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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 ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake het beheer van verbruikte 
splijtstof en radioactief afval
(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2010)0618),

– gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en 
met name de artikelen 31 en 32 van dat Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de 
Raad is geraadpleegd (C7-0387/2010),

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0000/2011),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, 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 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Het Europees Parlement achtte 
het tevens noodzakelijk ervoor te zorgen 
dat in iedere lidstaat voor alle nucleaire 
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ondernemingen voldoende financiële 
middelen beschikbaar zijn die 
noodzakelijk zijn om alle kosten van 
ontmanteling, inclusief afvalverwerking, 
te dekken met het oog op handhaving van 
het beginsel "de vervuiler betaalt"en om 
te voorkomen dat een beroep wordt 
gedaan op overheidssteun, en het riep de 
Commissie, in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel, op nauwkeurige 
definities vast te stellen met betrekking tot 
het toegelaten gebruik van financiële 
middelen die bestemd zijn voor de 
ontmanteling van kerncentrales, in elke 
lidstaat, rekening houdend met de 
ontmanteling en de hantering,
conditionering en definitieve opberging 
van het vrijkomende radioactief afval1.
1Resolutie van het Europees Parlement 
over het gebruik van de financiële 
middelen voor de ontmanteling van 
kerncentrales, P6_TA(2005)0432 van 16 
november 2005

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Hoewel het aan de lidstaten is om hun 
eigen energiemix vast te stellen, 
produceren alle lidstaten radioactief afval, 
of zij nu kernreactoren hebben of niet. 
Radioactief afval is in hoofdzaak afkomstig 
van activiteiten die verband houden met de 
nucleaire splijtstofcyclus, zoals de werking 
van kerncentrales en de opwerking van 
verbruikte splijtstof, maar ook van andere 
activiteiten, zoals het gebruik van radio-
isotopen in de geneeskunde, bij onderzoek 
en in de industrie.

(24) Hoewel het aan de lidstaten is om hun 
eigen energiemix vast te stellen, 
produceren alle lidstaten radioactief afval, 
of zij nu kerncentrales hebben of niet. 
Radioactief afval is in hoofdzaak afkomstig 
van activiteiten die verband houden met 
stroomopwekking, onder andere door de 
werking van kerncentrales en de 
ontmanteling daarvan, maar ook van 
andere activiteiten, zoals het gebruik van 
radio-isotopen in de geneeskunde, bij 
onderzoek en in de industrie.
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Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Deze regelingen moeten worden 
ondersteund door een nationaal systeem 
voor de indeling van radioactieve 
afvalstoffen, waarbij ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke soorten 
radioactieve afvalstoffen en de kenmerken 
daarvan. De nader omschreven criteria op 
basis waarvan afval wordt ingedeeld in een 
bepaalde klasse, hangen af van de 
specifieke situatie van het land in kwestie, 
rekening houdend met de aard van het 
afval en de beschikbare of in overweging 
genomen bergingsopties.

(28) Deze regelingen moeten worden 
ondersteund door een nationaal systeem 
voor de indeling van radioactieve 
afvalstoffen, waarbij ten volle rekening 
wordt gehouden met de specifieke soorten 
radioactieve afvalstoffen en de kenmerken 
daarvan. De nader omschreven criteria op 
basis waarvan afval wordt ingedeeld in een 
bepaalde klasse, hangen af van de 
specifieke situatie van het land in kwestie, 
rekening houdend met de aard van het 
afval en de beschikbare of in overweging 
genomen bergingsopties. Om de 
communicatie en de uitwisseling van 
informatie tussen lidstaten te 
vergemakkelijken en te zorgen voor 
transparantie, moet het nationale 
programma een gedetailleerde 
beschrijving van het indelingssysteem 
bevatten.

Or. en

Motivering

De indeling van radioactief afval staat in verband met de veiligheid van het beheer ervan. Zo 
wordt een link gelegd tussen de kenmerken van het afval en de veiligheidsdoelstellingen die 
zijn opgesteld door een regelgevende instantie of de exploitant van een faciliteit voor het 
beheer van radioactief afval. Een indelingssysteem is nuttig voor het opstellen van strategieën 
voor afvalbeheer en van nationale programma's en daarom moet het worden uitgewerkt en 
gepubliceerd in de programma's.
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(29) Het typische concept voor de 
opberging van kortlevend laag- en 
middelactief afval is ondiepe berging. Na 
30 jaar van onderzoek is de 
uitvoerbaarheid van diepe geologische 
berging wetenschappelijk aangetoond, 
waarbij werd bevestigd dat dit een veilige 
en duurzame keuze is als eindpunt voor het 
beheer van hoogactief afval en van als 
afval beschouwde verbruikte splijtstof. De 
vooruitgang op dit gebied is mede te 
danken aan onderzoek en demonstratie in 
de context van de Europese 
kaderprogramma's. Er dient bijgevolg te 
worden gewerkt aan de toepassing van de 
bergingsoptie door middel van onderzoek-
en studieprogramma's voor het 
optimaliseren van deze optie, de selectie 
van een locatie en het ontwerpen van een 
berging via regelgeving die een pad uitzet 
voor de ontwikkeling van definitieve 
oplossingen. De activiteiten die 
plaatsvinden in het kader van het 
'Implementing Geological Disposal of 
Radioactive Waste Technology Platform' 
(IGD-TP) zouden de toegang tot expertise 
en technologie in dit verband makkelijker 
kunnen maken.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Transparantie is belangrijk bij het (35) Transparantie is belangrijk bij het 
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beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval. Daarom moet een 
doeltreffende voorlichting van het publiek 
worden opgelegd en moeten alle 
betrokkenen de kans krijgen om deel te 
nemen aan het besluitvormingsproces.

beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval en het is van cruciaal 
belang dat de bevolking vertrouwen heeft 
in de beginselen die de veiligheid van 
opslagplaatsen regelen en in de 
programma's voor afvalbeheer. Daarom 
moet een doeltreffende voorlichting van 
het publiek worden opgelegd en moeten 
alle betrokkenen, lokale en regionale 
autoriteiten en het publiek de kans krijgen 
om deel te nemen aan het 
besluitvormingsproces.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(37) Een aantal lidstaten is van mening dat 
het delen van faciliteiten voor het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval, met inbegrip van 
bergingsfaciliteiten, een mogelijk positieve 
en veilige optie is wanneer die is gebaseerd 
op een akkoord tussen de betrokken 
lidstaten. Deze richtlijn moet de 
voorwaarden vaststellen waaraan moet 
zijn voldaan voordat een begin wordt 
gemaakt met dergelijke gezamenlijke 
projecten.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De veiligheidsanalyse en de graduele 
aanpak moeten de basis vormen voor 
beslissingen die betrekking hebben op de 
ontwikkeling, werking en sluiting van een 
bergingsfaciliteit, en moeten het mogelijk 
maken om domeinen te identificeren 
waarover onzekerheid bestaat en waaraan 
aandacht moet worden besteed om een 
beter inzicht te krijgen in die aspecten die 
een invloed hebben op de veiligheid van 
het bergingssysteem, inclusief natuurlijke 
en kunstmatige barrières en de verwachte 
ontwikkeling daarvan in verloop van de 
tijd. De veiligheidsanalyse moet de 
resultaten van de veiligheidsbeoordeling 
bevatten, alsook informatie over de 
degelijkheid en betrouwbaarheid van de 
veiligheidsbeoordeling en de 
veronderstellingen die daarin zijn gemaakt. 
Deze overwegingen dienen daarom 
argumenten en bewijzen te leveren met 
betrekking tot de veiligheid van een 
faciliteit of activiteit die gerelateerd is aan 
het beheer van verbruikte splijtstof of 
radioactief afval.

(39) De veiligheidsanalyse en de graduele 
aanpak moeten de basis vormen voor 
beslissingen die betrekking hebben op de 
ontwikkeling, werking en sluiting van een 
bergingsfaciliteit. De veiligheidsanalyse 
moet de resultaten van de 
veiligheidsbeoordeling bevatten, alsook 
informatie over de degelijkheid en 
betrouwbaarheid van de 
veiligheidsbeoordeling en de 
veronderstellingen die daarin zijn gemaakt. 
Deze overwegingen dienen daarom 
argumenten en bewijzen te leveren met 
betrekking tot de veiligheid van een 
faciliteit of activiteit die gerelateerd is aan 
het beheer van verbruikte splijtstof of 
radioactief afval.

Or. en

Motivering

Deze overweging is te lang en spreekt voor zich. Zij kan korter worden omdat in het voorstel 
van de rapporteur al een definitie van "veiligheidsanalyse" wordt gegeven in artikel 3 (9 bis) 
voor dezelfde gevallen.



PR\860739NL.doc 11/35 PE460.863v01-00

NL

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) In dit verband zou ENSREG een 
waardevolle bijdrage kunnen leveren aan 
de uniforme uitvoering van deze richtlijn 
door het overleg, de uitwisseling van 
goede praktijken en de samenwerking 
tussen nationale regelgevende instanties 
te vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

Behalve internationale collegiale toetsing moet ook de rol van ENSREG bij de uitvoering van 
de richtlijn worden genoemd. Zie eenzelfde verwijzing in de Richtlijn nucleaire veiligheid 
2009/71/Euratom, overweging (16).

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 ter) Deze richtlijn kan een nuttig 
instrument zijn om vast te stellen of 
projecten die geld van de Unie ontvangen 
in het kader van de financiële of 
technische bijstand van Euratom voor 
faciliteiten en activiteiten voor het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval voorzien in de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat verbruikte 
splijtstof en radioactief afval veilig 
worden beheerd.

Or. en

Motivering

Zie artikel 15, lid 4, van het Commissievoorstel, dat beter geformuleerd zou kunnen worden in 
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een overweging dan in een artikel: (i) de naleving van deze richtlijn is een onderdeel van de 
algemene toetsing waarbij de Commissie besluit over technische of financiële bijstand, maar 
is noch in het Verdrag, noch in de desbetreffende basisbesluiten een voorwaarde voor 
bijstand, (ii) de verwijzing in artikel 15, lid 4, naar artikel 43 van het Euratom-Verdrag, op 
grond waarvan de Commissie alleen de bevoegdheid heeft om "haar standpunt mede te delen 
aan de betrokken lidstaat" zonder dat dit gevolgen hoeft te hebben, heeft maar beperkt nut.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) alle stadia van het beheer van 
verbruikte splijtstof voor zover de 
verbruikte splijtstof voortkomt uit de 
exploitatie van niet-militaire kernreactoren 
of binnen niet-militaire activiteiten wordt 
beheerd, met inbegrip van verbruikte 
splijtstof die afkomstig is van militaire 
defensieprogramma's, voor zover deze 
permanent is overgedragen aan en wordt 
beheerd via uitsluitend civiele activiteiten;

Or. en

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) alle stadia van het beheer van 
radioactief afval, van de productie tot de 
opberging ervan, voor zover het radioactief 
afval voortkomt uit niet-militaire 
activiteiten of binnen niet-militaire 
activiteiten wordt beheerd, met inbegrip 
van radioactief afval dat afkomstig is van 
militaire defensieprogramma's, voor zover 
het permanent is overgedragen aan en 
wordt beheerd via uitsluitend civiele 
activiteiten;
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Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) "stoffen die zijn vrijgegeven": 
geplande en gecontroleerde vrijlating in 
het milieu van gasvormig of vloeibaar 
radioactief materiaal dat afkomstig is uit 
gereguleerde nucleaire installaties of 
activiteiten bij normale werking, binnen 
de grenzen die zijn toegestaan door de 
bevoegde regelgevingsinstantie en 
overeenkomstig de beginselen  en grenzen 
van Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad 
van 13 mei 1996 tot vaststelling van de 
basisnormen voor de bescherming van de 
gezondheid der bevolking en der werkers 
tegen de aan ioniserende straling 
verbonden gevaren1;
1 PB L 159 van 29.6.1996, blz. 1.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "berging": de opslag van verbruikte 
splijtstof of radioactief afval in een erkende 
faciliteit zonder de bedoeling om deze 
terug te halen;

(3) "berging": de opslag van verbruikte 
splijtstof of radioactief afval op een 
potentieel definitieve wijze in een erkende 
faciliteit met inachtneming van het 
omkeerbaarheidsbeginsel;

Or. en
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Motivering

Berging moet zorgen voor de verwijdering van het afval of de toegang in een diepe 
geologische opslagplaats. Het omkeerbaarheidsbeginsel is onderdeel van de 
maatschappelijke aanvaardbaarheid van een dergelijke opslag en zorgt ervoor dat de plaats 
ook op langere termijn onder toezicht blijft staan en in de herinnering blijft. 

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) "locatie": een geografische plaats 
die een erkende faciliteit herbergt, met 
inbegrip van een opbergfaciliteit voor 
verbruikte splijtstof of radioactief afval, 
dan wel een erkende activiteit;

Or. en
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter)"veiligheidsbeoordeling": het 
tijdens het hele ontwerpproces 
stelselmatig verzekeren dat het 
voorgestelde ontwerp aan alle relevante
veiligheidseisen voldoet, met inbegrip van 
maar niet beperkt tot de formele 
veiligheidsanalyse;

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quater) "veiligheidsanalyse": een 
verzameling argumenten en 
bewijsmiddelen die de veiligheid van een 
faciliteit of activiteit staven, met inbegrip 
van de uitkomsten van een 
veiligheidsbeoordeling en een verklaring 
van vertrouwen in deze uitkomsten. Voor 
een bergingsfaciliteit mag de 
veiligheidsanalyse betrekking hebben op 
een bepaald stadium van ontwikkeling. In 
dat geval moet de veiligheidsanalyse het 
bestaan erkennen van domeinen waarover 
onzekerheid bestaat of onopgeloste 
kwesties en moet zij richtsnoeren geven 
voor maatregelen om deze kwesties in 
toekomstige ontwikkelingsstadia op te 
lossen;

Or. en
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Motivering

Zie het Safety Glossary van het Internationale Agentschap voor atoomenergie (IAEA): 
'Terminology used in nuclear safety and radiation protection' - uitgave 2007.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) "opslag": het tijdelijk onderbrengen 
van verbruikte splijtstof of radioactief afval 
in een erkende faciliteit in afwachting van 
het terughalen ervan.

Or. en

Motivering

Opslag betreft het tijdelijk onderbrengen van afval, een noodzakelijke fase in het veilige 
beheer van de meeste soorten radioactief afval.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) "publiek": één of meer 
natuurlijke of rechtspersonen en, in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving of praktijk, hun verenigingen, 
organisaties of groepen.

Or. en
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Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) verbruikte splijtstof en radioactief afval 
veilig worden beheerd, ook op lange 
termijn, waarbij terdege rekening wordt 
gehouden met de bescherming van de 
menselijke gezondheid en het milieu.

Or. en

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de nationale parlementen worden 
betrokken als toezichthouder voor 
voldoende geldmiddelen.
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Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) Radioactief afval wordt opgeborgen in 
de lidstaat waar het werd geproduceerd, 
tenzij het naar elders wordt verscheept 
overeenkomstig Richtlijn 
2006/117/Euratom van de Raad 
betreffende toezicht en controle op 
overbrenging van radioactieve 
afvalstoffen en bestraalde splijtstof.

Or. en

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Lidstaten kunnen op vrijwillige 
basis besluiten om in samenwerking met 
andere lidstaten passende maatregelen te 
nemen om een gezamenlijke of regionale 
bergingsfaciliteit in te richten, wanneer 
dit nodig of raadzaam is gezien bijzondere 
geologische of technische 
omstandigheden.

Or. en
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Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Alvorens bij intergouvernementele 
afspraak een begin te maken met een 
dergelijk project, zorgen de lidstaten 
ervoor dat het initiatief aan alle eisen 
voldoet, waaronder ten minste de 
volgende:
(a) in alle ontwikkelingsfasen van het 
project en tijdens de levensduur van de 
berging wordt de publieke acceptatie en 
steun in alle betrokken lidstaten 
voortdurend gevoed door informatie 
toegankelijk te maken en het publiek te 
laten deelnemen aan het overleg;
(b) er wordt gezorgd voor samenwerking 
tussen en toezicht door de bevoegde 
regelgevende instanties en nationale 
veiligheidsautoriteiten; in elke betrokken 
lidstaat wordt een veiligheidsanalyse en 
ondersteunende veiligheidsbeoordeling 
uitgevoerd van de exploratie-, de selectie-
en de implementatiefase van de faciliteit;
(c) er worden afspraken gemaakt over de 
aansprakelijkheid en een duidelijke 
toewijzing van verantwoordelijkheden, 
waarbij elke lidstaat in laatste instantie 
verantwoordelijk is voor zijn eigen 
radioactief afval;
(d) er wordt overeenstemming bereikt over 
financiële regelingen die waarborgen dat 
geldmiddelen verzekerd zijn voor de 
levensduur van de bergingsfaciliteit en de 
periode na de sluiting ervan en dat genoeg 
personele middelen beschikbaar zijn om te 
zorgen voor voldoende goed geschoold 
personeel;
(e) in de nationale programma's van de 
betrokken lidstaten wordt gezorgd voor 
voorafgaande kennisgeving van het 
wettelijk kader, de organisatiestructuur en 
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de technische regelingen en voorschriften 
die bewijzen dat de geplande berging 
binnen een duidelijke termijn zal voldoen 
aan de eisen van de richtlijn.

Or. en

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een nationaal programma voor de 
uitvoering van het beleid inzake het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval;

(a) een nationaal programma voor de 
uitvoering van het beleid inzake het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval dat verzekert dat alle producenten 
van radioactief afval op gelijke 
voorwaarden toegang hebben tot een 
veilige berging voor radioactief afval;

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) De lidstaten dragen er zorg voor dat het 
nationale kader in stand wordt gehouden en 
indien nodig verbeterd, waarbij rekening 
wordt gehouden met tijdens de 
bedrijfsvoering opgedane ervaring, de 
inzichten verkregen door 
veiligheidsanalyses vermeld in artikel 7, 
lid 1 bis, de ontwikkeling van de 
technologie en de resultaten van 
onderzoek.

Or. en
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Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De lidstaten zorgen ervoor dat een 
veiligheidsanalyse en ondersteunende 
veiligheidsbeoordeling wordt opgesteld als 
onderdeel van het aanvragen van een 
vergunning voor een activiteit of 
bergingsfaciliteit voor het beheer van 
radioactief afval, en dat actualisering 
daarvan plaatsvindt indien dit gezien de 
ontwikkeling van de activiteit of faciliteit 
noodzakelijk is. De veiligheidsanalyse en 
ondersteunende veiligheidsbeoordeling 
heeft betrekking op de keuze van de 
vestigingsplaats, het ontwerp, de bouw, de 
bedrijfsvoering en de sluiting van een 
bergingsfaciliteit en de veiligheid op lange 
termijn na sluiting ervan, ook door 
passieve middelen, en beschrijft alle 
veiligheidsgebonden aspecten  van de 
vestigingsplaats, het ontwerp van de 
faciliteit en de maatregelen voor het 
toezicht van het management en van de 
regelgevende autoriteit. 

Or. en

Motivering

Zie het oude artikel 8, dat nu wordt opgenomen in artikel 7 en de definities.

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) De lidstaten zorgen ervoor dat de 
vergunninghouder verslag uitbrengt aan 
de bevoegde regelgevende autoriteit en 
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andere relevante bevoegde organisaties en 
informatie over  zijn activiteiten of 
faciliteiten toegankelijk maakt voor het 
publiek.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Schrappen
Veiligheidsanalyse

(1) Als onderdeel van de aanvraag voor 
een vergunning voor een faciliteit of 
activiteit wordt een veiligheidsanalyse en 
ondersteunende veiligheidsbeoordeling 
opgesteld. Die worden indien nodig 
bijgewerkt naarmate de faciliteit of 
activiteit evolueert. De omvang en 
gedetailleerdheid van de 
veiligheidsanalyse en -beoordeling zijn 
evenredig met de complexiteit van de 
werkzaamheden en de omvang van de aan 
de faciliteit of activiteit verbonden risico's.
(2) De veiligheidsanalyse en 
ondersteunende veiligheidsbeoordeling 
omvatten de keuze van de 
vestigingsplaats, het ontwerp, de bouw, de 
bedrijfsvoering en de ontmanteling van 
een faciliteit of de afsluiting van een 
bergingsfaciliteit; in de veiligheidsanalyse 
worden de bij de veiligheidsbeoordeling 
gebruikte normen gespecificeerd. De 
veiligheid op lange termijn na de sluiting 
komt aan bod, met name hoe die 
veiligheid ten volle door passieve 
middelen wordt gewaarborgd. 
(3) In de veiligheidsanalyse voor een 
faciliteit staan alle veiligheidsgebonden 
aspecten van de vestiging, het ontwerp 
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van de faciliteit en de maatregelen voor 
het toezicht van het management en van 
de regelgevende autoriteit beschreven. In 
de veiligheidsanalyse en ondersteunende 
veiligheidsbeoordeling wordt het 
geleverde beschermingsniveau 
aangetoond en wordt aan de bevoegde 
regelgevende autoriteit en andere 
betrokken partijen gewaarborgd dat aan 
de veiligheidsvereisten in acht worden 
genomen.
(4) De veiligheidsanalyse en 
ondersteunende veiligheidsbeoordelingen 
worden aan de bevoegde regelgevende 
autoriteit ter goedkeuring voorgelegd.

Or. en

Motivering

Zie artikel 7, lid 1 bis (nieuw) en de definities in artikel 3, punten  9 bis en 9 ter.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Overeenkomstig op het nationale 
vlak te besluiten procedures zorgen de 
lidstaten ervoor dat:
(a) een beoordeling wordt gemaakt van de 
kosten van strategieën voor het beheer 
van afval, met name een beoordeling van 
de kosten van de uitvoering van lange-
termijnoplossingen voor het beheer van 
laag-, middel- en langlevend hoogactief 
radioactief afval naar gelang de aard 
ervan. Dit geldt met name de kosten van 
de ontmanteling van kerninstallaties en 
faciliteiten voor het beheer van radioactief 
afval en de kosten van de definitieve 
sluiting, het onderhoud en de controle 
ervan;
(b) reserves worden aangelegd om de 
onder letter (a) genoemde kosten te 
dekken en de nodige middelen worden 



PR\860739NL.doc 25/35 PE460.863v01-00

NL

uitgetrokken voor de uitsluitende dekking 
van deze reserves;
(c) voldoende wordt gecontroleerd of de 
reserves en het beheer van de middelen 
volstaan om de onder letter (a) genoemde 
kosten te dekken, en dat periodieke 
aanpassing plaatsvindt.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) De lidstaten vormen of benoemen 
een nationaal orgaan dat in staat is een 
deskundig oordeel uit te brengen over het 
fondsenbeheer en de kosten van 
ontmanteling, als genoemd in lid 2. Dit 
orgaan is onafhankelijk van de bijdragers 
aan de fondsen.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) De lidstaten brengen 
regelmatig verslag uit aan de Commissie 
over de bevindingen van het 
desbetreffende nationale orgaan 
overeenkomstig artikel 16.

Or. en
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Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De lidstaten zorgen ervoor dat het 
publiek de gelegenheid krijgt om 
daadwerkelijk deel te nemen aan het 
besluitvormingsproces inzake het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval.

Schrappen

Or. en

Zie het volgende amendement, daar een deel van de COM-tekst is verplaatst naar artikel 12 
bis, lid 1.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Inspraak van het publiek

(1)De lidstaten zorgen ervoor dat het 
publiek vroegtijdig de gelegenheid krijgt 
om daadwerkelijk deel te nemen aan het 
opstellen of herzien van de nationale 
programma's voor het beheer van 
verbruikte splijtstof en radioactief afval 
die op grond van artikel 13 moeten 
worden opgesteld, en dat het na opstelling 
ervan toegang ertoe heeft. De lidstaten 
zetten de programma's op een voor 
iedereen toegankelijke website.
(2) Daartoe zorgen de lidstaten ervoor 
dat:
(a) het publiek door openbare
kennisgevingen of op een andere 
passende wijze, bijvoorbeeld met 
elektronische middelen, indien 
beschikbaar, geïnformeerd wordt over alle 
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voorstellen voor programma's van dien 
aard of voor de wijziging of herziening 
ervan, en dat aan het publiek relevante
informatie betreffende dergelijke 
voorstellen ter beschikking wordt gesteld, 
onder andere informatie over het recht op 
inspraak in de besluitvorming en over de 
bevoegde instantie waaraan vragen en 
opmerkingen moeten worden gericht;
(b) het publiek het recht heeft 
opmerkingen en meningen kenbaar te 
maken wanneer alle opties open zijn, 
voordat besluiten betreffende de 
programma's worden genomen;
(c) bij de besluitvorming naar behoren 
rekening wordt gehouden met het 
resultaat van de inspraak;
(d) de bevoegde autoriteit de opmerkingen 
en meningen van het publiek bestudeert 
en zich naar behoren kwijt van haar taak 
het publiek te informeren over de 
besluiten die zijn genomen en de 
motivering daarvan, met inbegrip van 
informatie over de inspraakprocedure.
(3) De lidstaten wijzen het publiek aan dat 
recht op inspraak heeft in de zin van lid 2. 
De nadere regelingen voor inspraak 
krachtens dit artikel worden door de 
lidstaten zodanig vastgesteld dat het 
publiek zich terdege kan voorbereiden en 
werkelijk inspraak heeft. Er wordt 
voorzien in redelijke termijnen, die 
voldoende tijd laten voor de verschillende 
fasen van de inspraak die op grond van 
dit artikel vereist zijn.

Or. en

Zie het eerdere amendement; een deel van de tekst van lid 1 was eerder lid 2 van artikel 12.
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Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De nationale programma's moeten in 
overeenstemming zijn met artikelen 4 tot 
en met 12.

(2) De nationale programma's moeten in 
overeenstemming zijn met artikelen 4 tot 
en met 12 bis.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De lidstaten beoordelen en herzien 
regelmatig hun nationale programma's, 
indien nodig rekening houdend met de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang.

(3) De lidstaten beoordelen en herzien 
regelmatig hun nationale programma's, 
indien nodig rekening houdend met de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en met de bevindingen van 
internationale collegiale toetsingen.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – punt -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) een geïntegreerd, gedetailleerd 
indelingssysteem voor radioactief afval 
dat alle stadia van het beheer van 
radioactief afval dekt, vanaf de productie 
van het afval tot de berging ervan;

Or. en
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Motivering

Zie de aanbeveling van de Commissie van 15 september 1999 inzake een classificatiesysteem 
voor vast radioactief afval (PB L 265 van 13.10.1999, blz. 37).

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) een inventaris van alle verbruikte 
splijtstof en radioactief afval en ramingen 
van toekomstige hoeveelheden, met 
inbegrip van deze die voortkomen uit 
ontmanteling. In deze inventaris staan 
duidelijk de locatie en de hoeveelheid 
materiaal en, door middel van een juiste 
indeling, het risiconiveau vermeld;

(1) op basis van het onder punt -1 
genoemde indelingssysteem, een inventaris 
van alle verbruikte splijtstof en radioactief 
afval en ramingen van toekomstige 
hoeveelheden, met inbegrip van deze die 
voortkomen uit ontmanteling. In deze 
inventaris staan duidelijk de locatie en de 
hoeveelheid materiaal en het risiconiveau 
vermeld;

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) concepten en plannen voor de periode 
na de afsluiting van een bergingsfaciliteit, 
met inbegrip van de termijn waarin de 
institutionele controles worden gehouden 
en de in te zetten middelen om de kennis 
over de faciliteit op lange termijn te 
behouden;

(3) concepten en plannen voor de periode 
na de afsluiting van een bergingsfaciliteit, 
met inbegrip van de termijn waarin de 
institutionele controles worden gehouden 
en de in te zetten middelen om het toezicht 
en het onderhoud zeker te stellen en de 
kennis over de faciliteit op lange termijn te 
behouden;

Or. en
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Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) een beschrijving van de in artikel 
10, lid 1 bis, onder letter (a) genoemde 
kostenbeoordeling en van de methoden 
die zijn toegepast bij de berekening van de 
desbetreffende reserves;

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) beschrijving van de van kracht zijnde 
financieringsprogramma's om te 
waarborgen dat alle programmakosten 
volgens het vastgelegde tijdschema kunnen 
worden gedekt.

(8) beschrijving van de keuzen inzake de 
samenstelling en het beheer van de 
overeenkomstig artikel 10, lid 1 bis, onder 
(b) uitgetrokken middelen en van de van 
kracht zijnde financieringsprogramma's om 
te waarborgen dat alle programmakosten 
volgens het vastgelegde tijdschema kunnen 
worden gedekt.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Commissie zal rekening houden 
met de verduidelijkingen inzake en de 
voortgang van de nationale 
afvalbeheerprogramma's van de lidstaten 
wanneer zij beslissingen neemt over het 

Schrappen
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verstrekken van financiële of technische 
Euratom-bijstand voor faciliteiten of 
activiteiten met betrekking tot het beheer 
van radioactief afval en verbruikte 
splijtstof, of wanneer zij overeenkomstig 
artikel 43 van het Euratom-Verdrag haar 
standpunt formuleert over 
investeringsprojecten.

Or. en

Motivering

Zie overweging 42 ter (nieuw).

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op gezette tijden, en ten minste om de 
tien jaar, organiseren de lidstaten 
zelfevaluaties van hun nationale kader, de 
bevoegde regelgevende autoriteit en het 
nationale programma en de uitvoering 
daarvan, en verzoeken zij om een 
internationale collegiale toetsing van hun 
nationale kader, autoriteit en/of programma 
teneinde te waarborgen dat bij het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactie afval 
stringente normen worden bereikt. De 
resultaten van iedere internationale 
collegiale toetsing worden aan de 
Commissie en de lidstaten bekendgemaakt.

(3) Op gezette tijden, en ten minste om de 
tien jaar, organiseren de lidstaten 
zelfevaluaties van hun nationale kader, de 
bevoegde regelgevende autoriteit en het 
nationale programma en de uitvoering 
daarvan, en verzoeken zij om een 
internationale collegiale toetsing van hun 
nationale kader, autoriteit en/of programma 
teneinde te waarborgen dat bij het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactie afval 
stringente normen worden bereikt. De 
resultaten van iedere internationale 
collegiale toetsing worden bekendgemaakt 
aan de Commissie, die periodiek verslag 
uitbrengt aan het Europees Parlement en 
de Raad, waarbij de conclusies die zijn 
getrokken bij de collegiale toetsing in 
geaggregeerde vorm worden behandeld.

Or. en
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TOELICHTING

Op 3 november publiceerde de Commissie een voorstel voor een richtlijn dat een EU-
regelgevingskader vaststelt voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval 
(COM(2010)618). Het voorstel legt specifieke vereisten vast die ervoor moeten zorgen dat de 
lidstaten een nationaal regelgevend en organisatorisch kader vaststellen en passende nationale 
programma's opstellen inzake het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval, vanaf 
de productie tot de berging ervan.

1. De rapporteur verwelkomt en steunt de algemene opzet van het voorstel:

Het Europees Parlement heeft altijd al gepleit voor geharmoniseerde normen en solide 
wetgeving inzake het beheer van radioactief afval, met name in zijn resolutie ter evaluatie van 
50 jaar Europese kernenergie in het kader van Euratom1.
Na de aanneming van de Richtlijn nucleaire veiligheid in juni 2009, die uitsluitend betrekking 
had op opslagfaciliteiten voor verbruikte splijtstof die rechtstreeks verband houden met 
nucleaire installaties, wil het onderhavige voorstel nu een consistent pakket wetgevingsregels 
creëren om de veiligheid op lange termijn van het beheer van bestaand en toekomstig 
radioactief afval te verzekeren, ongeacht de toekomst van nucleaire en niet-nucleaire 
toepassingen.

De rapporteur verwelkomt de opzet van het voorstel dat, volgens de beginselen die reeds op 
het internationale vlak bestaan 2, voortbouwt op de aanpak die in de meest geavanceerde 
lidstaten wordt gevolgd en een kader geeft voor een verantwoordelijker beheer met (i) een 
nationaal kader dat berust op duidelijke taken en verantwoordelijkheden voor alle 
betrokkenen, (ii) een nationaal programma dat zorgt voor mijlpalen, tijdsbestekken en een 
helder besluitvormingsproces inzake radioactief afval, en (iii) evenwichtige regels betreffende 
transparantie en informatie, toezicht en controle.

2. De rapporteur is van mening dat enkele verbeteringen aangebracht zouden kunnen 
worden om te zorgen voor een verantwoordelijk en veilig gebruik van verbruikte 
splijtstof en radioactief afval, zonder dat dit mag leiden tot vertraging van de besluiten 
die nu genomen moeten worden.

Van de amendementen die in het ontwerpverslag ter behandeling door de leden van onze 
commissie worden voorgelegd,wil de rapporteur hier de volgende noemen die volgens haar de 
hoogste prioriteit hebben:

 Definitieve opberging van radioactief afval en verbruikte splijtstof:

(i) De rapporteur is van oordeel dat bij het bepalen van begrippen en technische oplossingen 
voor de definitieve opberging, met name de opslag van verbruikte splijtstof en 

                                               
1 Rapport van de heer Maldeikis, 10 mei 2007
2 Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van 

het beheer van radioactief afval ("Gezamenlijk Verdrag") onder auspiciën van de IAEA, INFCIRC/546 
van 24 december 1997 en de in het kader daarvan ontwikkelde veiligheidsnormen.



PR\860739NL.doc 33/35 PE460.863v01-00

NL

hoogradioactief afval in diepe geologische lagen, uitgegaan moet worden van het 
omkeerbaarheidsbeginsel. Doel hierbij is om de toegang tot het afval mogelijk te maken, 
zodat het teruggehaald kan worden om technische redenen of als de vooruitgang in het 
onderzoek zicht geeft op nieuwe technologische oplossingen op langere termijn (zoals 
transmutatie). Nadat de opslagruimte voor een bepaalde periode in bedrijf is geweest en 
onder toezicht heeft gestaan, kan deze altijd nog afgesloten worden, als toekomstige 
generaties daartoe besluiten. Omkeerbaarheid laat dus de mogelijkheid open om behoedzaam 
te zoeken naar de veiligste oplossing door gedurende de onderzoekfase steeds meer kennis op 
te doen via permanente bewaking en vergroting van de kennis. Volgens de rapporteur vormt 
deze fase van omkeerbaarheid geenszins een beletsel voor een definitief politiek besluit over 
diepe geologische opberging, maar zou ze een onderdeel zijn van de maatschappelijke 
aanvaardbaarheid van een dergelijke opslag en ervoor zorgen dat de locatie ook op langere 
termijn onder toezicht blijft staan en in de herinnering blijft. 
(ii) De rapporteur heeft tevens op diverse plaatsen in de tekst amendementen ingediend die 
haar mening weerspiegelen dat (a) de opberging moet geschieden volgens internationaal 
aanvaarde beginselen, eisen en methodologieën inzake de veiligheid; hiertoe zijn training, 
verspreiding van kennis en instandhouding van vaardigheden van groot belang, (b) het 
noodzakelijk is voor elke opbergplaats een kennisbeheersysteem te ontwikkelen voor een 
bedrijfsperiode van tientallen jaren, ook als voorbereiding om te zorgen dat de locatie in de 
herinnering blijft; bewaking en onderhoud van de faciliteiten en milieucontroles na de 
afsluiting zijn echt van cruciaal belang, (c) internationale samenwerking essentieel is voor de 
uitwisseling en verbreiding van deskundigheid, terwijl ook gemeenschappelijke O&O-
programma's een belangrijke rol zullen spelen. "Internationale collegiale toetsing" en 
uitwisseling van beste praktijken zijn in dit verband van belang en nationale programma's 
moeten voortbouwen op deze ervaringen.

 Financiële middelen: 

De rapporteur verwijst naar specifieke resoluties van het Parlement over de financiering van 
ontmantelingsstrategieën1 , waarbij zij met name herinnert aan de internemarktdimensie van 
deze kwestie. Het Commissievoorstel is in zijn huidige vorm nogal vrijblijvend, omdat de 
lidstaten geen enkele andere verplichting wordt opgelegd dan dat zij ervoor moeten zorgen dat 
voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

Volgens de rapporteur moet het voorstel ten doel hebben ervoor te zorgen dat geldmiddelen 
worden vastgezet om te kunnen voldoen aan de eisen betreffende de ontmanteling van 
kerncentrales en het beheer, de conditionering en de definitieve opberging van het daarvan 
afkomstige radioactieve afval, zodat deze middelen beschikbaar zijn als er behoefte aan is en 
ze op transparante wijze worden beheerd.

Dat is het doel van de amendementen die worden voorgesteld op artikel 10, die de lidstaten 
striktere verplichtingen opleggen die moeten worden uitgevoerd overeenkomstig hun 
nationale procedures: evaluatie van de kosten die verband houden met de strategie voor 

                                               
1 Verslag-Harms over het 'Kozloduy-programma', in de plenaire vergadering aangenomen op 20 mei 2010.
Verslag-Harms over nucleaire veiligheid: gebruik van de financiële middelen voor de ontmanteling van kerncentrales, van 16 november 
2005
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afvalbeheer; het aanleggen van reserves voor de financiering van toekomstige ontmantelings-
of afvalbeheersactiviteiten en het uittrekken van de nodige middelen voor de dekking van 
deze reserves; passende monitoring van de omvang van deze reserves en het beheer van de 
middelen; toetsing door een onafhankelijk nationaal orgaan om na te gaan of de inkomsten uit 
heffingen voor deze toekomstige activiteiten uitsluitend worden gebruikt voor ontmanteling 
en afvalbeheer; regelmatige rapportage door de lidstaten aan de Commissie. Vervolgens 
worden in artikel 14 overeenkomstige eisen geformuleerd ten aanzien van de inhoud van de 
nationale programma's.

 Ontwikkeling van regionale berging

De lidstaten zijn in laatste instantie verantwoordelijk voor het veilige beheer inclusief de 
opslag van de verbruikte splijtstof en het radioactief afval dat zij produceren. De rapporteur is 
van oordeel dat de naleving van deze fundamentele vereiste gecombineerd kan worden met 
het zoeken naar een gedeelde oplossing van de lidstaten voor radioactief afval, mits hiervoor 
strikte en duidelijk omschreven voorwaarden gelden. Hoewel het van cruciaal belang is dat 
elke lidstaat zijn eigen nationale programma ontwikkelt en in laatste instantie beslist over 
verbruikte splijtstof en radioactief afval, is de rapporteur van mening dat de voorgestelde 
richtlijn - die in overweging 37 al het belang erkent van een gedeelde oplossing - moet 
vastleggen aan welke vereisten voldaan moet zijn voordat een begin gemaakt kan worden met 
dergelijke gezamenlijke projecten op vrijwillige basis.

Er bestaan reeds explorerende studies en projecten inzake multinationale samenwerking, zoals 
de lopende werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van het Internationaal Agentschap 
voor atoomenergie1 en die door non-proliferatiezorgen nieuw leven is ingeblazen, en de 
ERDO-werkgroep2 waarbinnen meerdere lidstaten3 gezamenlijk onderzoek doen naar de 
haalbaarheid van de oprichting van een multinationale Europese Organisatie voor de 
ontwikkeling van opslagplaatsen. Deze werkzaamheden hebben de weg geopend voor de 
ontwikkeling van een methodologie om te komen tot een gemeenschappelijke diepe 
geologische opslagfaciliteit, die veilig, beveiligd en maatschappelijk geaccepteerd is.

Voortbouwend op deze werkzaamheden erkent de rapporteur dat een dergelijke ontwikkeling 
onder bepaalde omstandigheden van belang kan zijn, maar zij is wel van mening dat deze 
oplossing er niet toe mag leiden dat lidstaten hun nationale verantwoordelijkheden, die zijn 
vastgelegd in het onderhavige voorstel, ontlopen of het nemen van een definitief besluit over 
het afvalbeheer uitstellen. Evenals het geval is bij nationale oplossingen kan elk initiatief voor 
gemeenschappelijke of regionale opberging worden omschreven in de nationale strategie, 
worden opengesteld voor een breed openbaar overleg en worden gelanceerd nadat is voldaan 
aan de voorafgaande vereisten in artikel 4, met name ten aanzien van veiligheidsnormen, 
regeling van de aansprakelijkheid en het zeker stellen van de financiën voor de levensduur 
van de faciliteit en voor de periode na de sluiting ervan.

In dit verband moet ook de mogelijkheid van grensoverschrijdende verscheping van 
kernafval, die in de richtlijn van 2006 uitdrukkelijk wordt toegestaan, opnieuw worden 
                                               
1 'Developing multinational radioactive waste repositories: infrastructural framework and scenarios of 

cooperation' oktober 2004, IAEA-TECDOC-1413 
2 www.erdo-wg.eu
3 Oostenrijk, Bulgarije, Ierland, Italië, Nederland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië
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opgenomen, en wel in artikel 4.

 Transparantie en inspraak van het publiek 
De rapporteur acht het van wezenlijk belang dat wordt gestreefd naar consensus door inspraak 
van het publiek bij de opstelling en herziening van het nationale programma, overeenkomstig 
Richtlijn 2003/35/EG1. Inspraak van de bevolking leidt tot overeenstemming en 
betrokkenheid en dus de maatschappelijke legitimiteit van de strategieën voor het beheer van 
radioactief afval.

Specifieke bepalingen worden ingevoerd in artikel 12 bis (nieuw).
Daarnaast worden verstrooid in de tekst andere amendementen voorgesteld, zoals wijzigingen 
in verband met de "veiligheidsanalyse", die oorspronkelijk in artikel 8 wordt genoemd en 
waarvan de bepalingen nu worden verplaatst naar de desbetreffende artikelen - definities en 
artikel 7 over "Vergunninghouders" - en worden aangepast overeenkomstig de werkingssfeer 
van deze richtlijn.

*    *

*

                                               
1 Richtlijn 2003/35/EG van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van 

bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu, PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.


