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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de evaluatie van Euratom - 50 jaar Europees kernenergiebeleid
(2006/2230(INI))

Het Europees Parlement,

- gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, 
ondertekend te Rome op 25 maart 1957 (het “Euratom-Verdrag”),

- gelet op de preambule van genoemd verdrag, waarin herinnerd wordt aan de
oorspronkelijke missie om een Europese Gemeenschap voor Atoomenergie op te richten 
en hiermee “de voorwaarden te scheppen tot ontwikkeling van een krachtige industrie op 
het gebied van de kernenergie als bron van ruime energievoorraden en van een 
modernisering der techniek, alsook van talrijke andere toepassingen welke zullen 
bijdragen tot het welzijn van hun volkeren”,

- gelet op de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en 
met name zijn uitspraak van 14 november 19781, zijn arrest van 22 april 19992, en zijn 
arrest van 10 december 20023,

- gezien de Mededeling van de Commissie “Een energiebeleid voor Europa”
(COM(2007)0001) van 10 januari 2007,

- gezien de Mededeling van de Commissie “Ontwerpprogramma van indicatieve aard 
inzake kernenergie overeenkomstig artikel 40 van het Euratom-Verdrag ter advies 
ingediend bij het Europees Economisch en Sociaal Comité” (COM(2006)0844),

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 december 2006 over een Europese strategie 
voor duurzame, concurrerende en continu geleverde energie4,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 maart 2006 over de zekerheidsstelling van de 
energievoorziening in de Europese Unie5,

- gezien zijn standpunt van 14 december 2006 over het voorstel voor een verordening van 
de Raad tot invoering van een instrument voor hulp op het gebied van nucleaire 
veiligheid en beveiliging6,

- gezien zijn standpunt van 5 juli 2006 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad 
betreffende toezicht en controle op overbrenging van radioactieve afvalstoffen en 
verbruikte splijtstof7, 

  
1 Uitspraak in de zaak 1/78, Jurisprudentie 1978, blz. 2151.
2 Zaak C-161/97, Kernkraftwerke Lippe-Ems Gmbh tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
Jurisprudentie 1999, blz. I-02057.
3 Zaak C-29/99, Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Raad van de Europese Unie, Jurisprudentie 
2002, blz. I-11221.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0603.
5 PB C 292E van 01.12.2006, blz. 112.
6 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0599.
7 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0300.



PE 384.503v02-00 4/15 PR\652544NL.doc

NL

- gezien zijn standpunt van 15 juni 2006 over het voorstel voor een besluit van de Raad 
betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (Euratom) voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie 
(2007-2011)1, 

- gezien zijn standpunt van 30 november 2006 over het voorstel voor een verordening 
(Euratom) van de Raad tot vaststelling van de regels voor deelname van ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten aan acties op grond van het zevende kaderprogramma 
van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en voor de verspreiding van de 
onderzoeksresultaten (2007-2011)2,

- gezien zijn standpunt van 30 november 2006 over het voorstel voor een beschikking van 
de Raad betreffende het specifiek programma tot uitvoering van het zevende 
kaderprogramma (2007-2011) van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
(Euratom) voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie3,

- gezien zijn standpunt van 30 november 2006 over het voorstel voor een beschikking van 
de Raad betreffende het specifieke programma dat door het Gemeenschappelijk Centrum 
voor onderzoek door middel van eigen acties moet worden uitgevoerd op grond van het 
zevende kaderprogramma (2007-2011) van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (Euratom) voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie4,

- gezien zijn standpunt van 16 november 2006 over het voorstel voor een verordening van 
de Raad inzake de tenuitvoerlegging van Protocol nr. 9 bij de Akte betreffende de 
toetredingsvoorwaarden voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, 
Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, betreffende de kerncentrale van Bohunice V1 in 
Slowakije 5,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 november 2005 over het gebruik van de 
financiële middelen voor de ontmanteling van kerncentrales6,

- gezien het debat tijdens de openbare hoorzitting belegd door zijn Commissie industrie, 
onderzoek en energie over het onderwerp op 1 februari 2007,

- gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van 
de Commissie constitutionele zaken (A6-0000/2007),

A. overwegende dat het Euratom-Verdrag al sinds 1957 een permanent kader vormt, en dat 
zijn stabiliteit hand in hand is gegaan met de ontwikkeling van uitgebreide afgeleide en 
aangepaste regelgeving, 

  
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0266.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0517.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0524.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0523.
5 PB C 280E van 18.11.2006, blz. 108.
6 PB C 280E van 18.11.2006, blz. 117.
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B. overwegende dat bij de werkzaamheden van de Conventie met betrekking tot de 
toekomst van de Europese Unie en het tekenen van het Verdrag tot vaststelling van een 
Grondwet voor Europa, de bepalingen van het Euratom-Verdrag bewaard zijn gebleven 
in de vorm van een bijgevoegd protocol,

C. overwegende dat door de recente uitbreidingen de diversificatie op het gebied van 
kernenergie zich binnen de EU nog scherper aftekent en hiermee de noodzaak om op dat 
gebied communautaire actie te ontplooien,

D. overwegende dat het vijftigjarig bestaan van het Euratom-Verdrag voor het Europees
Parlement een goede aanleiding is om de inhoud ervan te bestuderen, zijn waardering uit 
te spreken over de vijftigjarige tenuitvoerlegging van genoemd verdrag en te beoordelen 
of het juridisch kader ervan nog volledig voldoet aan de eisen van de toekomst,

E. overwegende dat deze opmerkingen over het voortbestaan van het Euratom-Verdrag
onlosmakelijk zijn verbonden met de doelstellingen die de Commissie nastreeft ter 
bevordering van een Europees beleid voor duurzame, concurrerende en continu 
geleverde energie en om het hoofd te bieden aan de klimaatsverandering, zoals verwoord 
in de eerder genoemde Mededeling van de Commissie van 10 januari 2007,

50 Jaar Euratom-Verdrag: een balans

1. onderstreept dat de Europese Unie sinds 1957 en het ondertekenen van het Euratom-
Verdrag wereldleider is geworden van de nucleaire industrie en een van de koplopers op 
het gebied van nucleair onderzoek inzake beheerste thermonucleaire kernsplijting en 
kernfusie; merkt op dat de Europese industrie een plaats inneemt in het geheel van de 
splijtstofkringloop en haar eigen technologieën hierin heeft weten te ontwikkelen, 
waarvan er een aantal, zoals de verrijking volgens het gascentrifugeprincipe, het resultaat 
zijn van partnerschappen op Europese schaal;

2. brengt onder de aandacht dat, met name dankzij het Euratom-Verdrag, 32% van de 
Europese elektriciteit aan het eind van 2006 wordt geproduceerd op basis van 
kernenergie afkomstig van 125 kernreactoren die zijn verspreid over 15 lidstaten, 
hetgeen het grootste deel is van de Europese elektriciteit die koolstofdioxidevrij wordt 
opgewekt, en ook een van de meest concurrerende vormen van energie is, waardoor het 
kan bijdragen aan de doelstellingen van een Europees energiebeleid zoals beschreven in 
de eerder genoemde mededeling van de Commissie van 10 januari 2007;

3. wijst erop dat de landen die de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie oprichtten 
een reeks bepalingen – verdeeld over tien hoofdstukken – hebben opgesteld om het 
ontwikkelen van kernenergie binnen de Gemeenschap aan strikte regels te onderwerpen 
en dat deze bepaling nog steeds van toepassing zijn en voortdurend werden aangevuld en 
verbeterd aan de hand van de wetgeving die ontstond en ten uitvoer werd gelegd op basis 
van het Euratom-Verdrag;

4. herinnert eraan dat de eerste communautaire onderzoeksprogramma’s zijn ontwikkeld in 
het kader van het Euratom-Verdrag (hoofdstuk 1) en dat hieruit bovendien het 
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Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek is ontstaan, dat de eerste communautaire 
instelling voor onderzoek was;

5. is van mening dat de wetgeving die is ontwikkeld in het kader van hoofdstuk 3 van het 
Euratom-Verdrag (De bescherming van de gezondheid) een van de belangrijkste 
verworvenheden is die tot stand zijn gekomen dankzij de Euratom-wetgeving, omdat dit 
hoofdstuk de bescherming van de werknemers, de bevolking en het milieu betreft en 
rekening houdt met de voortschrijdende inzichten van internationaal wetenschappelijk 
onderzoek;

6. onderstreept dat de reikwijdte van deze wetgeving zich niet beperkt tot de lidstaten die 
kerninstallaties op hun grondgebied in bedrijf hebben, maar dat ook de bescherming van 
aangrenzende lidstaten en derde landen in de Europese Unie erin geregeld is, door 
middel van een voortdurende controle op de lozing van radioactieve afvalstoffen en door 
het aannemen van voorschriften voor het vervoer van gebruikte kernbrandstof en 
radioactief afval, voor de bescherming van de voedselketen en voor situaties waarin 
sprake is van stralingsgevaar;

7. merkt op dat hoofdstuk 4 van het Euratom-Verdrag (Investeringen) erop gericht was om, 
op communautaire schaal, over nauwkeurige informatie te beschikken aangaande de 
investeringsprojecten van de lidstaten;

8. wijst er overigens ook op dat de Commissie, toen zij haar indicatief programma op het 
gebied van kernenergie (PINC) uitbracht, niet echt heeft ingeschat welke investeringen
op nucleair gebied nodig waren, in het bijzonder aangaande de veiligheidsproblematiek 
van de energievoorziening, het tegengaan van klimaatverandering en het concurrerend 
vermogen van de Europese Unie;

9. verheugt zich er echter over dat door het Euratom-Verdrag de verplichting bestaat om 
elke nieuwe investering op nucleair gebied in Europa te melden, waardoor de activiteiten 
van de Europese Unie op nucleair gebied volledig in kaart kunnen worden gebracht, 
hetgeen een passende verplichting is voor de Europese nucleaire industrie;

10. is van mening dat de gemeenschappelijke ondernemingen (hoofdstuk 5 van het Euratom-
Verdrag) waardevolle instrumenten zouden zijn geweest ten dienste van het 
overheidsbeleid, met name op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, waar dit 
juridisch instrument herhaaldelijk is gebruikt, met name voor de oprichting van de Joint 
European Torus te Culham in 1978 en, in het meer recente verleden, voor de instelling 
van de Europese juridische entiteit ter uitvoering van het project Internationale 
Thermonucleaire Experimentele Reactor (ITER);

11. is van mening dat het Euratom-Verdrag, door de oprichting van een agentschap 
(hoofdstuk 6) dat de levering aan de gebruikers binnen de Gemeenschap regelt volgens 
het beginsel van gelijke toegang tot de grondstoffen, van essentieel belang is in deze tijd 
van beraad over het veiligstellen van de energievoorziening;

12. stelt vast dat de veiligheidscontrole (hoofdstuk 7) een van de belangrijkste successen is 
die zijn behaald door de werking van het Euratom-Verdrag, en dat dit de Commissie de 
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mogelijkheid biedt om zeer nauwkeurig te weten wat de omvang van de voorraden en de 
verwerkte hoeveelheid nucleair materiaal binnen de Europese Unie is;

13. merkt op dat deze veiligheidscontroles, als aanvulling op de non-proliferatiecontroles 
van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA), tevens de staten die 
nucleair materiaal leveren een reële zekerheid geven over de toepassing van hun 
materiaal;

14. constateert dat, door hoofdstuk 10 van het Euratom-Verdrag (Betrekkingen met derden), 
dat heeft geleid tot de toetreding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie tot 
diverse internationale verdragen, en in het bijzonder tot het Verdrag inzake nucleaire 
veiligheid en tot het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van 
bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, de 
Gemeenschap de kans heeft gekregen bij te dragen aan de internationale inspanningen op 
dit gebied en hierin binnen de Europese Unie een belangrijke vooruitgang kon boeken;

15. constateert tevens dat hoofdstuk 10 van het Euratom-Verdrag voor de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie de basis was om een groot aantal 
samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan op het gebied van onderzoek, om deel te 
nemen aan internationale projecten zoals het Generation IV International Forum voor de 
volgende generatie van kernenergiesystemen en internationale onderhandelingen te 
voeren over het ITER-project;

Institutioneel debat

16. wijst erop dat het Euratom-Verdrag, ondanks de wervende toon van zijn preambule, geen 
enkele lidstaat verplicht om op eigen bodem de nucleaire optie te ontwikkelen, en aldus 
het soevereine recht van de lidstaten respecteert om hun eigen 
energievoorzieningenpakket te realiseren;

17. onderstreept dat het bestaan van het Euratom-Verdrag in generlei mate de ontwikkeling 
van een interne elektriciteitsmarkt afremt en nog minder een obstakel vormt voor het 
vrije verkeer van goederen, personen en kapitaal; herinnert er in dit verband aan dat het 
gemeen recht van het Verdrag van de Europese Gemeenschappen van toepassing is op de 
nucleaire activiteiten en merkt ter illustratie op dat het verkeer van nucleaire technologie, 
uitrusting en grondstoffen binnen en buiten de Europese Unie valt onder de
communautaire regeling voor controle op goederen bestemd voor tweeërlei gebruik, die 
is aangenomen op grond van het handelsbeleid van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese gemeenschap (EG-Verdrag);

18. constateert dat het Euratom-Verdrag de landen die hebben gekozen voor de nucleaire 
optie het instrumentarium aanreikt voor de ontwikkeling van deze optie 
(gemeenschappelijke ondernemingen, ondersteunen van ontwikkeling en onderzoek, 
Euratom-leningen) maar dat dit wel plaatsvindt binnen een fijnmazig juridisch kader 
(bescherming van de gezondheid, veiligheidscontrole, leveringen), zodat de lidstaten die 
niet voor deze optie hebben gekozen zich hierover niet ongerust hoeven te maken;

19. merkt op dat het juridische kader van Euratom, voor het welzijn van de gehele 
Gemeenschap, ook geldt voor de lidstaten die geen nucleaire industrie hebben maar 
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binnen hun grenzen wel reactoren voor nucleair onderzoek hebben, en dat deze lidstaten 
de middelen (zoals Euratom-kaderprogramma’s voor onderzoek en ontwikkeling) 
aangeboden krijgen om bijvoorbeeld medisch onderzoek te financieren;

Op te vullen leemtes

20. betreurt het dat het Euratom-Verdrag geen rekening heeft gehouden met de ontwikkeling 
van de bevoegdheden van het Europees Parlement, en met name de uitbreiding ervan tot 
het medebeslissingsrecht over het grootste deel van de Europese wetgeving; is van 
mening dat het Europees Parlement, ondanks het technisch karakter van genoemd 
verdrag, het recht heeft nadrukkelijk betrokken te worden bij teksten die het Euratom-
Verdrag als juridische basis hebben;

21. betreurt het ontbreken van een wetgevend corpus op het gebied van geharmoniseerde 
normen voor nucleaire veiligheid, beheer van radioactief afval en ontmanteling van 
nucleaire installaties;

22. verzoekt de Commissie om zich te laten inspireren door de ervaringen die zijn opgedaan 
bij de tenuitvoerlegging van de verdragen onder regie van het IAEA (het Verdrag inzake 
nucleaire veiligheid en het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van 
bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval) en 
rekening te houden met de evaluatie van de meest geavanceerde nationale praktijken op 
het gebied van het beheer van radioactief afval door het Nucleair Energie Agentschap 
van de OECD (NEA); merkt op dat gemeenschappelijke initiatieven, zoals die onder 
leiding van de vereniging Western Europe Nuclear Regulators Association (WENRA),
die erop gericht is om een gemeenschappelijke benadering van de nucleaire veiligheid te 
ontwikkelen, een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een wetgevend 
substraat;

23. merkt op dat, zoals bevestigd door het eerder genoemde arrest van het Hof van Justitie 
van 10 december 2002, de Commissie op grond van het Euratom-Verdrag over 
bevoegdheden beschikt op het gebied van de nucleaire veiligheid en dat zij gerechtigd is 
om op dit gebied voorstellen te doen;

Oriëntatie op de toekomst

24. is van mening dat het Euratom-Verdrag, ondanks zijn onvolkomenheden, een 
onontbeerlijk juridisch kader blijft voor zowel de lidstaten die hun nucleaire sector 
willen ontwikkelen als voor de lidstaten die rechten willen ontlenen aan een 
wetgevingsapparaat om zichzelf, hun bevolking en hun milieu te kunnen beschermen;

25. brengt onder de aandacht dat de bepalingen van het Euratom-Verdrag in het brandpunt 
van de actualiteit staan, in die zin dat zij over industriële belangen gaan en hiermee een 
verbinding leggen met de Lissabon-strategie, en energievraagstukken behandelen, in het 
bijzonder vanuit de invalshoek der voorzieningen, nu de Europese Unie op zoek is naar 
de juiste samenstelling van een Europees energieaanbod dat koolstofdioxidearm, 
concurrerend en het meest geschikt voor de “thuismarkt” is;
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26. is van mening dat het ontbreken van een dergelijk kader een nieuwe nationalisatie van 
het nucleair beleid in Europa teweeg zou brengen, wat een terugval zou zijn voor de 
communautaire verworvenheden, en een gevaarlijke rechtsonzekerheid voor het geheel 
van de 27 lidstaten met zich mee zou brengen;

27. is echter wel van mening dat het Euratom-Verdrag de komende jaren een aantal 
bijstellingen behoeft;

28. verzoekt om een modernisering van de besluitvormingsprocedures die zijn opgenomen in 
het Euratom-Verdrag, in die zin dat het Europees Parlement nauw wordt betrokken bij de 
totstandkoming van wetgeving op nucleair gebied; 

29. meent dat deze wijzigingen kunnen plaatsvinden krachtens artikel 203 van het Euratom-
Verdrag, zonder dat dit noodzakelijkerwijze een ingrijpende verandering van de 
algemene inrichting van voornoemd verdrag met zich meebrengt; verzoekt de Raad de
geschiktheid van dit voorstel te onderzoeken;

30. wijst erop dat, in de context van de noodzakelijke aanpassing van het Europees 
energiebeleid en de verlenging van de levensduur van de centrales, er op communautair 
niveau dringend zeer degelijke wetgeving inzake de nucleaire veiligheid, het beheer van 
radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van kerninstallaties tot stand moet komen;

31. verzoekt de Commissie en de Raad dringend om deze kwestie onverwijld te onderzoeken 
en er in nauwe samenwerking met het Europees Parlement aan te werken;

32. verzoekt om op Europese schaal onderwijs- en opleidingsprogramma’s op nucleair 
gebied te ontwikkelen en te zorgen voor de financiering van ambitieuze 
onderzoeksprogramma’s die antwoord kunnen geven op de vraagstukken inzake 
stralingsbescherming en het beheer van radioactieve afvalstoffen, en de benodigde 
instandhouding van adequate bevoegdheden en personele middelen te garanderen; 

33. moedigt de Commissie nadrukkelijk aan om, zoals is voorzien in het Euratom-Verdrag, 
regelmatig echte langetermijn-PINC’s op te stellen op het gebied van investeringen in de 
nucleaire sector, waarin ook rekening wordt gehouden met de doelstellingen ten aanzien 
van het terugdringen van de broeikasgasuitstoot;

34. verwelkomt het initiatief van de Raad om op hoog niveau een Europese Groep op te 
richten ter bewaking van de nucleaire veiligheid, zoals aanbevolen in het huidige PINC-
project dat de Commissie in zijn voorlopige versie heeft voorgelegd op 10 januari 2007; 
wil graag dat de aanbevelingen die in dit ontwerpprogramma worden gedaan in 
hoofdlijnen worden omgezet in concrete resultaten, met name om het voornemen van de 
Commissie om een betere beschikbaarheid van Euratom-leningen te garanderen voor 
lidstaten die willen investeren in kerninstallaties, ook werkelijk uit te voeren;

35. roept op om de rol van het Euratom-agentschap ten behoeve van leveringen nieuw leven 
in te blazen en het agentschap het volledige gebruik te gunnen van de uitgebreide 
volmachten die het Euratom-Verdrag het biedt; is van oordeel dat deze rol niet zozeer 
moet worden beschouwd vanuit de invalshoek van een uraniumtekort, maar vanuit het 
oogpunt van concurrerend vermogen en zekerheidsstelling van leveringen; is van mening 
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dat de bepalingen van het Euratom-Verdrag het agentschap de mogelijkheid verschaffen
om een echt kernenergiewaarnemingscentrum te worden, en moedigt in die zin het 
huidige beraad over de verbetering van het statuut van het Euratom-agentschap voor 
leveringen aan;

36. verzoekt een intensieve internationale samenwerking na te streven waarvoor het 
Euratom-Verdrag de basis heeft gelegd, en roept op tot een voortdurende versterking van 
de banden met het IAEA om elk dubbel werk van dit agentschap en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie te voorkomen, en om de hoogst mogelijke graad van 
bescherming op het gebied van straling, nucleaire veiligheid en non-proliferatie te 
garanderen; 

° °
°

37. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

In het licht van het vijftigjarig bestaan van het verdrag waarin de oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie werd geregeld (hierna aangeduid als “het Verdrag”) en de 
lopende discussie over de bepaling van een Europees energiebeleid is uw rapporteur verzocht 
na te gaan of het Verdrag in zijn huidige vorm kan worden toegepast op de actuele stand van 
zaken op het gebied van kernenergie in de Europese Unie en of het de benodigde 
instrumenten aanbiedt om de toekomstige uitdagingen inzake energievoorzieningen aan te 
gaan.

Op het eerste gezicht lijkt de vorm waarin het Euratom is gegoten verouderd, omdat de
institutionele organisatie ervan niet in de pas liep met de ontwikkeling van de Europese Unie. 
Ook in zijn geheel kan het Verdrag, dat oorspronkelijk is ontworpen als een instrument voor 
“functionele integratie”, tot op zekere hoogte voorbijgestreefd lijken, omdat een aantal van de
bepalingen in onbruik waren geraakt of niet werden toegepast overeenkomstig de 
oorspronkelijke bedoeling van het Verdrag.

Toch is uw rapporteur van mening dat het Verdrag, ondanks zijn beperkingen, bepalingen 
bevat die meer dan ooit toepasbaar zijn op de actuele situatie en die aan de basis liggen van 
een uitgebreide afgeleide regelgeving. Deze regelgeving, die niet bedoeld is om kernenergie 
te stimuleren, verre van dat, schrijft op dwingende wijze voor hoe het er in de nucleaire 
industrie aan toe moet gaan. Om deze reden heeft uw rapporteur onderzocht in welke mate het 
Verdrag als bestaand juridisch kader kan worden gebruikt voor een krachtige regelgeving in 
de nog braakliggende gebieden – de vaststelling van gemeenschappelijke veiligheidsnormen 
en het beheer van radioactieve afvalstoffen – en of het Verdrag een bijdrage kan leveren aan 
het economische concurrentievermogen van Europa en aan haar onafhankelijkheid op het 
gebied van energievoorzieningen en het veiligstellen ervan.

I – Het Verdrag biedt een veelbeproefd en evenwichtig kader voor de ontwikkeling van een 
concurrerende nucleaire industrie

• 50 Jaar initiatieven en ambitieuze prestaties tonen het evenwicht en de 
doeltreffendheid van het Verdrag aan.

- Het Verdrag heeft ervoor gezorgd dat kernenergie een belangrijke plaats inneemt in het 
Europese energievoorzieningenpakket, een energievoorziening waarvan overigens 
tegenwoordig is vastgesteld dat deze de koolstofdioxide-uitstoot met ongeveer 312 Mt per 
jaar doet afnemen (7% van de totale broeikasgasuitstoot van de EU). 

Met een nucleaire productie van meer dan 920 TWh in 2005 is de Europese Unie goed voor 
een derde van het electronucleair vermogen van de wereld, dat wordt geschat op 2470 TWh. 
Gemiddeld wordt in de Gemeenschap 32% van de elektriciteit opgewekt door middel van 
kernenergie, maar de verspreiding van deze opwekking is zeer ongelijkmatig: 15 lidstaten 
beschikken over kerncentrales, en voor sommige lidstaten is dit de belangrijkste energiebron. 
De Europese industrie beheerst de totale splijtstofkringloop door de ontwikkeling van een 
eigen technologie (verrijking van de splijtstof, reactorenontwerp, behandeling voor het 
hergebruik van bestraalde splijtstof). In de ogen van de rapporteur is dit een opmerkelijk 
gegeven in het geheel van de Europese nucleaire activiteiten, zeker binnen de context van de 
lopende internationale discussies over de “multilaterale aanpak van de kringloop”.
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- Wat het wetenschappelijk onderzoek aangaat, hebben de prikkels van de zes Euratom-
KPOO’s ervoor gezorgd dat het Europees onderzoek wereldwijd op kop liep, in het bijzonder 
op het gebied van beheerste thermonucleaire kernfusie.

• De talrijke bepalingen van het Verdrag geven blijk van zijn levensvatbaarheid en 
aanpassingsvermogen. 

- De zorg voor de bescherming van de gezondheid heeft nu de eerste 
prioriteit:

Het Verdrag bepaalt dat het de taak van de EGA is om “uniforme veiligheidsnormen vast te 
stellen voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking en de werknemers en ervoor 
te waken dat deze worden toegepast”. Dit hoofdstuk ligt aan de basis van een uitgebreide 
afgeleide wetgeving die het kader vormt voor de nationale regelgeving van de lidstaten op het 
gebied van stralingsbescherming, het vaststellen van “basisnormen”, het vastleggen van het 
maximaal toegestane niveau van radioactieve besmetting van voedingsmiddelen, methodes 
voor informatie-uitwisseling in situaties waarin sprake is van stralingsgevaar, controle op de 
radioactiviteit van de lucht, het water en de bodem, controle op de radioactieve lozingen van 
kerncentrales en bescherming van vliegtuigbemanning in de burgerluchtvaart. 

- De veiligheidscontrole op het gebruik van nucleair materiaal als aanvulling op de 
activiteiten van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA):

Hoofdstuk 7 levert een zeer volledig controlesysteem om er zeker van te zijn dat de ertsen, 
grondstoffen en bijzondere splijtstoffen niet voor andere doeleinden worden aangewend dan 
waarvoor de gebruikers hebben verklaard ze te bestemmen. 

Deze veiligheidscontrole, die berust op een declaratiesysteem van voorraadboekhouding door 
de marktdeelnemers, is een aanvulling op het systeem van “waarborgen” (“Safeguards”) dat 
het IAEA toepast in het kader van driepartijenovereenkomsten die zijn gesloten met de 
lidstaten en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. In het kader van de versterking 
van het non-proliferatiesysteem zijn in 1998 aanvullende protocollen afgesloten, waardoor 
Euratom op regelmatige basis de boekhoudkundige gegevens inzake het nucleair materiaal in 
het bezit van de lidstaten doorgeeft aan het IAEA. Uw rapporteur is van mening dat deze twee 
systemen hebben bewezen elkaar aan te vullen en als er verbeteringen moeten worden 
bewerkstelligd, dan moeten die worden gezocht in de onderlinge praktische afstemming van 
controleonderzoek en de inspectiewijzen om dubbel werk te voorkomen. 

- Een intensief extern beleid heeft op pragmatische wijze de tekortkomingen van 
het Euratom-Verdrag verbloemd:

In het kader van haar bevoegdheid heeft Euratom een substantieel netwerk van internationale 
overeenkomsten ontwikkeld:

- met internationale organisaties: Euratom heeft zich aangesloten bij het merendeel van de 
overeenkomsten die onder de vlag van het IAEA tot stand kwamen. Dit aanvullende karakter 
komt tot uiting in het feit dat de aanbevelingen, verdragen en overeenkomsten die zijn 
opgesteld door het IAEA parallel lopen aan de overeenkomstige beleidspunten van Euratom, 
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die door haar status van waarnemer bij het IAEA de kans heeft gekregen relaties aan te gaan 
die worden bevorderd door actief partnerschap.

- bilateraal: In het verleden heeft Euratom zich met betrekking tot relaties en overeenkomsten 
vooral geconcentreerd op de drie grote leveranciers van nucleair materiaal en nucleaire 
technologie: Canada, Australië en de Verenigde Staten. Deze overeenkomsten ondergingen 
vervolgens uitbreidingen op het gebied van veiligheid en nucleair onderzoek. Tegenwoordig 
zijn deze overeenkomsten meer gericht op wederzijdse samenwerking (met Japan, Argentinië, 
Kazakstan, Oekraïne) op het gebied van veiligheid, controle op nucleair materiaal, het 
bestrijden van de illegale handel en van onderzoek inzake beheerste thermonucleaire 
kernfusie (waarvan de juridische opzet bij ITER ligt). Ook is het te danken aan het hoofdstuk 
over de betrekkingen met derden dat Euratom een zeer actieve rol heeft kunnen spelen ten 
tijde van de opeenvolgende uitbreidingen (het PHARE-programma). 

Uw rapporteur is van mening dat het hier gaat om een van de belangrijkste aspecten van het 
succes van Euratom, die dankzij haar vitaliteit heeft bewezen dat het Verdrag nog niet aan 
actualiteit heeft ingeboet. 

II – Onvoldoende juridische aanpassingen en leemtes leggen echter de zwakke plekken van 
Euratom bloot 

- Democratische tekortkomingen: 
Het Verdrag vertoont een institutionele onevenwichtigheid die moet worden hersteld ten 
gunste van het Europees Parlement, dat op zijn beurt moet bewerkstelligen dat het 
medebeslissingsrecht krijgt inzake onderwerpen die het Verdrag betreffen. De rapporteur 
onderstreept het niet te verwaarlozen belang van de inbreng van het Europees Parlement. 
Hoewel het Parlement enkel geraadpleegd is in deze materie, is zijn tussenkomst bij de 
debatten hierover diverse keren van doorslaggevend belang geweest, of het nu ging om de 
vastgelopen situatie bij het aannemen van de 7e KPOO van Euratom, over de 
onderhandelingen inzake de Richtlijn “Overdrachten” of over de amendementen op het 
Instrument voor nucleaire samenwerking. 

- Het invoeren van standaard veiligheidsnormen binnen de EU, het beheer van 
radioactieve afvalstoffen en het financieel veiligstellen van de financiering voor de 
lasten op de lange termijn:

Al in 2003 is een voorstel voor een verordening ingediend die tot doel had de 
organisatiebeginselen vast te leggen om een adequaat veiligheidsbeleid te kunnen voeren en 
voldoende middelen te garanderen voor de exploitatie en ontmanteling van installaties. Omdat 
men het niets eens kon worden over dit voorstel heeft de Raad in 2004 een 
convergentieproces ingevoerd voor een actieplan tot 2006, dat werd toevertrouwd aan een 
ad hoc-werkgroep voor nucleaire veiligheid (Working Party on Nuclear Safety). 

Uw rapporteur merkt op dat de warme aanbevelingen van deze werkgroep overeenkomen met 
de aanbevelingen uit het PINC-project zoals dit is voorgelegd op 10 januari 2007 en is van 
mening dat op zijn minst het idee om op hoog niveau een groep op te richten, algemene bijval 
verdient. Wetgeving op dit gebied vereist geen grondige herziening van het Verdrag, omdat 
artikel 203 van het Verdrag voldoende juridisch houvast biedt om nieuwe maatregelen in te 
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kunnen voeren.

III – Het Euratom-Verdrag moet een antwoord kunnen geven op de toekomstige 
uitdagingen op het gebied van energie 

Weliswaar hebben de instrumenten om de ontwikkeling van kernenergie te garanderen niet 
gewerkt zoals de oprichters van het Verdrag hadden gehoopt, maar toch is uw rapporteur van 
mening dat dit niet aan het Verdrag ligt en dat het erom gaat de volledige reikwijdte van de 
bestaande voorzieningen te benutten:

- Indicatieve programma’s op het gebied van kernenergie voor de Gemeenschap 
(PINC’s): 

De Europese Commissie heeft PINC’s uitgebracht in 1966, 1972, 1984, 1990 et 1997. Uw 
rapporteur betreurt het dat het slagvaardig en programmatisch karakter van PINC verdwenen 
is en dat het programma niet de verwachte uitwerking heeft teweeggebracht. 
Uw rapporteur merkt op dat ook het laatste PINC-project geen toekomstvisie weergeeft over 
de afstemming van de nucleaire industrie op de doelstellingen van het communautair 
energiebeleid, noch over de noodzakelijke investeringen in de R&D-structuren op het gebied 
van nucleaire veiligheid en het beheer van radioactief afval. Uw rapporteur beveelt zonodig 
warm aan om in deze toekomstvisie ook de nodige middelen te betrekken voor de realisatie 
van investeringen (met name via de Euratomleningen).

- De volmachten van het agentschap voor leveringen moeten in een context van 
marktliberalisering nieuw leven worden ingeblazen: 

De doelstelling van Euratom is te waken voor een regelmatige en billijke erts- en 
splijtstofvoorziening van alle gebruikers in de Gemeenschap (Euratom heeft hiertoe het 
uitsluitend recht om contracten te sluiten voor de levering van nucleair materiaal, een 
optierecht op ertsen en bijzondere splijtstoffen, voortgebracht op het grondgebied van de 
lidstaten en het commercieel beheer over het agentschap voor leveringen).

Gaandeweg heeft het agentschap een aantal volmachten verloren, zoals zijn uitsluitend recht 
om contracten te sluiten, en sommige lidstaten hebben vereenvoudigde procedures 
afgesproken met het agentschap, waardoor zijn rol nu in feite beperkt is tot die van griffier. 
Het agentschap moet met het oog op de veiligheid en de energievoorzieningen zijn 
oorspronkelijk rol terugkrijgen. 

Zoals verschillende andere hoofdstukken van het Verdrag, is de ontwikkeling van het 
agentschap op een specifieke wijze mogelijk gemaakt, want ook de mogelijkheid voor zijn 
eigen herziening is opgenomen in het Verdrag. Uw rapporteur ziet hierin een kans om van het 
agentschap een echte kernenergiewaarnemingspost te maken, hetgeen past in het beeld dat de 
Commissie voor ogen staat aangaande het Europees energiebeleid.

Conclusies uit het institutionele debat en de toekomst van het Verdrag:

Om het geheel van de eerder genoemde redenen is de rapporteur van mening dat:
Ø het Verdrag moet worden geconsolideerd, allereerst omdat het zijn doelmatigheid 
bewezen heeft en omdat het noodzakelijk is om in de verschillende Europese
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energiescenario’s rekening te houden met de bijdrage van nucleaire energie aan de 
veiligstelling van de voorziening en in de strijd tegen de klimaatsverandering; 
Ø Euratom moet als institutioneel bolwerk het Europese Parlement weer volledig 
betrekken bij de onderhandelingen; 
Ø de werking van het Verdrag moet dringend nieuwe activiteitengebieden bestrijken; de 
fundamenten hiervoor bevinden zich al vanaf het begin in het Verdrag zelf;
Ø het Verdrag moet de nodige financieringsvoorwaarden veiligstellen voor onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van veiligheid, het beheer van radioactieve afvalstoffen en 
toekomstige reactorgeneraties, en voorzien in de ontwikkeling van onderwijs- en 
ontwikkelingsprogramma’s die de plaats van de nucleaire energie in het 
energievoorzieningpakket waarborgen; 

Ø het Verdrag moet bijdragen aan de vaststelling van een gecoördineerd beleid en 
aansporen tot investeringen: het beschikt immers over de geschikte instrumenten om de markt 
te kunnen monitoren en aanbevelingen te doen voor de vervulling van de juiste voorwaarden 
ter verwezenlijking van het energiebeleid van de EU. 


