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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 veilig 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, 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) daarentegen, 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 bij de lidstaten. Bovendien is het een aanvaard ethisch principe 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)0032) en herziene versie van 2004 (COM(2004)0526).
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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 helpen zal de nodige politieke besluiten te nemen voor de totstandbrenging en 
tenuitvoerlegging van nationale programma's 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 communautaire 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 eerst nog vele jaren 
van onderzoek nodig vooraleer dergelijke depots daadwerkelijk kunnen worden ontworpen en 
ingericht. Onderzoek en technische ontwikkeling dienen dan ook in stand te worden gehouden en 
financieel ondersteund.

Overeenkomsten tussen landen inzake de uitvoer van radioactief afval dienen elk apart op hun 
merites 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.

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 
verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 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 de actieve 
zone van een reactor 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;

Or. cs

Amendement 2

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 vrijwillig onderling 
overeenkomsten afsluiten om gebruik te 
maken van opbergfaciliteiten in één van 
hen.

Or. en

Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. 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 
veilige beheer ervan.

Or. cs
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Amendement 4

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.

Or. en

Motivering

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

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
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 kennisgevingen 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.

Or. en


