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B7-xxxx/2012

Resolutie van het Europees Parlement over risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress 
tests") van kerncentrales in de Europese Unie en gerelateerde activiteiten
(2012/2830(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien mededeling COM(2012)0571 final van de Commissie van 4 oktober 2012 over 
risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") van kerncentrales in de Europese Unie 
en gerelateerde activiteiten,

– gezien Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad van 25 juni 2009 tot vaststelling van een 
communautair kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties,

– gezien Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een 
communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtsof en 
radioactief afval,

– gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met 
name de artikelen 2 en 30,

– gezien de vraag aan de Commissie over risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") 
van kerncentrales in de Europese Unie en gerelateerde activiteiten (O-xxxx/2012 –
B7-xxxx/2012),

– gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat in het ITRE-verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad 
tot vaststelling van een instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire 
veiligheid wordt verlangd dat nucleaire veiligheid in derde landen voldoet aan Europese 
veiligheidsnormen;

B. overwegende dat de "risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") van kerncentrales 
in de Europese Unie en gerelateerde activiteiten" zijn uitgevoerd om de paraatheid van 
kerncentrales bij extreme omstandigheden te onderzoeken;

1. neemt kennis van de mededeling van de Commissie over stresstests en de resultaten 
daarvan; is ingenomen met het initiatief van de Commissie en Ensreg om na het ongeval 
in Fukushima 145 reactoren in de EU en 20 reactoren buiten de EU aan een 
stresstestprocedure te onderwerpen; benadrukt het nut van deze procedure en het feit dat 
deze exercitie zijn weerga niet kent in de wereld; verwacht dat de resultaten van de 
stresstests zullen bijdragen aan de bevordering van een cultuur van nucleaire veiligheid in 
Europa en daarmee een internationaal voorbeeld kunnen stellen;

2. onderkent dat landen na de stresstests zijn begonnen maatregelen uit te voeren of te 
plannen om de veiligheid van hun centrales te verbeteren; beklemtoont dat de "peer 
review" ook maatregelen heeft opgeleverd die op EU-niveau moeten worden overwogen; 
roept alle betrokkenen op een adequate en acute opvolging te geven aan alle bevindingen 
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en aanbevelingen in die peer review, zo ook aan de beproefde praktijken die daarin 
worden genoemd;

3. herinnert er echter aan dat de reikwijdte van de door de Commissie en Ensreg geïnitieerde 
stresstests beperkt was, en dat deze tests in de eerste plaats bedoeld zijn om de 
degelijkheid en de paraatheid van kerncentrales in het geval van ernstige externe 
gebeurtenissen te beoordelen; is van mening dat de stresstests daarom niet als vervanging 
kunnen dienen van gedetailleerde veiligheidsbeoordelingen van kerncentrales en dat ook 
niet pretenderen, aangezien die beoordelingen worden uitgevoerd binnen de nationale 
bevoegdheid van de lidstaten in kwestie en in de eerste plaats bedoeld zijn om de 
degelijkheid en de paraatheid van kerncentrales in het geval van ernstige externe 
gebeurtenissen te beoordelen;

4. merkt op dat op grond van de huidige resultaten ook een aantal landen buiten de EU 
stresstests heeft uitgevoerd, zij het soms met gebruikmaking van verschillende methodes 
en tijdsschema's;

5. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan landen buiten de EU die beschikken over 
nucleaire voorzieningen, vooral buurlanden, aan te moedigen de stresstestprocedure toe te 
passen en de resultaten daarvan mee te delen; benadrukt dat de nucleaire 
veiligheidsnormen moeten worden verscherpt en adequaat worden toegepast; is van 
mening dat de EU nauwe samenwerking op internationaal niveau in de hand moet werken, 
met name in de context van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA);

6. merkt op dat het Verdrag inzake nucleaire veiligheid een stimuleringsinstrument is en het 
de partijen ertoe verplicht verslagen in te dienen over de naleving van hun verplichtingen 
op het gebied van "peer review" op bijeenkomsten van de partijen, die worden gehouden 
bij de IAEA;

7. stelt dat de gevaren van de verwerking van radioactief afval opnieuw onder de aandacht 
gebracht zijn door de kernramp in Fukushima; merkt op dat dergelijke ongevallen zich 
ook kunnen voordoen in bestaande of in aanbouw zijnde kerncentrales in de Unie en haar 
buurlanden waar een verhoogd risico op aardbevingen en tsunami's bestaat, zoals in 
Akkuyu (Turkije); is van mening dat de Unie passende maatregelen moet treffen om te 
voorkomen dat radioactief afval wordt opgeslagen in gebieden waarvan is vastgesteld dat 
er een hoog risico bestaat; dringt er bij buurlanden en kandidaat-lidstaten op aan zich aan 
te sluiten bij het communautaire systeem voor de snelle uitwisseling van informatie in 
geval van stralingsgevaar (Ecurie); 

8 verzoekt de lidstaten en nationale regelgevende instanties de praktijken die als beste uit de 
bus kwamen op te nemen in hun wetgeving;

9. is van mening dat er verschillende nationale benaderingen bestaan om de effecten van 
vliegrampen op de veiligheid van kerncentrales te beoordelen; merkt op dat "vliegrampen 
niet expliciet worden beschouwd als aanleiding voor veiligheidsbeoordelingen" en dat de 
effecten geschetst zijn in de specificaties van de stresstests; betreurt het echter dat slechts 
vier lidstaten zulke beoordelingen in hun stresstestverslagen hebben opgenomen; verzoekt 
de Commissie samen te werken met Ensreg, de lidstaten en kerncentrale-exploitanten om 
te anticiperen op de risico's van vliegrampen en daartoe een gemeenschappelijke aanpak 
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overeen te komen, waarbij ze echter wel onderkennen dat dit risico deel uitmaakt van 
nationale veiligheidsaangelegenheden en de soevereiniteit van de lidstaten;

10. onderstreept dat de EU beschikt over 47 kerncentrales met 111 reactoren waarvoor geldt 
dat er meer dan 100 000 mensen in een straal van 30 km wonen, en betreurt het daarom 
dat het toepassingsgebied van de stresstests niet is uitgebreid locatie-externe 
voorbereiding op noodsituaties;  is ingenomen met het door de Ensreg gesteunde initiatief 
van de Commissie om een onderzoek in te stellen naar de huidige regelingen, waarbij de 
aandacht vooral moet uitgaan naar grensoverschrijdende regio's in de EU en het doen van 
aanbevelingen, onder andere over locatie-externe preventieve noodmaatregelen tot het 
einde van 2013, en verlangt dat er voor het eind van 2014 resultaten worden geboekt; 

11. onderstreept dat de beschikbaarheid van gekwalificeerd en ervaren personeel cruciaal is 
voor grote nucleaire veiligheid, ongeacht of een lidstaat geleidelijk zijn kerncentrale(s) zal 
sluiten, in bedrijf houdt of (een) nieuwe bouwt; hamert er daarom op dat alle 
noodzakelijke maatregelen op Europees en nationaal niveau ten uitvoer worden gelegd om 
het vereiste niveau van vaardigheden op het gebied van nucleaire veiligheid, zoals 
opleidingen in afvalbeheer, te bevorderen en in stand te houden; verzoekt de Commissie 
de grensoverschrijdende uitwisseling van deskundigen en beproefde praktijken aan te 
moedigen;

12. doet de aanbeveling dat de EU internationale inspanningen voor de ontwikkeling van 
hogere veiligheidsnormen steunt; beklemtoont in dit verband de rol van de EU in het 
nabuurschapsbeleid als instrument voor nucleaire veiligheid; dringt er bij de lidstaten en 
de Commissie op aan zich gezamenlijk te verplichten tot verscherping van de 
internationale nucleaire veiligheidsnormen en tot de adequate toepassing daarvan, in 
nauwe samenwerking met de IAEA, het secretariaat van het Espoo-Verdrag en andere 
relevante internationale organisaties; verzoekt de Commissie een integraal actieplan met 
concrete afspraken voor de uitvoering daarvan in te dienen; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten, in coöperatie met de IAEA, op aan constructief samen te werken met landen 
die geen stresstests voor nucleaire veiligheid hebben toegepast, zoals Belarus en Rusland, 
aan te moedigen de stresstestprocedure toe te passen en de resultaten daarvan openbaar te 
maken, en dringt er bij deze landen op aan de internationale veiligheidsnormen in acht te 
nemen en samen te werken met internationale experts tijdens alle stadia van de 
voorbereiding, bouw, exploitatie en ontmanteling van kerncentrales; is in dit verband van 
mening dat de EU ten volle gebruik moet maken van de door internationale organisaties 
en instanties verstrekte expertise;

13. vindt dat de Gemeenschap overeenkomstig het Euratom-Verdrag, nauw moet 
samenwerken met de IAEA op het gebied van nucleaire veiligheid;

14. merkt op dat de nationale regelgevende instanties op grond van de stresstests hebben 
geconcludeerd dat er geen technische redenen zijn voor de sluiting van kerncentrales in 
Europa, al is wel uit de stresstests gebleken dat vrijwel alle kerncentrales verbeteringen op 
het gebied van veiligheid moeten ondergaan en dat in veel gevallen de uitvoering van 
eerdere maatregelen nog op zich laat wachten;

15. verlangt dat de eerste raming van de totale kosten voor de noodzakelijke maatregelen 
waarvoor een aanbeveling is gedaan in de stresstests met betrekking tot de 132 reactoren 
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die in bedrijf zijn in de EU (10 tot 25 miljard euro voor de komende jaren) verder moet 
worden gestaafd met een meer gedetailleerde kostenanalyse die moet worden uitgevoerd 
door de nationale regelgevende instanties in samenwerking met de exploitanten van 
kerncentrales, en die indien mogelijk gekoppeld wordt aan de keuze voor gedane 
aanbevelingen; is van mening dat de kosten van zulke verbeteringen moeten worden 
gedragen door de exploitanten van kerncentrales en niet door de belastingbetaler, en 
verzoekt de Commissie deze kwestie nauwlettend in de gaten te houden, ook in het kader 
van haar bevoegdheden in het concurrentiebeleid;

16. beklemtoont dat een algemeen beleid inzake nucleaire veiligheid de volgende zaken moet 
omvatten: alle kerncentrales, de veiligheid van splijtstof en reactoren, afvalbeheer en 
ontmanteling, bedrijfsveiligheid, voldoende personeel, voortdurende verbetering van de 
veiligheidsomstandigheden van de personen die direct met nucleaire stoffen werken, 
paraatheid bij noodsituaties en de garantie voor onafhankelijke en sterke regelgevende 
instanties;

17. is van mening dat zolang bestaande kerncentrales in bedrijf blijven of gebouwd worden, 
het niveau van nucleaire veiligheid in de EU maar ook in derde buurlanden als eerste 
prioriteit moet voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen; acht het van cruciaal belang dat 
er aandacht wordt besteed aan deze kwesties gedurende de hele levenscyclus van 
kerncentrales, dus ook bij hun eventuele ontmanteling;

18. is van mening dat de beheersing van alle externe gevaren een beoordelingsprocedure moet 
doorlopen dat in overeenstemming is met de richtsnoeren van de IAEA en waarbij ook 
niet-technische aspecten niet mogen worden onderschat; 

19. merkt op dat de verschillen tussen de lidstaten leiden tot uiteenlopende benaderingen van 
de regelgeving op het gebied van nucleaire veiligheid;

20. onderkent dat volgens de mededeling van de Commissie en het "peer review"-verslag van 
de Ensreg de stresstests hebben laten zien dat periodieke veiligheidsbeoordelingen een 
toegevoegde waarde vormen als efficiënt hulpmiddel om de veiligheid en de degelijkheid 
van kerncentrales te handhaven en te verbeteren; wijst bijvoorbeeld op het standpunt van 
de Ensreg dat er ten minste elke 10 jaar een herbeoordeling moet plaats vinden van de 
risico's op natuurrampen en van de daartoe getroffen voorzieningen binnen de 
kerncentrales; doet de aanbeveling dat de herziening van het wettelijk kader inzake 
nucleaire veiligheid ook geldt voor de overeenkomstige bepalingen;

21. is verheugd over de op stapel staande herziening van de Verordening betreffende 
nucleaire veiligheid, die de mogelijkheid biedt om aanzienlijke verbeteringen aan te 
brengen op terreinen als veiligheidsprocedures en -kaders, de rol, onafhankelijkheid en 
middelen van nucleaire regelgevende instanties, openheid en transparantie, en controle en 
verificatie; onderstreept dat bij de herziening van het wettelijk kader inzake nucleaire 
veiligheid rekening moet worden gehouden met doorlopende internationale activiteiten, 
onder andere op IAEA-niveau;

22. onderkent dat de aanbevelingen moeten worden opgevolgd en dat de mate waarin het 
toepassingsgebied van de periodieke veiligheidsbeoordeling uitgebreid dient te worden, 
moet worden vastgesteld; herhaalt het belang van nauwe grensoverschrijdende 
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samenwerking en de uitwisseling van de optimale werkmethoden bij deze 
aangelegenheden;

23. is ingenomen met de intentie van de Commissie om wetgeving voor te stellen op het vlak 
van nucleaire verzekeringen en aansprakelijkheid; verzoekt de Commissie in dit verband 
een dergelijk voorstel in te dienen voor het einde van 2013;

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie.


