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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 
2009/71/EURATOM tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2013)0715),

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

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2014),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie, als geamendeerd door het 
Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie dienovereenkomstig te 
wijzigen;

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

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

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

Amendement 1

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 

(7) In de Conclusies van de Raad van 8 mei 
2007 betreffende nucleaire veiligheid en 
veilig beheer van afgewerkte kernsplijtstof 
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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".

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".
In zijn resolutie van 14 maart 2013over de 
risico- en veiligheidsbeoordelingen 
(„stress tests”) van kerncentrales in de 
Europese Unie en gerelateerde 
activiteiten34a neemt het Europees 
Parlement echter nota van de 
grensoverschrijdende relevantie van 
nucleaire veiligheid, bijvoorbeeld door 
aan te bevelen dat periodieke 
veiligheidsbeoordelingen gebaseerd 
moeten zijn op gemeenschappelijke 
veiligheidsnormen of dat er 
grensoverschrijdend voor veiligheid en 
toezicht moeten worden gezorgd.

__________________ __________________
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.
34a P7_TA(2013)0089.

Or. en

Amendement 2

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 

(15) Een sterke en onafhankelijke 
bevoegde regelgevende autoriteit is een 
fundamentele voorwaarde van het 
Europese kader voor nucleaire veiligheid. 
De juridische 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 
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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 
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.

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 
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. en
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Amendement 3

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. 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 incidenten en ongevallen. 
Ook de resultaten van de periodieke 
veiligheidsbeoordelingen en internationale 
collegiale toetsingen moeten openbaar 
worden gemaakt.

Or. en

Amendement 4

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. 

(24) De eisen van deze richtlijn inzake 
transparantie vormen een aanvulling op die 
van de bestaande Euratom-wetgeving. 
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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 
overheidsinstanties of particuliere 
entiteiten.

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 incidenten 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.

__________________ __________________
42 PB L 371 van 30.12.1987, blz. 76. 42 PB L 371 van 30.12.1987, blz. 76.
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43 PB L 357 van 7.12.1989, blz.31. 43 PB L 357 van 7.12.1989, blz.31.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Het huidige Euratom-Verdrag 
moet worden herzien overeenkomstig de 
ontwikkeling van het acquis met het oog 
op een transparanter en democratischer 
besluitvormingsproces op het gebied van 
nucleaire veiligheid, dat vergelijkbaar zou 
zijn met dat voor andere energiebronnen, 
waarvan de bepalingen vallen onder het 
Verdrag betreffende werking van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 ter) ENSREG, die ervaring heeft met 
de Europese stresstests, en die bestaat uit 
alle regelgevende instanties op het gebied 
van nucleaire veiligheid van de Unie en 
de Commissie, moet nauw worden 
betrokken bij de keuze van de thema's 
('topics') voor de regelmatige collegiale 
toetsing ('peer reviews'), bij de organisatie 
van die collegiale toetsingen en moet 
zorgen voor de follow-up ervan, met name 
ten aanzien van het te geven gevolg aan 
de aanbevelingen.
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Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 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 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 tot een 
minimum worden beperkt.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. "verdediging in de diepte": een 
hiërarchische inzet van verschillende 
niveaus van diverse apparatuur en 
procedures om de escalatie van verwachte 
operationele gebeurtenissen te voorkomen 
en de doeltreffendheid van de fysieke 
barrières, die geplaatst zijn tussen een 
stralingsbron of een radioactief materiaal 
en de werkers, het publiek en de lucht, het 
water en de bodem, te handhaven in 
gewone bedrijfsomstandigheden en, wat 
sommige barrières betreft, in 

6. "verdediging in de diepte": een 
hiërarchische inzet van verschillende 
niveaus van diverse apparatuur en 
procedures om de escalatie van verwachte 
operationele gebeurtenissen te voorkomen 
en de doeltreffendheid van de fysieke 
barrières, die geplaatst zijn tussen een 
stralingsbron of een radioactief materiaal 
en de werkers, het publiek en het milieu, te 
handhaven in gewone 
bedrijfsomstandigheden en, wat sommige 
barrières betreft, in ongevalssituaties;
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ongevalssituaties;

Or. en

Motivering

Omwille van de consistentie met de IAEA-definities.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 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;

Schrappen

Or. en

Motivering

Omwille van de consistentie met de IAEA-definities, wordt deze definitie geschrapt en 
vervangen door de definitie van "incident".

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. "incident": een onbedoelde 
gebeurtenis, inclusief 
bedrijfsvoeringsfouten, gebrekkige 
werking van uitrusting, gebeurtenissen
die aanleiding kunnen geven tot gevaren, 
ongevalprecursoren, "near misses" of 
andere tegenslag, of ongeoorloofde 
handelingen, al dan niet opzettelijk, 
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waarvan de gevolgen of potentiële 
gevolgen niet verwaarloosbaar zijn uit het 
oogpunt van bescherming of veiligheid;

Or. en

Motivering

Omwille van de consistentie met de IAEA-definitie.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 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 
potentiële gevolgen niet verwaarloosbaar 
zijn uit het oogpunt van bescherming of 
nucleaire veiligheid;

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

Or. en

Motivering

Omwille van de consistentie met de IAEA-definitie.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punt 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis. "ernstig ongeval": 
ongevalsomstandigheden die ernstiger 
zijn dan een ontwerpongeval en die 
gepaard gaan met ernstige 
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kernaantasting. 

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang met de IAEA-definities.

Amendement 13

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

Or. en

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) regelgevingsbesluiten vaststelt die
gegrondvest zijn op objectieve en 
verifieerbare veiligheidscriteria;

c) een transparant besluitvormingsproces 
op regelgevend gebied vaststelt dat
gegrondvest is op objectieve en 
verifieerbare veiligheidscriteria;

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 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. Zij mag externe 
wetenschappelijke en technische middelen 
aanwenden en ondersteunende 
deskundigheid inroepen, voor zover dit 
noodzakelijk wordt geacht voor haar 
regelgevende taken en in 
overeenstemming met de beginselen van 
transparantie, onafhankelijkheid en 
integriteit van regelgevende processen;

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 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

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 incidenten en ongevallen.
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en ongevallen.

Or. en

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

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
potentiële radioactieve lozingen worden 
vermeden, meer bepaald door:

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 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) de mogelijkheid dat zich een 
opeenvolgende reeks van ongevallen 
voordoet die zou kunnen resulteren in 
vroegtijdige of grote lozingen tot een zo 
laag mogelijk niveau als redelijkerwijs 
mogelijk is te beperken;
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Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 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) in geval van een ongeluk, 
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.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 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 
ten volle geldt voor nucleaire installaties 
waarvoor een bouwvergunning is 
verleend voor de eerste keer na+... en voor 
bestaande kerninstallaties in de mate dat dit 
redelijkerwijs haalbaar is. 
_________________
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+Datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn. 

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 ter – letter b – punt 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 toegestane
grenswaarden blijven en zo laag als 
redelijkerwijs haalbaar worden gehouden;

Or. en

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het zich voordoen van abnormale 
gebeurtenissen wordt geminimaliseerd;

ii) het zich voordoen van incidenten wordt 
geminimaliseerd;

Or. en

Amendement 23

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

het potentieel voor een escalatie van 
ongevalssituaties wordt verminderd door 
de versterking van de capaciteit van een 
kerninstallatie om incidenten effectief te 
kunnen beheren en controleren;

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 ter – letter b – punt 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 incidenten
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;

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2009/71/Euratom
Artikel 8 ter – letter b – punt 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) de frequentie van externe door de 
natuur of door de mens veroorzaakte 
risico's wordt geminimaliseerd, en hun 
effect zo gering is als redelijkerwijs 
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haalbaar is.

Or. en

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voorziet in maatregelen ter 
voorbereiding van de werkers op de locatie 
op potentiële abnormale gebeurtenissen
en ongevallen;

d) voorziet in maatregelen ter 
voorbereiding van de werkers op de locatie 
op potentiële incidenten en ongevallen;

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 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 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, met de steun 
van de bevoegde regelgevende 
autoriteiten, dat zij:

Or. en
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Amendement 28

Artikel 1 – lid 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;

a) na raadpleging van 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;

Or. en

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het thema van de eerste collegiale 
toetsing zal uiterlijk drie jaar na ...+
worden bepaald.
_________________
+Datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn. 

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 - punt 11
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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. Als de Commissie substantiële 
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.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 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.

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.

De resultaten van de collegiale toetsing 
('peer review') van specifieke thema's 
('topics') moeten worden gebruikt om het 
debat in de nucleaire gemeenschap aan te 
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zwengelen, wat mogelijkerwijs in de 
toekomst zou kunnen leiden tot een reeks 
geharmoniseerde communautaire criteria 
op het gebied van nucleaire veiligheid. 

Or. en
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TOELICHTING

Op 22 juli 2009 is de Richtlijn tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties1 in werking getreden om het proces op gang te brengen voor de 
totstandbrenging van een gemeenschappelijk EU-kader voor nucleaire veiligheid. De 
doelstelling van deze richtlijn is om de continue verbetering van de nucleaire veiligheid te 
handhaven en te bevorderen, waarbij de lidstaten zorgen voor passende nationale regelingen. 
De richtlijn bevat bepalingen over de invoering van een nationaal wetgevings- en 
regelgevingskader voor nucleaire veiligheid van nucleaire installaties, organisatie, taken en 
verantwoordelijkheden van bevoegde regelgevende autoriteiten, vergunninghouders, 
opleiding en training van personeel, publieksvoorlichting alsmede de bepaling over een 
functionele scheiding van de bevoegde regelgevende autoriteit van andere organen of 
instanties die betrokken zijn bij de bevordering of het gebruik van kernenergie. Daarnaast 
wordt er bepaald dat de lidstaten ervoor zorgen dat er om de tien jaar periodieke zelfevaluaties 
met internationale collegiale toetsing van relevante segmenten worden uitgevoerd, waarvan de 
resultaten zullen worden bekendgemaakt aan de lidstaten alsmede aan de Commissie.

Na de ramp in Fukushima hebben de regeringsleiders en staatshoofden van de EU de 
Commissie echter gevraagd, samen met de Groep Europese Regelgevers op het gebied van 
nucleaire veiligheid (ENSREG), stresstests uit te voeren. Deze stresstests waren gebaseerd op 
een gemeenschappelijke methodologie en hebben aangetoond dat er in alle nucleaire 
installaties in de Unie passende niveaus van nucleaire veiligheid worden gehaald om in bedrijf 
te blijven. Vanwege een strenge veiligheidscultuur in de EU hebben de stresstests ook geleid 
tot een aantal aanbevelingen, nl. specifieke aanbevelingen op het gebied van externe gevaren, 
het verlies van veiligheidsfuncties, ernstige ongevallen en vliegtuigen. Bovendien heeft de 
Commissie in haar mededeling2 voorgesteld dat de richtlijn nucleaire veiligheid op de 
volgende terreinen herziening behoeft: veiligheidsprocedures en -kaders, rol en middelen van 
de bevoegde regelgevende autoriteiten op nucleair gebied, openheid en transparantie, 
monitoring en verificatie.

De Commissie heeft in juni 2013 een voorstel ingediend om de richtlijn nucleaire veiligheid 
te wijzigen, te versterken en aan te vullen, door technische verbeteringen te combineren met 
bredere veiligheidsaspecten zoals governance, transparantie, locatiegebonden paraatheid voor 
en respons op noodsituaties. Hiertoe wordt in het voorstel een bepaling opgenomen om de 
feitelijke onafhankelijkheid van de bevoegde regelgevende autoriteit te waarborgen en 
worden er criteria vastgesteld in termen van institutionele organisatie van de regelgevende 
autoriteiten (NRA), begrotingsvereisten, personeelsbezetting alsmede regelgevende taken. Het 
voorstel bevat ook bepalingen over de hoofdverantwoordelijkheid van de vergunninghouders 
en benadrukt dat er allesomvattende zelfevaluaties moeten worden uitgevoerd en dat er 
voldoende bepalingen inzake 'verdediging-in-de-diepte' moeten zijn. De bepaling dat het 
personeel moet beschikken over toereikende kwalificaties, deskundigheid en bekwaamheden 
                                               
1 Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad van 25 juni 2009 tot vaststelling van een communautair kader voor 
de nucleaire veiligheid van kerninstallaties, Publicatieblad L 172 , 02/07/2009 blz. 0018 - 0022.
2 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 4 oktober 2012 inzake de volledige 
risico- en veiligheidsevaluatie ("stresstests") van kerncentrales in de Europese Unie en gerelateerde activiteiten. 
4. 10. 2012, COM(2012) 571 final
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wordt uitgebreid tot extern personeel. Tenslotte wordt het concept van een 
transparantiestrategie, die moet worden ontwikkeld, gepubliceerd en uitgevoerd door de NRA 
en vergunninghouders, ingevoerd en wordt er een bepaling over sancties opgenomen.

In het voorstel van de Commissie worden ook bepalingen opgenomen betreffende de 
veiligheidsdoelstellingen voor nucleaire installaties gedurende hun gehele levenscyclus, 
alsmede bepalingen voor nucleaire installaties, waarbij het belang van externe natuurrampen 
en door de mens veroorzaakte rampen, alsmede 'verdediging-in-de-diepte' wordt benadrukt. 
Verder wordt er een methodologie vastgesteld voor de hele levenscyclus van een kerncentrale, 
vanaf de keuze van de vestigingsplaats, ontwerp, bouw, inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en 
buitenbedrijfstelling. Met name het belang van strategieën voor paraatheid voor ongevallen 
wordt benadrukt en er worden regels vastgesteld voor locatiegebonden paraatheid voor 
noodsituaties, inclusief een op de vestigingsplaats gelegen centrum voor de respons op 
noodsituaties.

Ten slotte worden er in het Commissievoorstel procedures vastgelegd voor periodieke 
zelfevaluaties, collegiale toetsingen en richtsnoeren. Op grond van het voorstel organiseren de 
lidstaten ten minste om de tien jaar periodieke zelfevaluaties van hun nationale kader en de 
bevoegde regelgevende autoriteiten. Zij verzoeken om een internationale toetsing door 
vakgenoten ("collegiale toetsing" of "peer review") van relevante segmenten, en de resultaten 
zullen worden bekendgemaakt aan de lidstaten alsmede aan de Commissie. Daarnaast stelt de 
Commissie ook voor dat er om de zes jaar een thematische collegiale toetsing plaatsvindt 
('topical peer review'), waarbij de lidstaten een of meer specifieke thema's ('topics') kiezen die 
verband houden met nucleaire veiligheid en voeren zij gezamenlijk de collegiale toetsing uit. 
Als de lidstaten er niet in slagen een thema te kiezen, moet de Commissie een thema kiezen 
dat aan collegiale toetsingen wordt onderworpen.

AANBEVELINGEN VAN DE RAPPORTEUR

De rapporteur is verheugd over het voorstel van de Commissie om het huidige 
regelgevingskader voor nucleaire veiligheid in de Gemeenschap te versterken. Zij benadrukt 
met name het belang van preventie van incidenten en ongevallen, alsmede een efficiënte 
respons wanneer er zich een incident of ongeval voordoet. Paraatheid voor ongevallen en 
coördinatie wanneer er zich een ongeval voordoet, zijn van essentieel belang voor nucleaire 
veiligheid. 

Met betrekking tot de definities stelt de rapporteur voor dat zij zoveel mogelijk worden 
afgestemd op de terminologie die wordt gehanteerd door de Internationale Organisatie voor 
Atoomenergie (IAEA) zodat er wereldwijd consistentie ontstaat in normen en procedures.

De rapporteur is voorstander van duidelijke criteria voor de onafhankelijkheid van de 
bevoegde regelgevende autoriteiten in de lidstaten, met name met betrekking tot voldoende 
niveaus van personeelsbezetting, financiële middelen en transparantie hiervan. Verder is de 
rapporteur van mening dat de Europese Commissie een belangrijke rol moet spelen om het 
vertrouwen in kernenergie te vergroten.

Bovendien steunt de rapporteur de bepalingen over periodieke zelfevaluatie met collegiale 
toetsing, alsmede de thematische collegiale toetsing om de zes jaar. Zij stelt bovendien voor 
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om het thema van de eerste thematische collegiale toetsing uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn te bepalen. De rapporteur stelt ook voor om de resultaten 
van de thematische collegiale toetsingen te gebruiken om het debat in de nucleaire 
gemeenschap aan te zwengelen, wat in de toekomst zou kunnen leiden tot een reeks 
geharmoniseerde communautaire criteria op het gebied van nucleaire veiligheid.

Tenslotte dringt de rapporteur erop aan dat het huidige Euratom-Verdrag wordt herzien met 
het oog op een transparanter en democratischer besluitvormingsproces op het gebied van 
nucleaire veiligheid, dat vergelijkbaar zou zijn met dat voor andere energiebronnen, waarvan 
de bepalingen vallen onder het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie. 


