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BEKNOPTE MOTIVERING

De voorgestelde richtlijn omvat een EU-regelgevingskader voor het beheer van verbruikte 
splijtstof en radioactief afval. Het voorstel van de Commissie voor een richtlijn (Euratom) van de 
Raad inzake het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval wordt hierbij gewijzigd1.

Alle lidstaten hebben radioactief afval. Ongeacht de toekomst van nucleaire en niet-nucleaire 
toepassingen is het eindpunt van het beheer van het huidige en toekomstige radioactief afval dan 
ook de opberging ervan om de veiligheid op lange termijn te waarborgen.

Er wordt in de Europese Unie jaarlijks in totaal zo'n 40 000 m³ radioactief afval geproduceerd, 
waarvan zo'n 80 % kortlevend laagactief radioactief afval, zo'n 5 % langlevend laagactief 
radioactief afval en minder dan 10 % hoogactief afval, waaronder verglaasd afval afkomstig van 
opwerking en als afval beschouwde verbruikte splijtstof.

Voorstel van de Commissie: samenvatting

Afhankelijk van de kenmerken van het afval zijn specifieke maatregelen noodzakelijk om mens 
en milieu tegen de gevaren van ioniserende straling te beschermen. 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. Op langere termijn kan alleen berging, 
waarbij passieve veiligheidsmaatregelen worden toegepast, tegen alle mogelijke gevaren 
bescherming bieden. Voor hoogactief afval (HAA) is er wereldwijd wetenschappelijke en 
technische consensus dat diepe geologische berging de veiligste en meest duurzame optie is.

Desondanks is er in nog geen enkele lidstaat een faciliteit ingericht voor de definitieve opberging 
van hoogactief en langlevend radioactief afval dat vrijkomt bij de exploitatie van kernenergie. In 
het meer dan 50-jarige bestaan van de nucleaire sector is er geen enkele definitieve 
bergingslocatie ingericht en wordt radioactief afval provisorisch opgeslagen in tijdelijke 
opslagfaciliteiten.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval ligt nog altijd bij de lidstaten. Bovendien is het een aanvaard ethisch beginsel dat de 
samenleving 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.

Ondanks deze overwegingen moeten de meeste landen nog belangrijke beslissingen nemen met 
betrekking tot het beheer van verbruikte splijtstof en radioactieve afvalstoffen. Een veilig beheer 
van radioactief afval en verbruikte splijtstof vereist in alle stadia van productie tot opberging een 
nationaal kader waarin politieke inspanningen zijn gewaarborgd, de verantwoordelijkheden 
duidelijk zijn vastgelegd en voor voldoende wetenschappelijke, technische en financiële 
middelen wordt gezorgd op het moment dat die nodig zijn. Gezien de bijzonder gevoelige aard 
van de materie moet er ook op worden toegezien dat het publiek wordt voorgelicht en bij de 
besluitvormingsprocessen wordt betrokken.

                                               
1 Oorspronkelijk Commissievoorstel van 2003 (COM(2003)32 definitief) en herziene versie van 2004 
(COM(2004)526 definitief).
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De algemene doelstelling van dit voorstel is dan ook de uitwerking van een EU-
regelgevingskader voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval dat onlosmakelijk 
is verbonden met het veilig gebruik van kernenergie voor de productie van elektriciteit en van 
ioniserende straling in de geneeskunde, de industrie, de landbouw, onderzoek en onderwijs.

Zienswijze van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met het voorstel voor een richtlijn van de Raad, aangezien het de 
lidstaten zal helpen de nodige politieke besluiten te nemen voor de totstandbrenging en 
tenuitvoerlegging van nationale programma's in het bijzonder voor verantwoordelijk en veilig 
beheer van hoogactief radioactief afval en verbruikte splijtstof.

Er dient in het bijzonder op te worden toegezien dat de voorgestelde richtlijn strookt met de 
bestaande Europese wetgeving. Ook dient er rekening te worden gehouden met de gangbare 
methoden in de sector en met de consensus onder internationale deskundigen.

Met de voorgestelde richtlijn mag, als uitvloeisel van de algehele doelstelling van duurzaam 
gebruik van kernenergie, de optie van toekomstig gebruik van radioactief materiaal op de lange 
termijn niet worden uitgesloten, noch dient de richtlijn te leiden tot herclassificatie van 
herbruikbaar materiaal als radioactief afval.

Onder technische deskundigen bestaat er een zeer brede internationale consensus dat geologische 
opberging de meest geschikte methode is voor het langetermijnbeheer van de gevaarlijkste 
vormen van vast of in vaste vorm gebracht radioactief afval. Er zijn echter nog vele jaren van 
onderzoek nodig voordat dergelijke depots daadwerkelijk kunnen worden ontworpen en 
ingericht. Onderzoek en technische ontwikkeling dienen dan ook in stand te worden gehouden en 
financieel te worden ondersteund.

Overeenkomsten tussen landen inzake de uitvoer van radioactief afval dienen elk apart te worden 
beoordeeld en niet te worden verboden. Er zijn inderdaad specifieke gevallen waarin de lidstaten 
hun verbruikte splijtstof naar landen buiten de EU sturen/stuurden om te worden opgewerkt en 
ook blijft een deel van het restafval dat daar ontstaat in het ontvangende land. Op dezelfde 
manier dient het de lidstaten met opwerkingsactiviteiten mogelijk te worden gemaakt om 
restafval terug te sturen naar de landen waar de verbruikte splijtstof oorspronkelijk werd 
geproduceerd.

In het onderhavige ontwerpvoorstel voor een richtlijn van de Raad dienen veiligheidskwesties 
buiten beschouwing te worden gelaten, tenzij het uitsluitend en specifiek om veiligheidskwesties 
gaat met betrekking tot de opbergfaciliteiten voor radioactief afval.

De rapporteur is ervan overtuigd dat ongeacht het beleid in de lidstaten, de opslag van radioactief 
afval een actueel onderwerp is, een daadwerkelijk bestaand probleem dat nodig dient te worden 
opgelost. Het debat over de voorgestelde richtlijn dient technisch van aard te blijven en mag 
geen politiek slagveld worden over de toekomst van kernenergie als zodanig.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Het Verdrag van Aarhus van 25 
juni 1998 betreffende toegang tot 
informatie, inspraak bij besluitvorming en 
toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden verleent het 
publiek rechten en legt partijen en 
overheden verplichtingen op met 
betrekking tot de toegang tot informatie, 
inspraak en toegang tot de rechter in 
milieuaangelegenheden, zoals het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De werking van kernreactoren brengt 
tevens verbruikte splijtstof voort. Iedere 
lidstaat kan zelf zijn beleid inzake de 
splijtstofcyclus vastleggen en verbruikte 
splijtstof beschouwen als een waardevolle 
grondstof die kan worden opgewerkt, of 
beslissen om die verbruikte splijtstof als 
afval te verwijderen. Ongeacht de gekozen 
optie moet er worden nagedacht over de 
opberging van het hoogactieve afval dat bij 
de opwerking vrijkomt, of van de 
verbruikte splijtstof die als afval wordt 
beschouwd.

(25) De werking van kernreactoren, 
alsmede hun ontmanteling, brengt tevens 
verbruikte splijtstof en radioactief afval
voort. Iedere lidstaat kan zelf zijn beleid 
inzake de splijtstofcyclus vastleggen en 
verbruikte splijtstof beschouwen als een 
waardevolle grondstof die kan worden 
opgewerkt, of beslissen om die verbruikte 
splijtstof als afval te verwijderen. Ongeacht 
de gekozen optie moet er worden 
nagedacht over de definitieve opslag of
opberging van het hoogactieve afval dat bij 
de opwerking vrijkomt, of van de 
verbruikte splijtstof die als afval wordt 
beschouwd.

Amendement 3
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) In bassins opgeslagen verbruikte 
splijtstof vormt een potentiële extra bron 
van radioactiviteit in het milieu, vooral als 
de afkoelbassins niet meer zijn afgedekt, 
zoals recentelijk in Fukushima is 
gebleken.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) De gevaren van de berging van 
radioactief afval zijn door het ongeval in 
Fukushima duidelijk geworden en 
soortgelijke ongevallen kunnen 
plaatsvinden in bestaande of nieuwe 
nucleaire installaties in de Unie en haar 
buurlanden met een verhoogd risico op 
aardbevingen of tsunami's, zoals in 
Akkuyu (Turkije). De Unie moet alle 
passende maatregelen nemen om de 
berging van radioactief afval in deze 
gebieden te vermijden.

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 

(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 kan zijn als eindpunt voor 
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beheer van hoogactief afval en van als 
afval beschouwde verbruikte splijtstof. Er 
dient bijgevolg te worden gewerkt aan de 
toepassing van de bergingsoptie.

het beheer van hoogactief afval en van als 
afval beschouwde verbruikte splijtstof. 
Aan de toepassing kan worden gewerkt als 
alle resterende veiligheidsproblemen zijn 
opgelost.

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. De lidstaten dienen 
derhalve een ontmantelingsbeleid in te 
voeren dat waarborgt dat installaties op de 
meest veilige manier en zo spoedig 
mogelijk na de sluiting ervan worden 
ontmanteld.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Met het oog op een verantwoord 
beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval dient iedere lidstaat een 
nationaal kader vast te leggen dat borg
staat voor politieke toezeggingen en 

(31) Met het oog op een verantwoord 
beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval dient iedere lidstaat een 
nationaal kader vast te leggen dat borg 
staat voor politieke toezeggingen en 
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stapsgewijze besluitvorming op basis van 
aangepaste wetgeving, regelgeving en 
organisatie waarbij de 
verantwoordelijkheden duidelijk zijn 
vastgelegd.

stapsgewijze besluitvorming, in 
overeenstemming met het Verdrag van 
Aarhus, op basis van aangepaste 
wetgeving, regelgeving en organisatie 
waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk 
zijn vastgelegd.

Motivering
Als verdragsluitende partij bij het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden van 25 juni 
1998 heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden om de beginselen van dit internationaal 
verdrag na te leven en ze omgezet in Richtlijn 2003/35/EG van 26 mei 2003 tot voorziening in 
inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het 
milieu.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Er moet een nationaal programma 
worden uitgewerkt om ervoor te zorgen dat 
de politieke beslissingen worden omgezet 
in duidelijke bepalingen die borg staan 
voor de tijdige uitvoering van alle stappen 
inzake het beheer van verbruikte splijtstof 
en radioactief afval, van productie tot 
berging. Dit progamma moet alle 
activiteiten omvatten die betrekking 
hebben op de hantering, voorbehandeling, 
behandeling, bewerking, opslag en berging 
van radioactief afval. Het nationale 
programma kan een referentiedocument of 
reeks van documenten zijn.

(33) Er moet een nationaal programma 
worden uitgewerkt om ervoor te zorgen dat 
de politieke beslissingen worden omgezet 
in duidelijke bepalingen die borg staan 
voor de tijdige uitvoering van alle stappen 
inzake het beheer van verbruikte splijtstof 
en radioactief afval, van productie tot 
berging. Dit programma moet alle 
activiteiten omvatten die betrekking 
hebben op de hantering, voorbehandeling, 
behandeling, bewerking, opslag en berging 
van radioactief afval en verbruikte 
splijtstof, en moet stroken met de 
beginselen van het Verdrag van Aarhus. 
Het nationale programma kan een 
referentiedocument of reeks van 
documenten zijn.

Motivering
Als verdragsluitende partij bij het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden van 25 juni 
1998 heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden om de beginselen van dit internationaal 
verdrag na te leven en ze omgezet in Richtlijn 2003/35/EG van 26 mei 2003 tot voorziening in 
inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het 
milieu.
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Amendement 9

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.

Amendement 10

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.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Transparantie is belangrijk bij het 
beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval. Daarom moet een 
doeltreffende voorlichting van het publiek 
worden opgelegd en moeten alle 

(35) Bij het beheer van verbruikte splijtstof 
en radioactief afval dient het Verdrag van 
Aarhus te worden nageleefd. Daarom 
moet zijn verzekerd dat de bevolking en
alle betrokkenen toegang hebben tot alle 
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betrokkenen de kans krijgen om deel te 
nemen aan het besluitvormingsproces.

informatie die verband houdt met de 
opberging en moeten de bevolking en alle 
betrokkenen verplicht en vroegtijdig 
betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces. Indien de toegang 
tot informatie wordt geweigerd met 
betrekking tot besluiten waarop het recht 
op inspraak van toepassing is, alsmede bij 
overtredingen van milieubepalingen, heeft 
iedere natuurlijke of rechtspersoon het 
recht om zich tot de rechter te wenden en 
beroep aan te tekenen.

Motivering
Als verdragsluitende partij bij het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden van 25 juni 
1998 heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden om de beginselen van dit internationaal 
verdrag na te leven en ze omgezet in Richtlijn 2003/35/EG van 26 mei 2003 tot voorziening in 
inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het 
milieu.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Een aantal lidstaten is van mening dat 
het delen van faciliteiten voor het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval, met inbegrip van 
bergingsfaciliteiten, een mogelijk positieve 
optie is wanneer die is gebaseerd op een 
akkoord tussen de betrokken lidstaten.

(37) Een aantal lidstaten is van mening dat 
het delen van faciliteiten voor het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval, met inbegrip van 
bergingsfaciliteiten, een mogelijk positieve 
en kosteneffectieve optie is wanneer die is 
gebaseerd op een akkoord tussen de 
betrokken lidstaten.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Bij het onderhouden en het verder 
ontwikkelen van competenties en 

(41) Bij het onderhouden en het verder 
ontwikkelen van competenties en 
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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.

vaardigheden op het gebied van het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval, wat een essentieel element is om een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid en van het milieu, veiligheid
en transparantie 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.

Amendement 14

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

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) alle stadia van het beheer van 
verbruikte splijtstof voor zover de 
verbruikte splijtstof voortkomt uit de 
exploitatie van niet-militaire kernreactoren 
of binnen niet-militaire activiteiten wordt 
beheerd;

(a) alle stadia van het beheer van 
verbruikte splijtstof, met inbegrip van het 
vervoer, voor zover de verbruikte splijtstof 
voortkomt uit de exploitatie van niet-
militaire kernreactoren of binnen niet-
militaire activiteiten wordt beheerd;

Amendement 16
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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 de 
definitieve opslag of opberging ervan, met 
inbegrip van het vervoer;

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "beheer van radioactief afval": alle 
activiteiten die te maken hebben met het 
hanteren, de voorbehandeling, de 
behandeling, het conditioneren, de opslag 
of de opberging van radioactief afval, met 
uitzondering van het vervoer buiten het 
terrein van de faciliteit;

(7) "beheer van radioactief afval": alle 
activiteiten die te maken hebben met het 
hanteren, de voorbehandeling, de 
behandeling, het conditioneren, de opslag 
of de opberging van radioactief afval, 
waaronder het monitoren van deze 
activiteiten en het latere onderhoud van 
de faciliteiten voor opslag of opberging 
van radioactief afval, met inbegrip van het 
vervoer buiten het terrein van de faciliteit;

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) "beheer van verbruikte splijtstof": alle 
activiteiten die te maken hebben met het 
hanteren, de opslag, de opwerking of de 
berging van verbruikte splijtstof, met 
uitzondering van het vervoer buiten het 
terrein van de faciliteit;

(11) "beheer van verbruikte splijtstof": alle 
activiteiten die te maken hebben met het 
hanteren, de opslag, met inbegrip van de 
tussentijdse opslag in bassins, de 
opwerking of de berging van verbruikte 
splijtstof, met inbegrip van het vervoer 
buiten het terrein van de faciliteit;
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "opslag": het onderbrengen van 
verbruikte splijtstof of radioactief afval in 
een erkende faciliteit met de bedoeling
deze terug te halen.

(13) "opslag": het onderbrengen van 
verbruikte splijtstof of radioactief afval in 
een erkende faciliteit met de concrete 
mogelijkheid om deze op de lange termijn 
terug te halen.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de productie van radioactief afval tot 
een haalbaar minimum wordt beperkt, 
zowel wat de activiteit als het volume 
ervan betreft, door middel van aangepaste 
ontwerpmaatregelen en 
ontmantelingspraktijken, met inbegrip van 
recycling en hergebruik van conventionele 
materialen;

(a) de productie van radioactief afval tot 
een haalbaar minimum wordt beperkt, 
zowel wat de activiteit als het volume 
ervan betreft, door middel van het gebruik 
van alternatieven indien er in 
economisch, sociaal en milieuopzicht 
duurzame alternatieven bestaan,
aangepaste ontwerpmaatregelen en 
ontmantelingspraktijken, met inbegrip van 
recycling en hergebruik van conventionele 
materialen;

Amendement 21

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 indien ze gevaarlijk 
zijn voor de mens en het milieu;

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) blootstelling van werknemers, de 
bevolking en het milieu aan verbruikte 
splijtstof en radioactief afval wordt 
vermeden;

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) maatregelen worden getroffen om 
toekomstige gezondheids- en 
milieurisico's voor blootgestelde 
werknemers en de bevolking af te dekken.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Radioactief afval wordt opgeborgen in 
de lidstaat waar het werd geproduceerd, 
tenzij lidstaten onderling overeenkomsten 
afsluiten om gebruik te maken van 
opbergfaciliteiten in één van hen.

(3) Radioactief afval wordt opgeborgen in 
de lidstaat waar het werd geproduceerd, 
tenzij lidstaten onderling vrijwillig 
overeenkomsten afsluiten om gebruik te 
maken van opslag- of opbergfaciliteiten in 
één van hen.

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Deze richtlijn heeft geen effect op 
het recht van een lidstaat of een 
onderneming in de lidstaat waar naartoe



AD\864299NL.doc 15/26 PE460.611v03-00

NL

(a) radioactief afval wordt vervoerd voor 
opwerking; of
(b) ander materiaal wordt overgebracht 
met als doel het radioactieve afval te 
recupereren,
om het radioactieve afval na behandeling 
terug te zenden naar het land van 
herkomst. Ook heeft deze richtlijn geen 
effect op het recht van een lidstaat of een 
onderneming van de lidstaat waar naartoe 
verbruikte splijtstof wordt vervoerd voor 
opwerking om tijdens het 
opwerkingsproces gerecupereerd 
radioactief afval terug te zenden naar het 
land van herkomst.

Motivering
Overeenkomsten tussen landen betreffende de uitvoer van radioactief afval moeten afzonderlijk 
worden beoordeeld en mogen niet worden verboden. De richtlijn mag geen rechtsonzekerheid 
doen ontstaan met betrekking tot het terugzenden van finaal afval na opwerking van verbruikte 
splijtstof naar het land waar de splijtstof is verbruikt en moet volledig in overeenstemming zijn 
met Richtlijn 2006/117/Euratom van de Raad betreffende toezicht en controle op overbrenging 
van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Radioactief afval wordt niet 
opgeborgen in gebieden met een verhoogd 
risico op aardbevingen of tsunami's.

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

schorsing van de activiteiten en de 
wijziging of intrekking van een 
vergunning, die onder andere van 
toepassing zijn bij overtredingen van de 
wetgeving inzake gezondheid en veiligheid 
voor de betrokken werknemers;

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter f bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) bepalingen om ervoor te zorgen dat 
de omvang van de middelen voor het 
beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval en de bouw van de 
opslagfaciliteit door de bevoegde 
regelgevende autoriteit wordt vastgesteld 
middels een transparante procedure die 
regelmatig wordt herzien en waarbij de 
vergunninghouder constant wordt 
betrokken.

Motivering
Het voorgestelde amendement heeft als doel om de vaststelling van de middelen voor het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief afval en voor de bouw van de opslagfaciliteit volgens een 
transparante en doelmatige procedure te laten geschieden, waarbij het recht op wederspraak 
van de vergunninghouder is gegarandeerd.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De lidstaten dragen er zorg voor dat het 
nationale kader in stand wordt gehouden en 
indien nodig verbeterd, waarbij rekening 
wordt gehouden met tijdens de 
bedrijfsvoering opgedane ervaring, de 
inzichten verkregen door 
veiligheidsanalyses vermeld in artikel 8, de 
ontwikkeling van de technologie en de 
resultaten van onderzoek.

(2) De lidstaten dragen er zorg voor dat het 
nationale kader in stand wordt gehouden en 
indien nodig verbeterd, waarbij rekening 
wordt gehouden met tijdens de 
bedrijfsvoering opgedane ervaring, de 
inzichten verkregen door 
veiligheidsanalyses vermeld in artikel 8, de 
beste beschikbare technologie en de 
resultaten van onderzoek.
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Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De nationale programma's worden 
onderworpen aan een sociaaleconomische 
en milieueffectbeoordeling en garanderen 
dat er geen risico op lekkage van uranium 
bestaat.

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De bevoegde regelgevende instantie 
beschikt 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, 
evenals de omvang van het 
personeelsbestand en het 
opleidingsniveau van het personeel, 
moeten deel uitmaken van deze evaluaties.

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verantwoordelijke regelgevende autoriteit 
bevoegd is om activiteiten stil te leggen 
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wanneer de veiligheid niet is 
gegarandeerd.

Amendement 33

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.

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De lidstaten bepalen wanneer de 
verantwoordelijkheid voor het beheer van 
verbruikte splijtstof en radioactief afval 
overgaat van de vergunninghouder op het 
orgaan dat krachtens nationaal recht met 
het beheer is belast.

Motivering
Met dit amendement wordt gepoogd duidelijkheid te scheppen over het moment waarop de 
verantwoordelijkheid voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval van de 
vergunninghouder overgaat op het orgaan dat met het langetermijnbeheer is belast. Het 
radioactief materiaal kan namelijk al worden verplaatst voordat een centrale buiten werking 
wordt gesteld. In dat geval kan de vergunninghouder niet meer verantwoordelijk worden 
gehouden voor het materiaal dat niet meer in de kerncentrale aanwezig is.
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Amendement 35

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 
de veiligheid van hun faciliteiten –
regelmatig beoordelen en onderzoeken, en 
zoveel als redelijkerwijs mogelijk continu 
verbeteren. Vergunninghouders brengen 
van de resultaten van hun evaluaties 
verslag uit aan de bevoegde regelgevende 
autoriteit en andere relevante bevoegde 
organisaties, aan vertegenwoordigers van 
hun werknemers, onderaannemers en de 
bevolking.

Amendement 36

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 fysieke aanvallen en de verdere 
beperking van de gevolgen van ongevallen
en fysieke aanvallen, 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.
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Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De lidstaten zorgen ervoor dat 
vergunninghouders regionale en lokale 
autoriteiten van buurlanden op de vroegst 
mogelijke datum in kennis stellen van 
hun plannen om een faciliteit voor het 
beheer van radioactief afval te bouwen 
indien deze faciliteit binnen een zodanige 
afstand van de nationale grens zal worden 
gebouwd dat zich tijdens de bouw of de 
exploitatie, na de sluiting van de faciliteit 
of ingeval van een ongeval of incident dat 
verband houdt met de faciliteit naar alle 
waarschijnlijkheid grensoverschrijdende 
effecten zullen voordoen.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Etikettering en documentatie

De lidstaten verzekeren dat de 
vergunninghouders ervoor zorgen dat de 
identificatie op de verpakking en de 
documentatie met betrekking tot het 
beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval in niet-verweerbare vorm 
worden uitgevoerd. De documentatie 
vermeldt zowel de chemische, toxische en 
radiologische samenstelling van het 
aanwezige materiaal als de staat ervan 
(vast, vloeibaar of gasvormig).

Motivering
Op deze manier moeten toekomstige generaties kunnen identificeren of de vaten waardevolle 
grondstoffen en/of gevaarlijk materiaal bevatten.
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Amendement 39

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
bedrijfsvoering van bassins voor 
verbruikte splijtstof, een faciliteit voor 
definitieve opslag of de bedrijfsvoering en
afsluiting van een bergingsfaciliteit; in de 
veiligheidsanalyse worden de bij de 
veiligheidsbeoordeling gebruikte normen 
gespecificeerd. De veiligheid op lange 
termijn en de veiligheid na de sluiting 
komt aan bod, met name hoe die veiligheid 
ten volle door passieve middelen wordt 
gewaarborgd. De 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 die nodig zijn 
om de faciliteit te allen tijde veilig te laten 
functioneren, zodat actie kan worden 
ondernomen indien zich een ongeval 
voordoet.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In de veiligheidsanalyse voor een 
faciliteit staan alle veiligheidsgebonden 

(3) In de veiligheidsanalyse voor een 
faciliteit staan alle veiligheidsgebonden 
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aspecten van de vestiging, het ontwerp van 
de faciliteit en de maatregelen voor het 
toezicht van het management en van de 
regelgevende autoriteit beschreven. In de 
veiligheidsanalyse en ondersteunende 
veiligheidsbeoordeling wordt het geleverde 
beschermingsniveau aangetoond en wordt 
aan de bevoegde regelgevende autoriteit en 
andere betrokken partijen gewaarborgd dat 
aan de veiligheidsvereisten in acht worden 
genomen.

aspecten van de vestiging, het ontwerp van 
de faciliteit, de ontmanteling van de 
installatie of delen ervan en de 
maatregelen voor het toezicht van het 
management en van de regelgevende 
autoriteit beschreven. In de 
veiligheidsanalyse en ondersteunende 
veiligheidsbeoordeling wordt het geleverde 
beschermingsniveau aangetoond en wordt 
aan de bevoegde regelgevende autoriteit en 
andere betrokken partijen gewaarborgd dat 
aan de veiligheidsvereisten in acht worden 
genomen.

Amendement 41

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, in overeenstemming met 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien er op toe dat het 
nationaal kader programma's omvat ter 
ondersteuning van het onderzoek naar 
methoden voor de verlaging van de 
productie van radioactief afval en het 
beheer ervan.
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Amendement 43

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 
radioactief afval, en dat daarbij voldoende 
rekening wordt gehouden met de 
verantwoordelijkheid van de producenten 
van radioactief afval.

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 
radioactief afval, en dat daarbij voldoende 
rekening wordt gehouden met de 
verantwoordelijkheid van de producenten 
van radioactief afval, gezondheids- en 
veiligheidskwesties en beroepsziekten die 
zich ten gevolge van radioactieve 
blootstelling op de langere termijn 
kunnen voordoen, in overeenstemming 
met het beginsel "de vervuiler betaalt".

Amendement 44

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 inzake het 
beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval worden opgesteld en 
ingevoerd.

Motivering

Bij kwaliteitsborging gaat het niet alleen om veiligheid, maar om alle aspecten van het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief afval.

Amendement 45



PE460.611v03-00 24/26 AD\864299NL.doc

NL

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 
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.

(1) De lidstaten zorgen ervoor dat de 
informatie met betrekking tot het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval en over de bouw van een installatie 
voor het beheer van radioactief afval en 
verbruikte splijtstof toegankelijk is voor de 
werknemers en de bevolking. Deze 
verplichting houdt in dat de bevoegde 
regelgevende autoriteit op verzoek elke 
natuurlijke en rechtspersoon regelmatig 
actuele informatie met betrekking tot het 
beheer van radioactief afval en verbruikte 
splijtstof op een doelmatige en effectieve 
wijze ter beschikking stelt. Elke lidstaat 
garandeert dat de bevoegde regelgevende 
autoriteiten elke natuurlijke of 
rechtspersoon bijstaan ten aanzien van de 
toegang tot informatie. De informatie 
wordt aan het publiek ter beschikking 
gesteld overeenkomstig de nationale 
wetgeving en internationale verplichtingen,
met name het Verdrag van Aarhus. De 
informatie die direct relevant is voor de 
gezondheid en veiligheid van werknemers 
en de bevolking (in het bijzonder 
informatie over radioactieve en toxische 
emissies en de blootstelling aan emissies) 
wordt openbaar gemaakt, ongeacht de 
omstandigheden.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De inspraakprocedures omvatten 
redelijke termijnen voor de verschillende 
fasen, die voldoende tijd laten voor het 
informeren van de bevolking, en voor het 
publiek om zich gedurende het 
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besluitvormingsproces doeltreffend voor 
te bereiden en om deel te nemen.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Elke lidstaat waarborgt dat in het 
besluitvormingsproces naar behoren 
rekening wordt gehouden met het 
resultaat van de inspraak.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De lidstaten stellen regionale en 
lokale autoriteiten van buurlanden op de 
vroegst mogelijke datum in kennis van 
hun nationale programma's indien deze 
waarschijnlijk grensoverschrijdende 
effecten zullen hebben.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) De lidstaten vermelden in hun 
nationale programma's duidelijk de 
financiële middelen die beschikbaar zijn 
voor het beheer van verbruikte splijtstof 
en radioactief afval.
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Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Commissie zal rekening houden met 
de verduidelijkingen inzake en de 
voortgang van de nationale 
afvalbeheerprogramma's van de lidstaten 
wanneer zij beslissingen neemt over het 
verstrekken van financiële of technische 
Euratom-bijstand voor faciliteiten of 
activiteiten met betrekking tot het beheer 
van radioactief afval en verbruikte 
splijtstof, of wanneer zij overeenkomstig 
artikel 43 van het Euratom-Verdrag haar 
standpunt formuleert over 
investeringsprojecten.

(4) De Commissie zal rekening houden met 
de informatie inzake en de voortgang van 
de nationale afvalbeheerprogramma's van 
de lidstaten wanneer zij beslissingen neemt 
over het verstrekken van financiële of 
technische Euratom-bijstand voor 
faciliteiten of activiteiten met betrekking 
tot het beheer van radioactief afval en 
verbruikte splijtstof, of wanneer zij 
overeenkomstig artikel 43 van het 
Euratom-Verdrag haar standpunt 
formuleert over investeringsprojecten.
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