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Amendement 32
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 2

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

– gezien de artikelen 31 en 32 van het 
Euratom-Verdrag op grond waarvan het 
Parlement door de Raad is geraadpleegd 
(C7-0385/2013),

- gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name de artikelen 191 en 192,

Or. en

Amendement 33
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN DE RAAD RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

houdende wijziging van Richtlijn 
2009/71/EURATOM tot vaststelling van 
een communautair kader voor de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties

houdende wijziging van Richtlijn 
2009/71/EURATOM tot vaststelling van 
een communautair kader voor de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties

Or. en

Amendement 34
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Titel 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN DE RAAD RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

houdende wijziging van Richtlijn 
2009/71/EURATOM tot vaststelling van 
een communautair kader voor de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties

houdende wijziging van Richtlijn 
2009/71/EURATOM tot vaststelling van
een communautair kader voor de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties

Or. fr

Amendement 35
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name de artikelen 191 en 192,

Or. en

Amendement 36
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name de artikelen 153, 191 en 192,
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Or. fr

Motivering

Het is niet gepast om, zoals in het voorstel van de Commissie, het Europees Parlement zijn 
medebeslissingsrechten te ontnemen, des te meer omdat het voorstel betrekking heeft op 
essentiële kwesties op het vlak van milieu en gezondheid. Bijgevolg vormen de artikelen 153 
(sociaal beleid) en 191-192 (milieu, gezondheid) van het VWEU de gepaste rechtsgrondslag.

Amendement 37
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Visum 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het voorstel van de Europese 
Commissie, opgesteld na advies van een 
door het Wetenschappelijk en Technisch 
Comité aangewezen groep van 
deskundigen uit de lidstaten,

Gezien het voorstel van de Europese 
Commissie,

Or. en

Amendement 38
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Visum 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het voorstel van de Europese 
Commissie, opgesteld na advies van een 
door het Wetenschappelijk en Technisch 
Comité aangewezen groep van 
deskundigen uit de lidstaten,

Gezien het voorstel van de Europese 
Commissie,

Or. fr
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Amendement 39
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Visum 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het advies van het Europees 
Parlement,

Handelend volgens de gewone 
wetgevingsprocedure,

Or. fr

Amendement 40
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Visum 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het feit dat het Verdrag van 
Aarhus betreffende toegang tot 
informatie, inspraak bij besluitvorming en 
toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden in 1998 werd 
ondertekend door de Europese 
Gemeenschap en alle lidstaten van de 
Europese Unie,

Or. fr

Amendement 41
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Visum 4 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de tenuitvoerlegging van het 
Verdrag van Aarhus in de context van de 
nucleaire veiligheid, die werd gestart met 
het initiatief "Aarhus Convention and 
Nuclear" (ACN), waarbij van de lidstaten 
wordt vereist dat zij essentiële informatie 
over nucleaire veiligheid openbaar maken 
en het publiek betrekken bij de 
besluitvorming.

Or. fr

Amendement 42
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In artikel 2, onder b), van het Verdrag
tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie (het 
"Euratom-Verdrag") is bepaald dat er 
uniforme veiligheidsnormen voor de 
gezondheidsbescherming van de bevolking
en de werkers moeten worden vastgesteld.

(1) In artikel 191, lid 1, van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese
Unie wordt bepaald dat het beleid van de
Unie op milieugebied bijdraagt tot het 
nastreven van de volgende doelstellingen: 
behoud, bescherming en verbetering van
de kwaliteit van het milieu en 
bescherming van de gezondheid van de 
mens.

Or. fr

Amendement 43
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Kernenergie is een energiebron en 
de Unie en de lidstaten moeten 
kernenergie op dezelfde basis behandelen 
als andere energiebronnen in het kader 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 44
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 30 van het Euratom-Verdrag 
is bepaald dat voor de bescherming van de 
gezondheid van de bevolking en de 
werkers tegen de aan ioniserende straling 
verbonden gevaren binnen de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie (de 
"Gemeenschap") basisnormen moeten 
worden vastgesteld.

(2) In artikel 153 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie wordt de vaststelling van uniforme 
veiligheidsnormen voor de bescherming 
van de gezondheid van werknemers en de 
bevolking mogelijk gemaakt.

Or. fr

Amendement 45
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij Richtlijn 2011/70/Euratom van de 
Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van 
een communautair kader voor een 

(6) Bij Richtlijn 2011/70/Euratom van de 
Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van 
een communautair kader voor een 
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verantwoord en veilig beheer van 
verbruikte splijtstof en radioactief afval33

wordt aan de lidstaten de verplichting 
opgelegd om een nationaal kader voor 
verbruikte splijtstof en radioactief afval tot 
stand te brengen en te handhaven.

verantwoord en veilig beheer van 
verbruikte splijtstof en radioactief afval33

wordt aan de lidstaten de verplichting 
opgelegd om een nationaal kader voor 
verbruikte splijtstof en radioactief afval tot 
stand te brengen en te handhaven. De 
resolutie van het Europees Parlement van 
14 maart 2013 over de risico- en 
veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") 
van kerncentrales in de Europese Unie en 
gerelateerde activiteiten wijst erop dat de 
gevaren van nucleair afval opnieuw 
duidelijk zijn geworden na het ongeval in 
de kerncentrale van Fukushima, en 
verzoekt de Commissie ertoe bij te dragen 
dat de beste installaties voor de veiligst 
mogelijke opslag van radioactief afval op 
objectieve wijze worden uitgekozen.  

__________________ __________________
33 PB L 199 van 2.8.2011, blz. 48. 33 PB L 199 van 2.8.2011, blz. 48.

Or. de

Amendement 46
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In de Conclusies van de Raad van 8 mei 
2007 betreffende nucleaire veiligheid en 
veilig beheer van afgewerkte kernsplijtstof 
en radioactief afval34 werd beklemtoond 
dat "nucleaire veiligheid een nationale 
verantwoordelijkheid is die, waar passend 
in een EU-kader wordt uitgeoefend Het 
blijft alleen aan de exploitanten en de 
nationale autoriteiten om beslissingen in 
verband met veiligheidsacties en het 
toezicht op nucleaire installaties te nemen".

(7) In de Conclusies van de Raad van 8 mei 
2007 betreffende nucleaire veiligheid en 
veilig beheer van afgewerkte kernsplijtstof 
en radioactief afval34 werd beklemtoond 
dat "nucleaire veiligheid een nationale 
verantwoordelijkheid is die, waar passend 
in een EU-kader wordt uitgeoefend Het 
blijft alleen aan de exploitanten en de 
nationale autoriteiten om beslissingen in 
verband met veiligheidsacties en het 
toezicht op nucleaire installaties te nemen".
De resolutie van het Europees Parlement 
van 14 maart 2013 over de risico- en 
veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") 
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van kerncentrales in de Europese Unie en 
gerelateerde activiteiten schrijft de 
vaststelling en de tenuitvoerlegging van 
verplichte normen voor nucleaire 
veiligheid voor.

__________________ __________________
34 Vastgesteld door het Coreper op 25 april 
2007 (doc. Ref. 8784/07) en de Raad 
Economische en Financiële Zaken op 
8 mei 2007.

34 Vastgesteld door het Coreper op 25 april 
2007 (doc. Ref. 8784/07) en de Raad 
Economische en Financiële Zaken op 
8 mei 2007.

Or. de

Amendement 47
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Herinnert eraan dat de ramp in 
Fukushima nogmaals pijnlijk duidelijk 
heeft gemaakt dat een kerncentrale 
zonder risico niet bestaat; is daarom van 
mening dat het onmogelijk is met 
zekerheid ernstige ongevallen in de 
toekomst te voorkomen, binnen of buiten 
de grenzen van de EU;

Or. en

Amendement 48
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het ongeval met de kerncentrale van 
Fukushima in Japan in 2011 heeft 
wereldwijd opnieuw de aandacht gevestigd 

(9) Het ongeval met de kerncentrale van 
Fukushima in Japan in 2011 heeft 
wereldwijd opnieuw de aandacht gevestigd 
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op de maatregelen die moeten worden 
getroffen om de risico's te minimaliseren 
en de meest robuuste niveaus van nucleaire 
veiligheid te garanderen. Op basis van het 
mandaat van de Europese Raad van 
maart 201136 heeft de Commissie, samen 
met Groep Europese Regelgevers op het 
gebied van nucleaire veiligheid 
("ENSREG"), Unie-brede alomvattende 
risico- en veiligheidsbeoordelingen van 
kerncentrales ("stresstests") uitgevoerd. 
Daarbij zijn een aantal mogelijkheden tot 
verbetering aan het licht gekomen die ten 
uitvoer kunnen worden gelegd in de 
benaderingen voor de nucleaire veiligheid 
en in de industriële praktijk in de 
deelnemende landen37.

op de maatregelen die moeten worden 
getroffen om de risico's te minimaliseren 
en de meest robuuste niveaus van nucleaire 
veiligheid te garanderen. Op basis van het 
mandaat van de Europese Raad van 
maart 201136 heeft de Commissie, samen 
met Groep Europese Regelgevers op het 
gebied van nucleaire veiligheid 
("ENSREG"), Unie-brede alomvattende 
risico- en veiligheidsbeoordelingen van 
kerncentrales ("stresstests") uitgevoerd. 
Daarbij zijn een aantal mogelijkheden tot 
verbetering aan het licht gekomen die ten 
uitvoer kunnen worden gelegd in de 
benaderingen voor de nucleaire veiligheid 
en in de industriële praktijk in de 
deelnemende landen37. De resolutie van 
het Europees Parlement van 14 maart 
2013 over de risico- en 
veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") 
van kerncentrales in de Europese Unie en 
gerelateerde activiteiten benadrukt dat de 
stresstests aangetoond hebben dat bijna 
alle kerncentrales locatiegebonden 
veiligheidsverbeteringen moeten 
doorvoeren, en dringt erop aan dat de 
noodzakelijke moderniseringsmaatregelen 
onmiddellijk worden doorgevoerd en dat 
het Parlement jaarlijks wordt 
geïnformeerd en geraadpleegd over 
resultaten, maatregelen en plannen op het 
gebied van nucleaire zekerheid.

__________________ __________________
36 Europese Raad, EUCO 10/1/11. 36 Europese Raad, EUCO 10/1/11.
37 ENSREG-Verslag inzake de collegiale 
toetsing "Stress Tests performed on 
European nuclear power plants", 25 April 
2012.

37 ENSREG-Verslag inzake de collegiale 
toetsing "Stress Tests performed on 
European nuclear power plants", 25 April 
2012.

Or. de

Amendement 49
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
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Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het ongeval met de kerncentrale van 
Fukushima in Japan in 2011 heeft 
wereldwijd opnieuw de aandacht gevestigd 
op de maatregelen die moeten worden 
getroffen om de risico's te minimaliseren
en de meest robuuste niveaus van 
nucleaire veiligheid te garanderen. Op 
basis van het mandaat van de Europese 
Raad van maart 201136 heeft de 
Commissie, samen met Groep Europese 
Regelgevers op het gebied van nucleaire 
veiligheid ("ENSREG"), Unie-brede 
alomvattende risico- en 
veiligheidsbeoordelingen van kerncentrales 
("stresstests") uitgevoerd. Daarbij zijn een 
aantal mogelijkheden tot verbetering aan 
het licht gekomen die ten uitvoer kunnen
worden gelegd in de benaderingen voor de 
nucleaire veiligheid en in de industriële 
praktijk in de deelnemende landen37.

(9) Het ongeval met de kerncentrale van 
Fukushima in Japan in 2011 heeft 
wereldwijd opnieuw de aandacht gevestigd 
op de maatregelen die moeten worden 
getroffen om de risico's weg te nemen en 
de maximale niveaus van nucleaire 
veiligheid te garanderen. Op basis van het 
mandaat van de Europese Raad van 
maart 201136 heeft de Commissie, samen 
met Groep Europese Regelgevers op het 
gebied van nucleaire veiligheid 
("ENSREG"), Unie-brede alomvattende
risico- en veiligheidsbeoordelingen van 
kerncentrales ("stresstests") uitgevoerd. 
Daarbij zijn een aantal mogelijkheden tot 
verbetering aan het licht gekomen die ten 
uitvoer moeten worden gelegd in de 
benaderingen voor de nucleaire veiligheid 
en in de industriële praktijk in de 
deelnemende landen37.

__________________ __________________
36 Europese Raad, EUCO 10/1/11. 36 Europese Raad, EUCO 10/1/11.
37 ENSREG-Verslag inzake de collegiale 
toetsing "Stress Tests performed on 
European nuclear power plants", 25 April 
2012.

37 ENSREG-Verslag inzake de collegiale 
toetsing "Stress Tests performed on 
European nuclear power plants", 25 April 
2012.

Or. fr

Amendement 50
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Benadrukt dat in de stresstests 
uitsluitend specifieke, van te voren 
overeengekomen risico's beoordeeld 
worden, en dat er geen rekening wordt 
gehouden met risico's als indirecte 
gebeurtenissen, slijtage, menselijke 
fouten, concrete mankementen binnenin 
de reactorvaten en vele andere risico's, en 
onderstreept daarom dat zelfs het 
doorstaan van een stresstest geen garantie 
is voor de veiligheid van een kerncentrale;

Or. en

Amendement 51
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Benadrukt dat wanneer de 
resultaten van de stresstests niet worden 
opgevolgd door gepaste maatregelen, zij 
het grootste deel van hun waarde 
verliezen; herinnert er echter aan dat het 
besluit om al dan niet actie te ondernemen 
op basis van de negatieve resultaten van 
de stresstests, volledig en uitsluitend de 
keuze van de lidstaten is; als zij voor het 
besluit over welke acties te ondernemen 
hun analyse baseren op andere elementen 
dan het louter bereiken van de maximaal 
haalbare veiligheid, dan wordt de 
voordelige doelstelling van de stresstests 
ondermijnd;

Or. en
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Amendement 52
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een sterke en onafhankelijke 
bevoegde regelgevende autoriteit is een 
fundamentele voorwaarde van het 
Europese kader voor nucleaire veiligheid. 
De onafhankelijkheid ervan en de 
onpartijdige en transparante uitoefening 
van haar bevoegdheden zijn cruciale 
factoren om een hoog niveau van nucleaire 
veiligheid te waarborgen. Er moeten 
objectieve regelgevingsbesluiten en 
handhavingsmaatregelen worden 
vastgesteld, zonder ongepaste externe 
beïnvloeding die de veiligheid in het 
gedrang kan brengen, zoals politieke druk 
die verband houdt met gewijzigde 
politieke, economische of 
maatschappelijke omstandigheden, of druk 
van overheidsdiensten of ander publieke of 
particuliere entiteiten. De negatieve 
gevolgen van het gebrek aan 
onafhankelijkheid zijn bij het ongeval van 
Fukushima in het oog gesprongen. De 
bepalingen van Richtlijn 2009/71/Euratom 
inzake de functionele scheiding van de 
bevoegde regelgevende autoriteiten van 
andere organen moeten worden versterkt 
teneinde de daadwerkelijke 
onafhankelijkheid van de regelgevende 
autoriteiten te waarborgen en te garanderen 
dat zij over de nodige middelen en 
bevoegdheden beschikken om de hen 
toegewezen taken naar behoren te 
vervullen. Met name moeten de 
regelgevende autoriteiten beschikken over 
afdoende juridische bevoegdheden, 
voldoende personeel en voldoende 
financiële middelen om de hen toegewezen 
verantwoordelijkheden naar behoren te 
vervullen. De versterkte eisen, die tot doel 
hebben de onafhankelijkheid van de 

(15) Een sterke en onafhankelijke 
bevoegde regelgevende autoriteit is een 
fundamentele voorwaarde van het 
Europese kader voor nucleaire veiligheid. 
De onafhankelijkheid ervan en de 
onpartijdige en transparante uitoefening 
van haar bevoegdheden zijn cruciale 
factoren om een hoog niveau van nucleaire 
veiligheid te waarborgen. Er moeten 
objectieve regelgevingsbesluiten en 
handhavingsmaatregelen worden 
vastgesteld, zonder ongepaste externe 
beïnvloeding die de veiligheid in het 
gedrang kan brengen, zoals politieke druk 
die verband houdt met gewijzigde 
politieke, economische of 
maatschappelijke omstandigheden, of druk 
van overheidsdiensten of ander publieke of 
particuliere entiteiten. De negatieve 
gevolgen van het gebrek aan 
onafhankelijkheid zijn bij het ongeval van 
Fukushima in het oog gesprongen. De 
bepalingen van Richtlijn 2009/71/Euratom 
inzake de functionele scheiding van de 
bevoegde regelgevende autoriteiten van 
andere organen moeten worden versterkt 
teneinde de daadwerkelijke 
onafhankelijkheid van de regelgevende 
autoriteiten te waarborgen en te garanderen 
dat zij over de nodige middelen en 
bevoegdheden beschikken om de hen 
toegewezen taken naar behoren te 
vervullen. Met name moeten de 
regelgevende autoriteiten beschikken over 
afdoende juridische bevoegdheden, 
voldoende personeel en voldoende 
financiële middelen om de hen toegewezen 
verantwoordelijkheden naar behoren te 
vervullen. De versterkte eisen, die tot doel 
hebben de onafhankelijkheid van de 
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regelgevende autoriteiten bij de uitvoering 
van hun regelgevingstaken te waarborgen, 
moeten echter de eventuele nauwe 
samenwerking met andere relevante 
nationale autoriteiten of ten aanzien van 
algemene beleidslijnen die worden 
getrokken door de regering en die geen 
verband houden met de 
regelgevingsbevoegdheden en -taken, 
onverlet laten.

regelgevende autoriteiten bij de uitvoering 
van hun regelgevingstaken te waarborgen, 
moeten echter de eventuele nauwe 
samenwerking met andere relevante 
nationale autoriteiten en de Commissie of 
ten aanzien van algemene beleidslijnen die 
worden getrokken door de regering en die 
de regelgevingsbevoegdheden en -taken 
van de nationale autoriteiten niet 
ondermijnen, onverlet laten.

Or. en

Amendement 53
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een sterke en onafhankelijke 
bevoegde regelgevende autoriteit is een 
fundamentele voorwaarde van het 
Europese kader voor nucleaire veiligheid. 
De onafhankelijkheid ervan en de 
onpartijdige en transparante uitoefening 
van haar bevoegdheden zijn cruciale 
factoren om een hoog niveau van nucleaire 
veiligheid te waarborgen. Er moeten 
objectieve regelgevingsbesluiten en 
handhavingsmaatregelen worden 
vastgesteld, zonder ongepaste externe 
beïnvloeding die de veiligheid in het 
gedrang kan brengen, zoals politieke druk
die verband houdt met gewijzigde 
politieke, economische of 
maatschappelijke omstandigheden, of druk 
van overheidsdiensten of ander publieke of 
particuliere entiteiten. De negatieve 
gevolgen van het gebrek aan 
onafhankelijkheid zijn bij het ongeval van 
Fukushima in het oog gesprongen. De 
bepalingen van Richtlijn 2009/71/Euratom 

(15) Een sterke en onafhankelijke 
bevoegde regelgevende autoriteit is een 
fundamentele voorwaarde van het 
Europese kader voor nucleaire veiligheid. 
De politieke, juridische, administratieve en 
financiële onafhankelijkheid ervan en de 
onpartijdige en transparante uitoefening 
van haar bevoegdheden zijn cruciale 
factoren om een hoog niveau van nucleaire 
veiligheid te waarborgen. Er moeten 
objectieve regelgevingsbesluiten en 
handhavingsmaatregelen worden 
vastgesteld, zonder externe beïnvloeding
die de veiligheid in het gedrang kan 
brengen, zoals politieke druk die verband 
houdt met gewijzigde politieke, 
economische of maatschappelijke 
omstandigheden, of druk van 
overheidsdiensten of ander publieke of 
particuliere entiteiten. De negatieve 
gevolgen van het gebrek aan 
onafhankelijkheid zijn bij het ongeval van 
Fukushima in het oog gesprongen. De 
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inzake de functionele scheiding van de 
bevoegde regelgevende autoriteiten van 
andere organen moeten worden versterkt 
teneinde de daadwerkelijke 
onafhankelijkheid van de regelgevende 
autoriteiten te waarborgen en te garanderen 
dat zij over de nodige middelen en 
bevoegdheden beschikken om de hen 
toegewezen taken naar behoren te 
vervullen. Met name moeten de 
regelgevende autoriteiten beschikken over 
afdoende juridische bevoegdheden, 
voldoende personeel en voldoende 
financiële middelen om de hen toegewezen 
verantwoordelijkheden naar behoren te 
vervullen. De versterkte eisen, die tot doel 
hebben de onafhankelijkheid van de 
regelgevende autoriteiten bij de uitvoering 
van hun regelgevingstaken te waarborgen, 
moeten echter de eventuele nauwe 
samenwerking met andere relevante 
nationale autoriteiten of ten aanzien van 
algemene beleidslijnen die worden 
getrokken door de regering en die geen 
verband houden met de 
regelgevingsbevoegdheden en -taken,
onverlet laten.

bepalingen van Richtlijn 2009/71/Euratom 
inzake de functionele scheiding van de 
bevoegde regelgevende autoriteiten van 
andere organen moeten worden versterkt 
teneinde de daadwerkelijke 
onafhankelijkheid van de regelgevende 
autoriteiten te waarborgen en te garanderen 
dat zij over de nodige middelen en 
bevoegdheden beschikken om de hen 
toegewezen taken naar behoren te 
vervullen. Met name moeten de 
regelgevende autoriteiten beschikken over 
afdoende juridische bevoegdheden, meer 
bepaald sanctiebevoegdheid, voldoende 
personeel en voldoende financiële 
middelen om de hen toegewezen 
verantwoordelijkheden naar behoren te 
vervullen. De versterkte eisen, die tot doel 
hebben de onafhankelijkheid van de 
regelgevende autoriteiten bij de uitvoering 
van hun regelgevingstaken te waarborgen, 
moeten echter de eventuele nauwe 
samenwerking met andere relevante 
nationale autoriteiten of ten aanzien van 
algemene beleidslijnen die worden 
getrokken door de regering en die geen 
verband houden met de 
regelgevingsbevoegdheden en -taken, 
onverlet laten.

Or. fr

Amendement 54
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Wanneer infrastructuurprojecten 
worden opgezet die een effect kunnen 
hebben op de nucleaire veiligheid van 
kerninstallaties, moeten de nodige 
nationale mechanismen van overleg met de 
nationale regelgevende autoriteiten en het 

(17) Wanneer infrastructuurprojecten 
worden opgezet die een effect kunnen 
hebben op de nucleaire veiligheid van 
kerninstallaties, moeten de nodige 
nationale en Europese mechanismen van 
overleg met de nationale regelgevende 
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publiek zijn vastgesteld en ingevoerd en 
moet ten volle rekening worden gehouden 
met hun standpunten.

autoriteiten, onafhankelijke internationale 
deskundigen en het publiek zijn 
vastgesteld en ingevoerd en moet ten volle 
rekening worden gehouden met hun 
standpunten.

Or. en

Amendement 55
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien de gevolgen van een 
nucleair ongeval verder kunnen reiken dan 
de landsgrenzen moet nauwe 
samenwerking, coördinatie en informatie-
uitwisseling tussen de regelgevende 
autoriteiten van buurlanden of landen die 
in dezelfde regio liggen, ongeacht of er 
kerninstallaties worden geëxploiteerd of 
niet, worden aangemoedigd. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat passende 
regelingen zijn vastgesteld om een 
dergelijke samenwerking over kwesties 
van nucleaire veiligheid met 
grensoverschrijdende effecten te 
vergemakkelijken, ook met derde landen. 
Er moet worden gestreefd naar synergieën 
met het mechanisme van de Unie voor 
civiele bescherming41 dat een EU-kader 
biedt voor samenwerking tussen de 
lidstaten op het gebied van civiele 
bescherming door de doeltreffendheid te 
verbeteren van systemen voor de preventie 
van, de paraatheid voor en de respons op 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen.

(21) Aangezien de gevolgen van een 
nucleair ongeval verder kunnen reiken dan 
de landsgrenzen moet nauwe 
samenwerking, coördinatie en informatie-
uitwisseling tussen de regelgevende 
autoriteiten van buurlanden of landen die 
in dezelfde regio liggen, ongeacht of er 
kerninstallaties worden geëxploiteerd of 
niet, worden verplicht. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat passende regelingen zijn 
vastgesteld om een dergelijke 
samenwerking over kwesties van nucleaire 
veiligheid met grensoverschrijdende 
effecten te vergemakkelijken, ook met 
derde landen. Er moet worden gestreefd 
naar synergieën met het mechanisme van 
de Unie voor civiele bescherming41 dat 
een EU-kader biedt voor samenwerking 
tussen de lidstaten op het gebied van 
civiele bescherming door de 
doeltreffendheid te verbeteren van 
systemen voor de preventie van, de 
paraatheid voor en de respons op 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen.

__________________ __________________
41 Voorstel van de Commissie voor een 
besluit van het Europees Parlement en de 

41 Voorstel van de Commissie voor een 
besluit van het Europees Parlement en de 
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Raad betreffende een EU-mechanisme 
voor civiele bescherming (COM(2011) 934 
definitief).

Raad betreffende een EU-mechanisme 
voor civiele bescherming (COM(2011) 934 
definitief).

Or. en

Amendement 56
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om ervoor te zorgen dat de nodige 
bekwaamheden worden verworven en dat 
adequate niveaus van competentie worden 
bereikt en gehandhaafd, moeten alle 
partijen ervoor zorgen dat alle 
personeelsleden (inclusief die van 
onderaannemers), die 
verantwoordelijkheden dragen met 
betrekking tot de nucleaire veiligheid van 
kerninstallaties en de locatiegebonden 
regelingen voor de paraatheid voor en de 
respons op noodsituaties, betrokken zijn bij 
een continu leerproces. Dit kan worden 
bereikt door de inrichting van 
opleidingsprogramma's en -plannen, door 
de vaststelling van procedures voor de 
geregelde evaluatie en actualisering van de 
opleidingsprogramma's en door te voorzien 
in passende budgettaire middelen voor 
opleidingen.

(22) Om ervoor te zorgen dat de nodige 
bekwaamheden worden verworven en dat 
adequate niveaus van competentie worden 
bereikt en gehandhaafd, moeten alle 
partijen ervoor zorgen dat alle 
personeelsleden (inclusief die van 
onderaannemers), die 
verantwoordelijkheden dragen met 
betrekking tot de nucleaire veiligheid van 
kerninstallaties en de locatiegebonden 
regelingen voor de paraatheid voor en de 
respons op noodsituaties, betrokken zijn bij 
een continu leerproces. Dit kan worden 
bereikt door de inrichting van 
opleidingsprogramma's en -plannen, door 
de vaststelling van procedures voor de 
geregelde evaluatie en actualisering van de 
opleidingsprogramma's door de 
uitwisseling van kennis tussen landen in 
en buiten de EU en door te voorzien in 
passende budgettaire middelen voor 
opleidingen.

Or. en

Amendement 57
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Een andere cruciale les die is geleerd 
uit het nucleair ongeval van Fukushima is 
het belang van de versterking van de 
transparantie bij nucleaire 
veiligheidskwesties. Transparantie is ook 
een belangrijk middel om de 
onafhankelijkheid van de besluitvorming 
van de regelgevers te bevorderen. Daarom 
moeten de huidige bepalingen van 
Richtlijn 2009/71/Euratom betreffende de 
aan het publiek te verstrekken informatie 
nader worden gespecificeerd wat het type 
informatie betreft dat minimaal door de 
bevoegde regelgevende autoriteit en de 
vergunninghouder moet worden verstrekt, 
en binnen welke termijnen. Daartoe moet 
bijvoorbeeld het type informatie dat 
minimaal door de bevoegde regelgevende 
autoriteit en door de vergunninghouder 
moet worden verstrekt als onderdeel van 
hun bredere transparantiestrategieën, nader 
worden omschreven. Bedoelde informatie 
moet tijdig worden vrijgegeven, met name 
in het geval van abnormale gebeurtenissen 
en ongevallen. Ook de resultaten van de 
periodieke veiligheidsbeoordelingen en 
internationale collegiale toetsingen moeten 
openbaar worden gemaakt.

(23) Een andere cruciale les die is geleerd 
uit het nucleair ongeval van Fukushima is 
het belang van de versterking van de 
transparantie bij nucleaire 
veiligheidskwesties. Transparantie is ook 
een belangrijk middel om de 
onafhankelijkheid van de besluitvorming 
van de regelgevers te bevorderen. Daarom 
moeten de huidige bepalingen van 
Richtlijn 2009/71/Euratom betreffende de 
aan het publiek te verstrekken informatie 
nader worden gespecificeerd wat het type 
informatie betreft dat minimaal door de 
bevoegde regelgevende autoriteit en de 
vergunninghouder moet worden verstrekt, 
en binnen welke termijnen. Daartoe moet 
bijvoorbeeld het type informatie dat 
minimaal door de bevoegde regelgevende 
autoriteit en door de vergunninghouder 
moet worden verstrekt als onderdeel van 
hun bredere transparantiestrategieën, nader 
worden omschreven. Bedoelde informatie 
moet tijdig worden vrijgegeven, met name 
in het geval van abnormale gebeurtenissen 
en ongevallen. Ook de resultaten van de 
periodieke veiligheidsbeoordelingen en 
internationale collegiale toetsingen moeten 
openbaar worden gemaakt. De resolutie 
van het Europees Parlement van 14 maart 
2013 over de risico- en 
veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") 
van kerncentrales in de Europese Unie en 
gerelateerde activiteiten schrijft voor dat 
de EU-burgers uitgebreid geïnformeerd 
en gehoord worden over de nucleaire 
veiligheid in de Unie.

Or. de

Amendement 58
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Een andere cruciale les die is geleerd 
uit het nucleair ongeval van Fukushima is 
het belang van de versterking van de 
transparantie bij nucleaire 
veiligheidskwesties. Transparantie is ook 
een belangrijk middel om de 
onafhankelijkheid van de besluitvorming 
van de regelgevers te bevorderen. Daarom 
moeten de huidige bepalingen van 
Richtlijn 2009/71/Euratom betreffende de 
aan het publiek te verstrekken informatie 
nader worden gespecificeerd wat het type 
informatie betreft dat minimaal door de 
bevoegde regelgevende autoriteit en de 
vergunninghouder moet worden verstrekt, 
en binnen welke termijnen. Daartoe moet 
bijvoorbeeld het type informatie dat 
minimaal door de bevoegde regelgevende 
autoriteit en door de vergunninghouder 
moet worden verstrekt als onderdeel van 
hun bredere transparantiestrategieën, nader 
worden omschreven. Bedoelde informatie 
moet tijdig worden vrijgegeven, met name 
in het geval van abnormale gebeurtenissen 
en ongevallen. Ook de resultaten van de 
periodieke veiligheidsbeoordelingen en 
internationale collegiale toetsingen moeten 
openbaar worden gemaakt.

(23) Een andere cruciale les die is geleerd 
uit het nucleair ongeval van Fukushima is 
het belang van de versterking van de 
transparantie bij nucleaire 
veiligheidskwesties. Transparantie is ook 
een belangrijk middel om de 
onafhankelijkheid van de besluitvorming 
van de regelgevers te bevorderen en te 
garanderen. Daarom moeten de huidige 
bepalingen van Richtlijn 2009/71/Euratom 
betreffende de aan het publiek te 
verstrekken informatie nader worden 
gespecificeerd wat het type informatie 
betreft dat minimaal door de bevoegde 
regelgevende autoriteit en de 
vergunninghouder moet worden verstrekt, 
en binnen welke termijnen. Daartoe moet 
bijvoorbeeld het type informatie dat 
minimaal door de bevoegde regelgevende 
autoriteit en door de vergunninghouder 
moet worden verstrekt als onderdeel van 
hun bredere transparantiestrategieën, nader 
worden omschreven. Bedoelde informatie 
moet continu worden vrijgegeven, met 
name in het geval van abnormale 
gebeurtenissen, incidenten en ongevallen. 
Ook de resultaten van de periodieke 
veiligheidsbeoordelingen en internationale 
collegiale toetsingen moeten openbaar 
worden gemaakt, net zoals de reacties van 
de exploitanten op de aanbevelingen van 
de nationale regelgevende autoriteiten.

Or. fr

Amendement 59
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De eisen van deze richtlijn inzake 
transparantie vormen een aanvulling op die 
van de bestaande Euratom-wetgeving. 
Krachtens Beschikking 87/600/Euratom 
van de Raad van 14 december 1987 inzake 
communautaire regelingen voor snelle 
uitwisseling van informatie in geval van 
stralingsgevaar42 rust op de lidstaten de 
verplichting om in het geval van een 
noodsituatie met stralingsgevaar op hun 
grondgebied de Commissie en de overige 
lidstaten daarvan in kennis te stellen en de 
nodige informatie te verstrekken, terwijl 
Richtlijn 89/618 Euratom van de Raad van 
27 november 198943 de eis voor de 
lidstaten omvat om het publiek te 
informeren over de toe te passen 
gezondheidsbeschermingsmaatregelen en 
de te volgen gedragslijn in het geval van 
een noodsituatie met stralingsgevaar, en de 
bevolkingsgroepen die door dergelijk 
stralingsgevaar getroffen kunnen worden 
op passende wijze vooraf en permanent te 
informeren. Bovenop de informatie die bij 
een dergelijke gebeurtenis moet worden 
verstrekt, moeten de lidstaten 
overeenkomstig de onderhavige richtlijn 
echter passende transparantieregelingen 
vaststellen, met een snelle en geregeld 
geactualiseerde informatieverstrekking om 
ervoor te zorgen dat werkers en het grote 
publiek geïnformeerd blijven over alle met 
nucleaire veiligheid verband houdende 
gebeurtenissen, inclusief abnormale 
gebeurtenissen of ongevalssituaties. 
Bovendien moet het publiek de 
gelegenheid worden geboden om 
daadwerkelijk een rol te spelen bij het 
vergunningverleningsproces voor 
kerninstallaties en moet de bevoegde 
regelgevende autoriteit alle met veiligheid 
verband houdende informatie op 
onafhankelijke wijze verstrekken, zonder 
dat zij daarvoor voorafgaand toestemming 
moet verkrijgen van enige 

(24) De eisen van deze richtlijn inzake 
transparantie vormen een aanvulling op die 
van de bestaande Euratom-wetgeving. 
Krachtens Beschikking 87/600/Euratom 
van de Raad van 14 december 1987 inzake 
communautaire regelingen voor snelle 
uitwisseling van informatie in geval van 
stralingsgevaar42 rust op de lidstaten de 
verplichting om in het geval van een 
noodsituatie met stralingsgevaar op hun 
grondgebied de Commissie en de overige 
lidstaten daarvan in kennis te stellen en de 
nodige informatie te verstrekken, terwijl 
Richtlijn 89/618 Euratom van de Raad van 
27 november 198943 de eis voor de 
lidstaten omvat om het publiek te 
informeren over de toe te passen 
gezondheidsbeschermingsmaatregelen en 
de te volgen gedragslijn in het geval van 
een noodsituatie met stralingsgevaar, en de 
bevolkingsgroepen die door dergelijk 
stralingsgevaar getroffen kunnen worden 
op passende wijze vooraf en permanent te 
informeren. Bovenop de informatie die bij 
een dergelijke gebeurtenis moet worden 
verstrekt, moeten de lidstaten 
overeenkomstig de onderhavige richtlijn 
echter passende transparantieregelingen 
vaststellen, met een snelle en geregeld 
geactualiseerde informatieverstrekking om 
ervoor te zorgen dat werkers en het grote 
publiek geïnformeerd blijven over alle met 
nucleaire veiligheid verband houdende 
gebeurtenissen, inclusief abnormale 
gebeurtenissen of ongevalssituaties.
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overheidsinstanties of particuliere 
entiteiten.

__________________ __________________
42 PB L 371 van 30.12.87, blz. 76. 42 PB L 371 van 30.12.87, blz. 76.
43 PB L 357 van 07.12.89, blz. 31. 43 PB L 357 van 07.12.89, blz. 31.

Or. en

Amendement 60
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De eisen van deze richtlijn inzake 
transparantie vormen een aanvulling op die 
van de bestaande Euratom-wetgeving. 
Krachtens Beschikking 87/600/Euratom 
van de Raad van 14 december 1987 inzake 
communautaire regelingen voor snelle 
uitwisseling van informatie in geval van 
stralingsgevaar42 rust op de lidstaten de 
verplichting om in het geval van een 
noodsituatie met stralingsgevaar op hun 
grondgebied de Commissie en de overige 
lidstaten daarvan in kennis te stellen en de 
nodige informatie te verstrekken, terwijl 
Richtlijn 89/618 Euratom van de Raad van 
27 november 198943 de eis voor de 
lidstaten omvat om het publiek te 
informeren over de toe te passen 
gezondheidsbeschermingsmaatregelen en 
de te volgen gedragslijn in het geval van 
een noodsituatie met stralingsgevaar, en de 
bevolkingsgroepen die door dergelijk 
stralingsgevaar getroffen kunnen worden 
op passende wijze vooraf en permanent te 
informeren. Bovenop de informatie die bij 
een dergelijke gebeurtenis moet worden 
verstrekt, moeten de lidstaten 
overeenkomstig de onderhavige richtlijn 

(24) De eisen van deze richtlijn inzake 
transparantie vormen een aanvulling op die 
van de bestaande Euratom-wetgeving. 
Krachtens Beschikking 87/600/Euratom 
van de Raad van 14 december 1987 inzake 
communautaire regelingen voor snelle 
uitwisseling van informatie in geval van 
stralingsgevaar42 rust op de lidstaten de 
verplichting om in het geval van een 
noodsituatie met stralingsgevaar op hun 
grondgebied de Commissie en de overige 
lidstaten daarvan in kennis te stellen en de 
nodige informatie te verstrekken, terwijl 
Richtlijn 89/618 Euratom van de Raad van 
27 november 198943 de eis voor de 
lidstaten omvat om het publiek te 
informeren over de toe te passen 
gezondheidsbeschermingsmaatregelen en 
de te volgen gedragslijn in het geval van 
een noodsituatie met stralingsgevaar, en de 
bevolkingsgroepen die door dergelijk 
stralingsgevaar getroffen kunnen worden 
op passende wijze vooraf en permanent te 
informeren. Bovenop de informatie die bij 
een dergelijke gebeurtenis moet worden 
verstrekt, moeten de lidstaten 
overeenkomstig de onderhavige richtlijn 
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echter passende transparantieregelingen 
vaststellen, met een snelle en geregeld
geactualiseerde informatieverstrekking om 
ervoor te zorgen dat werkers en het grote 
publiek geïnformeerd blijven over alle met 
nucleaire veiligheid verband houdende 
gebeurtenissen, inclusief abnormale 
gebeurtenissen of ongevalssituaties. 
Bovendien moet het publiek de 
gelegenheid worden geboden om 
daadwerkelijk een rol te spelen bij het 
vergunningverleningsproces voor 
kerninstallaties en moet de bevoegde 
regelgevende autoriteit alle met veiligheid 
verband houdende informatie op 
onafhankelijke wijze verstrekken, zonder 
dat zij daarvoor voorafgaand toestemming 
moet verkrijgen van enige 
overheidsinstanties of particuliere 
entiteiten.

echter passende transparantieregelingen 
vaststellen, met een continu
geactualiseerde informatieverstrekking om 
ervoor te zorgen dat werkers en het grote 
publiek geïnformeerd blijven over alle met 
nucleaire veiligheid verband houdende 
gebeurtenissen, inclusief abnormale 
gebeurtenissen, incidenten of 
ongevalssituaties. Bovendien moet het 
publiek de gelegenheid worden geboden 
om daadwerkelijk een rol te spelen bij het 
vergunningverleningsproces en het 
wijzigingsproces voor kerninstallaties en 
moet de bevoegde regelgevende autoriteit 
alle met veiligheid verband houdende 
informatie op onafhankelijke wijze 
verstrekken, zonder dat zij daarvoor 
voorafgaand toestemming moet verkrijgen 
van enige overheidsinstanties of 
particuliere entiteiten. De Commissie en de 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat het 
maatschappelijk middenveld deelneemt 
aan de raadplegings- en 
besluitvormingsprocedure.

__________________ __________________
42 PB L 371 van 30.12.87, blz. 76. 42 PB L 371 van 30.12.87, blz. 76.
43 PB L 357 van 07.12.89, blz. 31. 43 PB L 357 van 07.12.89, blz. 31.

Or. fr

Amendement 61
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Bij Richtlijn 2009/71/Euratom is een 
juridisch bindend communautair kader 
vastgesteld waarop een wetgevings-, 
administratief en organisatorisch systeem 
is gegrondvest. Dit omvat geen specifieke 
eisen voor kerninstallaties. Gezien de 
technische vooruitgang die is bereikt door 

(25) Bij Richtlijn 2009/71/Euratom is een 
juridisch bindend communautair kader 
vastgesteld waarop een wetgevings-, 
administratief en organisatorisch systeem 
is gegrondvest. Dit omvat geen specifieke 
eisen voor kerninstallaties. Gezien de 
technische vooruitgang die is bereikt door 
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de IAEA en de West-Europese Vereniging 
van Regelgevende Autoriteiten op Nucleair
Gebied ("WENRA") en andere bronnen 
van deskundigheid, met inbegrip van de 
lessen die zijn getrokken uit de stresstests 
en het onderzoek in verband met het 
Fukushima-kernongeval, moet Richtlijn 
2009/71/Euratom worden aangepast om er 
communautaire nucleaire-veiligheids-
doelstellingen in op te nemen die 
betrekking hebben op alle stadia van de 
levenscyclus van kerninstallaties (keuze 
van de vestigingsplaats, ontwerp, bouw, 
inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en 
buitenbedrijfstelling).

de IAEA en de West-Europese Vereniging 
van Regelgevende Autoriteiten op Nucleair 
Gebied ("WENRA") en andere bronnen 
van deskundigheid, met inbegrip van de 
lessen die zijn getrokken uit de stresstests 
en het onderzoek in verband met het 
Fukushima-kernongeval, moet Richtlijn 
2009/71/Euratom worden aangepast om er 
juridisch bindende communautaire 
nucleaire-veiligheids-doelstellingen in op 
te nemen die betrekking hebben op alle 
stadia van de levenscyclus van 
kerninstallaties (keuze van de 
vestigingsplaats, ontwerp, bouw, 
inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en 
buitenbedrijfstelling).

Or. de

Amendement 62
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Bij methoden op basis van 
risicogegevens wordt de waarschijnlijkheid 
onderzocht van elke gebeurtenis in een 
gebeurtenissenreeks die naar verwachting 
tot een ongeval kan leiden of bijdragen, en 
wordt gekeken naar de mogelijke gevolgen 
daarvan. De resultaten kunnen worden 
gebruikt om een inzicht te geven in de 
sterke en zwakke punten van het ontwerp 
en de bedrijfsvoering van een 
kerninstallatie en kunnen dus een leidraad 
zijn voor eisen en regelgeving in verband 
met kwesties waar de grootste winst voor 
de veiligheid van een kerninstallatie kan 
worden behaald. Aangezien zij in de 
afgelopen decennia aanzienlijke middelen 
hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling 

(26) Bij methoden op basis van 
risicogegevens wordt de waarschijnlijkheid 
onderzocht van elke gebeurtenis in een 
gebeurtenissenreeks die naar verwachting 
tot een ongeval kan leiden of bijdragen, en 
wordt gekeken naar de mogelijke gevolgen 
daarvan. In het licht van de oorzaken van 
de nucleaire ramp in Fukushima moeten 
de evaluatiemethodes de gecombineerde 
risicofactoren bestuderen en in 
overweging nemen en niet enkel de 
afzonderlijke risicofactoren. De resultaten 
kunnen worden gebruikt om een inzicht te 
geven in de sterke en zwakke punten van 
het ontwerp en de bedrijfsvoering van een 
kerninstallatie en kunnen dus een leidraad 
zijn voor eisen en regelgeving in verband 
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van probabilistische 
veiligheidsbeoordelingen voor 
kerninstallaties, met name voor 
kerncentrales en onderzoeksreactoren, zijn 
de vergunninghouders en de bevoegde 
regelgevende autoriteiten wereldwijd nu in 
een goede positie om de verworven 
inzichten te gebruiken om de veiligheid 
van kerninstallaties via methoden op basis 
van risicogegevens te verhogen en tegelijk 
bedoelde installaties op de meest efficiënte 
wijze te gebruiken.

met kwesties waar de grootste winst voor 
de veiligheid van een kerninstallatie kan
worden behaald. De niveaus van 
betrouwbaarheid die vereist zijn voor een 
complexe, interactieve en sterk 
gekoppelde kerninstallatie zijn echter zeer 
groot, met een gamma aan operationele 
reactoren van verschillende ontwerpen en 
configuraties. Wegens hun complexiteit 
en de fysieke omstandigheden tijdens de 
werking van de reactor is het begrip van 
het ontwerp en de werking van de reactor 
altijd partieel. Bovendien kunnen 
systeemcomponenten en externe 
gebeurtenissen op onverwachte manieren 
interageren, waardoor het niet mogelijk is 
alle mogelijke storingen te voorspellen. 
Daaruit volgt dat numerieke schattingen 
van de waarschijnlijkheid van 
aanzienlijke ongevallen heel onzeker 
blijven. Aangezien deze niet toelaat te 
plannen voor de cascade van onverwachte 
buitenontwerpongevallen (zoals 
Fukushima en alle voorgaande grote 
ongevallen), is de regelgevende nadruk op 
een op risico gebaseerde 
waarschijnlijkheidsbeoordeling zeer 
beperkt gebleken. Een dringend 
herwaardering van deze aanpak en 
toepassing in het echte leven is 
noodzakelijk.

Or. xm

Amendement 63
Bernd Lange

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De veroudering van met veiligheid 
verband houdende structuren, systemen en 
componenten van een kerninstallatie, met 
name het verbrossen van componenten die 
in de praktijk moeilijk te vervangen zijn, 

(27) De veroudering van met veiligheid 
verband houdende structuren, systemen en 
componenten van een kerninstallatie, met 
name het verbrossen van componenten die 
in de praktijk moeilijk te vervangen zijn, 
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zoals reactordrukvaten, stellen een
natuurlijke grens aan de aanvaardbare 
levensduur van de installatie. Zowel uit het 
oogpunt van de veiligheid als in 
economisch opzicht is de grens van de 
operationele levensduur van dergelijke 
installaties typisch 40 jaar na de start van 
de commerciële bedrijfsvoering. De 
lidstaten moeten er derhalve voor zorgen 
dat een eventuele verlenging van de 
levensduur van bestaande kerncentrales de 
werkers en het publiek niet blootstelt aan 
extra risico's. Daartoe moet 
Richtlijn 2009/71/Euratom worden 
gewijzigd om er nieuwe communautaire 
veiligheidsdoelstellingen in op te nemen 
waaraan de regelgevende autoriteiten en 
vergunninghouders bij een verlenging van 
de levensduur van bestaande kerncentrales 
moeten voldoen.

zoals reactordrukvaten, stellen een 
natuurlijke grens aan de aanvaardbare 
levensduur van de installatie. Zowel uit het 
oogpunt van de veiligheid als in 
economisch opzicht is de grens van de 
operationele levensduur van dergelijke 
installaties typisch 40 jaar na de start van 
de commerciële bedrijfsvoering. De 
lidstaten moeten er derhalve voor zorgen 
dat een eventuele verlenging van de 
levensduur van bestaande kerncentrales de 
werkers en het publiek niet blootstelt aan 
extra risico's. Daartoe moet 
Richtlijn 2009/71/Euratom worden 
gewijzigd om er nieuwe juridisch 
bindende communautaire 
veiligheidsdoelstellingen in op te nemen 
waaraan de regelgevende autoriteiten en 
vergunninghouders bij een verlenging van 
de levensduur van bestaande kerncentrales 
moeten voldoen. De Commissie ziet erop 
toe dat de rendabiliteit van de 
moderniseringsmaatregelen gezien de 
mogelijke gevaren zeer grondig wordt 
gecontroleerd, en dat door de EU 
gefinancierde maatregelen voor de 
bevordering van de nucleaire veiligheid 
uitsluitend een grotere veiligheid 
bevorderen en niet de modernisering van 
oude kerncentrales met het oog op de 
verlenging van de levensduur 
ondersteunen. 

Or. de

Amendement 64
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De veroudering van met veiligheid 
verband houdende structuren, systemen en 
componenten van een kerninstallatie, met 

(27) De veroudering van met veiligheid 
verband houdende structuren, systemen en 
componenten van een kerninstallatie, met 
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name het verbrossen van componenten die 
in de praktijk moeilijk te vervangen zijn, 
zoals reactordrukvaten, stellen een 
natuurlijke grens aan de aanvaardbare 
levensduur van de installatie. Zowel uit het 
oogpunt van de veiligheid als in 
economisch opzicht is de grens van de 
operationele levensduur van dergelijke 
installaties typisch 40 jaar na de start van 
de commerciële bedrijfsvoering. De 
lidstaten moeten er derhalve voor zorgen 
dat een eventuele verlenging van de 
levensduur van bestaande kerncentrales de 
werkers en het publiek niet blootstelt aan 
extra risico's. Daartoe moet 
Richtlijn 2009/71/Euratom worden 
gewijzigd om er nieuwe communautaire 
veiligheidsdoelstellingen in op te nemen 
waaraan de regelgevende autoriteiten en 
vergunninghouders bij een verlenging van 
de levensduur van bestaande kerncentrales
moeten voldoen.

name het verbrossen van componenten die 
in de praktijk moeilijk te vervangen zijn, 
zoals reactordrukvaten, stellen een
natuurlijke grens aan de aanvaardbare 
levensduur van de installatie. Zowel uit het 
oogpunt van de veiligheid als in 
economisch opzicht is de grens van de 
operationele levensduur van dergelijke 
installaties typisch 40 jaar na de start van 
de commerciële bedrijfsvoering. De 
lidstaten moeten er derhalve voor zorgen 
dat een eventuele verlenging van de 
levensduur van bestaande kerncentrales de 
werkers en het publiek niet blootstelt aan 
extra risico's. Daartoe moet 
Richtlijn 2009/71/Euratom worden 
gewijzigd om er nieuwe communautaire 
veiligheidsdoelstellingen in op te nemen 
waaraan de regelgevende autoriteiten en 
vergunninghouders bij een verlenging van 
de levensduur van bestaande kerncentrales 
moeten voldoen; wanneer verzocht wordt 
de levensduur te verlengen, moet de 
kerninstallatie aan dezelfde 
veiligheidsvoorwaarden voldoen als 
nieuwe kerninstallaties; bovendien moet 
een algemene maximale levensduur voor 
kerninstallaties worden vastgesteld, die in 
alle lidstaten moet worden toegepast om 
een hoger veiligheidsniveau te 
garanderen, uniformiteit in de lidstaten te 
scheppen en een gestructureerd overzicht 
van de geleidelijke sluiting van 
kerninstallaties te helpen verstrekken;

Or. en

Amendement 65
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De veroudering van met veiligheid 
verband houdende structuren, systemen en 
componenten van een kerninstallatie, met 
name het verbrossen van componenten die 
in de praktijk moeilijk te vervangen zijn, 
zoals reactordrukvaten, stellen een 
natuurlijke grens aan de aanvaardbare 
levensduur van de installatie. Zowel uit het 
oogpunt van de veiligheid als in 
economisch opzicht is de grens van de 
operationele levensduur van dergelijke 
installaties typisch 40 jaar na de start van 
de commerciële bedrijfsvoering. De 
lidstaten moeten er derhalve voor zorgen 
dat een eventuele verlenging van de 
levensduur van bestaande kerncentrales de 
werkers en het publiek niet blootstelt aan 
extra risico's. Daartoe moet 
Richtlijn 2009/71/Euratom worden 
gewijzigd om er nieuwe communautaire 
veiligheidsdoelstellingen in op te nemen 
waaraan de regelgevende autoriteiten en 
vergunninghouders bij een verlenging van 
de levensduur van bestaande kerncentrales 
moeten voldoen.

(27) De veroudering van met veiligheid 
verband houdende structuren, systemen en 
componenten van een kerninstallatie, met 
name het verbrossen van componenten die 
in de praktijk moeilijk te vervangen zijn, 
zoals reactordrukvaten, stellen een grens 
aan de aanvaardbare levensduur van de 
installatie. Zowel uit het oogpunt van de 
veiligheid als in economisch opzicht is de 
grens van de operationele levensduur van 
dergelijke installaties typisch tussen 25 en
40 jaar na de start van de commerciële 
bedrijfsvoering. Hoe ouder de centrales 
worden, hoe vaker de reactoren worden 
stilgelegd, hetgeen gevolgen heeft voor de 
robuustheid van de materialen en deze 
verzwakt, zoals het geval is voor de 
reactordrukvaten. De lidstaten moeten er 
derhalve voor zorgen dat een eventuele 
verlenging van de levensduur van 
bestaande kerncentrales de werkers en het 
publiek niet blootstelt aan extra risico's. 
Daartoe moet Richtlijn 2009/71/Euratom 
worden gewijzigd om er nieuwe 
communautaire veiligheidsdoelstellingen 
in op te nemen waaraan de regelgevende 
autoriteiten en vergunninghouders bij een 
verlenging van de levensduur van 
bestaande kerncentrales moeten voldoen.

Or. fr

Amendement 66
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Momenteel wordt duidelijk verwacht 
dat in het oorspronkelijke ontwerp van 
nieuwe reactoren bescherming wordt

(28) Momenteel wordt duidelijk verwacht 
dat in het oorspronkelijke ontwerp van 
nieuwe reactoren bescherming wordt 
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opgenomen tegen ontwerpongevallen die 
verder gaan dan de ontwerpbasis voor de 
vorige generatie reactoren. 
Omstandigheden die verder gaan dan de 
vroegere ontwerpbasis ("buitenontwerp-
ongevallen") zijn ongevalssituaties die bij 
ontwerpongevallen buiten beschouwing 
worden gelaten, maar waarmee in het 
ontwerpproces voor de installatie rekening 
wordt gehouden volgens de beste 
beschikbare ramingsmethodologieën en 
waarbij het lozen van radioactief materiaal 
binnen aanvaardbare grenzen wordt 
gehouden. Een verzameling voorwaarden 
ter verruiming van de ontwerpbasis kan
ernstige ongevalssituaties omvatten.

opgenomen tegen ontwerpongevallen die 
verder gaan dan de ontwerpbasis voor de 
vorige generatie reactoren. 
Omstandigheden die verder gaan dan de 
vroegere ontwerpbasis ("buitenontwerp-
ongevallen") zijn ongevalssituaties die bij 
ontwerpongevallen buiten beschouwing 
worden gelaten, maar waarmee in het 
ontwerpproces voor de installatie rekening 
wordt gehouden volgens de beste 
beschikbare ramingsmethodologieën en 
waarbij het lozen van radioactief materiaal 
binnen aanvaardbare grenzen wordt 
gehouden. Een verzameling voorwaarden 
ter verruiming van de ontwerpbasis moet
ernstige ongevalssituaties omvatten.

Or. en

Amendement 67
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Momenteel wordt duidelijk verwacht 
dat in het oorspronkelijke ontwerp van 
nieuwe reactoren bescherming wordt 
opgenomen tegen ontwerpongevallen die 
verder gaan dan de ontwerpbasis voor de 
vorige generatie reactoren. 
Omstandigheden die verder gaan dan de 
vroegere ontwerpbasis ("buitenontwerp-
ongevallen") zijn ongevalssituaties die bij 
ontwerpongevallen buiten beschouwing 
worden gelaten, maar waarmee in het 
ontwerpproces voor de installatie rekening 
wordt gehouden volgens de beste 
beschikbare ramingsmethodologieën en 
waarbij het lozen van radioactief materiaal 
binnen aanvaardbare grenzen wordt 
gehouden. Een verzameling voorwaarden 

(28) Momenteel wordt duidelijk verwacht 
dat in het oorspronkelijke ontwerp van 
nieuwe reactoren bescherming wordt 
opgenomen tegen ontwerpongevallen die 
verder gaan dan de ontwerpbasis voor de 
vorige generatie reactoren. 
Omstandigheden die verder gaan dan de 
vroegere ontwerpbasis ("buitenontwerp-
ongevallen") zijn ongevalssituaties die bij 
ontwerpongevallen buiten beschouwing 
worden gelaten, maar waarmee in het 
ontwerpproces voor de installatie rekening 
wordt gehouden volgens de beste 
beschikbare ramingsmethodologieën en 
waarbij het lozen van radioactief materiaal 
binnen aanvaardbare grenzen wordt 
gehouden. Een verzameling voorwaarden 
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ter verruiming van de ontwerpbasis kan
ernstige ongevalssituaties omvatten.

ter verruiming van de ontwerpbasis moet
ernstige ongevalssituaties omvatten.

Or. fr

Amendement 68
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Toepassing van het begrip "defensie in 
de diepte" op organisatorische, 
gedragsmatige of ontwerpactiviteiten met 
betrekking tot een kerninstallatie zorgt 
ervoor dat met veiligheid verband 
houdende activiteiten het voorwerp 
uitmaken van onafhankelijke lagen van 
voorschriften, zodat wanneer een onderdeel 
of component faalt, dit kan worden ontdekt 
en met passende maatregelen kan worden 
gecompenseerd. De doeltreffendheid van 
elk van de verschillende lagen afzonderlijk 
is een essentieel element van "defensie in 
de diepte" om ongevallen te voorkomen en, 
als zich ongevallen voordoen, de gevolgen 
ervan te matigen.

(29) Toepassing van het begrip "defensie in 
de diepte" op organisatorische, 
gedragsmatige of ontwerpactiviteiten met 
betrekking tot een kerninstallatie zorgt 
ervoor dat met veiligheid verband 
houdende activiteiten het voorwerp 
uitmaken van onafhankelijke lagen van 
voorschriften, zodat wanneer een onderdeel 
of component faalt, dit kan worden ontdekt 
en met passende maatregelen kan worden 
gecompenseerd of gecorrigeerd. De 
doeltreffendheid van elk van de 
verschillende lagen afzonderlijk is een 
essentieel element van "defensie in de 
diepte" om ongevallen te voorkomen, 
afwijkingen te ontdekken en te 
controleren en, als zich ongevallen of 
afwijkingen voordoen, de gevolgen ervan 
te matigen.

Or. en

Amendement 69
Sandra Kalniete

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Na de nucleaire ongevallen van Three (30) Na de nucleaire ongevallen van Three 
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Mile Island en Tsjernobyl heeft het 
ongeval in Fukushima eens te meer het 
grote belang van de insluitingsfunctie 
aangetoond, wat de laatste barrière is om 
de bevolking en het milieu te beschermen 
tegen het vrijkomen van radioactiviteit ten 
gevolge van een ongeval. De aanvrager 
voor een vergunning voor de bouw van een 
nieuwe elektriciteitsproductie- of 
onderzoeksreactor moet derhalve kunnen 
aantonen dat het ontwerp daarvan in de 
praktijk de effecten van schade aan de 
reactorkern beperkt tot de insluiting zelf, 
d.w.z. hij moet kunnen aantonen dat een 
radioactieve lozing buiten de insluiting 
fysiek onmogelijk is of met een hoog 
betrouwbaarheidsniveau als uiterst 
onwaarschijnlijk kan worden beschouwd.

Mile Island en Tsjernobyl heeft het 
ongeval in Fukushima eens te meer het 
grote belang van de insluitingsfunctie 
aangetoond, wat de laatste barrière is om 
de bevolking en het milieu te beschermen 
tegen het vrijkomen van radioactiviteit ten 
gevolge van een ongeval. De aanvrager 
voor een vergunning voor de bouw van een 
nieuwe elektriciteitsproductie- of 
onderzoeksreactor moet derhalve kunnen 
aantonen dat het ontwerp daarvan in de 
praktijk de effecten van schade aan de 
reactorkern beperkt tot de insluiting zelf, 
d.w.z. hij moet kunnen aantonen dat een 
radioactieve lozing buiten de insluiting 
fysiek onmogelijk is.

Or. lv

Amendement 70
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Na de nucleaire ongevallen van Three 
Mile Island en Tsjernobyl heeft het 
ongeval in Fukushima eens te meer het 
grote belang van de insluitingsfunctie 
aangetoond, wat de laatste barrière is om 
de bevolking en het milieu te beschermen 
tegen het vrijkomen van radioactiviteit ten 
gevolge van een ongeval. De aanvrager 
voor een vergunning voor de bouw van een 
nieuwe elektriciteitsproductie- of 
onderzoeksreactor moet derhalve kunnen 
aantonen dat het ontwerp daarvan in de 
praktijk de effecten van schade aan de 
reactorkern beperkt tot de insluiting zelf, 
d.w.z. hij moet kunnen aantonen dat een 
radioactieve lozing buiten de insluiting 
fysiek onmogelijk is of met een hoog 

(30) Na de nucleaire ongevallen van Three 
Mile Island en Tsjernobyl heeft het 
ongeval in Fukushima eens te meer het 
grote belang van de insluitingsfunctie 
aangetoond, wat de laatste barrière is om 
de bevolking en het milieu te beschermen 
tegen het vrijkomen van radioactiviteit ten 
gevolge van een ongeval. De aanvrager 
voor een vergunning voor de bouw van een 
nieuwe elektriciteitsproductie- of 
onderzoeksreactor moet derhalve kunnen 
aantonen dat het ontwerp daarvan in de 
praktijk de effecten van schade aan de 
reactorkern beperkt tot de insluiting zelf, 
d.w.z. hij moet kunnen aantonen dat een 
radioactieve lozing buiten de insluiting 
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betrouwbaarheidsniveau als uiterst 
onwaarschijnlijk kan worden beschouwd.

fysiek onmogelijk is.

Or. en

Amendement 71
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Na de nucleaire ongevallen van Three 
Mile Island en Tsjernobyl heeft het 
ongeval in Fukushima eens te meer het 
grote belang van de insluitingsfunctie 
aangetoond, wat de laatste barrière is om 
de bevolking en het milieu te beschermen 
tegen het vrijkomen van radioactiviteit ten 
gevolge van een ongeval. De aanvrager 
voor een vergunning voor de bouw van een 
nieuwe elektriciteitsproductie- of 
onderzoeksreactor moet derhalve kunnen
aantonen dat het ontwerp daarvan in de 
praktijk de effecten van schade aan de 
reactorkern beperkt tot de insluiting zelf, 
d.w.z. hij moet kunnen aantonen dat een 
radioactieve lozing buiten de insluiting 
fysiek onmogelijk is of met een hoog 
betrouwbaarheidsniveau als uiterst 
onwaarschijnlijk kan worden beschouwd.

(30) Na de nucleaire ongevallen van Three 
Mile Island en Tsjernobyl heeft het 
ongeval in Fukushima eens te meer het 
grote belang van de insluitingsfunctie 
aangetoond, wat de laatste barrière is om 
de bevolking en het milieu te beschermen 
tegen het vrijkomen van radioactiviteit ten 
gevolge van een ongeval. De aanvrager 
voor een vergunning voor de bouw van een 
nieuwe elektriciteitsproductie- of 
onderzoeksreactor moet derhalve kunnen 
aantonen dat het ontwerp daarvan in de 
praktijk de effecten van schade aan de 
reactorkern beperkt tot de insluiting zelf, 
d.w.z. hij moet kunnen aantonen dat een 
radioactieve lozing buiten de insluiting 
fysiek onmogelijk is.

Or. fr

Amendement 72
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Richtlijn 2009/71/Euratom bevat geen 
maatregelen met betrekking tot 
locatiegebonden paraatheid voor en 
respons op noodsituaties, wat, zoals het 
Fukushima-kernongeval heeft aangetoond, 
cruciaal is om de gevolgen van een 
nucleair ongeval binnen de perken te 
houden. Overeenkomstig 
Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad moet 
er bij noodgevallen met stralingsgevaar een 
passende interventie worden georganiseerd 
om de emissie van radionucliden te 
stoppen of te beperken en moeten de 
gevolgen van de desbetreffende 
noodsituatie en de doeltreffendheid van de 
daaropvolgende interventie worden 
geëvalueerd en vastgelegd. Er moeten ter 
plaatse ook maatregelen zijn vastgesteld 
voor de monitoring en bescherming van het 
milieu en de bevolking. Er zijn echter meer 
specifieke bepalingen met betrekking tot 
locatiegebonden paraatheid voor en 
respons op noodsituaties nodig om situaties 
te beoordelen die eventueel beschermende 
maatregelen op de locatie nodig maken, 
een organisatorische structuur en 
coördinatie tussen de responsinstanties 
waarborgen en garanderen dat voldoende 
middelen beschikbaar zijn om deze 
passende beschermingsmaatregelen zelfs in 
extreme gevallen toe te passen.

(31) Richtlijn 2009/71/Euratom bevat geen 
maatregelen met betrekking tot 
locatiegebonden paraatheid voor en 
respons op noodsituaties, wat, zoals het 
Fukushima-kernongeval heeft aangetoond, 
cruciaal is om de gevolgen van een 
nucleair ongeval binnen de perken te 
houden. Overeenkomstig 
Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad moet 
er bij noodgevallen met stralingsgevaar een 
passende interventie worden georganiseerd 
om de emissie van radionucliden te 
stoppen of te beperken en moeten de 
gevolgen van de desbetreffende 
noodsituatie en de doeltreffendheid van de 
daaropvolgende interventie worden 
geëvalueerd en vastgelegd. Aangezien een 
nucleair ongeval gevolgen kan hebben 
voor verschillende landen, moet een 
Europese snelle reactiemacht worden 
opgericht. Er moeten ter plaatse ook 
maatregelen zijn vastgesteld voor de 
monitoring en bescherming van het milieu 
en de bevolking. Er zijn echter meer 
specifieke bepalingen met betrekking tot 
locatiegebonden paraatheid voor en 
respons op noodsituaties nodig om situaties 
te beoordelen die eventueel beschermende 
maatregelen op de locatie nodig maken, 
een organisatorische structuur en 
coördinatie tussen de responsinstanties 
waarborgen en garanderen dat voldoende 
middelen beschikbaar zijn om deze 
passende beschermingsmaatregelen zelfs in 
extreme gevallen toe te passen.

Or. fr

Amendement 73
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De stresstests hebben de cruciale rol 
van versterkte samenwerkings- en 
coördinatiemechanismen tussen alle 
partijen die verantwoordelijk zijn voor 
nucleaire veiligheid aangetoond. Er is 
duidelijk gebleken dat collegiale toetsing 
een goed middel is om vertrouwen op te 
wekken, met daarbij als doel ervaringen op 
te doen en uit te wisselen en een 
gemeenschappelijke toepassing van 
stringente normen voor de nucleaire 
veiligheid te waarborgen. Het 
toepassingsgebied van het bepaalde in 
Richtlijn 2009/71/Euratom is echter 
beperkt tot zelfbeoordeling en 
internationale collegiale toetsing van de 
wetgevende, regelgevende en 
organisatorische infrastructuur van de 
lidstaten; het toepassingsgebied van de 
richtlijn moet derhalve worden uitgebreid 
om er ook collegiale toetsing van 
kerninstallaties in op te nemen.

(32) De stresstests hebben de cruciale rol 
van versterkte samenwerkings- en 
coördinatiemechanismen tussen alle 
partijen die verantwoordelijk zijn voor 
nucleaire veiligheid aangetoond. Er is 
duidelijk gebleken dat collegiale toetsing 
een goed middel is om vertrouwen op te 
wekken, met daarbij als doel ervaringen op 
te doen en uit te wisselen en een 
gemeenschappelijke toepassing van 
stringente normen voor de nucleaire 
veiligheid te waarborgen. Het 
toepassingsgebied van het bepaalde in 
Richtlijn 2009/71/Euratom is echter 
beperkt tot zelfbeoordeling en 
internationale collegiale toetsing van de 
wetgevende, regelgevende en 
organisatorische infrastructuur van de 
lidstaten; het toepassingsgebied van de 
richtlijn moet derhalve worden uitgebreid 
om er ook collegiale toetsing van 
kerninstallaties in op te nemen. Aan deze 
collegiale toetsingen moeten deskundigen 
van het maatschappelijk middenveld en 
andere van de regelgevende autoriteiten 
onafhankelijke deskundigen deelnemen.

Or. fr

Amendement 74
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Bij deze richtlijn worden nieuwe 
bepalingen inzake zelfbeoordeling en
collegiale toetsing met betrekking tot 
kerninstallaties ingevoerd, gebaseerd op 

(33) Bij deze richtlijn worden nieuwe 
bepalingen inzake zelfbeoordeling en 
collegiale toetsing met betrekking tot 
kerninstallaties ingevoerd, gebaseerd op 
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geselecteerde topics in verband met de 
nucleaire veiligheid voor de gehele 
levenscyclus van installaties. Op 
internationaal niveau is er reeds bevestigde 
ervaring met de toepassing van collegiale 
toetsing op kerncentrales. Op EU-niveau 
toont de ervaring uit het stresstestproces de 
waarde aan van een gecoördineerde 
oefening om de veiligheid van 
kerncentrales in de EU af te wegen en te 
beoordelen. Een soortgelijk mechanisme, 
gebaseerd op samenwerking tussen de 
regelgevende autoriteiten van de lidstaten 
en de Commissie, moet hier worden 
toegepast. Daarom kunnen bevoegde 
regelgevende autoriteiten, die 
samenwerken in de context van groepen 
van deskundigen zoals de ENSREG, met 
hun deskundigheid ertoe bijdragen de 
relevante veiligheidstopics te identificeren 
en deze collegiale toetsingen uit te voeren.
Wanneer de lidstaten er niet in slagen 
minimaal één topic te selecteren, moet de 
Commissie één of meer aan collegiale 
toetsingen te onderwerpen topics 
selecteren. De deelname van andere 
belanghebbenden, zoals organisaties voor 
technische ondersteuning, internationale 
waarnemers of niet-gouvernementele 
organisaties, kunnen bij de collegiale 
toetsingen een toegevoegde waarde 
leveren.

geselecteerde topics in verband met de 
nucleaire veiligheid voor de gehele 
levenscyclus van installaties. Op
internationaal niveau is er reeds bevestigde 
ervaring met de toepassing van collegiale 
toetsing op kerncentrales. Op EU-niveau 
toont de ervaring uit het stresstestproces de 
waarde aan van een gecoördineerde 
oefening om de veiligheid van 
kerncentrales in de EU af te wegen en te 
beoordelen. Daarom kunnen bevoegde 
regelgevende autoriteiten, die 
samenwerken in de context van groepen 
van deskundigen zoals de ENSREG, met 
hun deskundigheid ertoe bijdragen de 
relevante veiligheidstopics te identificeren 
en gebruik maken van de bestaande 
instrumenten, zoals de door de IAEA 
ondernomen missies.

Or. en

Amendement 75
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Bij deze richtlijn worden nieuwe 
bepalingen inzake zelfbeoordeling en 
collegiale toetsing met betrekking tot 

(33) Bij deze richtlijn worden nieuwe 
bepalingen inzake zelfbeoordeling en 
collegiale toetsing met betrekking tot 
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kerninstallaties ingevoerd, gebaseerd op 
geselecteerde topics in verband met de 
nucleaire veiligheid voor de gehele 
levenscyclus van installaties. Op 
internationaal niveau is er reeds bevestigde 
ervaring met de toepassing van collegiale 
toetsing op kerncentrales. Op EU-niveau 
toont de ervaring uit het stresstestproces de 
waarde aan van een gecoördineerde 
oefening om de veiligheid van 
kerncentrales in de EU af te wegen en te 
beoordelen. Een soortgelijk mechanisme, 
gebaseerd op samenwerking tussen de 
regelgevende autoriteiten van de lidstaten 
en de Commissie, moet hier worden 
toegepast. Daarom kunnen bevoegde 
regelgevende autoriteiten, die 
samenwerken in de context van groepen 
van deskundigen zoals de ENSREG, met 
hun deskundigheid ertoe bijdragen de 
relevante veiligheidstopics te identificeren 
en deze collegiale toetsingen uit te voeren. 
Wanneer de lidstaten er niet in slagen 
minimaal één topic te selecteren, moet de 
Commissie één of meer aan collegiale 
toetsingen te onderwerpen topics 
selecteren. De deelname van andere 
belanghebbenden, zoals organisaties voor 
technische ondersteuning, internationale 
waarnemers of niet-gouvernementele 
organisaties, kunnen bij de collegiale 
toetsingen een toegevoegde waarde 
leveren.

kerninstallaties ingevoerd, gebaseerd op 
geselecteerde topics in verband met de 
nucleaire veiligheid voor de gehele 
levenscyclus van installaties. Op 
internationaal niveau is er reeds bevestigde 
ervaring met de toepassing van collegiale 
toetsing op kerncentrales. Op EU-niveau 
toont de ervaring uit het stresstestproces de 
waarde aan van een gecoördineerde 
oefening om de veiligheid van 
kerncentrales in de EU af te wegen en te 
beoordelen. De resolutie van het Europees 
Parlement van 14 maart 2013 over de 
risico- en veiligheidsbeoordelingen 
("stress tests") van kerncentrales in de 
Europese Unie en gerelateerde activiteiten 
benadrukt dat de stresstests onvolledig 
zijn en dat zelfs een succesvolle stresstest 
geen garantie vormt voor de veiligheid 
van een kernreactor; de resolutie van het 
Parlement is er dan ook op gericht om de 
regelmatige controles te baseren op 
gemeenschappelijke veiligheidsnormen. 
Een soortgelijk mechanisme, gebaseerd op 
samenwerking tussen de regelgevende 
autoriteiten van de lidstaten en de 
Commissie, moet hier worden toegepast. 
Daarom kunnen bevoegde regelgevende 
autoriteiten, die samenwerken in de context 
van groepen van deskundigen zoals de 
ENSREG, met hun deskundigheid ertoe 
bijdragen de relevante veiligheidstopics te 
identificeren en deze collegiale toetsingen 
uit te voeren. Wanneer de lidstaten er niet 
in slagen minimaal één topic te selecteren, 
moet de Commissie één of meer aan 
collegiale toetsingen te onderwerpen topics 
selecteren. De deelname van andere 
belanghebbenden, zoals organisaties voor 
technische ondersteuning, internationale 
waarnemers of niet-gouvernementele 
organisaties, kunnen bij de collegiale 
toetsingen een toegevoegde waarde 
leveren.

Or. de
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Amendement 76
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Bij deze richtlijn worden nieuwe 
bepalingen inzake zelfbeoordeling en 
collegiale toetsing met betrekking tot 
kerninstallaties ingevoerd, gebaseerd op 
geselecteerde topics in verband met de 
nucleaire veiligheid voor de gehele 
levenscyclus van installaties. Op 
internationaal niveau is er reeds bevestigde 
ervaring met de toepassing van collegiale 
toetsing op kerncentrales. Op EU-niveau 
toont de ervaring uit het stresstestproces de 
waarde aan van een gecoördineerde 
oefening om de veiligheid van 
kerncentrales in de EU af te wegen en te 
beoordelen. Een soortgelijk mechanisme, 
gebaseerd op samenwerking tussen de 
regelgevende autoriteiten van de lidstaten 
en de Commissie, moet hier worden 
toegepast. Daarom kunnen bevoegde 
regelgevende autoriteiten, die 
samenwerken in de context van groepen 
van deskundigen zoals de ENSREG, met 
hun deskundigheid ertoe bijdragen de 
relevante veiligheidstopics te identificeren 
en deze collegiale toetsingen uit te voeren. 
Wanneer de lidstaten er niet in slagen 
minimaal één topic te selecteren, moet de 
Commissie één of meer aan collegiale 
toetsingen te onderwerpen topics 
selecteren. De deelname van andere 
belanghebbenden, zoals organisaties voor 
technische ondersteuning, internationale 
waarnemers of niet-gouvernementele 
organisaties, kunnen bij de collegiale 
toetsingen een toegevoegde waarde 
leveren.

(33) Bij deze richtlijn worden nieuwe 
bepalingen inzake zelfbeoordeling en 
collegiale toetsing met betrekking tot 
kerninstallaties ingevoerd, gebaseerd op 
geselecteerde topics in verband met de 
nucleaire veiligheid voor de gehele 
levenscyclus van installaties. Op 
internationaal niveau is er reeds bevestigde 
ervaring met de toepassing van collegiale 
toetsing op kerncentrales. Op EU-niveau 
toont de ervaring uit het stresstestproces de 
waarde aan van een gecoördineerde 
oefening om de veiligheid van 
kerncentrales in de EU af te wegen en te 
beoordelen. Een soortgelijk mechanisme, 
gebaseerd op samenwerking tussen de 
regelgevende autoriteiten van de lidstaten 
en de Commissie, moet hier permanent
worden toegepast. Daarom kunnen 
bevoegde regelgevende autoriteiten, die 
samenwerken in de context van groepen 
van deskundigen zoals de ENSREG, met 
hun deskundigheid ertoe bijdragen de 
relevante veiligheidstopics te identificeren 
en deze collegiale toetsingen uit te voeren. 
Wanneer de lidstaten er niet in slagen 
minimaal één topic te selecteren, moet de 
Commissie één of meer aan collegiale 
toetsingen te onderwerpen topics 
selecteren. De deelname van andere 
belanghebbenden, zoals organisaties voor 
technische ondersteuning, internationale 
waarnemers of niet-gouvernementele 
organisaties, levert bij de collegiale 
toetsingen een toegevoegde waarde, hun 
deelname is dus onontbeerlijk.

Or. fr
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Amendement 77
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Gezien de risico's op duplicatie 
met de bestaande processen van 
internationale collegiale toetsing en het 
risico op inmenging in het werk van 
onafhankelijke nationale regelgevende 
autoriteiten, moeten de thematische 
collegiale toetsingen voortbouwen op de 
ervaring die ENSREG en WENRA 
hebben opgedaan tijdens de Europese 
veiligheidsherberoordelingen na 
Fukushima. De lidstaten moeten de keuze 
van de topics, de organisatie en de 
uitvoering van de thematische collegiale 
toetsing en de follow-upacties aan 
ENSREG en WENRA toevertrouwen.

Or. en

Amendement 78
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Er moet een geschikt follow-up-
mechanisme worden ingesteld om te 
waarborgen dat het resultaat van deze
collegiale toetsingen naar behoren ten 
uitvoer wordt gelegd. Collegiale toetsingen 
moeten bijdragen tot een verbetering van 
de veiligheid van afzonderlijke 
kerninstallaties en tot de formulering van 
generieke technische 
veiligheidsaanbevelingen en -richtsnoeren 

(35) Er moet een geschikt follow-up-
mechanisme worden ingesteld om te 
waarborgen dat het resultaat van de al 
uitgevoerde stresstests en toekomstige
collegiale toetsingen naar behoren ten 
uitvoer wordt gelegd. Collegiale toetsingen 
moeten bijdragen tot een verbetering van 
de veiligheid van afzonderlijke 
kerninstallaties en tot de formulering van 
generieke technische 
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die geldig zijn voor de gehele Unie. veiligheidsaanbevelingen en juridisch 
bindende richtsnoeren die geldig zijn voor 
de gehele Unie. De Commissie ziet er bij 
het hanteren van alle beschikbare 
instrumenten consequent op toe dat de 
aanbevelingen voor grotere nucleaire 
veiligheid, die voortvloeien uit de 
stresstests en collegiale toetsingen, 
onmiddellijk worden omgezet, en gezien 
de mogelijke gevaren controleert ze de 
rendabiliteit van de 
moderniseringsmaatregelen bovendien 
zeer nauwkeurig. De Commissie ziet erop 
toe dat de kosten voor de maatregelen met 
het oog op verbetering volledig worden 
gedragen door de exploitanten van 
nucleaire installaties en niet door de 
belastingbetalers.

Or. de

Amendement 79
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Er moet een geschikt follow-up-
mechanisme worden ingesteld om te 
waarborgen dat het resultaat van deze 
collegiale toetsingen naar behoren ten 
uitvoer wordt gelegd. Collegiale toetsingen 
moeten bijdragen tot een verbetering van 
de veiligheid van afzonderlijke 
kerninstallaties en tot de formulering van 
generieke technische 
veiligheidsaanbevelingen en -richtsnoeren 
die geldig zijn voor de gehele Unie.

(35) Er moet een geschikt follow-up-
mechanisme worden ingesteld om te 
waarborgen dat het resultaat van deze 
collegiale toetsingen naar behoren ten 
uitvoer wordt gelegd. Collegiale toetsingen 
moeten in de context van verschillende 
toepassingen bijdragen tot een verbetering 
van de veiligheid van afzonderlijke 
kerninstallaties en tot de formulering van 
generieke technische 
veiligheidsaanbevelingen en -richtsnoeren 
die geldig zijn voor de gehele Unie.

Or. en



PE529.779v01-00 40/114 AM\1019806NL.doc

NL

Amendement 80
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Wanneer de Commissie substantiële 
afwijkingen of vertragingen bij de 
tenuitvoerlegging van de technische 
aanbevelingen uit het proces van 
collegiale toetsing waarneemt, moet zij de 
bevoegde regelgevende autoriteiten van de 
niet-betrokken lidstaten ertoe uitnodigen 
een verificatiemissie te organiseren en uit 
te voeren om een volledig beeld van de 
situatie te krijgen en de betrokken lidstaat 
te informeren over mogelijke maatregelen 
om de vastgestelde tekortkomingen te 
verhelpen.

Schrappen

Or. en

Amendement 81
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Wanneer de Commissie substantiële 
afwijkingen of vertragingen bij de 
tenuitvoerlegging van de technische 
aanbevelingen uit het proces van collegiale 
toetsing waarneemt, moet zij de bevoegde 
regelgevende autoriteiten van de niet-
betrokken lidstaten ertoe uitnodigen een 
verificatiemissie te organiseren en uit te 
voeren om een volledig beeld van de 
situatie te krijgen en de betrokken lidstaat 
te informeren over mogelijke maatregelen 
om de vastgestelde tekortkomingen te 

(36) Wanneer de Commissie substantiële 
afwijkingen of vertragingen bij de 
tenuitvoerlegging van de technische 
aanbevelingen uit het proces van collegiale 
toetsing waarneemt, nodigt zij de bevoegde 
regelgevende autoriteiten van de niet-
betrokken lidstaten ertoe uit een 
verificatiemissie te organiseren en uit te 
voeren om een volledig beeld van de 
situatie te krijgen en de betrokken lidstaat 
te informeren over noodzakelijke
maatregelen om de vastgestelde 
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verhelpen. tekortkomingen te verhelpen.

Or. fr

Amendement 82
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) In lijn met het evenredigheidsbeginsel 
hangt de toepasselijkheid van het bepaalde 
in hoofdstuk 2, afdeling 2, "Specifieke 
verplichtingen", van deze richtlijn af van 
het type kerninstallaties op het grondgebied 
van een lidstaat. Wanneer deze bepalingen 
in nationale wetgeving worden omgezet, 
moeten de lidstaten derhalve rekening 
houden met de risico's die verbonden zijn 
aan de specifieke types kerninstallaties die 
zij plannen of exploiteren. Met name is het 
evenredigheidsbeginsel van toepassing op 
lidstaten die slechts beschikken over een 
kleine inventaris van kerntechnisch en 
nucleair materiaal, bv. in verband met de 
exploitatie van kleinere 
onderzoeksreactoren, die in het geval van 
een ernstig ongeval geen gevolgen hebben 
die kunnen worden vergeleken met die 
welke zich zouden voordoen bij een 
kerncentrale.

(39) In lijn met het evenredigheidsbeginsel 
hangt de toepasselijkheid van het bepaalde 
in hoofdstuk 2, afdeling 2, "Specifieke 
verplichtingen", van deze richtlijn af van 
het type kerninstallaties op het grondgebied 
van een lidstaat. Wanneer deze bepalingen 
in nationale wetgeving worden omgezet, 
moeten de lidstaten derhalve rekening 
houden met de risico's die verbonden zijn 
aan de specifieke types kerninstallaties die 
zij plannen of exploiteren.

Or. fr

Amendement 83
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage



PE529.779v01-00 42/114 AM\1019806NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De bepalingen van deze richtlijn die 
niet intrinsiek verband houden met het 
bestaan van kerninstallaties, namelijk die 
welke betrekking hebben op de 
verplichtingen van de vergunninghouders, 
de nieuwe specifieke eisen voor 
kerninstallaties en de bepalingen 
betreffende de locatiegebonden paraatheid 
voor en respons op noodsituaties, gelden 
niet voor de lidstaten die niet over 
kerninstallaties als gedefinieerd in deze 
richtlijn beschikken. Deze lidstaten 
behoeven de eis om sancties op te leggen 
aan wie het bepaalde in deze richtlijn niet 
in acht neemt niet om te zetten en ten 
uitvoer te leggen. De andere bepalingen 
van deze richtlijn moeten worden omgezet 
en op een evenredige wijze ten uitvoer 
worden gelegd overeenkomstig de 
nationale omstandigheden en rekening 
houdend met het feit dat deze lidstaten 
geen kerninstallaties hebben, waarbij wordt 
gewaarborgd dat aan nucleaire veiligheid 
passende aandacht wordt besteed door de 
regering en de bevoegde autoriteiten.

(40) De bepalingen van deze richtlijn die 
niet intrinsiek verband houden met het 
bestaan van kerninstallaties, namelijk die 
welke betrekking hebben op de 
verplichtingen van de vergunninghouders, 
de nieuwe specifieke eisen voor 
kerninstallaties en de bepalingen 
betreffende de locatiegebonden paraatheid 
voor en respons op noodsituaties, gelden 
niet voor de lidstaten die niet over 
kerninstallaties als gedefinieerd in deze 
richtlijn beschikken. Deze lidstaten 
behoeven de eis om sancties op te leggen 
aan wie het bepaalde in deze richtlijn niet 
in acht neemt niet om te zetten en ten 
uitvoer te leggen. De andere bepalingen 
van deze richtlijn moeten worden omgezet 
en op een evenredige wijze ten uitvoer 
worden gelegd overeenkomstig de 
nationale omstandigheden en rekening 
houdend met het feit dat deze lidstaten 
geen kerninstallaties hebben, waarbij wordt 
gewaarborgd dat aan nucleaire veiligheid 
passende aandacht wordt besteed door de 
regering en de bevoegde autoriteiten. Elke 
lidstaat die niet over een kerninstallatie op 
haar grondgebied beschikt, heeft het recht 
betrokken te worden bij de beoordelingen 
van naburige lidstaten.

Or. fr

Amendement 84
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Overeenkomstig 
Richtlijn 2009/71/Euratom moeten de 
lidstaten een nationaal wettelijk, 
regelgevend en organisatorisch kader voor 
de veiligheid van kerninstallaties instellen 
en in stand houden (het "nationale kader") 
voor de nucleaire veiligheid van 
kerninstallaties. Het is aan de lidstaten om 
te bepalen hoe dit nationale kader wordt 
vastgesteld en met behulp van welke 
instrumenten het wordt toegepast.

(41) Overeenkomstig 
Richtlijn 2009/71/Euratom moeten de 
lidstaten een nationaal wettelijk, 
regelgevend en organisatorisch kader voor 
de veiligheid van kerninstallaties instellen 
en in stand houden (het "nationale kader") 
voor de nucleaire veiligheid van 
kerninstallaties. Het is aan de lidstaten om 
te bepalen hoe dit nationale kader wordt 
vastgesteld en met behulp van welke 
instrumenten het wordt toegepast en de 
Commissie ziet toe op de correcte 
omzetting.

Or. fr

Amendement 85
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Met het oog op de bevordering 
van de democratie moet kernenergie en 
vooral de nucleaire veiligheid in de 
context van het EU-Verdrag en in gewone 
wetgevingsprocedures behandeld worden.

Or. de

Amendement 86
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt -2 (nieuw)
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 1 – letter b
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Bestaande tekst Amendement

(-2) Artikel 1, punt b), wordt als volgt 
gewijzigd:

"b) ervoor zorgen dat de lidstaten voorzien 
in passende nationale regelingen voor een 
hoog niveau van nucleaire veiligheid om 
werkers en de bevolking te beschermen 
tegen de aan ioniserende straling van 
kerninstallaties verbonden gevaren.

"b) ervoor zorgen dat de lidstaten voorzien 
in alle passende nationale regelingen voor 
het hoogste niveau van nucleaire veiligheid 
om werkers en de bevolking te beschermen 
tegen de aan ioniserende straling van 
kerninstallaties verbonden gevaren.

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:FR:PDF)

Amendement 87
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"c) ervoor zorgen dat de lidstaten voorzien 
in passende nationale regelingen om te 
waarborgen dat het ontwerp, de keuze van 
de vestigingsplaats, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
buitenbedrijfstelling van kerninstallaties 
zodanig plaatsvinden dat ongeoorloofde
lozingen van radioactief materiaal worden 
vermeden.

" c) ervoor zorgen dat de lidstaten voorzien 
in alle passende nationale regelingen om te 
waarborgen dat het ontwerp, de keuze van 
de vestigingsplaats, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering, de 
controle, de verbetering en de 
buitenbedrijfstelling van kerninstallaties 
zodanig plaatsvinden dat lozingen van 
radioactief materiaal worden vermeden."

Or. fr

Amendement 88
Paul Rübig
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 1 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Aan artikel 1 wordt het volgende 
punt toegevoegd:

(d) een cultuur van nucleaire veiligheid 
bevorderen en versterken

Or. en

Amendement 89
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt -4 (nieuw)
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punt 2

Bestaande tekst Amendement

(-4) Artikel 3, lid 2, wordt als volgt 
gewijzigd:

"2) "nucleaire veiligheid" : de toestand van 
deugdelijke bedrijfsomstandigheden, de 
voorkoming van ongevallen en de 
beperking van de gevolgen van ongevallen, 
die ervoor zorgen dat werkers en de 
bevolking beschermd worden tegen de aan 
ioniserende straling van kerninstallaties 
verbonden gevaren;"

"2) "nucleaire veiligheid": "nucleaire 
veiligheid": de toestand van deugdelijke 
bedrijfsomstandigheden, de voorkoming 
van ongevallen en de beperking van de 
gevolgen van ongevallen, die ervoor 
zorgen dat werkers, de bevolking en het 
milieu beschermd worden tegen 
onaanvaardbaar stralingsgevaar van 
kerninstallaties;

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:FR:PDF)
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Motivering

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

Amendement 90
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. "abnormale gebeurtenis": een 
onbedoelde gebeurtenis waarvan de 
gevolgen of potentiële gevolgen niet 
verwaarloosbaar zijn uit het oogpunt van
bescherming of nucleaire veiligheid;

7. "abnormale gebeurtenis": een 
onbedoelde gebeurtenis waarvan de 
gevolgen of potentiële gevolgen een 
bedreiging kunnen vormen voor de
bescherming of nucleaire veiligheid;

Or. fr

Amendement 91
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. "ongeval": een ongeplande gebeurtenis, 
inclusief bedrijfsvoeringsfouten, 
gebrekkige werking van uitrusting en 
andere incidenten, waarvan de gevolgen of 

8. "ongeval": een ongeplande gebeurtenis, 
inclusief bedrijfsvoeringsfouten, 
gebrekkige werking van uitrusting en 
andere incidenten, waarvan de gevolgen of 
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potentiële gevolgen niet verwaarloosbaar 
zijn uit het oogpunt van bescherming of 
nucleaire veiligheid;

potentiële gevolgen een bedreiging 
kunnen vormen voor de bescherming of 
nucleaire veiligheid;

Or. fr

Amendement 92
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) "ongevalsomstandigheden": 
afwijkingen van normale 
bedrijfsomstandigheden die minder vaak 
voorkomen en minder ernstig zijn dan 
verwachte operationele gebeurtenissen en 
die ontwerpongevallen en voorwaarden 
ter verruiming van de ontwerpbasis 
omvatten;

Or. en

Amendement 93
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. "in de praktijk uitsluiten": situaties 
waarin het fysiek onmogelijk of met een 
grote mate van zekerheid extreem 
onwaarschijnlijk is dat een bepaalde 
situatie zich voordoet;

11. in de praktijk uitsluiten": situaties 
waarin het fysiek onmogelijk is dat een 
bepaalde situatie zich voordoet;

Or. fr
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Amendement 94
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. "redelijkerwijs haalbaar": de situatie 
waarin er, afgezien van het feit dat moet 
worden voldaan aan de eisen van goede 
praktijken bij engineering, wordt gestreefd 
naar sterkere veiligheids- of 
risicobeperkingsmaatregelen voor het 
ontwerp, de inbedrijfstelling en de 
bedrijfsvoering of buitenbedrijfstelling van 
een kerninstallatie en waarbij deze 
maatregelen ten uitvoer worden gelegd 
tenzij kan worden aangetoond dat zij 
absoluut buitensporig zijn ten opzichte van 
de veiligheidsbaten die zij zouden 
opleveren;

12. "redelijkerwijs uitvoerbaar": de situatie 
waarin er, afgezien van het feit dat moet 
worden voldaan aan de eisen van goede 
praktijken bij engineering, wordt gestreefd 
naar sterkere veiligheids- of 
risicobeperkingsmaatregelen voor het 
ontwerp, de inbedrijfstelling en de 
bedrijfsvoering of buitenbedrijfstelling van 
een kerninstallatie en waarbij deze 
maatregelen ten uitvoer worden gelegd 
tenzij kan worden aangetoond dat zij 
absoluut buitensporig zijn ten opzichte van 
de veiligheidsbaten die zij zouden 
opleveren;

(Het is raadzaam "redelijkerwijs haalbaar" 
in het hele commissievoorstel en in het 
verslag te vervangen door "redelijkerwijs 
uitvoerbaar").

Or. en

Motivering

De formulering "redelijkerwijs uitvoerbaar" wordt gebruikt in documenten over 
stralingsbescherming, d.i. WENRA. De herziening van de richtlijn biedt een unieke 
gelegenheid om gemeenschappelijke definities en terminologie te ontwikkelen voor 
doelstellingen op het gebied van veiligheid (voor NSD, CNS, IAEA SSR), die moeten worden 
gebruikt.

Amendement 95
António Fernando Correia de Campos
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. "redelijkerwijs haalbaar": de situatie 
waarin er, afgezien van het feit dat moet 
worden voldaan aan de eisen van goede 
praktijken bij engineering, wordt gestreefd 
naar sterkere veiligheids- of 
risicobeperkingsmaatregelen voor het 
ontwerp, de inbedrijfstelling en de 
bedrijfsvoering of buitenbedrijfstelling van 
een kerninstallatie en waarbij deze 
maatregelen ten uitvoer worden gelegd 
tenzij kan worden aangetoond dat zij 
absoluut buitensporig zijn ten opzichte van 
de veiligheidsbaten die zij zouden 
opleveren;

12. "redelijkerwijs haalbaar": de situatie 
waarin er, afgezien van het feit dat moet 
worden voldaan aan de eisen van goede 
praktijken bij engineering, wordt gestreefd 
naar sterkere veiligheids- of 
risicobeperkingsmaatregelen voor het 
ontwerp, de inbedrijfstelling en de 
bedrijfsvoering of buitenbedrijfstelling van 
een kerninstallatie en waarbij deze 
maatregelen ten uitvoer worden gelegd 
tenzij de nationale regelgevende autoriteit 
aanvaardt dat wordt aangetoond dat zij 
absoluut buitensporig zijn ten opzichte van 
de veiligheidsbaten die zij zouden 
opleveren;

Or. en

Amendement 96
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. "redelijkerwijs haalbaar": de situatie 
waarin er, afgezien van het feit dat moet 
worden voldaan aan de eisen van goede 
praktijken bij engineering, wordt gestreefd 
naar sterkere veiligheids- of 
risicobeperkingsmaatregelen voor het 
ontwerp, de inbedrijfstelling en de 
bedrijfsvoering of buitenbedrijfstelling van 
een kerninstallatie en waarbij deze 

12. "redelijkerwijs haalbaar": de situatie 
waarin er, afgezien van het feit dat moet 
worden voldaan aan de eisen van goede 
praktijken bij engineering, wordt gestreefd 
naar sterkere veiligheids- of 
risicobeperkingsmaatregelen voor het 
ontwerp, de inbedrijfstelling en de 
bedrijfsvoering of buitenbedrijfstelling van 
een kerninstallatie en waarbij deze 
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maatregelen ten uitvoer worden gelegd
tenzij kan worden aangetoond dat zij 
absoluut buitensporig zijn ten opzichte 
van de veiligheidsbaten die zij zouden
opleveren;

maatregelen ten uitvoer worden gelegd
zodra zij een veiligheidsbaat opleveren;

Or. fr

Amendement 97
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. "ontwerpbasis": de reeks voorwaarden 
en gebeurtenissen waarmee expliciet 
rekening is gehouden bij het ontwerp van 
een installatie, overeenkomstig 
vastgestelde criteria, op zodanige wijze dat 
die installatie weerstand kan bieden aan die 
gebeurtenissen zonder dat de 
vergunningsgewijs toegestane 
grenswaarden voor de geplande werking 
van de veiligheidssystemen worden 
overschreden;

13. "ontwerpbasis": de reeks voorwaarden 
en gebeurtenissen en de samenloop ervan
waarmee expliciet rekening is gehouden bij 
het ontwerp van een installatie,
overeenkomstig vastgestelde criteria, op 
zodanige wijze dat die installatie weerstand 
kan bieden aan die gebeurtenissen;

Or. fr

Amendement 98
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punt 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. "ontwerpongeval": 
ongevalsomstandigheden waartegen een 
installatie qua ontwerp gewapend is 
overeenkomstig de vastgestelde criteria en 
waarvoor de schade aan de splijtstof en de 
lozing van radioactief materiaal binnen de 
vergunde grenzen blijven;

14. "ontwerpongeval": een ongeval dat
ongevalsomstandigheden veroorzaakt 
waarvoor een faciliteit is ontworpen in 
overeenstemming met de vastgestelde
ontwerpcriteria en conservatieve 
methodologie en waarvoor de lozingen van 
radioactief materiaal binnen aanvaardbare
grenzen blijven;

Or. en

Amendement 99
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. "buitenontwerpongeval": een ongeval 
dat mogelijk is, maar waarmee bij het 
ontwerp niet volledig rekening is 
gehouden omdat het als te 
onwaarschijnlijk werd beschouwd;

Schrappen

Or. en

Amendement 100
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punt 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. "buitenontwerpongeval": een ongeval 
dat mogelijk is, maar waarmee bij het 
ontwerp niet volledig rekening is 
gehouden omdat het als te 
onwaarschijnlijk werd beschouwd;

Schrappen

Or. fr

Amendement 101
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punt 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16 bis. "voorwaarden ter verruiming van 
de ontwerpbasis": ongevalssituaties die 
bij ontwerpongevallen buiten 
beschouwing worden gelaten, maar 
waarmee in het ontwerpproces voor de 
installatie rekening wordt gehouden 
volgens de beste beschikbare 
ramingsmethodologieën en waarbij de 
lozingen van radioactief materiaal binnen 
aanvaardbare grenzen blijven. Een 
verzameling voorwaarden ter verruiming 
van de ontwerpbasis kan ernstige 
ongevalssituaties omvatten.

Or. en

Amendement 102
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punt 17 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis. "verificatie": een 
onderzoeksproces waarbij wordt 
nagegaan of de systeemcomponenten, 
methodes, rekeninstrumenten, 
computerprogramma's, ontwikkeling en 
productie aan alle vereisten van de 
voorgaande fase voldoen.

Or. en

Amendement 103
Elena Băsescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter a
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 4 – punt 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt door de lidstaten een passend 
nationaal wettelijk, regelgevend en 
organisatorisch kader voor de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties ingesteld en 
in stand gehouden (hierna het "nationale 
kader" genoemd) waarmee de 
verantwoordelijkheden worden toegewezen 
en wordt voorzien in coördinatie tussen de 
betrokken overheidsinstanties. In het 
nationale kader worden met name 
verantwoordelijkheden vastgesteld voor:

1. Er wordt door de lidstaten een passend 
nationaal wettelijk, regelgevend, 
administratief en organisatorisch kader 
voor de nucleaire veiligheid van 
kerninstallaties ingesteld en in stand 
gehouden (hierna het "nationale kader" 
genoemd) waarmee de 
verantwoordelijkheden worden toegewezen 
en wordt voorzien in coördinatie tussen de 
betrokken overheidsinstanties. In het 
nationale kader worden met name 
verantwoordelijkheden vastgesteld voor:

Or. ro

Amendement 104
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter d bis (nieuw)
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Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 4 – punt 2

Bestaande tekst Amendement

(d bis) lid 2 wordt vervangen door:

"2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
nationale kader in stand wordt gehouden en
indien nodig verbeterd wordt waarbij 
rekening wordt gehouden met tijdens de
bedrijfsvoering opgedane ervaring, de 
inzichten verkregen door 
veiligheidsanalyses voor reeds in bedrijf 
zijnde kerninstallaties, de ontwikkeling van 
de technologie en de resultaten van 
veiligheidsonderzoek, indien van 
toepassing en beschikbaar.

"2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
nationale kader in stand wordt gehouden en
op gezette tijden en zodra de tijdens de 
bedrijfsvoering opgedane ervaring, de 
inzichten verkregen door 
veiligheidsanalyses voor reeds in bedrijf 
zijnde kerninstallaties, de ontwikkeling van 
de technologie en de resultaten van 
veiligheidsonderzoek beschikbaar worden,
verbeterd wordt.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:EN:PDF)

Amendement 105
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 5 – lid 2 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) functioneel gescheiden is van andere 
publiekrechtelijke of particuliere entiteiten 
die betrokken zijn bij de bevordering of het 
gebruik van kernenergie of 
elektriciteitsproductie;

(a) juridisch en functioneel gescheiden is 
van andere publiekrechtelijke of 
particuliere entiteiten die betrokken zijn bij 
de bevordering of het gebruik van 
kernenergie of elektriciteitsproductie;

Or. en
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Amendement 106
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 5 – lid 2 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

functioneel gescheiden is van andere 
publiekrechtelijke of particuliere entiteiten 
die betrokken zijn bij de bevordering of het 
gebruik van kernenergie of 
elektriciteitsproductie;

functioneel en juridisch gescheiden is van 
andere publiekrechtelijke of particuliere 
entiteiten die betrokken zijn bij de 
bevordering of het gebruik van kernenergie 
of elektriciteitsproductie;

Or. nl

Amendement 107
Romana Jordan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 5 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) over eigen afdoende 
begrotingsmiddelen beschikt, met 
autonomie bij de gebruikmaking van de 
toegewezen begroting. Het 
financieringsmechanisme en het 
begrotingstoewijzingsproces moeten in het 
nationale kader duidelijk zijn omschreven;

(d) over eigen afdoende 
begrotingsmiddelen beschikt, met 
autonomie bij de gebruikmaking van de 
toegewezen begroting. Het 
financieringsmechanisme en het 
begrotingstoewijzingsproces moeten in het 
nationale kader duidelijk zijn omschreven 
en moeten bepalingen bevatten voor de 
gepaste generatie van nieuwe en het 
beheer van bestaande kennis, 
deskundigheid en bekwaamheden;

Or. en

Amendement 108
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
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Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 5 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) voor leidinggevende functies 
(algemene directie en onder-directie) 
personen aanneemt met toereikende 
kwalificaties, ervaring en deskundigheid 
die sinds minstens tien jaar geen functie 
met veel verantwoordelijkheid hebben 
gehad in een andere publiekrechtelijke of 
particuliere entiteit die betrokken is bij de 
bevordering, de productie of het gebruik 
van kernenergie;

Or. fr

Amendement 109
Romana Jordan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 5 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) over een voldoende aantal 
personeelsleden beschikt met toereikende
kwalificaties, ervaring en deskundigheid;

(e) over een voldoende aantal 
personeelsleden beschikt met de 
kwalificaties, ervaring en deskundigheid 
die vereist zijn om zich van haar taken te 
kwijten en die toegang moeten hebben tot 
externe wetenschappelijke en technische 
middelen en ondersteunende 
deskundigheid, voor zover dit 
noodzakelijk wordt geacht voor haar 
regelgevende taken en in 
overeenstemming met de beginselen van 
transparantie, onafhankelijkheid en 
integriteit van regelgevende processen;
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Or. en

Amendement 110
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 
Richtlijn 2009/71/Euratom

Artikel 5 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) over een voldoende aantal 
personeelsleden beschikt met toereikende 
kwalificaties, ervaring en deskundigheid;

(e) over een voldoende aantal 
personeelsleden beschikt, die allen, in het 
bijzonder politiek benoemde leden van de 
raad, toereikende kwalificaties, ervaring en 
deskundigheid bezitten;

Or. en

Amendement 111
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 5 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) over een voldoende aantal 
personeelsleden beschikt met toereikende 
kwalificaties, ervaring en deskundigheid;

e) over een voldoende aantal 
personeelsleden beschikt met toereikende 
kwalificaties, ervaring en deskundigheid, 
bijscholing aan hen geeft en hun 
onafhankelijkheid ten opzichte van 
eventuele belangenconflicten garandeert;

Or. fr
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Amendement 112
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De bevoegde regelgevende autoriteit 
is lid van een onafhankelijke en 
autonome Europese overkoepelende 
organisatie voor veiligheid en controle, 
die moet worden opgericht en waarvan de 
enige doelstelling is het garanderen van 
algemene veiligheid. De overkoepelende 
organisatie is samengesteld uit 
onafhankelijke en technisch geschikte 
deskundigen en krijgt voldoende 
bevoegdheden en macht om maatregelen 
te nemen of acties uit te voeren die de 
hoogst bereikbare nucleaire veiligheid in 
de Unie garanderen.

Or. en

Amendement 113
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Personen met leidinggevende 
verantwoordelijkheid binnen de bevoegde 
regelgevende autoriteit worden aangesteld 
volgens duidelijk vastgestelde procedures 
en aanstellingseisen. Zij kunnen tijdens 
hun ambtstermijn van hun ambt worden 
ontheven met name wanneer zij niet 
voldoen aan de in dit artikel vastgestelde 
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onafhankelijkheidseisen of wanneer zij 
schuldig zijn aan wangedrag volgens 
nationaal recht. Een gepaste 
afkoelingsperiode voor functies met een 
potentieel belangenconflict wordt 
vastgelegd.

Or. en

Amendement 114
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 5 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de eis aan de vergunninghouder om de 
nationale voorschriften voor de nucleaire 
veiligheid en het bepaalde in de relevante 
vergunning in acht te nemen;

b) de eis aan de vergunninghouder om de 
nationale voorschriften voor de nucleaire 
veiligheid en het bepaalde in de relevante 
vergunning in acht te nemen; indien de 
vergunninghouder de veiligheidseisen niet 
naleeft, kan de regelgevende autoriteit de 
vergunninghouder dwingen zijn 
activiteiten te staken;

Or. en

Amendement 115
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 5 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de uitvoering van 
handhavingsmaatregelen, waaronder het 
schorsen van de bedrijfsvoering van 
kerninstallaties overeenkomstig de 

e) de uitvoering van 
handhavingsmaatregelen, waaronder 
sancties in overeenstemming met artikel 9 
bis en het schorsen van de bedrijfsvoering 
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voorwaarden van het nationale kader als 
bedoeld in artikel 4, lid 1.".

van kerninstallaties overeenkomstig de 
voorwaarden van het nationale kader als 
bedoeld in artikel 4, lid 1.".

Or. en

Amendement 116
Romana Jordan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 5 – lid 3 – letter f (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) gepaste omstandigheden creëert voor de 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 
die nodig zijn om de nodige kennis te 
ontwikkelen en het beheer van 
deskundigheid voor de regelgevende 
processen te steunen.

Or. en

Amendement 117
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter a
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader wordt 
geëist dat de hoofdverantwoordelijkheid
voor de nucleaire veiligheid van een 
kerninstallatie bij de vergunninghouder 
berust. Deze verantwoordelijkheid kan niet 
worden overgedragen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader wordt 
geëist dat de verantwoordelijkheid voor de 
nucleaire veiligheid van een kerninstallatie 
uitsluitend bij de vergunninghouder berust. 
Deze verantwoordelijkheid kan niet 
worden overgedragen. Nucleaire 
exploitanten en vergunninghouders voor 
de verwerking van afval zijn volledig 



AM\1019806NL.doc 61/114 PE529.779v01-00

NL

verzekerd en alle verzekeringskosten en 
aansprakelijkheid en kosten voor schade 
aan personen en het milieu in het geval 
van ongevallen worden volledig gedragen 
door exploitanten en vergunninghouders.

Or. en

Amendement 118
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter a
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader wordt 
geëist dat de hoofdverantwoordelijkheid
voor de nucleaire veiligheid van een 
kerninstallatie bij de vergunninghouder
berust. Deze verantwoordelijkheid kan niet 
worden overgedragen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader wordt 
geëist dat de verantwoordelijkheid voor de 
nucleaire veiligheid van een kerninstallatie 
volledig bij de ontwerper berust. Deze 
verantwoordelijkheid mag niet worden 
gedelegeerd.

Or. fr

Amendement 119
Elena Băsescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter b
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader van 
vergunninghouders wordt geëist dat zij, 
onder toezicht van de bevoegde 

De lidstaten zorgen ervoor dat met het 
ingestelde nationale kader van 
vergunninghouders wordt vereist dat zij, 
onder toezicht van de bevoegde 
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regelgevende autoriteit, op systematische 
en verifieerbare wijze de nucleaire 
veiligheid van hun kerninstallaties 
regelmatig beoordelen en controleren, en 
zoveel als redelijkerwijs haalbaar continu 
verbeteren.

regelgevende autoriteit, op systematische 
en verifieerbare wijze de nucleaire 
veiligheid van hun kerninstallaties 
regelmatig beoordelen en onderzoeken, en 
continu verbeteren.

Or. ro

Amendement 120
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter b
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader van 
vergunninghouders wordt geëist dat zij, 
onder toezicht van de bevoegde 
regelgevende autoriteit, op systematische 
en verifieerbare wijze de nucleaire 
veiligheid van hun kerninstallaties 
regelmatig beoordelen en controleren, en
zoveel als redelijkerwijs haalbaar continu 
verbeteren.";

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader van 
vergunninghouders wordt geëist dat zij, 
onder toezicht van de bevoegde 
regelgevende autoriteit, op systematische 
en verifieerbare wijze de nucleaire 
veiligheid van hun kerninstallaties 
regelmatig beoordelen en controleren en 
continu verbeteren.";

Or. en

Amendement 121
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter b
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 6 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader van 
vergunninghouders wordt geëist dat zij, 
onder toezicht van de bevoegde 
regelgevende autoriteit, op systematische 
en verifieerbare wijze de nucleaire 
veiligheid van hun kerninstallaties 
regelmatig beoordelen en controleren, en 
zoveel als redelijkerwijs haalbaar continu 
verbeteren.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader van 
vergunninghouders wordt geëist dat zij, 
onder toezicht van de bevoegde 
regelgevende autoriteit, op systematische 
en verifieerbare wijze de nucleaire 
veiligheid van hun kerninstallaties 
regelmatig beoordelen en controleren, en 
continu verbeteren.";

Or. fr

Amendement 122
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter d
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader van 
vergunninghouders wordt geëist dat zij hun 
beheerssystemen met gepaste voorrang 
voor nucleaire veiligheid instellen en 
uitvoeren, en dat die door de bevoegde 
regelgevende autoriteit regelmatig worden 
gecontroleerd.";

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader van 
vergunninghouders wordt geëist dat zij hun 
beheerssystemen met gepaste voorrang 
voor nucleaire veiligheid instellen en 
uitvoeren, met inbegrip van de 
bevordering en versterking van een 
cultuur van nucleaire veiligheid, en dat 
die door de bevoegde regelgevende 
autoriteit regelmatig worden 
gecontroleerd.";

Or. en

Amendement 123
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter f
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader van 
vergunninghouders wordt geëist dat zij 
zorgen voor adequate personele en 
financiële middelen, met toereikende 
kwalificaties en bekwaamheden, om te 
voldoen aan de in de leden 1 tot en met 
4 bis van het onderhavige artikel en de 
artikelen 8 bis tot en met 8 quinquies van 
deze richtlijn genoemde verplichtingen 
inzake de nucleaire veiligheid van een 
kerninstallatie. Deze verplichtingen 
strekken zich ook uit tot de werkers van 
onderaannemingen.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader van 
vergunninghouders wordt geëist dat zij 
zorgen voor adequate personele en 
financiële middelen, met toereikende 
kwalificaties en bekwaamheden, om te 
voldoen aan de in de leden 1 tot en met 
4 bis van het onderhavige artikel en de 
artikelen 8 bis tot en met 8 quinquies van 
deze richtlijn genoemde verplichtingen 
inzake de nucleaire veiligheid van een 
kerninstallatie, ook tijdens en na de 
buitenbedrijfstelling. Deze verplichtingen 
strekken zich ook uit tot de werkers van 
onderaannemingen.

Or. fr

Amendement 124
Elena Băsescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader van 
alle partijen wordt geëist dat zij voorzien in 
regelingen voor opleiding, training en 
oefening van hun personeelsleden die 
verantwoordelijk zijn voor de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties en voor de 
locatiegebonden paraatheids- en 
responsregelingen, teneinde een bij de tijd 
gebrachte en wederzijds erkende 

De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader van 
alle partijen wordt geëist dat zij voorzien in 
regelingen voor opleiding, voortdurende 
training en oefening van hun 
personeelsleden die verantwoordelijk zijn 
voor de nucleaire veiligheid van 
kerninstallaties en voor de locatiegebonden 
paraatheids- en responsregelingen, 
teneinde een bij de tijd gebrachte en 
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deskundigheid en bekwaamheid op het 
gebied van nucleaire veiligheid op te 
bouwen, in stand te houden en verder te 
ontwikkelen.

wederzijds erkende deskundigheid en 
bekwaamheid op het gebied van nucleaire 
veiligheid op te bouwen, in stand te houden 
en verder te ontwikkelen.

Or. ro

Amendement 125
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader van 
alle partijen wordt geëist dat zij voorzien in 
regelingen voor opleiding, training en 
oefening van hun personeelsleden die 
verantwoordelijk zijn voor de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties en voor de 
locatiegebonden paraatheids- en 
responsregelingen, teneinde een bij de tijd 
gebrachte en wederzijds erkende 
deskundigheid en bekwaamheid op het 
gebied van nucleaire veiligheid op te 
bouwen, in stand te houden en verder te 
ontwikkelen.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader van 
alle partijen wordt geëist dat zij voorzien in 
regelingen voor opleiding, training en 
oefening van hun personeelsleden, ook van 
de werkers van onderaannemingen, die 
verantwoordelijk zijn voor de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties en voor de 
locatiegebonden paraatheids- en 
responsregelingen, teneinde een bij de tijd 
gebrachte en wederzijds erkende 
deskundigheid en bekwaamheid op het 
gebied van nucleaire veiligheid op te 
bouwen, in stand te houden en verder te 
ontwikkelen.

Or. fr

Amendement 126
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
geactualiseerde en tijdige informatie met 
betrekking tot de nucleaire veiligheid van 
kerninstallaties en de daarmee verbonden 
risico's beschikbaar wordt gesteld voor de 
werkers en het publiek, met speciale 
aandacht voor de bevolking die in de 
nabijheid van een nucleaire installatie 
woont.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
geactualiseerde en tijdige informatie met 
betrekking tot de nucleaire veiligheid van 
kerninstallaties en de daarmee verbonden 
risico's beschikbaar wordt gesteld voor de 
werkers en het publiek, met speciale 
aandacht voor de bevolking die in de 
nabijheid van een nucleaire installatie 
woont. Door middel van regelmatige 
voorlichting aan en raadpleging van de 
EU-onderdanen moet er een uitgebreid en 
transparant communicatieproces 
gewaarborgd worden. 

Or. de

Amendement 127
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
geactualiseerde en tijdige informatie met 
betrekking tot de nucleaire veiligheid van 
kerninstallaties en de daarmee verbonden 
risico's beschikbaar wordt gesteld voor de 
werkers en het publiek, met speciale 
aandacht voor de bevolking die in de 
nabijheid van een nucleaire installatie 
woont.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
geactualiseerde informatie met betrekking 
tot de nucleaire veiligheid van 
kerninstallaties en de daarmee verbonden 
risico's continu beschikbaar wordt gesteld 
voor de werkers, het maatschappelijk 
middenveld en het publiek, met speciale 
aandacht voor de bevolking die in de 
nabijheid van een nucleaire installatie 
woont.

Or. fr
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Amendement 128
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea vervatte verplichting 
houdt in dat de bevoegde regelgevende 
autoriteit en de vergunninghouders, elk 
binnen hun verantwoordelijkheidsgebied, 
een transparantiestrategie uitwerken, 
bekendmaken en ten uitvoer leggen die 
onder meer informatie omvat over de 
normale bedrijfsomstandigheden van 
kerninstallaties, niet-verplichte 
raadplegingsactiviteiten, gericht op de 
werkers en het publiek, en communicatie 
in het geval van abnormale 
gebeurtenissen en ongevallen.

De in de eerste alinea vervatte verplichting 
houdt in dat de bevoegde regelgevende 
autoriteit en de vergunninghouders, elk 
binnen hun verantwoordelijkheidsgebied, 
een transparantiestrategie uitwerken, 
bekendmaken en ten uitvoer leggen die 
belangrijke gevallen omvat zoals keuze 
van de vestigingsplaats, bouw, uitbreiding, 
inbedrijfstelling, bedrijfsvoering, 
bedrijfsvoering na de geplande 
levenscyclus, definitieve sluiting en 
buitenbedrijfstelling.

Or. en

Amendement 129
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea vervatte verplichting 
houdt in dat de bevoegde regelgevende 
autoriteit en de vergunninghouders, elk 
binnen hun verantwoordelijkheidsgebied, 
een transparantiestrategie uitwerken, 
bekendmaken en ten uitvoer leggen die 
onder meer informatie omvat over de 
normale bedrijfsomstandigheden van 
kerninstallaties, niet-verplichte
raadplegingsactiviteiten, gericht op de 

De in de eerste alinea vervatte verplichting 
houdt in dat de bevoegde regelgevende 
autoriteit en de vergunninghouders, elk 
binnen hun verantwoordelijkheidsgebied, 
een transparantiestrategie uitwerken, 
bekendmaken en ten uitvoer leggen die 
onder meer informatie omvat over de 
normale bedrijfsomstandigheden van 
kerninstallaties, raadplegingsactiviteiten, 
gericht op de werkers en het publiek, en 
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werkers en het publiek, en communicatie in 
het geval van abnormale gebeurtenissen en 
ongevallen.

communicatie in het geval van abnormale 
gebeurtenissen en ongevallen.

Or. de

Amendement 130
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea vervatte verplichting 
houdt in dat de bevoegde regelgevende 
autoriteit en de vergunninghouders, elk 
binnen hun verantwoordelijkheidsgebied, 
een transparantiestrategie uitwerken, 
bekendmaken en ten uitvoer leggen die 
onder meer informatie omvat over de 
normale bedrijfsomstandigheden van 
kerninstallaties, niet-verplichte 
raadplegingsactiviteiten, gericht op de 
werkers en het publiek, en communicatie in 
het geval van abnormale gebeurtenissen 
en ongevallen.

De in de eerste alinea vervatte verplichting 
houdt in dat de bevoegde regelgevende 
autoriteit en de vergunninghouders, elk 
binnen hun verantwoordelijkheidsgebied, 
een transparantiestrategie uitwerken, 
bekendmaken en ten uitvoer leggen die 
onder meer informatie omvat over de 
normale bedrijfsomstandigheden van 
kerninstallaties, niet-verplichte 
raadplegingsactiviteiten, gericht op de 
werkers en het publiek, en communicatie in 
het geval van ongevallen.

Or. en

Motivering

"Abnormale gebeurtenissen" wordt hier niet gebruikt zoals in het glossarium van de IAEA.  
Er zijn twee basissituaties voor een installatie: bedrijfsomstandigheden en ongevalssituaties. 
Over de eerste situatie moet geen verslag worden gelegd.

Amendement 131
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 
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Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea vervatte verplichting 
houdt in dat de bevoegde regelgevende 
autoriteit en de vergunninghouders, elk 
binnen hun verantwoordelijkheidsgebied, 
een transparantiestrategie uitwerken, 
bekendmaken en ten uitvoer leggen die 
onder meer informatie omvat over de 
normale bedrijfsomstandigheden van 
kerninstallaties, niet-verplichte 
raadplegingsactiviteiten, gericht op de 
werkers en het publiek, en communicatie in 
het geval van abnormale gebeurtenissen
en ongevallen.

De in de eerste alinea vervatte verplichting 
houdt in dat de bevoegde regelgevende 
autoriteit en de vergunninghouders, elk 
binnen hun verantwoordelijkheidsgebied, 
een transparantiestrategie; met inbegrip 
van raadplegingsprocessen, uitwerken, 
bekendmaken en ten uitvoer leggen die 
onder meer informatie omvat over de 
normale bedrijfsomstandigheden van 
kerninstallaties, niet-verplichte 
raadplegingsactiviteiten, gericht op de 
werkers en het publiek, en communicatie in 
het geval van incidenten en ongevallen.

Or. en

Amendement 132
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
publiek op vroegtijdige en daadwerkelijke 
wijze de kans krijgt deel te nemen aan het 
vergunningsproces voor kerninstallaties, in 
overeenstemming met de relevante Uniale 
en nationale wetgeving en met hun 
internationale verplichtingen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
publiek op vroegtijdige en daadwerkelijke 
wijze de kans krijgt deel te nemen aan het 
vergunningsproces en het proces ter 
verstrenging van de veiligheid voor 
kerninstallaties, in overeenstemming met 
het Verdrag van Aarhus.

Or. fr
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Amendement 133
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
publiek op vroegtijdige en daadwerkelijke 
wijze de kans krijgt deel te nemen aan het 
vergunningsproces voor kerninstallaties, 
in overeenstemming met de relevante 
Uniale en nationale wetgeving en met hun 
internationale verplichtingen.".

3. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
publiek op vroegtijdige en daadwerkelijke 
wijze de kans krijgt deel te nemen aan de 
milieueffectbeoordeling voor 
kerninstallaties, in overeenstemming met 
de relevante Uniale en nationale wetgeving 
en met hun internationale verplichtingen.".

Or. en

Amendement 134
Edit Herczog, Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader wordt 
geëist dat bij het ontwerp, de keuze van de 
vestigingsplaats, de bouw, de
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
buitenbedrijfstelling van kerninstallaties de 
doelstelling voor ogen wordt gehouden dat
potentiële radioactieve lozingen worden 
vermeden, meer bepaald door:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader wordt 
geëist dat bij het ontwerp, de bouw, de 
bedrijfsvoering en de buitenbedrijfstelling 
van kerninstallaties de doelstelling voor 
ogen wordt gehouden dat ongevallen
worden voorkomen en mocht zich een 
ongeval voordoen dat de gevolgen ervan 
worden beperkt en dat grote, 
langetermijnverontreiniging buiten de 
locatie wordt vermeden, meer bepaald 
door:

Or. en
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Motivering

De veiligheidsdoelstellingen voor kerninstallaties werden voorgesteld door ENSREG op basis 
van werk van WENRA.  Als zij worden omgezet in een juridisch bindend document, is echter 
bijkomende uitleg en advies over de interpretatie nodig.

Amendement 135
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader wordt 
geëist dat bij het ontwerp, de keuze van de 
vestigingsplaats, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
buitenbedrijfstelling van kerninstallaties de 
doelstelling voor ogen wordt gehouden dat
potentiële radioactieve lozingen worden 
vermeden, meer bepaald door:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader wordt 
geëist dat bij het ontwerp, de keuze van de 
vestigingsplaats, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
buitenbedrijfstelling van kerninstallaties de 
doelstelling voor ogen wordt gehouden dat
ongevallen worden voorkomen en mocht 
zich een ongeval voordoen dat de 
gevolgen ervan worden beperkt en dat 
grote, langetermijnverontreiniging buiten 
de locatie wordt vermeden, meer bepaald 
door:

Or. en

Amendement 136
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader wordt 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader wordt 
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geëist dat bij het ontwerp, de keuze van de 
vestigingsplaats, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
buitenbedrijfstelling van kerninstallaties de 
doelstelling voor ogen wordt gehouden dat 
potentiële radioactieve lozingen worden 
vermeden, meer bepaald door:

geëist dat bij het ontwerp, de keuze van de 
vestigingsplaats, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
buitenbedrijfstelling van kerninstallaties de 
doelstelling voor ogen wordt gehouden dat 
potentiële radioactieve lozingen worden 
voorkomen, meer bepaald door:

Or. en

Motivering

"Preventie" (voorkomen) is de algemeen gebruikte terminologie. Bovendien vereist preventie 
per definitie dat een actie wordt ondernomen voor of in afwachting van een toekomstige 
gebeurtenis. Vermijden is slechts een synoniem voor preventie en een voorafgaande actie is 
niet per definitie vereist om iets te vermijden. Het voorkomen van potentiële radioactieve 
lozingen is dus een betere formulering, zowel van linguïstisch als van functioneel oogpunt.

Amendement 137
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader wordt 
geëist dat bij het ontwerp, de keuze van de 
vestigingsplaats, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
buitenbedrijfstelling van kerninstallaties de 
doelstelling voor ogen wordt gehouden dat 
potentiële radioactieve lozingen worden 
vermeden, meer bepaald door:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader wordt 
geëist dat bij het ontwerp, de keuze van de 
vestigingsplaats, de bouw, de 
inbedrijfstelling, de bedrijfsvoering en de 
buitenbedrijfstelling van kerninstallaties de 
doelstelling voor ogen wordt gehouden dat 
radioactieve lozingen worden vermeden, 
meer bepaald door:

Or. fr
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Amendement 138
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 bis – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in de praktijk uit te sluiten dat zich een 
opeenvolgende reeks van ongevallen 
voordoet die zou kunnen resulteren in 
vroegtijdige of grote lozingen;

(a) in de praktijk uit te sluiten dat zich een 
opeenvolgende reeks van ongevallen 
voordoet die zou kunnen resulteren in 
lozingen;

Or. fr

Amendement 139
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 bis – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor ongevallen die niet in de praktijk 
konden worden uitgesloten, 
ontwerpmaatregelen ten uitvoer te leggen 
zodat uitsluitend qua ruimtelijke omvang 
en in de tijd beperkte 
beschermingsmaatregelen nodig zijn voor 
het publiek en zodat voldoende tijd 
beschikbaar is om deze maatregelen ten 
uitvoer te leggen, en zodat de frequentie 
van dergelijke ongevallen wordt 
geminimaliseerd.

(b) ontwerpmaatregelen ten uitvoer te 
leggen zodat uitsluitend qua ruimtelijke 
omvang en in de tijd beperkte 
beschermingsmaatregelen nodig zijn voor 
het publiek en zodat voldoende tijd 
beschikbaar is om deze maatregelen ten 
uitvoer te leggen.

Or. fr
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Amendement 140
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom 
Artikel 8 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig hun nationale kader wordt 
geëist dat de in lid 1 bedoelde doelstelling 
in de mate dat dit redelijkerwijs haalbaar 
is ook geldt voor bestaande 
kerninstallaties.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig hun nationale kader wordt 
geëist dat de in lid 1 bedoelde doelstelling 
geldt voor bestaande kerninstallaties.

Or. fr

Amendement 141
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom 
Artikel 8 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig hun nationale kader wordt 
geëist dat de in lid 1 bedoelde doelstelling 
in de mate dat dit redelijkerwijs haalbaar is
ook geldt voor bestaande kerninstallaties.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig hun nationale kader wordt 
geëist dat de in lid 1 bedoelde doelstelling
geldt voor nieuwe kerninstallaties en als 
een doelstelling wordt beschouwd voor 
bestaande kerninstallaties in de mate dat 
dit redelijkerwijs haalbaar is.

Or. en

Motivering

In de tekst van de Commissie wordt geen onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande 
installaties, reactoren en andere faciliteiten. Hoewel het door de Commissie voorgestelde 
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artikel 8 bis, lid 2, iets of wat in die richting gaat, is de definitie van "redelijkerwijs haalbaar" 
te vaag.

Amendement 142
Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig hun nationale kader wordt 
geëist dat de in lid 1 bedoelde doelstelling 
in de mate dat dit redelijkerwijs haalbaar is
ook geldt voor bestaande kerninstallaties.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig hun nationale kader wordt 
geëist dat de in lid 1 bedoelde
doelstellingen gelden voor nieuwe 
kerninstallaties en als een doelstelling
worden beschouwd voor bestaande 
kerninstallaties in de mate dat dit 
redelijkerwijs haalbaar is.

Or. en

Amendement 143
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig hun nationale kader wordt 
geëist dat de in lid 1 bedoelde doelstelling
in de mate dat dit redelijkerwijs haalbaar 
is ook geldt voor bestaande 
kerninstallaties.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig hun nationale kader wordt 
geëist dat de in lid 1 bedoelde doelstelling:

(a) geldt voor kerninstallaties waarvoor 
voor de eerste maal een bouwvergunning 
is verleend na de inwerkingtreding van 
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deze richtlijn;

(b) wordt gebruikt als referentie voor de 
toepassing van de meest geavanceerde 
veiligheidsverbeteringen op bestaande 
kerninstallaties, ook in het kader van de 
in artikel 8 quater, lid 1, punt (b), 
gedefinieerde periodieke 
veiligheidsbeoordelingen.

Or. en

Amendement 144
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 ter – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bij de keuze van de vestigingsplaats van 
kerninstallaties de nodige aandacht wordt 
gegeven om, waar dat mogelijk is, externe 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen te kunnen vermijden 
en de eventuele effecten ervan te kunnen 
minimaliseren;

(a) bij de keuze van de vestigingsplaats van 
kerninstallaties de nodige aandacht wordt 
gegeven om externe natuurrampen en door 
de mens veroorzaakte rampen te kunnen 
vermijden en de eventuele effecten ervan te 
kunnen minimaliseren;

Or. en

Amendement 145
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 ter – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bij de keuze van de vestigingsplaats van (a) bij de keuze van de vestigingsplaats van 



AM\1019806NL.doc 77/114 PE529.779v01-00

NL

kerninstallaties de nodige aandacht wordt 
gegeven om, waar dat mogelijk is, externe 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen te kunnen vermijden 
en de eventuele effecten ervan te kunnen 
minimaliseren;

kerninstallaties de nodige aandacht wordt 
gegeven om externe natuurrampen en door 
de mens veroorzaakte rampen te kunnen 
vermijden en de eventuele effecten ervan te 
kunnen voorkomen;

Or. fr

Amendement 146
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 ter – lid 1 – letter b – sub i 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de stralingsdoses voor de werkers en het 
publiek beneden de voorgeschreven 
grenswaarden blijven en zo laag als 
redelijkerwijs haalbaar worden gehouden;

(i) de stralingsdoses voor de werkers en het 
publiek beneden de voorgeschreven 
grenswaarden blijven;

Or. fr

Amendement 147
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 ter – letter b – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) het zich voordoen van abnormale 
gebeurtenissen wordt geminimaliseerd;

(ii) het zich voordoen van abnormale 
gebeurtenissen wordt weggenomen;

Or. fr
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Amendement 148
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 ter – letter b – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) het potentieel voor een escalatie van 
ongevalssituaties wordt verminderd door 
de versterking van de capaciteit van een 
kerninstallatie om abnormale
gebeurtenissen effectief te kunnen beheren 
en controleren;

(iii) het potentieel voor een escalatie van 
ongevalssituaties wordt weggenomen door 
de versterking van de capaciteit van een 
kerninstallatie om gebeurtenissen die zich 
ondanks alles voordoen, effectief te 
kunnen beheren en controleren;

Or. fr

Amendement 149
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 ter – letter b – sub iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) de schadelijke gevolgen van abnormale 
gebeurtenissen en ontwerpongevallen, als 
die zich zouden voordoen, worden beperkt 
teneinde te waarborgen dat zij geen 
stralingsgevolgen, of slechts een uiterst 
beperkt stralingsgevolg, hebben buiten de 
locatie;

(iv) de schadelijke gevolgen van abnormale 
gebeurtenissen en ontwerpongevallen, als 
die zich ondanks alles zouden voordoen, 
worden beperkt teneinde te waarborgen dat 
zij geen stralingsgevolgen hebben buiten 
de locatie;

Or. fr
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Amendement 150
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 ter – letter b – sub v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) externe door de natuur of door de mens 
veroorzaakte risico's waar mogelijk
worden vermeden en hun effect wordt 
geminimaliseerd.

(v) externe door de natuur of door de mens 
veroorzaakte risico's worden vermeden.

Or. fr

Amendement 151
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 ter – letter b – sub v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) externe door de natuur of door de mens 
veroorzaakte risico's waar mogelijk worden 
vermeden en hun effect wordt 
geminimaliseerd.

(v) externe door de natuur of door de mens 
veroorzaakte risico's waar mogelijk worden 
vermeden en hun effect zo laag is als 
redelijkerwijs haalbaar.

Or. en

Amendement 152
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 quater – lid 1– letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) op gezette tijden de stralingseffecten 
van een kerninstallatie op de werkers, het 
publiek en de lucht, het water en de bodem
evalueren, zowel bij normale 
bedrijfsomstandigheden als in 
ongevalssituaties;

(a) op gezette tijden de stralingseffecten 
van een kerninstallatie op de werkers, het 
publiek en het milieu evalueren, zowel bij 
normale bedrijfsomstandigheden als in 
ongevalssituaties;

Or. en

Amendement 153
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 quater – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) op gezette tijden de stralingseffecten 
van een kerninstallatie op de werkers, het 
publiek en de lucht, het water en de bodem 
evalueren, zowel bij normale 
bedrijfsomstandigheden als in 
ongevalssituaties;

(a) op gezette tijden en minimaal om de 
vijf jaar de stralingseffecten van een 
kerninstallatie op de werkers, het publiek 
en de lucht, het water en de bodem 
evalueren, zowel bij normale 
bedrijfsomstandigheden als in 
ongevalssituaties;

Or. fr

Amendement 154
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 quater – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) op gezette tijden, en minimaal om de 
tien jaar, de ontwerpbasis van 
kerninstallaties definiëren, documenteren 
en herbeoordelen via een periodieke 
veiligheidsbeoordeling, en deze aanvullen 
met een analyse ter verruiming van de 
ontwerpbasis, om ervoor te zorgen dat alle 
redelijkerwijs haalbare 
verbeteringsmaatregelen ten uitvoer 
worden gelegd;

(b) op gezette tijden, en minimaal om de 
vijf jaar, op sanctie van stillegging van de 
kerninstallatie, de ontwerpbasis van 
kerninstallaties definiëren, documenteren 
en herbeoordelen via een periodieke 
veiligheidsbeoordeling, en deze aanvullen 
met een analyse ter verruiming van de 
ontwerpbasis, om ervoor te zorgen dat alle 
redelijkerwijs haalbare 
verbeteringsmaatregelen ten uitvoer 
worden gelegd;

Or. fr

Amendement 155
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 quater – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) op gezette tijden, en minimaal om de 
tien jaar, de ontwerpbasis van 
kerninstallaties definiëren, documenteren 
en herbeoordelen via een periodieke 
veiligheidsbeoordeling, en deze aanvullen 
met een analyse ter verruiming van de 
ontwerpbasis, om ervoor te zorgen dat alle 
redelijkerwijs haalbare 
verbeteringsmaatregelen ten uitvoer 
worden gelegd;

(b) op gezette tijden, en minimaal om de 
acht jaar, de ontwerpbasis van 
kerninstallaties definiëren, documenteren 
en herbeoordelen via een periodieke 
veiligheidsbeoordeling, en deze aanvullen 
met een analyse ter verruiming van de 
ontwerpbasis, om ervoor te zorgen dat alle 
redelijkerwijs haalbare 
verbeteringsmaatregelen ten uitvoer 
worden gelegd;

Or. en

Motivering

Om voldoende bijgewerkte overweging van technologische en maatschappelijke vooruitgang 
toe te laten.
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Amendement 156
Béla Kovács

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 quater – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ervoor zorgen dat de analyse ter 
verruiming van de ontwerpbasis betrekking 
heeft op alle ongevallen, gebeurtenissen en 
combinaties van gebeurtenissen, inclusief 
interne en externe door de natuur en door 
de mens veroorzaakte risico's en ernstige 
ongevallen, resulterend in een toestand die 
niet is opgenomen en beschreven bij de 
ontwerpongevallen;

ernaar streven dat de analyse ter 
verruiming van de ontwerpbasis betrekking 
heeft op alle ongevallen, gebeurtenissen en 
combinaties van gebeurtenissen, inclusief 
interne en externe door de natuur en door 
de mens veroorzaakte risico's en ernstige 
ongevallen, resulterend in een toestand die 
niet is opgenomen en beschreven bij de 
ontwerpongevallen;

Or. hu

Amendement 157
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 quater – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) een specifieke veiligheidsbeoordeling 
uitvoert voor kerninstallaties waarvoor de 
bevoegde regelgevende autoriteit van 
oordeel is dat zij zich dichtbij het einde van 
hun operationele levensduur, als 
oorspronkelijk bedoeld, bevinden en
waarvoor een aanvraag voor een
verlenging van de levensduur is ingediend.

(f) een specifieke veiligheidsbeoordeling 
uitvoert voor kerninstallaties waarvoor de 
bevoegde regelgevende autoriteit van 
oordeel is dat zij zich dichtbij het einde van
hun operationele levensduur, als 
oorspronkelijk bedoeld, bevinden en voert 
elke door de regelgevende autoriteit 
gemandateerde maatregel uit om 
buitenontwerpongevallen te voorkomen 
alvorens een aangevraagde verlenging van 
de operationele levensduur kan worden 
goedgekeurd.



AM\1019806NL.doc 83/114 PE529.779v01-00

NL

Or. en

Amendement 158
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 quater – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) een specifieke veiligheidsbeoordeling 
uitvoert voor kerninstallaties waarvoor de 
bevoegde regelgevende autoriteit van 
oordeel is dat zij zich dichtbij het einde van 
hun operationele levensduur, als 
oorspronkelijk bedoeld, bevinden en 
waarvoor een aanvraag voor een 
verlenging van de levensduur is ingediend.

(f) een specifieke veiligheidsbeoordeling 
uitvoert voor kerninstallaties waarvoor de 
bevoegde regelgevende autoriteit van 
oordeel is dat zij zich dichtbij het einde van 
hun operationele levensduur, als 
oorspronkelijk bedoeld, bevinden en 
waarvoor een aanvraag voor een 
verlenging van de levensduur is ingediend. 
Als de levensduur wordt verlengd, wordt 
de in lid 1, onder a) en b), vermelde 
periodiciteit teruggebracht tot twee jaar.

Or. fr

Amendement 159
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader wordt 
geëist dat het verlenen van of de evaluatie 
van een vergunning voor de bouw en/of de 
exploitatie van een kerninstallatie wordt 
gebaseerd op een passende locatie- en 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het nationale kader wordt 
geëist dat het verlenen van of de evaluatie 
van een vergunning voor de bouw en/of de 
exploitatie van een kerninstallatie wordt 
gebaseerd op een passende locatie- en 
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installatiespecifieke 
veiligheidsbeoordeling.

installatiespecifieke veiligheidsbeoordeling 
na een inspectie door de nationale 
autoriteit.

Or. en

Amendement 160
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 quinquies – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) locatiegebonden noodplannen opstelt en 
regelmatig actualiseert die:

(a) locatiegebonden noodplannen opstelt en 
regelmatig, minimaal om de vijf jaar,
actualiseert die:

Or. fr

Amendement 161
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 quinquies – letter a – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) gecoördineerd worden met alle andere 
betrokken lichamen en die voorbouwen op 
lessen welke zijn getrokken uit de feedback 
met betrekking tot ervaring uit ernstige 
ongevallen, als die zich zouden voordoen;

(ii) gecoördineerd worden met alle andere 
betrokken lichamen en die voortbouwen op 
lessen welke zijn getrokken uit de feedback 
met betrekking tot ervaring uit ernstige 
ongevallen, als die zich zouden voordoen, 
ook over de evacuatie van de bevolking;

Or. fr
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Amendement 162
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 quinquies – letter a – sub iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) rekening houden met de 
cumulerende risico's te wijten aan de 
aanwezigheid van andere gevaarlijke 
industriële installaties in de nabijheid 
(type Seveso III);

Or. fr

Amendement 163
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 quinquies – letter f 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) een op de vestigingsplaats gelegen 
centrum voor de reactie op noodsituaties 
inricht, dat voldoende beschermd is tegen 
natuurrampen en radioactiviteit zodat het 
steeds bemand kan zijn;

(f) een op de vestigingsplaats gelegen 
centrum voor de reactie op noodsituaties 
inricht, dat voldoende beschermd is tegen 
natuurrampen en radioactiviteit zodat het 
steeds bemand kan zijn tijdens de hele 
duur van het crisisbeheer;

Or. fr
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Amendement 164
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 quinquies – letter f bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) toestemming geeft voor de 
deelname van het publiek en niet-
gouvernementele organisaties op het vlak 
van nucleaire veiligheid en deze deelname 
bevordert;

Or. fr

Amendement 165
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 quinquies – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) in het geval van een noodsituatie 
beschermende maatregelen treft teneinde 
de gevolgen voor de volksgezondheid en 
voor de lucht, het water en de bodem te 
matigen.

(g) in het geval van een noodsituatie 
veiligheidsmaatregelen treft teneinde de 
gevolgen voor de volksgezondheid en voor 
het milieu te matigen.".

Or. en

Amendement 166
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 quinquies – letter g 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) in het geval van een noodsituatie 
beschermende maatregelen treft teneinde 
de gevolgen voor de volksgezondheid en 
voor de lucht, het water en de bodem te 
matigen.

(g) in het geval van een noodsituatie 
beschermende maatregelen treft teneinde 
de gevolgen voor de volksgezondheid en 
voor de lucht, het water en de bodem te 
voorkomen.

Or. fr

Amendement 167
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten organiseren ten minste om de 
tien jaar periodieke zelfevaluaties van hun 
nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteit, en verzoeken om 
een internationale toetsing door 
vakgenoten ("collegiale toetsing" of "peer 
review") van relevante segmenten van hun 
nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteiten teneinde de 
nucleaire veiligheid continu te verbeteren. 
De resultaten van iedere collegiale toetsing 
worden aan de lidstaten en de Commissie 
bekendgemaakt wanneer zij beschikbaar 
zijn.

De lidstaten organiseren ten minste om de 
tien jaar periodieke zelfevaluaties van hun 
nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteit, en verzoeken om 
een internationale toetsing door 
vakgenoten ("collegiale toetsing" of "peer 
review") van relevante segmenten van hun 
nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteiten teneinde de 
nucleaire veiligheid continu te verbeteren. 
De resultaten van iedere collegiale toetsing 
worden aan de lidstaten, het Parlement en 
de Commissie bekendgemaakt wanneer zij 
beschikbaar zijn. Het Parlement wordt 
jaarlijks geïnformeerd en geraadpleegd 
over de resultaten, maatregelen en plannen 
op het gebied van nucleaire zekerheid.

Or. de
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Amendement 168
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten organiseren ten minste om 
de tien jaar periodieke zelfevaluaties van 
hun nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteit, en verzoeken om 
een internationale toetsing door 
vakgenoten ("collegiale toetsing" of "peer 
review") van relevante segmenten van hun 
nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteiten teneinde de 
nucleaire veiligheid continu te verbeteren. 
De resultaten van iedere collegiale 
toetsing worden aan de lidstaten en de 
Commissie bekendgemaakt wanneer zij 
beschikbaar zijn.

1. De lidstaten organiseren ten minste om 
de tien jaar periodieke zelfevaluaties van 
hun nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteit, en verzoeken om 
een internationale toetsing door 
vakgenoten ("collegiale toetsing" of "peer 
review") van relevante segmenten van hun 
nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteiten teneinde de 
nucleaire veiligheid continu te verbeteren.

Or. en

Amendement 169
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten organiseren ten minste om 
de tien jaar periodieke zelfevaluaties van 
hun nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteit, en verzoeken om 
een internationale toetsing door 
vakgenoten ("collegiale toetsing" of "peer 
review") van relevante segmenten van hun 

1. De lidstaten organiseren ten minste om 
de tien jaar periodieke zelfevaluaties van 
hun nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteit, en verzoeken om 
een internationale toetsing door 
vakgenoten ("collegiale toetsing" of "peer 
review") van relevante segmenten van hun 
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nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteiten teneinde de 
nucleaire veiligheid continu te verbeteren. 
De resultaten van iedere collegiale toetsing 
worden aan de lidstaten en de Commissie 
bekendgemaakt wanneer zij beschikbaar 
zijn.

nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteiten teneinde de 
nucleaire veiligheid continu te verbeteren. 
De resultaten van iedere collegiale toetsing 
worden openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 170
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten organiseren ten minste om 
de tien jaar periodieke zelfevaluaties van 
hun nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteit, en verzoeken om 
een internationale toetsing door 
vakgenoten ("collegiale toetsing" of "peer 
review") van relevante segmenten van hun 
nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteiten teneinde de 
nucleaire veiligheid continu te verbeteren. 
De resultaten van iedere collegiale toetsing 
worden aan de lidstaten en de Commissie 
bekendgemaakt wanneer zij beschikbaar 
zijn.

1. De lidstaten organiseren ten minste om 
de acht jaar periodieke zelfevaluaties van 
hun nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteit, en verzoeken om 
een internationale toetsing door 
vakgenoten ("collegiale toetsing" of "peer 
review") van relevante segmenten van hun 
nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteiten teneinde de 
nucleaire veiligheid continu te verbeteren. 
De resultaten van iedere collegiale toetsing 
worden aan de lidstaten en de Commissie 
bekendgemaakt wanneer zij beschikbaar 
zijn.

Or. en

Motivering

Om voldoende bijgewerkte overweging van technologische en maatschappelijke vooruitgang 
toe te laten.
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Amendement 171
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten organiseren ten minste om 
de tien jaar periodieke zelfevaluaties van 
hun nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteit, en verzoeken om 
een internationale toetsing door 
vakgenoten ("collegiale toetsing" of "peer 
review") van relevante segmenten van hun 
nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteiten teneinde de 
nucleaire veiligheid continu te verbeteren. 
De resultaten van iedere collegiale toetsing 
worden aan de lidstaten en de Commissie 
bekendgemaakt wanneer zij beschikbaar 
zijn.

1. De lidstaten organiseren ten minste om 
de vijf jaar periodieke zelfevaluaties van 
hun nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteit, en verzoeken om 
een internationale toetsing door 
vakgenoten ("collegiale toetsing" of "peer 
review") van relevante segmenten van hun 
nationale kader en de bevoegde 
regelgevende autoriteiten teneinde de 
nucleaire veiligheid continu te verbeteren. 
De resultaten van iedere collegiale toetsing 
worden aan de lidstaten en de Commissie 
bekendgemaakt wanneer zij beschikbaar 
zijn.

Or. fr

Amendement 172
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met de steun van de bevoegde 
regelgevende autoriteiten voorzien de 
lidstaten op gezette tijden en minimaal om 
de zes jaar in een systeem van thematische 
collegiale toetsingen en komen zij spreken 
zij een tijdschema en de voorwaarden 
voor de tenuitvoerlegging daarvan af. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
regelingen zijn vastgesteld voor periodieke 
zelfevaluatie van de veiligheidsprestaties 
van de kerninstallaties onder hun 
jurisdictie en nodigen voor die installaties 
internationale collegiale toetsingen uit 
teneinde de nucleaire veiligheid continu te 
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Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat zij: verbeteren. Elke installatie wordt 
minstens om de tien jaar geëvalueerd.

Or. en

Amendement 173
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met de steun van de bevoegde 
regelgevende autoriteiten voorzien de 
lidstaten op gezette tijden en minimaal om 
de zes jaar in een systeem van thematische 
collegiale toetsingen en komen zij spreken 
zij een tijdschema en de voorwaarden 
voor de tenuitvoerlegging daarvan af. 
Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat zij:

2. Met de steun van de bevoegde 
regelgevende autoriteiten kunnen de 
lidstaten één of meer specifieke topics in 
verband met de nucleaire veiligheid van 
kerninstallaties selecteren. In het kader 
van bestaande internationale 
missiesystemen wordt voorgesteld deze 
topics te controleren.

Or. en

Amendement 174
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met de steun van de bevoegde 
regelgevende autoriteiten voorzien de 
lidstaten op gezette tijden en minimaal om 
de zes jaar in een systeem van thematische 
collegiale toetsingen en komen zij spreken 
zij een tijdschema en de voorwaarden voor 
de tenuitvoerlegging daarvan af. Daartoe 
zorgen de lidstaten ervoor dat zij:

2. Met de steun van de bevoegde 
regelgevende autoriteiten voorzien de 
lidstaten op gezette tijden en minimaal om 
de drie jaar in een systeem van thematische 
collegiale toetsingen en spreken zij een 
tijdschema en de voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging daarvan af. Daartoe 
zorgen de lidstaten ervoor dat zij:
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Or. en

Amendement 175
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met de steun van de bevoegde 
regelgevende autoriteiten voorzien de 
lidstaten op gezette tijden en minimaal om 
de zes jaar in een systeem van thematische 
collegiale toetsingen en komen zij spreken 
zij een tijdschema en de voorwaarden voor 
de tenuitvoerlegging daarvan af. Daartoe 
zorgen de lidstaten ervoor dat zij:

Met de steun van de bevoegde 
regelgevende autoriteiten voorzien de 
lidstaten op gezette tijden en minimaal om 
de zes jaar in een systeem van thematische 
collegiale toetsingen en spreken zij binnen 
hetzelfde tijdschema de voorwaarden voor 
de tenuitvoerlegging daarvan af. Daartoe 
zorgen de lidstaten ervoor dat zij:

Or. en

Amendement 176
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gezamenlijk en in nauwe 
samenwerking met de Commissie één of 
meer specifieke topics in verband met de 
nucleaire veiligheid van kerninstallaties 
selecteren. Als de lidstaten er niet in 
slagen gezamenlijk ten minste één topic te 
selecteren binnen het in dit lid bedoelde 
tijdskader, kiest de Europese Commissie 
de topics die aan collegiale toetsingen 
moeten worden onderworpen;

Schrappen
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Or. en

Amendement 177
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies– lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gezamenlijk en in nauwe 
samenwerking met de Commissie één of 
meer specifieke topics in verband met de 
nucleaire veiligheid van kerninstallaties 
selecteren. Als de lidstaten er niet in 
slagen gezamenlijk ten minste één topic te 
selecteren binnen het in dit lid bedoelde 
tijdskader, kiest de Europese Commissie 
de topics die aan collegiale toetsingen 
moeten worden onderworpen;

Schrappen

Or. en

Amendement 178
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gezamenlijk en in nauwe samenwerking 
met de Commissie één of meer specifieke 
topics in verband met de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties selecteren. 
Als de lidstaten er niet in slagen 
gezamenlijk ten minste één topic te 
selecteren binnen het in dit lid bedoelde 
tijdskader, kiest de Europese Commissie 
de topics die aan collegiale toetsingen 

(a) gezamenlijk en in nauwe samenwerking 
met de Commissie één of meer specifieke 
topics in verband met de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties selecteren.
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moeten worden onderworpen;

Or. en

Motivering

Dit voorstel versterkt de macht van de Commissie, in tegenstelling tot artikel 5. De nationale 
regelgevende autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de nucleaire veiligheid. Zie IAEA nr.
GSR deel 1.2.8: "Om op doeltreffende wijze onafhankelijk te zijn, hebben de regelgevende 
organen voldoende autoriteit en voldoende personeel en toegang tot voldoende financiële 
middelen om de hen toegewezen verantwoordelijkheden naar behoren te vervullen".

Amendement 179
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Directive 71/2009/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gezamenlijk en in nauwe samenwerking 
met de Commissie één of meer specifieke 
topics in verband met de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties selecteren. 
Als de lidstaten er niet in slagen 
gezamenlijk ten minste één topic te 
selecteren binnen het in dit lid bedoelde 
tijdskader, kiest de Europese Commissie 
de topics die aan collegiale toetsingen 
moeten worden onderworpen;

(a) gezamenlijk en in nauwe samenwerking 
met de Commissie één of meer specifieke 
topics in verband met de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties selecteren.

Or. en

Amendement 180
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gezamenlijk en in nauwe samenwerking 
met de Commissie één of meer specifieke 
topics in verband met de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties selecteren.
Als de lidstaten er niet in slagen
gezamenlijk ten minste één topic te 
selecteren binnen het in dit lid bedoelde 
tijdskader, kiest de Europese Commissie 
de topics die aan collegiale toetsingen 
moeten worden onderworpen;

(a) gezamenlijk en in nauwe samenwerking 
met de Commissie één of meer specifieke 
topics in verband met de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties selecteren.
Als de lidstaten er niet in slagen 
gezamenlijk ten minste één topic te 
selecteren binnen het in dit lid bedoelde 
tijdskader, kiest de Raad in samenwerking 
met ENSREG één of meer topics die aan 
collegiale toetsingen moeten worden 
onderworpen;

Or. en

Motivering

Hierdoor zou de rol van de Commissie veranderen van die van een waarnemer naar die van 
deelnemer met de macht de nationale regelgevende autoriteiten terzijde te schuiven. Het 
principe van strenge nationale regelgeving en nationale regelgevende autoriteiten is een van 
de hoekstenen van het internationale Verdrag inzake nucleaire veiligheid. De intentie van de 
Commissie om haar macht te doen toenemen, zal tot belangenconflicten met de nationale 
regelgevende autoriteiten leiden. Dergelijke "tweede laag" zou verwarring creëren met 
betrekking tot de verdeling van verantwoordelijkheid.

Amendement 181
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gezamenlijk en in nauwe samenwerking 
met de Commissie één of meer specifieke 
topics in verband met de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties selecteren. 
Als de lidstaten er niet in slagen 
gezamenlijk ten minste één topic te 

(a) gezamenlijk en in nauwe samenwerking 
met de betrokken niet-gouvernementele 
organisaties en met goedkeuring van de 
Commissie één of meer specifieke topics in 
verband met de nucleaire veiligheid van 
kerninstallaties selecteren. Als de lidstaten 
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selecteren binnen het in dit lid bedoelde 
tijdskader, kiest de Europese Commissie de 
topics die aan collegiale toetsingen moeten 
worden onderworpen;

er niet in slagen gezamenlijk ten minste 
één door de Commissie goedgekeurd topic 
voor te stellen binnen het in dit lid 
bedoelde tijdskader, bepaalt de Europese 
Commissie de topics die aan collegiale 
toetsingen moeten worden onderworpen;

Or. fr

Amendement 182
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in verband met deze topics, nationale 
beoordelingen uitvoeren, in nauwe 
samenwerking met de 
vergunninghouders, en de resultaten 
daarvan publiceren;

Schrappen

Or. en

Amendement 183
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in verband met deze topics, nationale 
beoordelingen uitvoeren, in nauwe 
samenwerking met de 
vergunninghouders, en de resultaten 
daarvan publiceren;

Schrappen

Or. en
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Amendement 184
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in verband met deze topics, nationale 
beoordelingen uitvoeren, in nauwe 
samenwerking met de vergunninghouders, 
en de resultaten daarvan publiceren;

(b) beoordelen in hoeverre deze topics
werden aangepakt en, indien nodig, in 
nauwe samenwerking met de 
vergunninghouders nationale 
beoordelingen uitvoeren van hun 
installaties, die moeten worden 
geëvalueerd door de bevoegde 
regelgevende autoriteit, en de resultaten 
daarvan publiceren;

Or. en

Amendement 185
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in verband met deze topics, nationale 
beoordelingen uitvoeren, in nauwe 
samenwerking met de vergunninghouders, 
en de resultaten daarvan publiceren;

(b) in verband met deze topics, nationale 
beoordelingen uitvoeren, in nauwe 
samenwerking met de vergunninghouders 
en ENSREG, en de resultaten daarvan 
publiceren;

Or. en

Amendement 186
András Gyürk
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) gezamenlijk een methodologie 
vaststellen en een collegiale toetsing 
uitvoeren met betrekking tot de onder b) 
bedoelde nationale beoordelingen, 
waaraan de Commissie wordt uitgenodigd 
deel te nemen;

Schrappen

Or. en

Amendement 187
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) gezamenlijk een methodologie 
vaststellen en een collegiale toetsing 
uitvoeren met betrekking tot de onder b) 
bedoelde nationale beoordelingen, 
waaraan de Commissie wordt uitgenodigd 
deel te nemen;

Schrappen

Or. en

Amendement 188
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
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Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) gezamenlijk een methodologie 
vaststellen en een collegiale toetsing 
uitvoeren met betrekking tot de onder b) 
bedoelde nationale beoordelingen, waaraan 
de Commissie wordt uitgenodigd deel te 
nemen;

(c) gezamenlijk een methodologie 
vaststellen en een collegiale toetsing 
(waarbij deskundigen van het 
maatschappelijk middenveld betrokken 
worden) uitvoeren met betrekking tot de 
onder b) bedoelde nationale beoordelingen, 
waaraan de Commissie deelneemt;

Or. fr

Amendement 189
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) gezamenlijk een methodologie 
vaststellen en een collegiale toetsing 
uitvoeren met betrekking tot de onder b) 
bedoelde nationale beoordelingen, waaraan 
de Commissie wordt uitgenodigd deel te
nemen;

(c) gezamenlijk een methodologie 
vaststellen en een collegiale toetsing 
uitvoeren met betrekking tot de onder b) 
bedoelde nationale beoordelingen, waaraan 
de Commissie wordt uitgenodigd deel te 
nemen als waarnemer;

Or. en

Amendement 190
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) gezamenlijk een methodologie 
vaststellen en een collegiale toetsing 
uitvoeren met betrekking tot de onder b) 
bedoelde nationale beoordelingen, waaraan 
de Commissie wordt uitgenodigd deel te 
nemen;

(c) gezamenlijk een methodologie 
vaststellen en een collegiale toetsing 
uitvoeren met betrekking tot de onder b) 
bedoelde nationale beoordelingen, waaraan 
de Commissie wordt uitgenodigd deel te 
nemen als waarnemer;

Or. en

Amendement 191
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de resultaten van de onder c) bedoelde 
collegiale toetsingen publiceren.

Schrappen

Or. en

Amendement 192
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de resultaten van de onder c) bedoelde 
collegiale toetsingen publiceren.

Schrappen

Or. en
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Amendement 193
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de resultaten van de onder c) bedoelde 
collegiale toetsingen publiceren.

(d) de resultaten van de onder c) bedoelde 
collegiale toetsingen onmiddellijk
publiceren.

Or. fr

Amendement 194
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 2 – letter d bis (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de topic voor de eerste thematische 
collegiale toetsing wordt niet later dan 
drie jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn bepaald.

Or. en

Amendement 195
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Iedere lidstaat die aan de in lid 2 
bedoelde collegiale toetsing is 
onderworpen, stelt regelingen vast voor de 
planning en tenuitvoerleggingsmethode op 
zijn grondgebied van de relevante 
technische aanbevelingen die uit het proces 
van collegiale toetsing zijn voortgekomen, 
en stelt de Commissie daarvan op de 
hoogte.

3. Iedere lidstaat die aan de in lid 2 
bedoelde collegiale toetsing is 
onderworpen, stelt regelingen vast voor de 
planning en tenuitvoerleggingsmethode op 
zijn grondgebied van de relevante 
technische aanbevelingen die uit het proces 
van collegiale toetsing zijn voortgekomen.

Or. en

Amendement 196
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Iedere lidstaat die aan de in lid 2 
bedoelde collegiale toetsing is 
onderworpen, stelt regelingen vast voor de 
planning en tenuitvoerleggingsmethode op 
zijn grondgebied van de relevante 
technische aanbevelingen die uit het proces 
van collegiale toetsing zijn voortgekomen, 
en stelt de Commissie daarvan op de 
hoogte.

3. Iedere lidstaat die aan de in lid 2 
bedoelde collegiale toetsing is 
onderworpen, stelt regelingen vast voor de 
planning en tenuitvoerleggingsmethode op 
zijn grondgebied van de relevante 
technische aanbevelingen die uit het proces 
van collegiale toetsing zijn voortgekomen. 

Or. en

Motivering

Dit voorstel versterkt de macht van de Commissie, in tegenstelling tot artikel 5. De nationale 
regelgevende autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de nucleaire veiligheid. Zie IAEA nr. 
GSR deel 1.2.8: "Om op doeltreffende wijze onafhankelijk te zijn, hebben de regelgevende 
organen voldoende autoriteit en voldoende personeel en toegang tot voldoende financiële 
middelen om de hen toegewezen verantwoordelijkheden naar behoren te vervullen".
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Amendement 197
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Iedere lidstaat die aan de in lid 2 
bedoelde collegiale toetsing is 
onderworpen, stelt regelingen vast voor de 
planning en tenuitvoerleggingsmethode op 
zijn grondgebied van de relevante 
technische aanbevelingen die uit het proces 
van collegiale toetsing zijn voortgekomen, 
en stelt de Commissie daarvan op de 
hoogte.

3. Iedere lidstaat die aan de in lid 2 
bedoelde collegiale toetsingen is 
onderworpen, stelt de lidstaten en de 
Commissie op de hoogte van de 
resultaten, zodra deze beschikbaar zijn, en 
stelt regelingen vast voor de planning en 
tenuitvoerleggingsmethode op zijn 
grondgebied van de relevante technische 
aanbevelingen die uit het proces van 
collegiale toetsing zijn voortgekomen, en 
stelt de Commissie daarvan op de hoogte.

Or. en

Amendement 198
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Iedere lidstaat die aan de in lid 2 
bedoelde collegiale toetsing is 
onderworpen, stelt regelingen vast voor de 
planning en tenuitvoerleggingsmethode op 
zijn grondgebied van de relevante 
technische aanbevelingen die uit het proces 
van collegiale toetsing zijn voortgekomen, 
en stelt de Commissie daarvan op de 
hoogte.

3. Iedere lidstaat die aan de in lid 2 
bedoelde collegiale toetsing is 
onderworpen, stelt regelingen vast voor de 
planning en tenuitvoerleggingsmethode op 
zijn grondgebied van de relevante 
technische aanbevelingen die uit het proces 
van collegiale toetsing zijn voortgekomen, 
en publiceert een actieplan met de 
genomen stappen.
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Or. en

Amendement 199
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iedere lidstaat die aan de in lid 2 bedoelde 
collegiale toetsing is onderworpen, stelt 
regelingen vast voor de planning en 
tenuitvoerleggingsmethode op zijn 
grondgebied van de relevante technische 
aanbevelingen die uit het proces van 
collegiale toetsing zijn voortgekomen, en 
stelt de Commissie daarvan op de hoogte.

Iedere lidstaat die aan de in lid 2 bedoelde 
collegiale toetsing is onderworpen, stelt 
regelingen vast voor de planning en 
verplichte tenuitvoerleggingsmethode op 
zijn grondgebied van de relevante 
technische aanbevelingen die uit het proces 
van collegiale toetsing zijn voortgekomen, 
en stelt de Commissie daarvan op de 
hoogte.

Or. de

Amendement 200
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie ziet er bij het hanteren van 
alle beschikbare instrumenten consequent 
op toe dat de aanbevelingen voor grotere 
nucleaire veiligheid, die voortvloeien uit 
de stresstests en collegiale toetsingen, 
onmiddellijk worden omgezet, en gezien 
de mogelijke gevaren controleert ze de 
rendabiliteit van de 
moderniseringsmaatregelen bovendien 
zeer nauwkeurig. De Commissie ziet erop 
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toe dat de kosten voor de maatregelen met 
het oog op verbetering volledig worden 
gedragen door de exploitanten van 
nucleaire installaties en niet door de 
belastingbetalers.

Or. de

Amendement 201
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als de Commissie substantiële 
afwijkingen van of vertragingen bij de uit 
het proces van collegiale toetsing 
voortgekomen technische aanbevelingen 
vaststelt, nodigt zij de bevoegde 
regelgevende autoriteiten van de niet-
betrokken lidstaten uit een 
verificatiemissie te organiseren en uit te 
voeren om een volledig beeld te krijgen 
van de situatie en de betrokken lidstaat te 
informeren over mogelijke maatregelen 
om de vastgestelde tekortkomingen te 
verhelpen.

Schrappen

Or. en

Amendement 202
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als de Commissie substantiële 
afwijkingen van of vertragingen bij de uit 
het proces van collegiale toetsing 
voortgekomen technische aanbevelingen 
vaststelt, nodigt zij de bevoegde 
regelgevende autoriteiten van de niet-
betrokken lidstaten uit een 
verificatiemissie te organiseren en uit te 
voeren om een volledig beeld te krijgen 
van de situatie en de betrokken lidstaat te 
informeren over mogelijke maatregelen 
om de vastgestelde tekortkomingen te 
verhelpen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit voorstel versterkt de macht van de Commissie, in tegenstelling tot artikel 5. De nationale 
regelgevende autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de nucleaire veiligheid. Zie IAEA nr. 
GSR deel 1.2.8: "Om op doeltreffende wijze onafhankelijk te zijn, hebben de regelgevende 
organen voldoende autoriteit en voldoende personeel en toegang tot voldoende financiële 
middelen om de hen toegewezen verantwoordelijkheden naar behoren te vervullen".

Amendement 203
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als de Commissie substantiële 
afwijkingen van of vertragingen bij de uit 
het proces van collegiale toetsing 
voortgekomen technische aanbevelingen 
vaststelt, nodigt zij de bevoegde 
regelgevende autoriteiten van de niet-
betrokken lidstaten uit een 
verificatiemissie te organiseren en uit te 

Schrappen
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voeren om een volledig beeld te krijgen 
van de situatie en de betrokken lidstaat te 
informeren over mogelijke maatregelen 
om de vastgestelde tekortkomingen te 
verhelpen.

Or. en

Amendement 204
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als de Commissie substantiële 
afwijkingen van of vertragingen bij de uit 
het proces van collegiale toetsing
voortgekomen technische aanbevelingen 
vaststelt, nodigt zij de bevoegde 
regelgevende autoriteiten van de niet-
betrokken lidstaten uit een 
verificatiemissie te organiseren en uit te 
voeren om een volledig beeld te krijgen 
van de situatie en de betrokken lidstaat te 
informeren over mogelijke maatregelen 
om de vastgestelde tekortkomingen te 
verhelpen.

4. Iedere lidstaat die aan de collegiale 
toetsing is onderworpen, stelt de andere 
lidstaten, de Commissie en het publiek op 
de hoogte van een follow-upverslag van de 
tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 
na de collegiale toetsing. Indien gepast, 
wordt dan een follow-up collegiale 
toetsing georganiseerd volgens dezelfde 
procedures als beschreven in lid 2 en 
worden de conclusies openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 205
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Na informatie van de Commissie en 
binnen de drie maanden gelast de 
nationale autoriteit de vergunninghouder 
de relevante tijdens het proces van 
collegiale toetsing vastgestelde 
veiligheidsmaatregelen uit te voeren. De 
nationale autoriteit legt in 
overeenstemming met artikel 9 bis 
sancties op als binnen een bijkomende 
periode van zes maanden de 
vergunninghouder er niet in slaagt een 
duidelijke vooruitgang in de uitvoering 
van deze maatregelen aan te tonen.

Or. en

Amendement 206
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Na ontvangst van een verzoek om de 
operationele levensduur van een 
kerninstallatie te verlengen voorbij de 
oorspronkelijk bedoelde levensduur 
nodigt de lidstaat binnen zes maanden een 
collegiale toetsing van de installatie in 
kwestie uit in overeenstemming met lid 2.

Or. en

Amendement 207
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
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Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het geval van een ongeval dat 
resulteert in een vroegtijdige of grote 
lozing of een abnormale gebeurtenis die 
leidt tot situaties die noodmaatregelen 
buiten de locatie of maatregelen ter 
bescherming van het publiek noodzakelijk 
maken, vraagt de betrokken lidstaat 
binnen een periode van zes maanden een 
collegiale toetsing overeenkomstig lid 2 
aan van de betrokken installatie, waaraan 
de Commissie wordt verzocht deel te 
nemen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit voorstel versterkt de macht van de Commissie, in tegenstelling tot artikel 5. De nationale 
regelgevende autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de nucleaire veiligheid. Zie IAEA nr. 
GSR deel 1.2.8: "Om op doeltreffende wijze onafhankelijk te zijn, hebben de regelgevende 
organen voldoende autoriteit en voldoende personeel en toegang tot voldoende financiële 
middelen om de hen toegewezen verantwoordelijkheden naar behoren te vervullen".

Amendement 208
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het geval van een ongeval dat 
resulteert in een vroegtijdige of grote 
lozing of een abnormale gebeurtenis die 
leidt tot situaties die noodmaatregelen 
buiten de locatie of maatregelen ter 
bescherming van het publiek noodzakelijk 
maken, vraagt de betrokken lidstaat binnen 

5. In het geval van een ongeval waarvan de 
gevolgen leiden tot situaties die 
noodmaatregelen buiten de locatie of 
maatregelen ter bescherming van het 
publiek noodzakelijk maken, vraagt de 
betrokken lidstaat binnen een periode van 
zes maanden een collegiale toetsing 
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een periode van zes maanden een 
collegiale toetsing overeenkomstig lid 2 
aan van de betrokken installatie, waaraan 
de Commissie wordt verzocht deel te 
nemen.

overeenkomstig lid 2 aan van de betrokken 
installatie, waaraan de Commissie wordt 
verzocht deel te nemen als waarnemer.

Or. en

Amendement 209
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 sexies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het geval van een ongeval dat 
resulteert in een vroegtijdige of grote 
lozing of een abnormale gebeurtenis die 
leidt tot situaties die noodmaatregelen 
buiten de locatie of maatregelen ter 
bescherming van het publiek noodzakelijk 
maken, vraagt de betrokken lidstaat binnen 
een periode van zes maanden een 
collegiale toetsing overeenkomstig lid 2 
aan van de betrokken installatie, waaraan 
de Commissie wordt verzocht deel te 
nemen.

5. In het geval van een ongeval waarvan de 
gevolgen of potentiële gevolgen leiden tot 
situaties die noodmaatregelen buiten de 
locatie of maatregelen ter bescherming van 
het publiek noodzakelijk maken, vraagt de 
betrokken lidstaat een collegiale toetsing 
overeenkomstig lid 2 aan van de betrokken 
installatie.

Or. en

Amendement 210
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 septies – Kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 septies Schrappen
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Richtsnoeren voor de verbetering van de 
nucleaire veiligheid

Or. en

Amendement 211
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 septies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van de resultaten van de 
overeenkomstig artikel 8 sexies, lid 2, 
uitgevoerde collegiale toetsingen en de 
daaruit voortgekomen technische 
aanbevelingen werken de lidstaten, 
overeenkomstig de beginselen van 
transparantie en continue verbetering van 
de nucleaire veiligheid en met de steun 
van de bevoegde regelgevende 
autoriteiten, gezamenlijk richtsnoeren uit 
en stellen die vast in verband met de 
specifieke, in artikel 8 sexies, lid 2, onder 
a), bedoelde specifieke topics.

Schrappen

Or. en

Amendement 212
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 septies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van de resultaten van de 
overeenkomstig artikel 8 sexies, lid 2, 
uitgevoerde collegiale toetsingen en de 
daaruit voortgekomen technische 

Op basis van de resultaten van de 
overeenkomstig artikel 8 sexies, lid 2, 
uitgevoerde collegiale toetsingen en de 
daaruit voortgekomen technische 
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aanbevelingen werken de lidstaten, 
overeenkomstig de beginselen van 
transparantie en continue verbetering van 
de nucleaire veiligheid en met de steun van 
de bevoegde regelgevende autoriteiten, 
gezamenlijk richtsnoeren uit en stellen die 
vast in verband met de specifieke, in 
artikel 8 sexies, lid 2, onder a), bedoelde 
specifieke topics.

aanbevelingen werken de lidstaten, 
overeenkomstig de beginselen van 
transparantie en continue verbetering van 
de nucleaire veiligheid en met de steun van 
de bevoegde regelgevende autoriteiten, 
gezamenlijk richtsnoeren uit en stellen die 
vast in verband met de specifieke, in 
artikel 8 sexies, lid 2, onder a), bedoelde 
specifieke topics.". De Commissie ziet 
erop toe dat er uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn in de 
hele EU verplichte veiligheidsnormen op 
het gebied van nucleaire veiligheid 
bestaan.

Or. de

Amendement 213
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels vast voor de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op krachtens deze richtlijn 
vastgestelde nationale bepalingen en 
nemen alle nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat deze ten uitvoer worden 
gelegd. De voorziene sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op [insert date –this date must 
correspond to the deadline for 
transposition set out in article 2 of this 
proposal] in kennis van die bepalingen en 
delen eventuele latere wijzigingen die 
daarop betrekking hebben onverwijld 
mede.

Schrappen

Or. de
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Amendement 214
Béla Kovács

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels vast voor de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op krachtens deze richtlijn 
vastgestelde nationale bepalingen en 
nemen alle nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat deze ten uitvoer worden 
gelegd. De voorziene sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op [insert date –this date must 
correspond to the deadline for 
transposition set out in article 2 of this 
proposal] in kennis van die bepalingen en 
delen eventuele latere wijzigingen die 
daarop betrekking hebben onverwijld 
mede.

De lidstaten stellen met consensus de 
regels vast voor de sancties die van 
toepassing zijn op inbreuken op krachtens 
deze richtlijn vastgestelde nationale 
bepalingen en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
ten uitvoer worden gelegd. De voorziene 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie in kennis van deze bepalingen 
en delen eventuele latere wijzigingen die 
daarop betrekking hebben onverwijld 
mede.

Or. hu

Amendement 215
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels vast voor de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op krachtens deze richtlijn 
vastgestelde nationale bepalingen en 
nemen alle nodige maatregelen om ervoor 

De lidstaten stellen de regels vast voor de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de krachtens deze richtlijn 
vastgestelde nationale bepalingen en 
nemen alle nodige maatregelen om ervoor 
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te zorgen dat deze ten uitvoer worden 
gelegd. De voorziene sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op [insert date –this date must 
correspond to the deadline for transposition 
set out in article 2 of this proposal] in 
kennis van die bepalingen en delen 
eventuele latere wijzigingen die daarop 
betrekking hebben onverwijld mede.

te zorgen dat deze worden toegepast. De 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn en kunnen bestaan uit 
een dagelijkse boete of de schorsing van 
de bedrijfsvoering van de kerninstallatie 
in kwestie door een rechterlijk bevel van 
de nationale regelgevende autoriteit. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 
[insert date –this date must correspond to 
the deadline for transposition set out in 
article 2 of this proposal] in kennis van die 
bepalingen en delen eventuele latere 
wijzigingen die daarop betrekking hebben 
onverwijld mede.

Or. fr


