het Euratom-Verdrag, op grond waarvan het Parlement 
door de Raad is geraadpleegd (C6-0026/2009),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0000/2009),

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

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 119, tweede alinea van het 
Euratom-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

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

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

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

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De fundamentele beginselen en
voorschriften van de Internationale 
Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) 
vormen een praktisch kader waarop 
nationale veiligheidseisen van de lidstaten 
moeten worden gebaseerd, en de lidstaten 

(10) De fundamentele beginselen,
voorschriften en richtsnoeren van de 
Internationale Organisatie voor 
Atoomenergie (IAEA) vormen een geheel 
van regels en een praktisch kader waarop 
nationale veiligheidseisen van de lidstaten 
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hebben overigens een grote bijdrage 
geleverd voor de verbetering van die 
fundamentele beginselen en voorschriften. 

moeten worden gebaseerd, en de lidstaten 
hebben overigens een grote bijdrage 
geleverd voor de verbetering van die 
fundamentele beginselen, voorschriften en 
richtsnoeren. Die regels dienen de beste 
internationale praktijk te 
vertegenwoordigen waar het gaat om 
veiligheidsvoorschriften en daarom ook 
een goede basis te vormen voor 
communautaire wetgeving. Zij kunnen 
niet in het gemeenschapsrecht worden 
opgenomen door middel van eenvoudige 
verwijzing naar de IAEA 
Veiligheidsnormen No. SF-1 (2006) in 
deze richtlijn. Daarom moet een bijlage 
met de fundamentele 
veiligheidsbeginselen aan de richtlijn 
worden toegevoegd. 

Or. en

Motivering

De IAEA-veiligheidsbeginselen zijn niet meer dan aanbevelingen zonder bindende werking, 
en kunnen als zodanig niet in het gemeenschapsrecht worden ingevoerd door simpele 
verwijzing in deze richtlijn naar de Safety Standards Series van de IAEA. Daarom moet een 
bijlage met de fundamentele veiligheidsbeginselen aan de richtlijn worden toegevoegd.  Deze 
benadering heeft als duidelijk voordeel dat meer zekerheid bestaat omtrent de regeling op 
gemeenschapsniveau, en verschaft ook de rechtsgrondslag voor de uitvoering van die 
beginselen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Om te zorgen voor toegang tot 
informatie, inspraak van het publiek en 
transparentie nemen de lidstaten alle 
passende maatregelen ter uitvoering van 
de verplichtingen die zijn vervat in 
internationale verdragen die in nationaal, 
internationaal, of grensoverschrijdend 
verband reeds in de nodige vereisten  
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voorzien, zoals het verdrag betreffende 
toegang tot informatie, inspraak bij 
besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzake milieuaangelegenheden  (Verdrag 
van Aarhus , 25 juni 1998)1.
---------------------------------------------------------------
1 PB L 124 van 17.5.2005, blz. 1; PB L 164 van 
16.6.2006, blz. 17 en Verordening (EG) nr. 
1367/2006, PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13.

Or. en

Motivering

In verband met de transparantievereisten in artikel 5 van het huidige voorstel.

Amendement 3

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 de 
nucleaire installaties te waarborgen, 
moeten de lidstaten de 
regelgevingsinstanties oprichten als 
autoriteiten die onafhankelijk staan jegens 
belangen waarvan een onwenselijke 
invloed kan uitgaan op besluiten omtrent 
nucleaire veiligheidskwesties.  De 
regelgevingsinstanties moeten over 
adequate vakbekwaamheden en middelen 
beschikken om hun taken te kunnen 
vervullen.

Or. en

Motivering

In verband met amendement 20 op artikel 4, lid 1, over de onafhankelijkheid van de 
regelgevingsinstantie, zoals voorgesteld door de rapporteur. 
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Amendement 4

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 het toezicht op de nucleaire 
installaties in de lidstaten, moeten 
voornamelijk samenwerken in het kader 
van de Europese Groep op hoog niveau 
voor nucleaire veiligheid en afvalbeheer.
De Groep op hoog niveau heeft tien 
beginselen vastgesteld voor de regulering 
van de nucleaire veiligheid  die belangrijk 
zijn in het kader 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,

Or. en

Amendement 5

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 tot stand te brengen en de rol 
van de nationale regelgevingsinstanties te 
versterken.

Or. en

Motivering

Het is juister om in het eerste artikel de aanpak van de richtlijn uiteen te zetten, namelijk een 
wetgevingskader in te voeren voor de nucleaire veiligheid in de Europese Unie.
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Amendement 6

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. Niet van toepassing op Nederlandse 
tekst.

Or. en

Motivering

Omdat de richtlijn een gemeenschappelijk kader wil invoeren waarbij de veiligheidsnormen 
van het IAEA in een bijlage worden opgenomen, moet worden onderstreept dat wat in de 
richtlijn staat geschreven in de lidstaten moet worden uitgevoerd. (Dit amendement is niet 
van toepassing op Nederlandse versie).

Amendement 7

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 en radioactief 
afval, een verrijkingsinstallatie of een 
opwerkingsfaciliteit;

Or. en
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Amendement 8

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 autoriteit 
of stelsel van autoriteiten waaraan door 
een lidstaat de wettige bevoegdheid wordt 
toegewezen tot uitvoering van het 
regelgevingsproces, waaronder de afgifte 
van vergunningen en tevens de 
regelgeving van nucleaire veiligheid, 
stralingsveiligheid en de veiligheid van 
radioactief afval en van het vervoer 
daarvan; 

Or. en

Motivering

 Er moet duidelijkheid bestaan rond de taken die worden toebedeeld aan de 
regelgevingsinstantie die belast is met het reguleren en controleren van de 
veiligheidsaspecten van nucleaire installaties. Dat is een andere materie dan de 
vergunningsprocedures als zodanig, die onder verantwoordelijkheid van nationale of 
overheidsinstanties vallen.

Amendement 9

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 overheid of 
door een van overheidswege erkende 
nationale autoriteit 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;
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Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement 8 op artikel 2 - punt (8).

Amendement 10

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 werd 
verleend.

Or. en

Motivering

Ten aanzien van artikel 6, lid 2, is het de vraag wanneer nieuwe vereisten, met name voor de 
veiligheid van het ontwerp, mogen worden ingevoerd. De bedrijfsvergunning komt pas aan 
het einde van het reguleringsproces, wanneer de bouw is voltooid en herziening van het 
veiligheidsbestek nauwelijks meer denkbaar is. 

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verantwoordelijkheid en kader voor de 
veiligheid van nucleaire installaties

Wettig kader voor de veiligheid van 
nucleaire installaties

Or. en

Motivering

Zoals het er nu staat, is het gewijzigde artikel 3 een samenvoeging van de artikelen 3, 4, 8 en 
10 van het voorstel, en betreft het de verplichting van de lidstaten om een wet- en regelgevend 
kader voor de regulering van en het toezicht op kerninstallaties in te voeren. Hierbij gaat het 
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om: (i) een behoorlijk reguleringskader, dat onder meer nationale veiligheidseisen, een 
vergunningenstelsel, en toezichthoudende inspecties omvat, waarbij de lidstaten het recht 
houden om strengere veiligheidsmaatregelen op te leggen;  (ii) prioriteit voor 
veiligheidsbeleid; (iii)  peer review van het regelgevinskader en de regelgevingsinstantie 
zoals deze zijn ingevoerd.. 

Amendement 12

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 
staat. De veiligheidsmaatregelen en -
controles die in een nucleaire installatie 
moeten worden uitgevoerd, worden 
uitsluitend door de regelgevingsinstantie 
en de vergunninghouder vastgelegd.

Schrappen

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

Zie de bepalingen die bij amendement 33 zijn ingevoegd in artikel 7 - lid 1 (nieuw ).

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten scheppen en handhaven een 1. De lidstaten scheppen en handhaven een 
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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.

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 dat voorziet in 
opschorting, wijziging of intrekking van 
de vergunning, met inbegrip van de nodige 
handhavingsmaatregelen.

Or. en

Motivering

Zie motivering van amendement 11 op artikel 3 – titel.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien toe op invoering 
van wetgeving op grond waarvan de 
bedrijfsvergunning van een nucleaire 
installatie wordt ingetrokken in geval van 
ernstige inbreuk op de 
vergunningsvoorwaarden. 

Or. en

(Nieuw amendement door gedeeltelijke herformulering van artikel 8 - lid 2)

Motivering

Zie motivering van amendement 11 op artikel 3 – titel.
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten zien erop toe dat alle 
organisaties wier activiteiten direct met 
nucleaire installaties verband houden, een 
beleid hanteren dat de nodige prioriteit 
aan nucleaire veiligheid toekent.

Or. en

Motivering

Zie motivering van amendement 11 op artikel 3 – titel.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De lidstaten zien erop toe dat de 
regelgevingsinstantie zelf en het nationale 
regelgevingsysteem ten minste om de tien 
jaar een internationale peer review 
ondergaan die tot doel heeft de 
regelgevingsinfrastructuur continu te 
verbeteren.
De lidstaten delen de resultaten van de 
internationale peer review mee aan de 
Commissie.

Or. en

(Nieuw amendement door gedeeltelijke herformulering van artikel 4 - lid 5)

Motivering

Met internationale peer reviews kunnen de lidstaten en hun regelgevingsinstanties beste 
praktijken uitwisselen en tot een gedeelde opvatting komen omtrent de internationale 
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vereisten en die van de EG.  Dit zou de harmonisering van de veiligheidsvereisten op EG-
niveau en de voortdurende verbetering van de nucleaire veiligheid in de Gemeenschap ten 
goede komen.  De Commissie dient op de hoogte te worden gehouden van de resultaten van 
de peer reviews. 

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. De lidstaten kunnen 
stringentere veiligheidsmaatregelen 
vaststellen dan die welke in deze richtlijn 
zijn vervat.

Or. en

(Nieuw amendement geheel overgenomen van 10)

Motivering

Zie motivering van amendement 11 op artikel 3 – titel.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Regelgevingsinstanties Aanwijzing en taken van de 
regelgevingsinstanties

Or. en

Motivering

Deze herformulering van artikel 4 handelt over de regelgevingsinstantie, en haar taken, 
middelen en bevoegdheden.  Met name dient de onafhankelijkheid van de 
regelgevingsinstantie ten opzichte van de overheid en het nucleaire industriebeleid duidelijk 
te worden versterkt en verder uitgewerkt. 
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De lidstaten wijzen een nationale 
regelgevingsinstantie aan die 
verantwoordelijk is voor regelgeving, 
toezicht, en evaluatie met betrekking tot 
de veiligheid van nucleaire installaties.

Or. en

Motivering

Zie motivering van amendement 18 op artikel 4 – titel.

Amendement 20

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 in de uitvoering van 
haar regelgevende taak 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 ongewenste 
invloed die de besluitvorming omtrent 
veiligheidskwesties kan aantasten. Te dien 
einde zien de lidstaten erop toe dat de 
regelgevingsinstantie, bij de uitvoering 
van de regelgevingstaken die haar bij deze 
richtlijn zijn opgelegd, juridisch 
gescheiden is en onafhankelijk 
functioneert van alle andere publieke of 
particuliere entiteiten en dat haar 
personeel en de personen die belast zijn 
met het beheer onafhankelijk zijn van 
marktbelangen en geen instructies 
verlangen of ontvangen van regeringen of 
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andere openbare of particuliere entiteiten.

Or. en

Motivering

Zie motivering van amendement 18 op artikel 4 – titel.

Amendement 21

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. De lidstaten zien erop toe dat de 
regelgevingsinstanties het nodige gezag, de 
nodige bevoegdheden en de nodige 
financiële en personele middelen hebben 
om de hun toegewezen taken en 
verplichtingen te vervullen. De 
regelgevingsinstantie houdt toezicht op en 
reglementeren de veiligheid van nucleaire 
installaties en waarborgen dat aan de 
geldende veiligheidseisen en 
vergunningsvoorwaarden wordt voldaan.

Or. en

Motivering

Zie motivering van amendement 18 op artikel 4 – titel.

Amendement 22

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 

Schrappen
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inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
ontmanteling van nucleaire installaties.

Or. en

Motivering

Zie de motivering van amendement 8 op artikel 2, punt 8) en de bepalingen die bij 
amendement 23 zijn ingevoegd in artikel 4 - lid 3 bis (nieuw ).

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
regelgevingsinstantie evaluaties van de 
nucleaire veiligheid, desbetreffend 
onderzoek, controles en, wanneer nodig, 
handhavingsacties uitvoert gedurende de 
gehele levensduur van de nucleaire 
installaties, ook tijdens de ontmanteling 
daarvan.

Or. en

(Nieuw amendement door gedeeltelijke herformulering van artikel 8 - lid 1)

Motivering

Zie motivering van amendement 18 op artikel 4 – titel.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten zien erop toe dat de 
regelgevingsinstantie de bevoegdheid 
krijgt om de werking van een kerncentrale 
stil te laten leggen zodra de veiligheid niet 
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meer is gewaarborgd.

Or. en

(Nieuw amendement door gedeeltelijke herformulering van artikel 8 - lid 3)

Motivering

Zie motivering van amendement 18 op artikel 4 – titel.

Amendement 25

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

Motivering

See provisions reintroduced in amendment 35 on article 7 - paragraph 3.

Amendement 26

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
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Motivering

Zie de heringevoerde bepalingen in amendement 16 op artikel 3 - lid 2 quater (nieuw), inzake 
het door de lidstaten in te voeren wetgevingskader.

Amendement 27

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 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 wetgeving en internationale 
verplichtingen.

Or. en

Amendement 28

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 lokatiekeuze, het ontwerp, de 
bouw, de exploitatie en de ontmanteling 
van nucleaire installaties geven de 
lidstaten toepassing aan de de Safety 
fundamentals van de IAEA (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
nr. SF-1 (2006)), zoals die in de bijlage 
nader zijn gespecificeerd.  Zij geven ook 
toepassing aan de verplichtingen en eisen 
die zijn vervat in het Verdrag inzake 
nucleaire veiligheid .
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________________________________________________________________

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

Or. en

Motivering

Zie overweging 10. Verwijzing in een richtlijn naar een niet-bindende regeling  maakt die 
regeling nog niet bindend.  Om de inhoud van de Safety fundamentalsbindend te maken, 
moeten de bepalingen daarvan in de bindende regeling worden overgenomen zodat zij 
daarvan deel uitmaken. Overname van de bepalingen van de Safety fundamentals in een 
bijlage zou:  (i) in overeenstemming zijn met de Gemeenschappelijke praktische handleiding 
van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie ten behoeve van eenieder die binnen 
de Gemeenschapsinstellingen bij de opstelling van wetteksten is betrokken; (ii) de 
rechtszekerheid waarborgen ten aanzien van de tekst met alleen een enkele verwijzing naar de 
IAEA beginselen zoals hierboven. 

Amendement 29

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie motivering van amendement 28 op artikel 6 – lid 1 – alinea 1.
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Amendement 30

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. Bij de vergunningverlening voor 
nieuwe kernreactoren streven de lidstaten 
ernaar aanvullende veiligheidseisen uit te 
werken, die beantwoorden aan het 
beginsel van continue verbetering aan de 
hand van de operationele ervaring met 
bestaande reactoren, de inzichten 
ontleend aan veiligheidsanalyses voor 
operationele centrales, de huidige stand 
van de technologie en methodologie, en de 
resultaten van veiligheidsonderzoek.

Or. en

Motivering

Naarmate de technologie en veiligheidsnormen verbeteren moeten ook de veiligheidsvereisten 
voor nucleaire installaties steeds zwaarder worden.  Het veiligheidsniveau in nucleaire 
installaties wordt zo als in een wedloop steeds verder opgedreven zodat steeds de hoogst 
mogelijke veiligheid wordt verkregen.  De verwijzing naar de veiligheidsnormen van de 
WENRA ten aanzien van nieuwe kernreactoren kan niet in de tekst van de richtlijn worden 
opgenomen omdat de gemeenschappelijke veiligheidsnormen voor reactors in de toekomst 
nog niet zijn uitgerijpt. De EG kan de lidstaten niet verplichten deze norm reeds toe te passen.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingen van de vergunninghouders Verantwoordelijkheden  van 
vergunninghouders

Or. en
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Motivering

Dit artikel zoals geherformuleerd en gewijzigd, ziet op de verantwoordelijkheid  van de 
vergunninghouder: de lidstaten dragen er zorg voor dat de hoofdverantwoordelijkheid voor 
de veiligheid van een kerninstallatie bij de houder van de desbetreffende vergunning berust, 
en nemen passende maatregelen om te waarborgen dat iedere vergunninghouder zijn 
verantwoordelijkheid in acht neemt.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De lidstaten zien erop toe dat de 
primaire verantwoordelijkheid voor de 
veiligheid van nucleaire installaties 
gedurende de hele levensduur van die 
installaties bij de vergunninghouder 
berust. Deze verantwoordelijkheid van de 
vergunninghouder kan niet worden 
overgedragen.

Or. en

(Nieuw amendement door gedeeltelijke herformulering van artikel 3 - leden 1 en 2)

Amendement 33

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 zien erop toe dat 
vergunninghouders hun nucleaire 
installaties ontwerpen, bouwen, 
exploiteren en ontmantelen conform de 
bepalingen van artikel 6, lid 1 en lid 2.

Or. en
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Amendement 34

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. De lidstaten zien erop toe dat 
vergunninghouders  beheerssystemen 
instellen die geregeld door de 
regelgevingsinstantie worden 
gecontroleerd, en die ten uitvoer leggen.

Or. en

Amendement 35

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. De lidstaten zien erop toe dat 
vergunninghouders  over voldoende 
financiële en personele middelen 
beschikken om aan hun verplichtingen te 
kunnen voldoen. Het personeel bij een 
vergunninghouder dient voldoende te zijn 
gekwalificeerd voor alle werkzaamheden 
die voor de nucleaire veiligheid van 
belang zijn. 

Or. en

Amendement 36

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 

Schrappen
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gedurende de gehele levensduur van de 
nucleaire installaties, inclusief tijdens 
hun ontmanteling.

Or. en

Motivering

Zie de bepalingen die bij amendement 23 zijn ingevoegd in artikel 4 - lid 3 bis (nieuw ).

Amendement 37

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie de bepalingen die bij amendement 14 zijn ingevoegd in artikel 3 - lid 2 bis (nieuw ).

Amendement 38

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.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Zie de bepalingen die bij amendement 24 zijn ingevoegd in artikel 4 - lid 3 ter (nieuw ).

Amendement 39

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 dragen er zorg voor dat op 
nationaal niveau in de lidstaten passende 
gelegenheid wordt geboden voor 
elementaire en voortgezette theorie- en 
praktijkopleiding op het gebied van 
nucleaire veiligheid, zonodig  op basis van 
transnationale samenwerking 

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen stringentere 
veiligheidsmaatregelen vaststellen dan die 
welke in deze richtlijn zijn vervat.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie de heringevoerde bepalingen in amendement 16 op artikel 3 - lid 2 quater (nieuw), inzake 
het door de lidstaten in te voeren wetgevingskader,inclusief het recht van de lidstaten om 
strengere veiligheidsmaatregelen op te leggen.
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Amendement 41

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 dezelfde tijdstippen en 
met dezelfde frequentie als zij hun 
nationale verslagen uitbrengen voor de 
evaluatiebijeenkomsten ingevolge het 
Verdrag inzake nucleaire veiligheid. Op 
basis van dit verslag rapporteert de 
Commissie 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

Motivering

(i) Er moet gezorgd worden voor een goede coördinatie met de verslagen van de lidstaten 
ingevolge de desbetreffende bepalingen van het verdrag inzake nucleaire veiligheid.
(ii) Toezicht, verslaglegging en transparantie zijn voor de uitvoering van de richtlijn van het 
allergrootste belang. Dit is belangrijk om te zorgen dat het EP betrokken blijft bij 
aangelegenheden onder hoofdstuk III van het Euratomverdrag en dat het EP nauwgezet op de 
hoogte wordt gehouden.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

bepalingen.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage (nieuw)

Text proposed by the Commission Amendement

Bijlage
VEILIGHEIDSBEGINSELEN1

Beginsel 1: verantwoordelijkheid voor 
veiligheid - de lidstaten zien erop dat de 
primaire verantwoordelijkheid voor de 
veiligheid van een nucleaire installatie bij 
de vergunninghouder berust
elke lidstaat ziet erop toe dat de 
vergunninghouder maatregelen heeft 
ingevoerd om:
- de nodige vakbekwaamheid tot stand te 
brengen en te handhaven;
- te voorzien in afdoende opleiding en 
voorlichting;
- procedures en regelingen vast te stellen 
voor de handhaving van de veiligheid 
onder alle omstandigheden;
- de deugdelijkheid van het ontwerp en de 
kwaliteit van de faciliteiten en activiteiten 
en de daarmee samenhangende uitrusting 
te verifiëren;
- te zorgen voor de veilige controle van 
alle radioactief materiaal dat wordt 
gebruikt, geproduceerd, opgeslagen of 
vervoerd;
- te zorgen voor de veilige controle van 
alle radioactief afval dat wordt 
gegenereerd.
Deze verantwoordelijkheden worden 
vervuld in overeenstemming met de 
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geldende veiligheidsdoelstellingen en -
vereisten zoals vastgesteld of goedgekeurd 
door de regelgevinsinstantie, en de 
vervulling ervan moet worden verzekerd 
door implementatie van het 
managementsysteem.
Omdat beheer van radioactief afval vele 
generaties kan duren, moet worden gelet 
op de wijze waarop de 
verantwoordelijkheden van de 
vergunninghouder (en van de regulator) 
worden vervuld ten aanzien van huidige 
en te verwachten toekomstige 
verrichtingen. Er moeten ook regelingen 
worden getroffen voor de continuïteit van 
verantwoordelijkheden en de vervulling 
van fundamentele vereisten over langere 
termijn.
[Beginsel 2]
Beginsel 3: Leiderschap en management 
voor veiligheid - in organisaties en 
faciliteiten die te maken hebben met 
nucleaire veiligheid moet met het oog op 
de veiligheid voor effectief leiderschap en 
management worden gezorgd
Leiderschap in 
veiligheidsaangelegenheden moet op de 
hoogste niveaus in de organisatie worden 
getoond. Veiligheid moet worden bereikt 
en gehandhaafd door middel van een 
effectief managementsysteem. Dit systeem 
moet alle elementen van het management 
omvatten zodat de veiligheidsvereisten in 
samenhang met andere vereisten worden 
geformuleerd en toegepast, waaronder de 
vereisten inzake prestatieniveau, kwaliteit 
en veiligheid, en zodanig dat de veiligheid 
niet in het gedrang komt door andere 
vereisten of eisen. Het 
managementsysteem moet ook zorgen 
voor bevordering van een 
veiligheidscultuur, regelmatige evaluatie 
van de veiligheidsnaleving en de 
toepassing van uit ervaring geleerde 
lessen.
Een veiligheidscultuur die op houding en 
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gedrag met betrekking tot de veiligheid 
van alle organisaties en individuele 
personen ziet moet in het 
managementsysteem worden geïntegreerd.
Veiligheidscultuur omvat:
- een individuele en collectieve 
toegewijdheid aan veiligheid bij de 
leiding, het management en het personeel 
op alle niveaus;
- verantwoordingsplicht van organisaties 
en individuele personen op alle niveaus 
op het punt van veiligheid;
- maatregelen ter aanmoediging van een 
vraag- en leermentaliteit en ontmoediging 
van zelfgenoegzaamheid op het punt van 
veiligheid.
Een belangrijke factor in een 
managementsysteem is het inzicht in het 
gehele veld van interacties tussen 
individuele personen op alle niveaus met 
technologie en met organisaties. Om 
menselijk en organisationeel 
terkortschieten te voorkomen, moet 
rekening worden gehouden met 
menselijke factoren en moeten goede 
prestaties en goede praktijken worden 
gesteund.
De regelgevingsinstantie verlangt een 
evaluatie van de nucleaire veiligheid voor 
alle nucleaire installaties, volgens een 
stapsgewijze benadering.
Veiligheidsbeoordeling omvat de 
systematische analyse van normale 
exploitatie en de gevolgen daarvan, van de 
manieren waarop storingen zich kunnen 
voordoen en van de consequenties van 
zulke storingen. Veiligheidsevaluaties 
omvatten de veiligheidsmaatregelen die 
nodig zijn om het risico te beheersen, en 
het ontwerp van de aangebrachte 
veiligheidsvoorzieningen moet worden 
geëvalueerd om aan te tonen dat zij aan 
de verlangde veiligheidsfuncties 
beantwoorden. Waar controlemaatregelen 
of operationele actie nodig zijn voor 
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handhaving van de veiligheid, moet een 
initiële veiligheidsevaluatie plaatsvinden 
om aan te tonen dat de getroffen 
voorzieningen deugdelijk en betrouwbaar 
zijn. Een faciliteit mag alleen worden 
gebouwd en in bedrijf genomen of een 
activiteit mag alleen worden aangevangen 
wanneer ten genoegen van de 
regelgevende instantie is aangetoond dat 
de voorgestelde veiligheidsmaatregelen 
afdoende zijn.
Het proces van veiligheidsevaluatie voor 
faciliteiten en activiteiten wordt geheel of 
gedeeltelijk herhaald indien dit later 
tijdens de bedrijfsvoering nodig blijkt om 
rekening te kunnen houden met 
gewijzigde omstandigheden (zoals 
toepassing van nieuwe normen of 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen), de verwerking van 
praktijkervaring, wijzigingen en de 
gevolgen van veroudering. Voor operaties 
die lange tijdsperioden voortduren worden 
de evaluaties steeds herzien en herhaald 
wanneer dat nodig is. Zulke operaties 
mogen worden voortgezet wanneer zulke 
herevaluaties ten genoegen van de 
regelgevende instantie aantonen dat de 
veiligheidsmaatregelen nog steeds 
afdoende zijn.
[Beginsel 4]
Beginsel 5: Optimalisering van 
bescherming - de lidstaten zien erop toe 
dat de bescherming wordt geoptimaliseerd 
zodat het hoogste niveau van veiligheid 
wordt geboden dat redelijkerwijs haalbaar 
is.
De veiligheidsmaatregelen die worden 
gehanteerd voor faciliteiten en activiteiten 
waaraan stralingsrisico's zijn verbonden, 
worden beschouwd als geoptimaliseerd 
wanneer zij de hoogste mate van 
veiligheid bieden die redelijkerwijs kan 
worden gehaald gedurende de levensduur 
van de faciliteit of activiteit, zonder 
oneigenlijke beperking van het gebruik 
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daarvan.
Om vast te stellen of stralingsrisico's zo 
laag zijn als redelijkerwijs bereikbaar is 
moeten al die risico's worden geëvalueerd, 
ongeacht of zij voortvloeien uit normale 
operaties of uit abnormale of accidentele 
omstandigheden (volgens een stapsgewijze 
benadering) en a priori en periodiek 
worden geherevalueerd gedurende de 
gehele levensduur van faciliteiten en 
activiteiten.
Waar sprake is van onderlinge 
afhankelijkheid van met elkaar verband 
houdende acties of tussen de daaraan 
verbonden risico's (bijvoorbeeld voor 
verschillende stages van de levensduur 
van een faciliteit of activiteit, voor risico's 
van verschillende groepen of voor 
verschillende fasen in het beheer van 
radioactief afval) moet daarmee ook 
rekening worden gehouden. Ook moet 
rekening worden gehouden met 
onzekerheden in de kennis.
Optimalisering van bescherming vergt 
beoordeling van de relatieve betekenis van 
verschillende factoren, waaronder:
- het aantal mensen (werknemers en 
publiek) dat aan straling kunnen worden 
blootgesteld;
- de waarschijnlijkheid van zulke 
blootstelling;
- de hoogte en de verspreiding van de 
ontvangen stralingsdoses;
- stralingsrisico's die uit voorzienbare 
gebeurtenissen voortvloeien;
- economische, sociale en ecologische 
factoren.
De optimalisering van de bescherming 
houdt ook in dat goede praktijken en 
gezond verstand moeten worden gebruikt 
om stralingsrisico's te voorkomen voor 
zover dit in dagelijkse activiteiten te doen 
is.
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De door de vergunninghouder aan 
veiligheid te besteden middelen, en de 
omvang en striktheid van de regels en de 
toepassing daarvan moeten in verhouding 
staan tot de omvang van de 
stralingsrisico's en de mate waarin deze 
beheersbaar zijn.
Regulering kan achterwege blijven 
wanneer dit niet wordt gerechtvaardigd 
door de omvang van de stralingsrisico's.
Beginsel 6: Beperking van risico's voor 
individuele personen - lidstaten zien erop 
toe dat maatregelen ter beheersing van 
stralingsrisico's verzekeren dat er geen 
individuele personen zijn die een 
onaanvaardbaar risico op schade dragen
Rechtvaardiging en optimalisering van 
bescherming waarborgen op zichzelf nog 
niet dat individuele personen geen 
onaanvaardbaar risico op schade dragen.
Derhalve moeten doses en 
stralingsrisico's worden gecontroleerd 
binnen nader gespecificeerde limieten.
Omgekeerd zijn doses- en risicolimieten 
op zichzelf niet voldoende om te zorgen 
voor de hoogst bereikbare bescherming 
onder de omstandigheden, omdat zij een 
juridische bovengrens van 
aanvaardbaarheid vormen, en daarom 
moeten zij worden aangevuld door de 
optimalisering van de bescherming. Dus 
zowel optimalisering van bescherming als 
limitering van doses en risico's voor 
individuele personen zijn nodig om het
gewenste veiligheidsniveau te bereiken.
Beginsel 7: Bescherming van huidige en 
toekomstige generaties - mensen en het 
milieu moeten nu en in de toekomst 
worden beschermd tegen stralingsrisico's
Stralingsrisico's kunnen nationale 
grenzen overschrijden en kunnen 
gedurende lange tijdsperioden blijven 
bestaan. De mogelijke consequenties voor 
nu en in de toekomst van huidige 
handelingen moeten in aanmerking 
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worden genomen bij de beoordeling van 
de afdoendheid van maatregelen ter 
beheersing van stralingsrisico's. In het 
bijzonder geldt:
- veiligheidsnormen gelden niet alleen 
voor lokale bevolking maar ook voor de 
bevolking die ver verwijderd is van 
faciliteiten en activiteiten.
- wanneer zulke effecten generaties lang 
blijven doorwerken moeten volgende 
generaties afdoende worden beschermd 
zonder belangrijke 
beschermingsmaatregelen te hoeven 
nemen.
Terwijl de effecten voor de menselijke 
gezondheid van stralingsblootstelling 
redelijk bekend zijn, zij het ook met 
onzekerheden, zijn de effecten van 
straling op het milieu minder grondig 
onderzocht. Het huidige systeem van 
stralingsbescherming verschaft in het 
algemeen voldoende bescherming van 
ecosystemen in de menselijke omgeving 
tegen schadelijke effecten van 
stralingsblootstelling. Het algemene 
oogmerk van de maatregelen voor 
ecologische bescherming is geweest 
ecosystemen te beschermen tegen de 
stralingsblootstelling die negatieve 
gevolgen zou hebben voor de populatie 
van soorten (en niet zozeer van 
individuele organismen).
Radioactief afval moet zo worden beheerd 
dat toekomstige generaties niet worden 
belast; dat wil zeggen de generaties die het 
afval produceren moeten veilige, 
werkbare en ecologisch aanvaardbare 
oplossingen vinden en toepassen voor het 
beheer op lange termijn. De opwekking 
van radioactief afval moet tot een 
haalbaar minimumniveau worden beperkt 
door middel van deugdelijke 
ontwerpmaatregelen en procedures als 
recycling en hergebruik van materiaal.
Beginsel 8: Voorkoming van ongevallen -
de lidstaten zien erop toe dat alle 
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praktische inspanningen worden gedaan 
om kern- of stralingsongevallen te 
voorkomen of in de gevolgen te beperken
De meest schadelijke consequenties die uit 
faciliteiten en activiteiten zijn 
voortgevloeid, zijn toe te schrijven aan het 
verlies van controle over een nucleaire 
reactorkern, een nucleaire kettingreactie, 
een radioactieve bron of een andere 
stralingsbron. Om te zorgen dat de kans 
op een ongeluk met schadelijke 
consequenties uiterst laag blijft, moeten 
maatregelen worden genomen:
- optreden van storingen of abnormale 
omstandigheden (waaronder inbreuk op 
veiligheid) te voorkomen die tot een 
dergelijk controleverlies kunnen leiden;
- escalatie van zulke storingen of 
abnormale omstandigheden die wel 
optreden, te vermijden;
- het verlies van een radioactieve bron of 
andere stralingsbronnen, of van de 
controle daarover te voorkomen.
De primaire methode voor het voorkomen 
en het opvangen van de consequenties 
van ongevallen is een verdediging in de 
diepte. Verdediging in de diepte wordt in 
de eerste plaats bereikt door combinatie 
van een aantal achtereenvolgende en 
onderling onafhankelijke 
beschermingsniveaus die eerst moeten 
bezwijken voordat schadelijke effecten 
aan mensen of het milieu kunnen worden 
toegebracht. Wanneer het ene 
beschermingsniveau het begeeft is er nog 
steeds het volgende niveau. Mits naar 
behoren aangebracht zorgt verdediging in 
de diepte ervoor dat een enkele 
technische, menselijke of organisationele 
fout nog niet tot schadelijke effecten leidt 
en dat de waarschijnlijkheidsgraad voor 
combinaties van fouten of storingen die 
tot beduidende schadelijke effecten 
kunnen leiden, zeer laag is. De 
onafhankelijke doelmatigheid van de 
verschillende beschermingsniveaus is een 
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onmisbaar element voor verdediging in de 
diepte.
Verdediging in de diepte wordt geboden 
door een geschikte combinatie van:
- een effectief managementsysteem met 
een sterke toegewijdheid van het 
management aan veiligheid en een sterke 
veiligheidscultuur..
- adequate lokatiekeuze en de toepassing 
van goede ontwerp- en constructie-
eigenschappen die de nodige 
veiligheidsmarges, diversiteit en extra 
beveiliging bieden, hoofdzakelijk door het 
gebruik van:
a) ontwerp, technologie en materialen van 
hoge kwaliteit en betrouwbaarheid;
b) controle-, beperkings- en 
beschermingssystemen en 
bewakingsvoorzieningen;
c) een deugdelijke combinatie van 
inherente en ontworpen 
veiligheidseigenschappen.
- alomvattende operationele procedures 
en praktijken alsook procedures voor 
ongevallenbeheersing.
Procedures voor ongevallenbeheersing 
moeten tevoren worden uitgewerkt om te 
voorzien in middelen om de controle over 
een nucleaire reactorkern, een nucleaire 
kettingreactie of anders stralingsbronnen 
in geval van controleverlies terug te 
krijgen en eventuele schadelijke gevolgen 
op te vangen.
[Beginsel 9]
[Beginsel 10]
------------------------------------------------------------------------------

1 De tekst van de bijlage is identiek aan die van de 
Fundamental Safety Principles - Safety 
Fundamentals nr.SF-1, IAEA, 2006. Wanneer een 
punt van deSafety Fundamentals niet relevant is 
voor deze richtlijn is het nummer tussen haakjes 
weergegeven.

Or. en
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Motivering

De tekst van de bijlage is identiek aan die van de Fundamental Safety Principles - Safety 
Fundamentals nr. SF-1, IAEA, 2006, met enkele wijzigingen om de bepalingen aan te passen 
aan de verplichtingen voor de lidstaten. Ook zijn alleen de beginselen opgenomen die nieuwe 
bepalingen vormen, dus geen bepalingen waarvoor equivalente bepaling in het Verdrag 
inzake nucleaire veiligheid voorkomen of die reeds zijn terug te vinden in de richtlijn zelf of in 
het gemeenschapsrecht - zoals Richtlijn 96/29 waarin de hierboven genoemde fundamentele 
veiligheidsnormen zijn vastgelegd.
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TOELICHTING

Met dit richtlijnvoorstel wil de Commissie de procedure voor de invoering van een 
gemeenschappelijk EU-kader voor nucleaire veiligheid, waarmee oorspronkelijk in 2003  was 
begonnen, nieuw leven inblazen.  

Beoogd wordt een kader voor de nucleaire veiligheid in de EU, gebaseerd op een aantal 
operationele doelstellingen, namelijk versterking van de rol van de nationale 
regelgevingsinstanties, versterking van hun onafhankelijkheid, en het waarborgen van een 
hoog niveau van transparantie op het gebied van de veiligheid van nucleaire installaties. In het 
voorstel worden de belangrijkste beginselen overgenomen uit bestaande internationale 
instrumenten, zoals het Verdrag inzake nucleaire veiligheid (VNV) en de werkzaamheden 
inzake veiligheid van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA). 

De rapporteur is zeer vergenoegd met dit voorstel dat bijdraagt aan de versterking van het 
huidige Europese wetgevingskader waardoor de transparantie en het deugdelijk beheer van 
nucleaire activiteiten kunnen worden verbeterd. Het EP heeft er steeds op gehamerd1 dat er op 
communautair niveau dringend degelijke wetgeving en concrete maatregelen inzake de 
nucleaire veiligheid, het beheer van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van 
kerninstallaties tot stand moeten komen. Dit geldt in het bijzonder gezien het belang van 
kernenergie, die in 15 van de 27 lidstaten wordt geproduceerd en circa een derde van de totale 
vraag naar elektriciteit in de Europese Unie dekt. Kernenergie zal waarschijnlijk alleen maar 
verder aan belang winnen, gezien de "herleving" van deze energiebron - momenteel worden 
in vier lidstaten in totaal zes nieuwe kerncentrales gebouwd - en de verlenging van de 
levensduur van kerncentrales; ook is kernenergie een van de belangrijkste factoren voor een 
onafhankelijk energiebeleid in de EU en voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot, 
onderdeel van de strijd tegen de klimaatverandering.

Ofschoon de lidstaten zelf moeten uitmaken of zij kernenergie al dan niet in hun energiemix 
willen opnemen, blijft voor de Europese Unie de belangrijke rol weggelegd om te zorgen dat 
deze energiebron ontwikkeld wordt onder een regiem van bindende regels en een 
regelgevingskader uit hoofde van het Euratom-Verdrag. Inmiddels geldt als onbetwist dat aan 
de Commissie krachtens de artikelen 31 en 32 van het Euratomverdrag de bevoegdheid 
toekomt om op gebied van nucleaire veiligheid "uniforme veiligheidsnormen vast te stellen 
voor de gezondheidsbescherming van de bevolking en de werknemers en erop toe te zien dat 
deze worden toegepast", zoals het Hof van Justitie  in de zaak C-29/99, Commissie/Raad2

heeft beslist.

De benadering van de Commissie opent bovendien de weg naar ontwikkeling van een 
wetgevingscorpus op het gebied van geharmoniseerde normen voor nucleaire veiligheid en 
afgeleide wetgeving, dat als kader kan dienen voor de nationale wetgeving van de lidstaten 

                                               
1 Verslag Maldeikis inzake de beoordeling van Euratom – 50 jaar Europees nucleair beleid (A6-0129/2007, dd 
02.04.2007); Verslag Reul over conventionele energiebronnen en energietechnologie (A6-0348/2007, dd 
24.10.2007).

2 Zaak C-29/99 Commissie/Raad,  Jurispr. 2002, blz. I-11221.
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inzake nucleaire veiligheid. Ook is deze benadering van vitaal belang voor de Euratom-
samenwerkingsafspraken over nucleaire veiligheid,  toezicht op nucleair materiaal en bijstand 
aan derde landen, waarmee moet worden verzekerd dat alle nucleaire activiteit aan de hoogste 
veiligheidsnormen beantwoordt.  Dit voorstel verhoogt daarom de internationale 
geloofwaardigheid van de inspanningen van Euratom op gebied van nucleaire veiligheid.

AANBEVELINGEN VAN DE RAPPORTEUR

I - Beleidsoptie:
De  door de Commissie  gekozen beleidsoptie houdt in dat EG-wetgeving wordt uitgevaardigd 
waarmee een gemeenschappelijk kader wordt opgebouwd met behulp van bestaande 
internationale regels die reeds door de IAEA zijn uitgewerkt, en die worden aangevuld met 
extra veiligheidseisen voor nieuwe kernreactoren, met het oog op het bereiken, behouden en 
voortdurend verbeteren van de nucleaire veiligheid in de Gemeenschap. Dit kader voorziet in 
veiligheidsbeginselen en legt tevens de lidstaten de verplichting op om een wet- en 
regelgevingskader voor de regulering van en het toezicht op kerninstallaties tot stand te 
brengen, voornamelijk bestaande in nationale veiligheidsvereisten, een vergunningenstelsel 
voor nucleaire installaties, een onafhankelijke regelgevingsinstantie en een stelsel van 
toezicht, evaluatie en controle voor nucleaire installaties.

(i) De rapporteur kan in het algemeen instemmen met deze optie: deze beantwoordt volledig 
aan het subsidiariteitsbeginsel op een gebied waar sprake is van gedeelde bevoegdheden met 
de lidstaten. Daarnaast biedt deze optie voldoende flexibiliteit bij de tenuitvoerlegging van de 
richtlijn, doordat enerzijds gewaarborgd wordt dat de (in de richtlijn bedoelde) 
veiligheidsbeginselen een gemeenschappelijke definitie krijgen, en anderzijds aan de lidstaten 
de taak wordt overgelaten de nodige maatregelen vast te stellen, met de vrijheid om  eventueel 
strengere regels in te voeren. 
Dit beantwoordt aan het beginsel van nationale aansprakelijkheid voor de veiligheid van 
nucleaire instellingen, waarbij de hoofdverantwoordelijkheid bij de vergunninghouder berust, 
onder het toezicht van een onafhankelijke regelgevingsinstantie.

Op dit punt wil de rapporteur daarom een kleine verbetering voorstellen in de structurele 
ordening van het voorstel, die de hiërarchie beter laat uitkomen tussen de volgende normen en 
verantwoordelijkheden:  de definitie van een nationaal regelgevingskader; de rol van de 
onafhankelijke regelgevingsinstelling;  en de in te voeren beginselen en vereisten, en de 
verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

(ii) De rapporteur heeft er vertrouwen in dat de kaderrichtlijn tegelijkertijd voorziet in een 
werkelijke harmonisatie van de veiligheidsbeginselen: van de lidstaten wordt immers 
verlangd dat zij de IAIE-beginselen respecteren en hun verplichtingen ingevolge het Verdrag 
inzake nucleaire veiligheid nakomen, dat werd opgesteld onder de auspiciën van de IAEA.  
Hiermee erkent de Commissie dat de nodige regels op internationaal niveau al bestaan en 
goed zijn uitgewerkt. Zij vormen een goede basis voor de gemeenschapswetgeving, die dan 
ook vooral tot doel heeft voor een werkelijke en uniforme omzetting door de lidstaten te 
zorgen. 
De rapporteur is het er ook mee eens dat de normen, methoden en richtsnoeren van de IAEA 
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een deugdelijk kader bieden van de beste internationaal erkende praktijken , waarvan de 
meeste nationale vereisten zijn afgeleid. De invoering daarvan in het gemeenschapsrecht moet 
verzekeren dat aan de verplichtingen op EU-niveau wordt voldaan, en moet daarnaast de 
Commissie de nodige instrumenten aanreiken om de naleving van die regels te controleren en 
te sanctioneren, en erop toe te zien dat de nationale wetgevingen zich  aan de richtlijn 
conformeren.  

II - De geloofwaardigheid van de harmonisering van veiligheidsregels: 
(i) Er is de rapporteur veel aan gelegen dat wordt toegezien op een echte onafhankelijkheid 
van de regelgevingsinstantie.
De essentiële toegevoegde waarde van de voorgestelde richtlijn is gelegen in versterking van 
de rol van de nationale regelgevingsinstanties in de nationale wetgeving.  De rapporteur 
meent dat de rol van deze instantie beter moet worden omschreven en haar onafhankelijkheid 
moet worden vergroot.  Dat zorgt voor de legitimiteit waaraan zij de bevoegdheden moet 
ontlenen om alle nodige urgente maatregelen te nemen, waaronder ook opschorting van de  
werkzaamheid van een kerncentrale ( zie gewijzigd artikel 4).

(ii) De rechtszekerheid omtrent regulering op EU-niveau. 
De fundamentele beginselen, voorschriften en richtsnoeren van de Internationale Organisatie 
voor Atoomenergie (IAEA) vormen een geheel van regels en een praktisch kader waarop 
nationale veiligheidseisen van de lidstaten moeten worden gebaseerd. In het bijzonder erkent 
de Commissie dat de 10 fundamentele beginselen die de IAEA in 2006 heeft gepubliceerd, 
één enkel geheel van regels vormen dat de basis vormt voor de door de lidstaten in te voeren 
veiligheidsvereisten. De IAEA-veiligheidsbeginselen zijn niet meer dan aanbevelingen 
zonder bindende werking, en kunnen als zodanig niet in het gemeenschapsrecht worden 
ingevoerd door simpele verwijzing in deze richtlijn naar de Safety Standards Series van de 
IAEA. Daarom pleit de rapporteur ervoor dat een bijlage met de fundamentele 
veiligheidsbeginselen aan de richtlijn wordt toegevoegd. Deze benadering biedt als duidelijk 
voordeel meer zekerheid omtrent de regeling op gemeenschapsniveau, verschaft ook de 
rechtsgrondslag voor de tenuitvoeringlegging van die beginselen, en maakt de harmonisering 
op EU-niveau doelmatiger.
Wat betreft de verplichtingen uit hoofde van het verdrag inzake nucleaire veiligheid, acht de 
rapporteur het verheugend dat de richtlijn rechtstreeks verwijst naar de door de lidstaten 
aangegane verplichtingen. 
Welke rol aan WENRA en de GHN is toebedacht voor stroomlijning en nadere uitwerking 
van extra veiligheidseisen voor "nieuwe kernreactoren" blijft  onduidelijk. Het is niet zozeer 
de status van deze ad-hoc groepen (WENRA is een informele vereniging van nucleaire 
regelgevers) waartegen de rapporteur bedenkingen heeft als wel het feit dat veiligheidsniveaus 
en -normen voor toekomstige technologieën nog niet zijn uitgerijpt.  De richtlijn kan moeilijk 
op de resultaten van dit proces vooruitlopen door de lidstaten te verplichten die normen in hun 
wetgeving om te zetten. De rapporteur ziet hierin een bron van rechtsonzekerheid. 
Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel zou de rapporteur de lidstaten liever aanmoedigen 
door te gaan met de voortdurende verbetering van de veiligheidsnormen.  Naarmate de 
lidstaten de beste praktijken en ervaringen hanteren die beschikbaar zijn en die de 
technologische ontwikkelingen en verbeteringen weerspiegelen, wordt de harmonisering een 
“wedloop naar de top”, omdat de veiligheidsnormen een steeds hoger niveau bereiken en er 
steeds verbeteringen worden ingevoerd. 
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III - Transparantie
(i) Het huidige wetgevingskader moet worden versterkt met het oog op meer transparantie en 
aanvaarding onder het publiek.
De rapporteur stemt in met de verwijzing naar de verschillende internationale verdragen. Ook 
hier zijn reeds in nationaal, internationaal, of grensoverschrijdend verband, zoals het Verdrag 
van Aarhus of het Espoo-verdrag, voorschriften uitgewerkt voor toegang tot informatie, 
inspraak van het publiek en transparentie. Door van de lidstaten te verlangen aan deze 
verplichtingen te voldoen, geeft de richtlijn de Commissie de instrumenten in handen om erop 
toe te zien dat de lidstaten daadwerkelijk zorgen voor transparantie in het 
besluitvormingsproces en in de controleresultaten op gebied van veiligheid.
(ii) De rapporteur beschouwt toezicht, verslaglegging en transparantie als essentiële 
elementen voor de kaderrichtlijn. 
De rapporteur onderstreept dat ervoor gezorgd moet worden dat het EP betrokken blijft bij 
aangelegenheden die onder het Euratom-Verdrag vallen, en in het bijzonder dat het EP de 
middelen krijgt om zich op de hoogte te houden en de werkzaamheden op gebied van 
nucleaire veiligheid te blijven volgen.  

Het EP dient door de Commissie afdoende te worden geïnformeerd met de in artikel 11 
bedoelde regelmatige verslagen van de tenuitvoerlegging van de richtlijn, waarvan de 
frequentie moet worden afgestemd met de vereisten van het Verdrag nucleaire veiligheid en 
het daarin geregelde evaluatieproces. 
Die verslagen zullen evenals de peer reviews helpen om de beste praktijken te herkennen en 
daardoor bijdragen aan de voortdurende verbetering van nucleaire veiligheid in de 
Gemeenschap. Het EP moet deel hebben aan dat proces.

Om alle hierboven genoemde redenen stelt de rapporteur een aantal amendementen op het 
voorstel van de Commissie voor. 
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