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BEKNOPTE MOTIVERING

De rechtsgrondslag van dit voorstel voor een richtlijn van de Raad, waarover het Parlement 
slechts wordt geraadpleegd, is het Euratom-Verdrag. De Commissie overweegt dat hoofdstuk 
3 en artikel 2, letter b, en artikel 30 van het Euratom-Verdrag: een degelijke rechtsgrond 
vormen. De auteur dezes is echter van mening dat dit vragen opwerpt over de toepasselijkheid 
van bepaalde normen met betrekking tot gezondheid en veiligheid, raadpleging van 
werknemers en andere wetgeving overeenkomstig de EU-Verdragen – vandaar het eerste 
amendement inzake de rechtsgrond. Een dergelijke verandering zou ertoe leiden dat het 
Parlement volledig gaat medebeslissen over dit belangrijke onderwerp.

De begeleidende toelichting van de Commissie stelt:

"Het basisbeginsel voor het beheer van radioactieve afvalstoffen is inkapseling en isolatie om 
de mensen en de biosfeer te beschermen zolang het afval stralingsgevaar oplevert. Bovendien 
is het een aanvaard ethisch principe dat de maatschappij moet vermijden dat er een te zware 
last op toekomstige generaties wordt gelegd, wat betekent dat de verantwoordelijkheid bij de 
huidige generatie ligt – de generatie die de vruchten heeft geplukt van elektriciteit op basis 
van kernenergie of van nucleaire medische interventies – om alle bestaande afval correct te 
beheren."

Gelet op de betekenis van "isolatie", stel ik voor de werkingssfeer van de richtlijn uit te 
breiden, zodat alle werknemers bij wie verantwoordelijkheid rust voor het omgaan met 
radioactief afval en verbruikte splijtstof hieronder vallen: er kan niet worden aangenomen dat 
militair materiaal niet zal worden behandeld door burgers of in civiele installaties. Zij stelt 
ook voor een ruimere definitie te geven van hetgeen "radioactief afval" en "verbruikte 
splijtstof" is (artikel 3), zodat hieronder zoveel mogelijk werknemers vallen. Ook kan afval uit 
het verleden ten gevolge van verslechterende opslagomstandigheden leiden tot specifieke 
problemen bij de behandeling. Dit moet in overweging worden genomen bij 
veiligheidsplannen en gepaste aandacht krijgen.

Gelet op de potentieel rampzalige gevolgen van menselijke fouten bij het beheer van 
radioactief afval en verbruikte splijtstof, is het van wezenlijk belang dat er strenge normen 
bestaan voor training, veiligheid op de werkplek en inspectie door onafhankelijke teams. 
Werknemers zelf of hun vertegenwoordigers, zouden moeten worden geraadpleegd en worden 
betrokken bij de opstelling en toepassing van veiligheidsprocedures. Alle werknemers op 
locaties waar gevaarlijk materiaal wordt bewaard of diegenen die betrokken zijn bij het 
vervoer van dergelijk materiaal, zouden voortdurende nascholing moeten krijgen: dit betekent 
niet enkel het technisch personeel, maar alle werknemers, ongeacht de duur van hun 
arbeidsovereenkomst of hun rol op de locatie. Op ieder afvalniveau dienen alle werknemers te 
begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Gelet op het feit dat voor werknemers die betrokken 
zijn bij de meer gevaarlijke stoffen bepaalde limieten gelden wat blootstelling betreft, is het 
cruciaal dat voldoende geschoold personeel beschikbaar is en moet er tevens een middel 
aanwezig zijn om de gezondheid van werknemers te volgen. Ook is het belangrijk dat elke 
onderaannemer voldoet aan strenge criteria voor veiligheid en scholing en alle vaardigheden 
bezit om onderhoud of bouwwerkzaamheden of ieder ander noodzakelijk soort werk te 
verrichten. De auteur heeft een lijst gemaakt van voorstellen met betrekking tot al deze 
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onderwerpen, met inbegrip van de kwestie van de nodige middelen wegens aansprakelijkheid 
voor langdurige arbeidsgerelateerde aandoeningen.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

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 betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name op artikel 153,

Or. en

Motivering

De richtlijn heeft in haar huidige vorm tot doel nationaal sociaal beleid te coördineren op het 
gebied van de bescherming van de gezondheid van werknemers tegen risico's die ontstaan 
door verbruikte splijtstof en radioactief afval, en stelt geen basisnormen voor veiligheid vast, 
zoals de Euratomrechtsgrondslag vereist. De juiste rechtsgrondslag is derhalve artikel 153 
van het VWEU (Sociale politiek).

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Richtlijn 89/391/EEG van de Raad 
van 12 juni 1989 voorziet in de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Radioactief afval, met inbegrip van 
verbruikte splijtstof die als afval wordt 
beschouwd, vergt langdurige inkapseling 
en isolatie van de mens en het levende 
milieu. De specifieke aard ervan (het 
radionuclidengehalte) vereist dat er 
maatregelen worden genomen om de 
gezondheid van mens en milieu te 
beschermen tegen de gevaren van 
ioniserende straling, inclusief berging in 
aangepaste faciliteiten als eindpunt van de 
beheercyclus. Opslag van radioactief afval, 
inclusief opslag op lange termijn, is een 
tijdelijke oplossing die geen alternatief 
vormt voor berging.

(27) Radioactief afval, met inbegrip van 
verbruikte splijtstof die als afval wordt 
beschouwd, vergt geschikte 
conditionering, langdurige inkapseling en 
isolatie van de mens en het levende milieu. 
De specifieke aard ervan (het 
radionuclidengehalte) vereist dat er 
maatregelen worden genomen om de 
gezondheid van mens en milieu te 
beschermen tegen de gevaren van 
ioniserende straling, inclusief berging in 
aangepaste faciliteiten als eindpunt van de 
beheercyclus. Opslag van radioactief afval, 
inclusief opslag op lange termijn, is een 
tijdelijke oplossing die geen alternatief 
vormt voor berging.

Or. en

Motivering
De conditionering tot stabiele vormen van afval en geschikte verpakking zijn fundamentele 
vereisten voor veilige inkapseling en isolatie van de biosfeer.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Werknemers en het publiek lopen 
een onaanvaardbaar en toenemend risico 
wegens de omstandigheden waaronder 
bepaald afval uit het verleden, zoals 
plutoniumhoudend slib of besmet grafiet, 
is opgeslagen. Ongeconditioneerde, direct 
dispergeerbare vormen van afval en 
verbruikte splijtstof in onbeschermde 
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bassins, vormen zowel radiotoxische als 
zeer kwetsbare voorraden die een 
permanent risico op ongevallen of een 
doel voor terroristische aanvallen vormen.

Or. en

Motivering
Het gebrek aan geschikte conditionering van aanzienlijke hoeveelheden radioactief afval 
vormt een voortdurend gevaar en vereist maatregelen om de risico's voor de menselijke 
gezondheid en van milieuschade te verminderen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Het typische concept voor de 
opberging van kortlevend laag- en 
middelactief afval is ondiepe berging. Na 
30 jaar van onderzoek wordt algemeen in 
technische zin aanvaard dat diepe 
geologische berging de meest veilige en
duurzame keuze is als eindpunt voor het 
beheer van hoogactief afval en van als 
afval beschouwde verbruikte splijtstof. Er 
dient bijgevolg te worden gewerkt aan de 
toepassing van de bergingsoptie.

(29) Concepten voor de opberging van 
kortlevend laag- en middelactief afval 
variëren van ondiepe berging (in 
gebouwen, begraven op geringe diepte of 
begraven op enkele tientallen meters 
onder het oppervlak) tot ultramoderne 
opberging in geologische opslagplaatsen 
op 70-100 m ondergronds. Na 30 jaar van 
onderzoek wordt algemeen door 
belangengroepen op nucleair gebied 
aangenomen dat diepe geologische 
berging de meest duurzame keuze is als 
eindpunt voor het beheer van hoog 
radioactief afval. Indien de 
veiligheidsanalyses van de voorgestelde 
methoden voor diepe geologische berging 
kunnen worden verzekerd, kan een stap in 
de richting van de toepassing van de 
bergingsoptie worden overwogen.

Or. en

Motivering

Near surface disposal for short lived low and intermediate level waste can be anything from 
disposal in buildings to disposal several tens of metres below the surface.
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No concept for final disposal of high-level nuclear waste has been licensed so far and 
therefore no safety case has been approved. 
Spent fuel must be defined as waste, unless it is clear that it will be reprocessed in the near 
term. Otherwise, there is a risk that Member States keep their spent fuel out of the EU legal 
framework simply by unilaterally declaring an intention to do something with the spent fuel in 
the future. This has implications for regulations regarding worker safety and appropriate 
training.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Hoewel iedere lidstaat 
verantwoordelijk is voor zijn beleid inzake 
het beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval, dient dat beleid de 
desbetreffende fundamentele 
veiligheidsbeginselen zoals vastgelegd 
door de IAEA in acht te nemen. Iedere 
lidstaat heeft de ethische plicht om ervoor 
te zorgen dat toekomstige generaties geen 
te zware last ondervinden van de 
verbruikte splijtstof en het radioactief afval 
van vandaag en van het afval dat de 
ontmanteling van de bestaande 
kerninstallaties naar verwachting met zich 
mee zal brengen.

(30) Hoewel iedere lidstaat 
verantwoordelijk is voor zijn beleid inzake 
het beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval, dient dat beleid de 
desbetreffende fundamentele 
veiligheidsbeginselen zoals vastgelegd 
door de IAEA in acht te nemen. Iedere 
lidstaat heeft de ethische plicht om ervoor 
te zorgen dat toekomstige generaties geen 
te zware last ondervinden van de 
verbruikte splijtstof en het radioactief afval 
van vandaag en van het afval dat de 
ontmanteling van de bestaande 
kerninstallaties naar verwachting met zich 
mee zal brengen. Lidstaten moeten 
derhalve beleid voor ontmanteling 
opstellen dat garandeert dat faciliteiten na 
sluiting ervan zo veilig en snel mogelijk 
worden ontmanteld.

Or. en

Motivering
De huidige termijnen voor ontmanteling lopen tussen de verschillende lidstaten sterk uiteen, 
van onmiddellijk tot een termijn van 100 jaar. Dit is onaanvaardbaar in het licht van de in de 
vorige zin bepaalde ethische plicht.
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Werknemers in de hele keten van 
beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval moeten worden 
beschermd, ongeacht hun activiteit of 
status; de gevolgen op lange termijn voor 
gezondheid en veiligheid van werknemers 
moeten in ieder beheersinstrument voor 
verbruikte splijtstof en radioactief afval in 
aanmerking worden genomen.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 ter) Bij de uitvoering van deze 
richtlijn moet speciaal aandacht worden 
besteed aan werknemers die risico lopen: 
niet-naleving van de wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid moet 
onmiddellijk en streng worden bestraft.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) EU-wetgeving inzake gezondheid 
en veiligheid op het werk is tevens van 
toepassing op het beheer van verbruikte 
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splijtstof en radioactief afval.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Bij het onderhouden en het verder 
ontwikkelen van competenties en 
vaardigheden op het gebied van het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval, wat een essentieel element is om een 
hoog veiligheidsniveau te kunnen 
waarborgen, moet worden uitgegaan van 
een combinatie van leren uit operationele 
ervaring, wetenschappelijk onderzoek en 
technologische ontwikkeling, en technische 
samenwerking tussen alle actoren.

(41) Bij het onderhouden en het verder 
ontwikkelen van competenties en 
vaardigheden op het gebied van het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval, wat een essentieel element is om een 
hoog veiligheidsniveau te kunnen 
waarborgen en werknemers te 
beschermen, moet worden uitgegaan van 
een combinatie van leren uit preventieve 
training, operationele ervaring, 
wetenschappelijk onderzoek en 
technologische ontwikkeling, en technische 
samenwerking tussen alle actoren.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zij zorgt ervoor dat de lidstaten voorzien 
in passende nationale regelingen voor een 
hoog niveau van veiligheid inzake het 
beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval om werknemers en de 
bevolking te beschermen tegen de aan 
ioniserende straling verbonden gevaren.

2. Zij zorgt ervoor dat de lidstaten voorzien 
in passende nationale regelingen voor het 
hoogste niveau van veiligheid inzake het 
beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval om werknemers en de 
bevolking te beschermen tegen de aan 
ioniserende straling verbonden gevaren.

Or. en
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Motivering

Er dient altijd te worden verwezen naar het hoogst mogelijke niveau van veiligheid.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) alle stadia van het beheer van 
radioactief afval, van de productie tot de 
opberging ervan, voor zover het 
radioactief afval voortkomt uit niet-
militaire activiteiten of binnen niet-
militaire activiteiten wordt beheerd.

(b) alle stadia van het beheer van 
radioactief afval, van de productie tot en 
met de opberging ervan.

Or. en

Motivering
Er wordt niet verwezen naar het kader dat van toepassing is op nucleaire installaties. 
Opgemerkt moet worden dat ook burgers voor defensie werken en mogelijk de militaire 
faciliteiten ontmantelen en het afval verwijderen. Bepaalde diensten zijn uitbesteed. Voor de 
bescherming van burgers van lidstaten is het van vitaal belang dat alle radioactieve afval 
onder de hoogste veiligheidsnormen wordt beheerd.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op –
mogelijk radioactief – afval van 
winningsindustrieën dat binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2006/21/EG valt.

2. Deze richtlijn is tevens van toepassing 
op – mogelijk radioactief – afval van 
winningsindustrieën dat binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2006/21/EG valt.

Or. en

Motivering

Alle materiaal dat van nature radioactief is en op enigerlei wijze is beheerd en als radioactief 
afval kan worden aangemerkt, moet ook onder deze richtlijn vallen. Er is geen reden om 
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bijvoorbeeld radioactief afval uit de winning en verwerking van uranium uit te sluiten van 
deze richtlijn.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
stoffen die zijn vrijgegeven.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er bestaat een aantal nucleaire locaties in lidstaten, met name opwerkingsfaciliteiten en 
mogelijk ook faciliteiten die bij nucleaire ongevallen zijn besmet, waar "stoffen die zijn 
vrijgegeven" een situatie hebben gecreëerd waarin reinigingsoperaties radioactief afval 
produceren dat dan moet worden gecontroleerd en beheerd.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. "radioactief afval": radioactief materiaal 
in gasvormige, vloeibare of vaste staat dat 
niet verder wordt gebruikt door de lidstaat 
of een natuurlijke of rechtspersoon wiens 
beslissing door de lidstaat is aanvaard en 
dat door een bevoegde regelgevende 
autoriteit onder het wet- en regelgevende 
kader van de lidstaat als radioactief afval 
wordt beheerd;

6. "radioactief afval": verbruikte 
splijtstoffen, radioactief materiaal in 
gasvormige, vloeibare of vaste staat dat 
afkomstig is van opwerking en ieder 
ander radioactief materiaal in 
gasvormige, vloeibare of vaste staat dat 
door een bevoegde regelgevende autoriteit 
onder het wet- en regelgevende kader van 
de lidstaat als radioactief afval wordt 
beheerd;

Or. en

Motivering
During normal operations at nuclear installations, large quantities of low and intermediate 
level wastes in liquid or solid form require a disposal route, and the highly radioactive spent 
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fuel rods have to be isolated from the biosphere many thousands of years: they have to be 
treated as nuclear waste. 
Some have chosen the reprocessing route which makes nuclear waste management more 
complex because it creates a number of different waste streams, both solid and liquid, some of 
which are discharged into the environment. Reprocessing separates weapons-usable 
plutonium, which will present a security risk far into the future.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. "verbruikte splijtstof": kernsplijtstof die 
bestraald is en permanent uit een 
reactorkern is verwijderd; verbruikte 
splijtstof kan worden beschouwd hetzij als 
een bruikbare bron die kan worden
opgewerkt, hetzij als radioactief afval dat 
bestemd is voor berging;

10. "verbruikte splijtstof": kernsplijtstof die 
bestraald is en permanent uit een 
reactorkern is verwijderd; verbruikte 
splijtstof kan worden opgewerkt, maar 
wordt beschouwd als radioactief afval 
indien de lidstaat of een licentiehouder 
wiens beslissing door de lidstaat is 
aanvaard niet van plan is dit de komende 
twee jaar verder te gebruiken;

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) verbruikte splijtstof en radioactief afval 
veilig worden beheerd, ook op lange 
termijn.

(d) verbruikte splijtstof en radioactief afval 
veilig worden beheerd gedurende 
minimaal 150 jaar of zelfs langer zolang 
zij gevaarlijk zijn voor mens en milieu.

Or. en

Motivering

Het is wenselijk om te bepalen wat lange termijn is. Mogelijk zijn werknemers nodig om de 
faciliteit te bewaken/beschermen, de kennis en ervaring zullen nodig zijn om dit afval ook in 
de komende 150 jaar of zelfs langer te beheren (bijv. verbruikte MOX splijtstof moet 
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voorafgaand aan uiteindelijke opberging ten minste 100 jaar extra afkoelen om 
warmteniveaus te bereiken van verbruikte uraniumsplijtstof): mogelijk om op te treden in 
geval van problemen. Dit is een kwestie van daadwerkelijke beschikbaarheid van personeel 
en expertise. Dit vereist financiering, voortdurende investeringen in training, enz.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) blootstelling van werknemers en de 
bevolking aan verrijkte splijtstof en 
radioactief materiaal wordt vermeden;

Or. en

Motivering

Artikel 4 bevat geen algemeen beschermingsbeginsel voor werknemers en bevolking.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) er worden maatregelen genomen 
om de toekomstige risico's voor de 
gezondheid van blootgestelde werknemers 
te dekken;

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d quater) er worden maatregelen 
genomen om alle werknemers te dekken 
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die betrokken zijn bij het proces inzake 
het beheer van verrijkte splijtstof en 
radioactief afval, met inbegrip van die 
werknemers die indirect zijn betrokken, 
zoals vervoerders, beveiligers, gewapende 
strijdkrachten en politieambtenaren;

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter d quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d quinquies) er geldt hoofdelijke 
aansprakelijkheid, teneinde alle actoren 
die betrokken zijn bij het beheer van 
verrijkte splijtstof en radioactief afval te 
beschermen.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) handhavingsmaatregelen, waaronder de 
schorsing van de activiteiten en de 
wijziging of intrekking van een 
vergunning;

(e) handhavingsmaatregelen, waaronder de 
schorsing van de activiteiten en de 
wijziging of intrekking van een 
vergunning, die onder andere van 
toepassing zijn bij van schending van de 
wetgeving inzake gezondheid en veiligheid 
voor de betrokken werknemers; 

Or. en
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Motivering

Aan afvalbeheerfaciliteiten moeten ook boetes kunnen worden opgelegd indien ze niet 
voldoen aan de normen voor gezondheid en veiligheid.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bevoegde regelgevende instantie 
zal beschikken over de bevoegdheden en 
middelen om regelmatig evaluaties van de 
nucleaire veiligheid, onderzoek, controles 
en, waar nodig, handhavingsmaatregelen 
uit te voeren in de faciliteiten, zelfs tijdens 
de ontmanteling daarvan. De gezondheid 
en veiligheid van werknemers, met 
inbegrip van alle onderaannemers, 
personeelsniveaus en training moeten 
deel uitmaken van deze evaluaties. 

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde regelgevende autoriteit de 
bevoegdheid krijgt om de werkzaamheden 
stil te laten leggen zodra de veiligheid niet 
is gewaarborgd.

Or. en
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Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De bevoegde regelgevende 
autoriteit zal van de resultaten van haar 
evaluaties verslag uitbrengen aan de 
lidstaten en relevante bevoegde 
organisaties, vergunninghouders, 
vertegenwoordigers van de werknemers 
van de vergunninghouder, 
onderaannemers en de bevolking.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat met het 
nationale kader van vergunninghouders 
wordt vereist dat zij, onder toezicht van de 
bevoegde regelgevende autoriteit, op 
systematische en verifieerbare wijze de 
veiligheid van hun activiteiten en 
faciliteiten regelmatig beoordelen en 
onderzoeken, en zoveel als redelijkerwijs 
mogelijk continu verbeteren.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat met het 
nationale kader van vergunninghouders 
wordt vereist dat zij, onder toezicht van de 
bevoegde regelgevende autoriteit, op 
systematische en verifieerbare wijze de 
veiligheid van hun activiteiten, met 
inbegrip van de gezondheid en veiligheid 
van werknemers en onderaannemers, en 
faciliteiten regelmatig beoordelen en 
onderzoeken, en zoveel als redelijkerwijs 
mogelijk continu verbeteren. De 
vergunninghouder zal van de resultaten 
van zijn evaluaties verslag uitbrengen aan 
de bevoegde regelgevende autoriteit en 
andere relevante bevoegde organisaties, 
vertegenwoordigers van de werknemers 
van de vergunninghouder, 
onderaannemers en de bevolking.

Or. en
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Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tijdens de in lid 2 bedoelde evaluaties 
wordt ook nagegaan of er maatregelen zijn 
genomen ter voorkoming van ongevallen 
en de verdere beperking van de gevolgen 
ervan, inclusief de evaluatie van de fysieke 
barrières en administratieve 
beschermingsprocedures van 
vergunninghouders die moeten falen 
voordat de werknemers en de bevolking op 
significante wijze door ioniserende straling 
worden getroffen.

3. Tijdens de in lid 2 bedoelde evaluaties 
wordt ook nagegaan of er maatregelen zijn 
genomen ter voorkoming van ongevallen 
en lichamelijke aantasting en de verdere 
beperking van de gevolgen ervan, inclusief 
de evaluatie van de fysieke barrières en 
administratieve beschermingsprocedures 
van vergunninghouders die moeten falen 
voordat de werknemers en de bevolking op 
significante wijze door ioniserende straling 
worden getroffen. 

Or. en

Motivering

Terroristische aanslagen, met name met hulp van binnenuit, kunnen bijzonder ernstige 
gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de bevolking.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
nationale kader de eis omvat dat de 
vergunninghouders hun beheerssystemen 
met gepaste voorrang voor veiligheid 
instellen en ten uitvoer leggen, en dat 
bedoelde systemen regelmatig door de 
bevoegde regelgevende autoriteit worden 
gecontroleerd.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
nationale kader de eis omvat dat de 
vergunninghouders hun beheerssystemen 
met gepaste voorrang voor veiligheid en 
beveiliging instellen en ten uitvoer leggen, 
en dat bedoelde systemen regelmatig door 
de bevoegde regelgevende autoriteit en 
werknemersvertegenwoordigers worden 
gecontroleerd.

Or. en
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Motivering

Voor de gezondheid van werknemers en de bevolking kan gebrek aan beveiliging soortgelijke 
of ernstiger gevolgen hebben dan ongevallen. Het is in het belang van diegenen die op dit 
terrein werken dat zij betrokken worden bij de controle op normen en systemen.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
nationale kader de eis omvat dat de 
vergunninghouders zorgen voor adequate 
personele en financiële middelen om te 
voldoen aan de in de leden 1 tot en met 4 
genoemde verplichtingen inzake de 
veiligheid van het beheer van verbruikte 
splijtstof en radioactief afval.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
nationale kader de eis omvat dat de 
vergunninghouders zorgen voor adequate 
personele en financiële middelen om te 
voldoen aan de in de leden 1 tot en met 4 
genoemde verplichtingen inzake de 
veiligheid van het beheer van verbruikte 
splijtstof en radioactief afval, met inbegrip 
van de verplichtingen voor de lange 
termijn van 150 jaar of meer.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De veiligheidsanalyse en 
ondersteunende veiligheidsbeoordeling 
omvatten de keuze van de vestigingsplaats, 
het ontwerp, de bouw, de bedrijfsvoering 
en de ontmanteling van een faciliteit of de 
afsluiting van een bergingsfaciliteit; in de 
veiligheidsanalyse worden de bij de 
veiligheidsbeoordeling gebruikte normen 
gespecificeerd. De veiligheid op lange 
termijn na de sluiting komt aan bod, met 
name hoe die veiligheid ten volle door 
passieve middelen wordt gewaarborgd.

2. De veiligheidsanalyse en 
ondersteunende veiligheidsbeoordeling 
omvatten de keuze van de vestigingsplaats, 
het ontwerp, de bouw, de bedrijfsvoering 
en de ontmanteling van een faciliteit of de 
afsluiting van een bergingsfaciliteit; in de 
veiligheidsanalyse worden de bij de 
veiligheidsbeoordeling gebruikte normen 
gespecificeerd. De veiligheid op lange 
termijn na de sluiting komt aan bod, met 
name hoe die veiligheid ten volle door 
passieve middelen wordt gewaarborgd. De 
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veiligheidsanalyse en ondersteunende 
veiligheidsbeoordeling omvatten een 
evaluatie van de risico's voor de 
gezondheid en veiligheid van werknemers, 
met inbegrip van die van 
onderaannemers, de vereiste niveaus van 
bekwaamheid en personeel dat nodig is 
om de faciliteit te allen tijde veilig te laten 
functioneren, ook indien zich een ongeval 
voordoet.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De veiligheidsanalyse en 
ondersteunende veiligheidsbeoordelingen 
worden aan de bevoegde regelgevende 
autoriteit ter goedkeuring voorgelegd.

4. De veiligheidsanalyse en 
ondersteunende veiligheidsbeoordelingen 
worden aan de bevoegde regelgevende 
autoriteit ter goedkeuring voorgelegd. 
Betrokken 
werknemersvertegenwoordigers zullen 
worden geïnformeerd en geraadpleegd, 
voordat de veiligheidsbeoordelingen aan 
de bevoegde regelgevende autoriteit 
worden voorgelegd.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De veiligheidsanalyse zal niet enkel 
betrekking hebben op de vestiging, maar 
ook op alle onderwerpen die hiermee 
verband houden, zoals de overdracht van 
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radioactief afval of verrijkte splijtstof aan 
of vanuit de vestiging.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat in het 
nationale kader regelingen vervat zijn voor 
de opleiding en training van alle partijen 
die verantwoordelijk zijn voor het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval, teneinde de nodige deskundigheid en 
bekwaamheid in stand te houden en verder 
te ontwikkelen.

De lidstaten zorgen ervoor dat in het 
nationale kader regelingen vervat zijn voor 
de opleiding en training van alle partijen 
die verantwoordelijk zijn voor het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval, teneinde de nodige deskundigheid en 
bekwaamheid in stand te houden en verder 
te ontwikkelen; de lidstaten besteden 
speciale aandacht aan indirect betrokken 
partijen en verzekeren dat hun de meest 
recente passende opleiding en training 
wordt aangeboden.

Or. en

Motivering

Personen die niet direct met nucleair afval werken maar toch het risico lopen hieraan te 
worden blootgesteld (bijv. vervoerders, beveiligers, milieudeskundigen), moeten ook een 
passende opleiding en training aangeboden krijgen.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat het 
nationale kader waarborgt dat voldoende 
financiële middelen beschikbaar zijn, op 
het moment dat dat nodig is, voor het 
beheer van verbruikte splijtstof en 

De lidstaten zorgen ervoor dat het 
nationale kader waarborgt dat voldoende 
financiële middelen beschikbaar zijn, op 
het moment dat dat nodig is, voor het 
beheer van verbruikte splijtstof en 
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radioactief afval, en dat daarbij voldoende 
rekening wordt gehouden met de 
verantwoordelijkheid van de producenten 
van radioactief afval.

radioactief afval, en dat daarbij voldoende 
rekening wordt gehouden met de 
verantwoordelijkheid van de producenten 
van radioactief afval, kwesties van 
gezondheid en veiligheid en 
arbeidsziekten die zich ten gevolge van 
radioactieve blootstelling op de langere 
termijn kunnen voordoen.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
toepasselijke 
kwaliteitsborgingsprogramma's inzake de 
veiligheid van het beheer van verbruikte 
splijtstof en radioactief afval worden 
opgesteld en ingevoerd.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
toepasselijke 
kwaliteitsborgingsprogramma's, 
waaronder opleiding en training, inzake 
de veiligheid van het beheer van verbruikte 
splijtstof en radioactief afval worden 
opgesteld en ingevoerd.

Or. en

Motivering
Opleiding en training zijn basiselementen van kwaliteitsborgingsprogramma's, die slechts 
naar behoren kunnen uitgevoerd indien de werknemers naar behoren zijn getraind.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
informatie met betrekking tot het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval aan de werknemers en de bevolking 
ter beschikking wordt gesteld. Deze 
verplichting houdt in dat de bevoegde 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
informatie met betrekking tot het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval aan de werknemers en de bevolking 
ter beschikking wordt gesteld. Deze 
verplichting houdt in dat de bevoegde 
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regelgevende autoriteit de bevolking 
informeert op de gebieden die onder haar 
bevoegdheid vallen. De informatie wordt 
aan het publiek ter beschikking gesteld 
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
internationale verplichtingen, mits hiermee 
geen andere, in nationale wetgeving en 
internationale verplichtingen erkende 
belangen, onder meer die inzake 
beveiliging, in gevaar worden gebracht.

regelgevende autoriteit de bevolking 
informeert op de gebieden die onder haar 
bevoegdheid vallen. De informatie wordt 
aan het publiek ter beschikking gesteld 
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
internationale verplichtingen, mits hiermee 
geen andere, in nationale wetgeving en 
internationale verplichtingen erkende 
belangen, onder meer die inzake 
beveiliging, in gevaar worden gebracht. De 
informatie die direct ter zake doende is 
voor de gezondheid en veiligheid van 
werknemers en de bevolking (met name 
radioactieve en toxische uitstoot en de 
blootstelling aan emissies) moet openbaar 
worden gemaakt, ongeacht de 
omstandigheden.

Or. en

Motivering

Het is van het allergrootste belang dat informatie over gezondheid en milieu openbaar is voor 
werknemers en de bevolking: dit moet zwaarder wegen dan commerciële overwegingen.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. concepten, plannen en technische 
oplossingen van de productie tot de 
berging;

2. concepten, plannen en technische 
oplossingen van de productie tot de 
berging. Aan radioactief afval en verrijkte 
splijtstof uit het verleden in tijdelijke 
opslagbassins wordt hoge prioriteit 
gegeven;

Or. en

Motivering

Het gebrek aan passende conditionering en opslag voor grote hoeveelheden radioactief afval 
is tientallen jaren gedoogd. Sommige verbruikte splijtstof in opslagbassins is bijzonder 
gevoelig voor fysieke aantasting. Sanering is dringend en tevens essentieel om te voorkomen 
dat personeel en bevolking onopzettelijk worden blootgesteld aan risico's.
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Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. beoordeling van de programmakosten 
en de onderliggende basis en hypothesen 
voor deze beoordeling, met inbegrip van 
een tijdsprofiel;

7. gedetailleerde plannen voor het aantal 
inspecties, de middelen voor inspectie en 
de training van inspecterende instanties;

Or. en


