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1 Europese Commissie 2008;  Intern werkdocument, Begeleidend document bij het voorstel voor een richtlijn 
van de Raad (Euratom) tot instelling van een communautair kader voor nucleaire veiligheid, SEC(2008)2892 
van 26 januari 2008

BEKNOPTE MOTIVERING

De doelstelling van de ontwerprichtlijn is "de continue verbetering van de 
nucleaireveiligheidsniveaus in de Gemeenschap en de versterking van de rol van de 
regelgevingsinstanties". Het voorstel heeft echter niet tot doel bevoegdheden in te voeren om 
dit doel te bereiken, en levert geen extra veiligheid op.

Het voorstel van de Commissie is de derde poging in tien jaar om nieuwe regels op het gebied 
van nucleaire veiligheid in te voeren.  In het eerste voorstel van november 2002 wordt gesteld:

"Om op communautair niveau de bovengenoemde doelstellingen (...) te verwezenlijken, 
moeten de fundamentele verplichtingen en algemene beginselen inzake de veiligheid van 
nucleaire installaties worden vastgesteld (...). Dit wordt in een later stadium aangevuld met 
gemeenschappelijke normen en controlemechanismen ten einde een hoog veiligheidsniveau te 
waarborgen (...)".

Wat echter in 2002 als essentieel werd beschouwd lijkt nu onbelangrijk. Bij de herziening van 
2003 werd het vereiste van de invoering van basisverplichtingen en gemeenschappelijke 
normen geschrapt en vervangen door communautaire mechanismen om naleving van de 
gemeenschappelijke beginselen inzake nucleaire veiligheid te waarborgen, met name door de 
invoering van een communautair controlesysteem. 

In het jongste voorstel voor een richtlijn is dit systeem echter weer geschrapt en zal er dus 
geen communautaire controle plaatsvinden.  In plaats daarvan zal de ontwerprichtlijn alleen 
toezien op de naleving van de bepalingen van het Verdrag inzake nucleaire veiligheid (VNV) 
van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie.  Dit vereist slechts de publicatie van een 
jaarverslag over de stand van zaken in de nucleaire sector en het ter collegiale toetsing 
voorleggen van het jaarverslag aan andere ondertekenende partijen bij het Verdrag. Alle 
lidstaten die kerncentrales exploiteren hebben het Verdrag ondertekend.  De Commissie geeft 
geen voorbeelden van lidstaten van de EU die het Verdrag niet hebben nageleefd.

De voornaamste kritiek op het voorliggende voorstel is dat er alleen maar wetgeving om de 
wetgeving wordt voorgesteld, en dat er geen extra veiligheidseisen worden ingevoerd.  Dit 
punt is zelfs naar voren gebracht door de Raad voor effectbeoordeling van de Commissie, die 
twee keer kritiek heeft geuit op het gebrek aan toegevoegde waarde van de richtlijn.

Er kan gewezen worden op een aantal wezenlijke en gerechtvaardigde punten van zorg over de 
in de EU toegepaste normen en praktijken inzake nucleaire veiligheid.  Over het algemeen 
worden de veiligheidsmarges van nucleaire faciliteiten kleiner naarmate ze het einde van hun 
geplande levensduur bereiken.  Zoals opgemerkt zal een groot aantal van de momenteel 
geëxploiteerde installaties in de EU vóór 2030 het einde van hun oorspronkelijk geplande 
levensduur bereiken1. Daarom bestaat er grote behoefte aan maatregelen ter vermindering van 
nucleaire risico's.
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In plaats van een handhavingsmechanisme van twijfelachtige waarde voor een bestaand 
internationaal verdrag moet de ontwerprichtlijn een mechanisme voorstellen ter invoering en 
handhaving van gemeenschappelijke veiligheidsnormen op basis van de best beschikbare 
technologie en de beste werkmethoden, alsmede regelgevingskaders voor alle nucleaire 
faciliteiten die in de EU in bedrijf zijn.Alleen dan kunnen de burgers van de EU erop 
vertrouwen dat al het mogelijke in het werk is gesteld om het gevaar van nucleaire ongelukken 
te verkleinen. Als dit niet wordt verwezenlijkt moet de richtlijn worden afgewezen.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Visum inleidend kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Or. en

Motivering

Deze richtlijn moet via medebeslissing worden vastgesteld, wat inhoudt dat het Europees 
Parlement als medewetgever volledig bij het wetgevingsproces is betrokken.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Visum -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 175, lid 1,

Or. en
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Motivering

Nucleaire veiligheid, als omschreven in het voorstel voor een richtlijn, heeft een tweevoudige 
doelstelling, te weten de bescherming van de menselijke gezondheid ("werknemers, bevolking 
in het algemeen") en de bescherming van het milieu ("lucht, water en grond"). Toch biedt het 
Euratomverdrag geen rechtsgrond voor de goedkeuring van milieuwetgeving. In plaats 
daarvan biedt artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag een dergelijke rechtsgrond. 

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Visum 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het advies van het Europees 
Parlement1,

Volgens de procedure van artikel 251 van 
het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap1,

Or. en

Motivering

Nucleaire veiligheid, als omschreven in het voorstel voor een richtlijn, heeft een tweevoudige 
doelstelling, te weten de bescherming van de menselijke gezondheid ("werknemers, bevolking 
in het algemeen") en de bescherming van het milieu ("lucht, water en grond"). Toch biedt het 
Euratomverdrag geen rechtsgrond voor de goedkeuring van milieuwetgeving. In plaats 
daarvan biedt artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag een dergelijke rechtsgrond. De 
besluitvormingsprocedure is medebeslissing, wat inhoudt dat het Europees Parlement als 
medewetgever volledig bij het wetgevingsproces is betrokken.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Adlib Express Watermark



PE420.059v01-00 6/10 PA\767037NL.doc

NL

(5) Hoewel het 
stralingsbeschermingssysteem dat is 
vastgesteld krachtens de vigerende 
basisnormen, rekening houdend met de 
huidige stand van de wetenschappelijke 
kennis, een hoog niveau van bescherming 
van de volksgezondheid waarborgt, moet 
die bescherming worden aangevuld om in 
nucleaire installaties een hoog 
veiligheidsniveau te kunnen handhaven en 
ontwikkelen en continu te verbeteren. De 
handhaving van een hoog veiligheidsniveau, 
vanaf de ontwerpfase tot aan de 
ontmanteling, is een essentiële vereiste om 
alle doelstellingen inzake bescherming van 
de gezondheid ingevolge artikel 2, 
onder b), van het Verdrag volledig te 
bereiken. Voor dit doel moeten effectieve 
beschermingsmaatregelen tegen 
stralingsrisico's worden getroffen en 
moeten ongevallen die het vrijkomen van 
straling kunnen veroorzaken, worden 
voorkomen.

(5) Hoewel het 
stralingsbeschermingssysteem dat is 
vastgesteld krachtens de vigerende 
basisnormen, rekening houdend met de 
huidige stand van de wetenschappelijke 
kennis, een hoog niveau van bescherming 
van de volksgezondheid waarborgt, moet 
die bescherming worden aangevuld om in 
nucleaire installaties een hoog 
veiligheidsniveau te kunnen handhaven en 
ontwikkelen en continu te verbeteren. De 
handhaving van een hoog veiligheidsniveau, 
vanaf de ontwerpfase tot aan de 
ontmanteling, is een essentiële vereiste om 
alle doelstellingen inzake bescherming van 
de gezondheid ingevolge artikel 2, onder 
b), van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, alsmede het hoge niveau 
van bescherming van het milieu, bedoeld 
in artikel 174, lid 2 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese 
Gemeenschap, volledig te bereiken. Voor 
dit doel moeten effectieve 
beschermingsmaatregelen tegen 
stralingsrisico's worden getroffen en 
moeten ongevallen die het vrijkomen van 
straling kunnen veroorzaken, worden 
voorkomen.

Or. en

Motivering

Nucleaire veiligheid, als omschreven in het voorstel voor een richtlijn, heeft een tweevoudige 
doelstelling, te weten de bescherming van de menselijke gezondheid ("werknemers, bevolking 
in het algemeen") en de bescherming van het milieu ("lucht, water en grond"). Toch biedt het 
Euratomverdrag geen rechtsgrond voor de goedkeuring van milieuwetgeving. In plaats 
daarvan biedt artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag een dergelijke rechtsgrond. De 
besluitvormingsprocedure is medebeslissing, wat inhoudt dat het Europees Parlement als 
medewetgever volledig bij het wetgevingsproces is betrokken.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om op communautair niveau de 
in artikel 1, lid 1 bedoelde doelstellingen 
op het gebied van nucleaire veiligheid te 
verwezenlijken, moeten in eerste instantie 
de fundamentele verplichtingen en 
algemene beginselen inzake de veiligheid 
van nucleaire installaties worden 
vastgesteld in deze kaderrichtlijn. Dit 
moet in een later stadium worden 
aangevuld door de goedkeuring van 
gemeenschappelijke normen en 
controlemechanismen, te ontwikkelen 
door de West-Europese Associatie van 
kernregulators (WENRA), in nauwe 
samenwerking met de Europese Groep op 
hoog niveau voor nucleaire veiligheid en 
afvalbeheer, met raadpleging van het 
Europees Parlement, teneinde het hoogste 
niveau van veiligheid te garanderen, dat 
gebruik maakt van de nieuwste 
technologische ontwikkelingen en dat kan 
worden omschreven als "state of the art".

Or. en

Motivering

Teneinde het hoogste niveau van veiligheid van nucleaire installaties te bereiken is deze 
richtlijn gericht op het vaststellen van fundamentele verplichtingen en algemene beginselen, 
op basis waarvan gemeenschappelijke veiligheidsnormen worden goedgekeurd na de 
herziening van deze richtlijn, binnen twee jaar na de inwerkingtreding ervan. 

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. Deze richtlijn heeft tot doel de nucleaire 
veiligheid in de Gemeenschap te 
bewerkstelligen, te handhaven en continu te 
verbeteren en de rol van de nationale 
regelgevingsinstanties te versterken.

1. Deze richtlijn heeft tot doel de nucleaire 
veiligheid in de Gemeenschap te 
bewerkstelligen, te handhaven en continu te 
verbeteren en de rol van de nationale 
regelgevingsinstanties te versterken door de 
fundamentele verplichtingen en algemene 
beginselen vast te leggen die een hoog 
niveau van veiligheid van nucleaire 
installaties kunnen waarborgen, en door 
het noodzakelijke kader te verwezenlijken 
voor de goedkeuring van 
gemeenschappelijke veiligheidsnormen.

Or. en

Motivering

Teneinde het hoogste niveau van veiligheid van nucleaire installaties te bereiken is deze 
richtlijn gericht op het vaststellen van fundamentele verplichtingen en algemene beginselen, 
op basis waarvan gemeenschappelijke veiligheidsnormen worden goedgekeurd na de 
herziening van deze richtlijn binnen twee jaar na de inwerkingtreding ervan. 

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten brengen verslag uit bij de 
Commissie over de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn voor de eerste maal uiterlijk 
[drie jaar na de inwerkingtreding] en 
vervolgens om de drie jaar. Op basis van 
het eerste verslag rapporteert de 
Commissie aan de Raad over de 
vooruitgang die is gemaakt bij de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn, zo 
nodig gepaard aan de indiening van 
wetgevingsvoorstellen.

De lidstaten brengen verslag uit bij de 
Commissie over de maatregelen die zijn 
genomen om hun verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn na te komen en 
over de veiligheidssituatie van de 
nucleaire installaties op hun grondgebied
voor de eerste maal uiterlijk [één jaar na de 
inwerkingtreding] en vervolgens elk jaar. 
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Om de twee jaar dient de Commissie een 
verslag in bij het Europees Parlement en 
de Raad over de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn en over de nucleaire 
veiligheidssituatie in de Gemeenschap, 
opgesteld op basis van de verslagen die 
zijn ingediend door de lidstaten. 

Or. en

Motivering

Teneinde het hoogste niveau van veiligheid van nucleaire installaties te bereiken is deze 
richtlijn gericht op het vaststellen van fundamentele verplichtingen en algemene beginselen, 
op basis waarvan gemeenschappelijke veiligheidsnormen worden goedgekeurd na de 
herziening van deze richtlijn binnen twee jaar na de inwerkingtreding ervan. 

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis

Evaluatie
Op basis van het eerste verslag dat de 
lidstaten uit hoofde van artikel 11 hebben 
ingediend legt de Commissie twee jaar na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn 
aan het Europees Parlement en de Raad 
een voorstel voor betreffende de 
vaststelling van bindende 
veiligheidsnormen.
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Deze bindende veiligheidsnormen zijn 
gebaseerd op de veiligheidsnormen 
ontwikkeld door de West-Europese 
Associatie van kernregulators (WENRA), 
in nauwe samenwerking met de Europese 
Groep op hoog niveau voor nucleaire 
veiligheid en afvalbeheer, en worden 
aangevuld met de vaststelling van 
controlemechanismen voor de gehele EU. 
Dergelijke vereisten en mechanismen 
waarborgen een hoog niveau van 
veiligheid op basis van de nieuwste 
technologische ontwikkelingen.

Or. en

Motivering

In plaats van een handhavingsmechanisme van twijfelachtige waarde voor een bestaand 
internationaal verdrag moet de ontwerprichtlijn een mechanisme voorstellen ter invoering en 
handhaving van gemeenschappelijke veiligheidsnormen op basis van de best beschikbare 
technologie en de beste werkmethoden, alsmede kaders voor exploitatie en regelgeving voor 
alle nucleaire faciliteiten die in de EU in bedrijf zijn, zoals gevraagd door de Raad Justitie en 
Binnenlandse Zaken van november 1998 en in Aanbeveling 91/4 van PARCOM inzake 
radioactieve lozingen in het kader van het OSPAR-verdrag. 
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