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over het in zee bouwen van een kerncentrale

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens rekwestrant kan de ontsluiting van gas- en olievelden in de EU alleen worden 
toegestaan als de betrokken bedrijven een passend rampenplan kunnen overleggen en over 
voldoende middelen beschikken om te betalen voor de gevolgen van een eventuele 
milieuramp. Rekwestrant heeft gelezen dat Frankrijk voornemens is een kerncentrale in zee te 
bouwen en te exploiteren. Hij verzoekt het Europees Parlement zich tegen dit plan te keren 
omdat de gevolgen in het geval van een ongeluk niet te overzien zouden zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Op grond van artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) zijn EU-maatregelen op het gebied van energie "niet van invloed op het recht 
van een lidstaat de voorwaarden voor de exploitatie van zijn energiebronnen te bepalen, op 
zijn keuze tussen verschillende energiebronnen of op de algemene structuur van zijn 
energievoorziening". Lidstaten mogen derhalve zelf bepalen of zij wel of niet voor 
kernenergie kiezen. Een initiatief door het Europees Parlement overeenkomstig artikel 225 
VWEU om de Commissie te verzoeken een voorstel in te dienen op dit gebied, zou met deze 
beperking rekening moeten houden. Zo is ook een burgerinitiatief onder artikel 11, lid 4, van 
het Verdrag van de Europese Unie (VEU) beperkt tot de "tot hem toebedeelde 
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bevoegdheden".

Het Hof van Justitie van de EU heeft in zijn uitspraak in zaak C-29/99, op grond van het 
Euratom-Verdrag als lex specialis, erkend dat er een intrinsiek verband is tussen
stralingsbescherming en nucleaire veiligheid. Op basis van deze erkende bevoegdheid op het 
gebied van nucleaire veiligheid (artikel 31 van het Euratom-Verdrag) heeft de Raad de 
richtlijn inzake nucleaire veiligheid1 aangenomen, die vóór 22 juli 2011 omgezet moest zijn. 
Deze richtlijn is primair bedoeld om de erkende veiligheidsbeginselen van de belangrijkste 
beschikbare internationale instrumenten, namelijk het Verdrag inzake nucleaire veiligheid en 
de fundamentele veiligheidsbeginselen ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor 
Atoomenergie (IAEA), vast te leggen in de wetgeving van de Europese Unie. Op dezelfde 
juridische grondslag werd op 19 juli 2011 de richtlijn inzake kernafval aangenomen.2 Beide 
richtlijnen maken deel uit van de speciale maatregelen die in het kader van de 
basisnormenrichtlijn zijn genomen om een specifiek aspect van stralingsbescherming 
uitgebreider te reguleren.3

Ook dit verandert niets aan de basisverdeling van bevoegdheden tussen de lidstaten en de 
Europese Unie/Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en bijgevolg is de Europese 
Commissie niet in positie om haar goedkeuring te geven voor kerncentrales in de lidstaten of 
om te beslissen over hun levensduur. Het zijn de lidstaten die een nationaal wettelijk, 
regelgevend en organisatorisch kader voor nucleaire veiligheid moeten instellen en in stand 
houden (conform artikel 4 van de richtlijn inzake nucleaire veiligheid). Binnen dit kader 
moeten de lidstaten een onafhankelijke regelgevende autoriteit op het gebied van nucleaire 
veiligheid instellen en in stand houden, met de bevoegdheden en middelen om 
handhavingsacties uit te voeren, waaronder het schorsen van bedrijfsvoering van 
kerninstallaties (artikel 5, lid 3, onder d)).

Indien de plannen om kerncentrales te bouwen op de zeebodem (binnen de territoriale wateren 
van een lidstaat, d.i. 12 zeemijlen als bepaald in artikelen 2 et seq. van het Verdrag van de 
Verenigde Naties over het zeerecht4 – waarbij alle EU-lidstaten en de Europese Unie 
verdragsluitende partijen zijn) worden uitgevoerd, moeten de exploitant en de regulator van 
de lidstaat instaan voor de nucleaire veiligheid in overeenstemming met deze bevoegdheden, 
zoals zij ook doen voor gewone kerncentrales aan land. Bovendien zijn Frankrijk en alle 
lidstaten die verdragsluitende partij zijn bij het Verdrag inzake de bescherming van het 
mariene milieu in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan (OSPAR-verdrag5) 
alsook het Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten 
uit schepen en luchtvaartuigen6 gebonden aan de internationale verplichtingen om het 
                                               
1 Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad van 25 juni 2009 tot vaststelling van een communautair kader voor de 
nucleaire veiligheid van kerninstallaties (PB L 172 van 2.7.2009, blz. 18-22).
2 Richtlijn van de Raad tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van 
verbruikte splijtstof en radioactief afval [PB L 199 van 2.8.2011, blz. 48-56].
3 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 
gevaren (PB L 159 van 29.6.1996, blz. 1).
4 http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm.
5 http://www.ospar.org/.
6 http://sedac.ciesin.org/entri/texts/marine.pollution.dumping.ships.aircraft.1972.html.
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mariene milieu krachtens deze verdragen te beschermen.

Offshore-activiteiten met betrekking tot olie en gas, waarnaar rekwestrant eveneens verwijst, 
worden deels geregeld door bestaande EU-wetgeving, bv. Richtlijn 94/22/EG1, Richtlijn 
85/337/EEG ("MEB-richtlijn")2 en Richtlijn 92/91/EG3. Om de bestaande veiligheids- en 
milieubepalingen in alle EU-landen te versterken, heeft de Europese Commissie in oktober 
2011 een voorstel ingediend voor een sectorspecifieke EU-verordening4. De verordening 
voert, voortbouwend op de beste internationale praktijken voor offshore-veiligheid, 
doelgerichte beleidslijnen in op het gebied van preventie van zware ongevallen, reactie en 
milieuaansprakelijkheid, die ontwikkeld zijn om risico's per geval tegen te gaan en zich niet 
baseren op mechanische overeenstemming met gedetailleerde standaardprocedures. Indien de 
Raad en het Europees Parlement het voorstel goedkeuren, zouden offshore-olie- en 
-gasbedrijven krachtens de verordening verplicht zijn vooraf een rapport inzake grote gevaren 
op te stellen, met daarin een beoordeling van de veiligheid en de milieurisico’s en een 
specifiek noodplan voor de betreffende installatie. Deze verordening zou ook leiden tot een 
doeltreffendere grensoverschrijdende reactie op noodsituaties, een grotere inspraak van het 
publiek en een uitbreiding van de aansprakelijkheid van exploitanten voor milieuschade aan 
de waterkwaliteit van de territoriale zee tot alle mariene wateren in de exclusieve 
economische zones van de EU-lidstaten.

Conclusie

Nucleaire veiligheid heeft de hoogste prioriteit voor de Europese Commissie. 

De Commissie is van mening dat krachtens het bestaande rechtskader, dat voor haar, de 
hoedster van de verdragen, bindend is, een volledige overdracht van besluiten over 
energiebeleid (geregeld door het VWEU) of van besluiten over kernenergiebeleid (geregeld 
door het Euratom-Verdrag) van de lidstaten tot het EU-niveau in dit stadium weinig succesvol 
zal zijn. Het huidige rechtskader over nucleaire veiligheid stelt de lidstaten en de nationale 
regulatoren verantwoordelijk voor het doen naleven van Europese (en ook internationale) 
verplichtingen. Er zal echter beslist worden over een eventuele herziening van het Europese 
kader voor nucleaire veiligheid wanneer de definitieve resultaten bekend zijn van de 
stresstests en in het bijzonder de collegiale toetsing.

Het is de offshore-olie- en -gassector die verantwoordelijk is voor de preventie van en de 
reactie op ongevallen bij offshore-olie- en -gasactiviteiten en de lidstaten zien hierop toe. De 
Commissie heeft een voorstel ingediend om de veiligheidsnormen voor zware ongevallen in 

                                               
1 Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor 
het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van 
koolwaterstoffen.
2 Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten.
3 Richtlijn 92/91/EEG van de Raad van 3 november 1992 betreffende minimumvoorschriften ter verbetering van 
de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in de winningsindustrieën die delfstoffen 
winnen met behulp van boringen.
4 COM/2011/0688 definitief, Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de veiligheid van offshore-olie- en -gasprospectie-, -exploratie- en productieactiviteiten.



PE486.004v01-00 4/4 CM\896448NL.doc

NL

de hele Unie te verhogen, maar heeft niets gewijzigd aan de verantwoordelijkheden van de 
sector, nationale autoriteiten of de EU.


