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1. INLEIDING 

Het Euratom-Verdrag, dat tegelijkertijd met het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap is ondertekend, is de rechtsgrond in de 
Europese Unie voor de activiteit van de Commissie op het gebied van nucleaire 
veiligheid, stralingsbescherming en veiligheidscontrole. In deze mededeling worden 
de activiteiten beschreven die Directoraat-generaal Vervoer en Energie van de 
Commissie (DG TREN) heeft opgezet met betrekking tot titel II, hoofdstuk 3 en 7 
van het Euratom-Verdrag. Andere activiteiten in het kader van het Euratom-Verdrag, 
bijvoorbeeld onderzoek, worden in dit verslag niet behandeld. 

2. OPDRACHT, RECHTSGROND EN WERKINGSSFEER VAN DE 
GEZONDHEIDSBESCHERMING EN VEILIGHEIDSCONTROLE VAN 
EURATOM 

2.1. Bescherming van de gezondheid (titel II, hoofdstuk 3, van het Euratom-
Verdrag) 

De voornaamste taak van Euratom uit hoofde van hoofdstuk 3 van het Euratom-
Verdrag is de vaststelling van basisnormen voor de bescherming van de gezondheid 
van de bevolking en de werknemers tegen de aan ioniserende straling verbonden 
gevaren. Krachtens hoofdstuk 3 beschikt de Commissie ook over uitgebreide 
bevoegdheden om erop toe te zien dat deze basisnormen naar behoren worden 
toegepast. 

Het Hof van Justitie1 heeft uitdrukkelijk de bevoegdheid van de Commissie erkend 
om wetgeving vast te stellen op het gebied van de nucleaire veiligheid uit hoofde van 
hoofdstuk 3 van titel II van het Euratom-Verdrag. Met name heeft het Hof 
geoordeeld dat de Gemeenschap over regelgevende bevoegdheid beschikt om, met 
het oog op de bescherming van de gezondheid, een vergunningenstelsel in te stellen 
dat door de lidstaten moet worden toegepast als vervollediging van de basisnormen. 

2.2. Veiligheidscontrole (titel II, hoofdstuk 7, van het Euratom-Verdrag) 

De taak van de Commissie op het gebied van de veiligheidscontrole is erop toe te 
zien dat kerntechnisch materiaal binnen de Europese Unie niet voor andere 
doeleinden wordt aangewend dan waarvoor de gebruikers verklaard hebben het te 
bestemmen, en dat de verbintenissen betreffende de veiligheidscontrole, die de 
Gemeenschap heeft aangegaan in overeenkomsten met derde landen of internationale 
organisaties, worden nageleefd. Hoofdstuk VII van het Euratom-Verdrag en de 
uitvoeringsverordening Euratom nr. 3227/76, als gewijzigd, vormen de rechtsgrond 
voor de Euratom-veiligheidscontrole2

. 

                                                 
1 Arrest in Zaak C-29/99 van 10 december 2002, Jurisprudentie [2002] I-11221. 
2 Voor nadere gegevens, zie hoofdstuk 2 en 3 van COM(2001) 436 def. 



 

NL 3   NL 

3. REORGANISATIE 

Op 16 februari 2003 werd de eenheid Stralingsbescherming overgebracht van 
DG Milieu naar DG Energie en Vervoer (DG TREN). Voorts werden twee eenheden 
van DG TREN, die belast waren met juridische en technische vraagstukken en met 
internationale betrekkingen op nucleair gebied, overgeplaatst van Brussel naar 
Luxemburg. Twee directoraten van DG TREN, namelijk Kernenergie (H) en 
Nucleaire inspecties (I), zijn nu bevoegd voor alle activiteiten op het gebied van 
gezondheidsbescherming en veiligheidscontrole in het kader van het Euratom-
Verdrag, met inbegrip van de activiteiten waarmee het voormalige Europese Bureau 
voor veiligheidscontrole (European Safeguards Office - ESO) was belast. 

4. GEZONDHEID EN VEILIGHEID – NUCLEAIRE VEILIGHEID 

4.1. Nucleair pakket 

Op 30 januari 2003 heeft de Commissie, na raadpleging van de Groep van 
deskundigen, als bedoeld in artikel 31 van het Verdrag, en van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, twee voorstellen aangenomen voor richtlijnen van de 
Raad inzake de veiligheid van nucleaire installaties, respectievelijk het beheer van 
radioactief afval. 

Het eerste voorstel voor een richtlijn houdende vaststelling van de fundamentele 
verplichtingen en algemene beginselen op het gebied van de veiligheid van nucleaire 
installaties3 heeft de bescherming van de gezondheid tegen de aan ioniserende 
straling verbonden gevaren ten doel, en wel gedurende de gehele levensloop van een 
nucleaire installatie, van ontwerp tot ontmanteling. Het is de bedoeling dat de 
richtlijn de basisverplichtingen en algemene beginselen van de relevante 
internationale verdragen overneemt en omzet in Gemeenschapsrecht. Om de 
geloofwaardigheid van de regeling te waarborgen, wordt voorgesteld een systeem 
van "peer review" door de veiligheidsinstanties van de andere lidstaten op te zetten. 
De voorgestelde richtlijn moet ook waarborgen dat er afdoende financiële middelen 
beschikbaar komen om de kosten van de ontmanteling van nucleaire installaties te 
dekken. 

Het doel van de tweede voorgestelde richtlijn, inzake het beheer van verbruikte 
splijtstof en radioactief afval4, is de lidstaten ertoe te verplichten nationale 
programma's voor het beheer van radioactieve afvalstoffen vast te stellen, 
gemeenschappelijke termijnen voor de opberging van radioactieve afval vast te 
leggen en prioriteit te geven aan de oplossing van diepe geologische berging. De 
voorgestelde richtlijn heeft ook tot doel de samenwerking tussen de lidstaten te 
bevorderen bij onderzoek en technologische ontwikkeling op het gebied van het 
beheer van verbruikte splijtstof en de opberging van radioactief afval. 

De voorgestelde richtlijnen werden op 2 mei 2003 aan de Raad toegezonden die ze, 
overeenkomstig het Euratom-Verdrag, ter advies bij het Europees Parlement heeft 

                                                 
3 COM(2003) 32 def. 
4 COM(2003) 32 def. 
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doen toekomen. De bespreking van de voorstellen in de Raad heeft, samen met het 
advies van het Europees Parlement, geresulteerd in een wijziging van de voorstellen. 

4.2. Werkgroepen van regelgevende instanties 

De "CONCERT Group" en de "Nuclear Regulators Working Group" (NRWG) 
brengen hooggeplaatste vertegenwoordigers van de regelgevende instanties binnen 
de Europese Unie, Centraal- en Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie bijeen. In 
2003 zijn diverse documenten met betrekking tot de vervroegde sluiting van 
bepaalde kerncentrales, het niet-destructief beproeven van nucleaire componenten en 
de effecten van de economische regelgeving op de nucleaire industrie besproken en 
in een definitieve vorm gegoten. 

4.3. Radioactieve afvalstoffen en ontmanteling 

In april 2003 heeft de Commissie het vijfde verslag inzake het beheer van 
radioactieve afvalstoffen in de Europese Unie gepubliceerd met een overzicht van de 
toestand in de uitgebreide EU. Uit dit verslag blijkt, en dat is een opmerkelijke 
verwezenlijking, dat het tempo van de productie van radioactief afval blijft 
teruglopen dankzij een betere afvalminimalisering bij de categorieën laagactief afval. 

Wat de ontmanteling betreft heeft DG TREN, ter voorbereiding van de overdracht 
aan DG TREN van de bevoegdheid voor het beheer van de Internationale 
Ontmantelingsfondsen voor de centrale van Ignalina in Litouwen en Bohunice in 
Slowakije na de uitbreiding in mei 2004, zijn betrokkenheid bij de activiteiten van 
die fondsen geïntensifieerd. 

DG TREN is ook blijven deelnemen aan de werkzaamheden van een aantal 
internationale organisaties en comités daarvan (in het bijzonder de IAEA en het 
Agentschap voor kernenergie van de OESO) op het gebied van radioactieve 
afvalstoffen en ontmanteling. Met name belangrijk was daarbij de opstelling van 
veiligheidseisen voor de geologische opberging van radioactief afval. 

4.4. Vervoer van radioactief materiaal en het SURE-programma 

Op dit gebied was de voornaamste activiteit in 2003 de voorbereiding van het vijfde 
verslag van de Permanente Werkgroep inzake het vervoer van radioactief materiaal 
en de voorbereiding van een op dit verslag gebaseerde mededeling aan het Europees 
Parlement en de Raad. Het doel van dit verslag is een overzicht te geven van de 
situatie op het gebied van het vervoer van radioactief materiaal in de EU, met een 
nadere toelichting van de specifieke problemen, en vervolgens maatregelen voor te 
stellen om de sector beter te doen functioneren en het veiligheidsniveau te verhogen. 

Afgezien daarvan zijn er drie eindverslagen besproken die betrekking hadden op 
concrete gegevens betreffende het vervoer van kerntechnisch materiaal, de 
verbetering van de IAEA-vervoersrichtlijnen voor LSA/SCO-materiaal (materiaal 
met lage specifieke activiteit en voorwerpen met besmette oppervlakte) en de 
evaluatie van kriticiteitsveiligheidsgegevens en maxima voor actiniden in het 
vervoer. Er werden ook twee tussentijdse verslagen over SURE-projecten besproken, 
meer bepaald een verslag over de certificatiemethodologieën van de lidstaten en 
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toetredingslanden en een tweede over het bij transportongevallen vrijkomend 
radioactief materiaal in de vorm van aërosolen. 

5. GEZONDHEID EN VEILIGHEID - STRALINGSBESCHERMING 

5.1. Algemene ontwikkelingen 

Naar verwachting zal de synergie ten gevolge van de overdracht van de eenheid 
Stralingsbescherming van DG ENV naar DG TREN middelen vrijmaken. In 2003 
werd slechts één verificatie overeenkomstig artikel 35 uitgevoerd, maar er werd 
voorbereidend werk verricht om in de loop van 2004 een intensief 
verificatieprogramma uit te voeren. 

Hoewel de tenuitvoerlegging van het regelgevingsplan enige vertraging opliep, is de 
Commissie erin geslaagd tegen het jaareinde twee belangrijke teksten te doen 
goedkeuren, namelijk een aanbeveling van de Commissie inzake gestandaardiseerde 
informatie over de lozing van radioactieve stoffen door kerncentrales en 
opwerkingsfabrieken5 en een richtlijn van de Raad inzake de controle op hoogactieve 
ingekapselde radioactieve bronnen6. 

5.2. Tenuitvoerlegging van de regelgeving 

Omzetting in wetgeving van de lidstaten 

Op de correcte en volledige tenuitvoerlegging van de communautaire wetgeving 
werd toegezien en daarbij werden de instrumenten waarin het Euratom-Verdrag 
voorziet, namelijk aanbevelingen, verificaties, adviezen en inbreukprocedures, 
gehanteerd. Er ging een bijzondere aandacht uit naar de tenuitvoerlegging van de 
recente richtlijn inzake basisnormen voor de bescherming van de gezondheid7 en 
inzake medische blootstelling8, die vóór 13 mei 2000 in nationale wetgeving moesten 
zijn omgezet. 

Krachtens artikel 33 van het Verdrag moeten de lidstaten ontwerp-bepalingen in het 
raam van hun nationale wetgeving aan de Commissie mededelen. De Commissie 
heeft vier van dergelijke mededelingen ontvangen en heeft in reactie op twee daarvan 
aanbevelingen opgesteld. De Commissiediensten hebben 11 adviezen inzake 
overeenkomstig artikel 37 bekendgemaakte plannen voor de lozing van radioactieve 
afvalstoffen uitgebracht. Er zijn alles samen 26 inbreukprocedures overeenkomstig 
artikel 141 ingeleid. De Commissie heeft besloten twee zaken betreffende artikel 37 
en de richtlijn inzake informatieverstrekking aan het publiek voor het Hof van 
Justitie te brengen. 10 zaken werden gesloten, in twee gevallen nadat het Hof van 
Justitie had geoordeeld dat de lidstaat had nagelaten de omzettingsmaatregelen voor 

                                                 
5 PB L 2 van 6.1.2004, blz. 36. 
6 PB L 346 van 31.12.2003, blz. 57. 
7 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. 

8 Richtlijn 97/43/Euratom van de Raad van 30 juni 1997 betreffende de bescherming van personen tegen 
de gevaren van ioniserende straling in verband met medische blootstelling, 
180/466/Euratom PB L 180 van 9.7.1997, blz. 22. 



 

NL 6   NL 

de basisnormenrichtlijn, respectievelijk de richtlijn medische blootstelling, mede te 
delen. 16 inbreukprocedures waren op 31 december 2003 nog hangende. 

5.3. Toepassingsrichtsnoeren 

De in artikel 31 van het Euratom-Verdrag bedoelde Groep van wetenschappelijke 
deskundigen heeft richtsnoeren uitgewerkt betreffende het gebruik van uniforme 
basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers 
tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren. In 2003 heeft de groep een 
ontwerp-document inzake dosisbeperkingen aangenomen. Naar verwachting zal dit 
document in 2004 definitief worden goedgekeurd. Op een door de Commissie 
georganiseerd wetenschappelijk seminar is overeenstemming bereikt over 
toekomstige maatregelen op het gebied van beroepsmatige overmatige blootstelling 
in de medische sector en de potentiële nieuwe risico's ten gevolge van nieuwe 
medische technologieën. 

Andere initiatieven hebben betrekking op de blootstelling van vliegtuigbemanningen 
aan straling (EURADOS-project), een Europees onderzoek inzake beroepsmatige 
blootstelling aan straling (ESOREX 2000), de evaluatie van de tenuitvoerlegging op 
het terrein van de richtlijn betreffende de bescherming van externe werkers en 
tenslotte de start van een Europees platform voor onderwijs en opleiding. 

5.4. Regelgeving 

In december 2003 is een richtlijn van de Raad vastgesteld inzake de controle op 
hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen9 (de HASS-
richtlijn). Krachtens die richtlijn moet voordat een vergunning wordt verleend voor 
handelingen waarbij een hoogactieve bron betrokken is, worden nagegaan of er 
afdoende regelingen zijn getroffen voor het veilig gebruik van die bron, alsook voor 
een veilig beheer wanneer zij niet langer wordt gebruikt. De richtlijn bevat ook 
voorschriften voor het bijhouden van dossiers, het bezit en de overbrenging van 
bronnen en de verantwoordelijkheid voor "weesbronnen". 

Om enige begeleiding te geven, heeft de Commissie twee aanbevelingen 
gepubliceerd, een eerste betreffende de stralingsgevolgen van het Tsjernobyl-
ongeval10 en een tweede inzake gestandaardiseerde informatie over de lozing van 
radioactieve stoffen in de lucht en het water door kerncentrales en 
opwerkingsfabrieken11. 

Na van het arrest van het Europees Hof van Justitie van 10 december 2002 inzake de 
bevoegdheden van Euratom op stralingsbeschermingsgebied heeft de Raad een 
besluit vastgesteld tot wijziging van de verklaring betreffende de bevoegdheden van 

                                                 
9 Richtlijn 2003/122/Euratom van de Raad, PB L 346 van 31.12.2003, blz. 57. 
10 Aanbeveling 2003/274/Euratom van de Commissie van 14 april 2003 inzake de bescherming en 

voorlichting van de bevolking ten aanzien van blootstelling door de aanhoudende besmetting met 
radioactief cesium van bepaalde uit het wild afkomstige levensmiddelen ten gevolge van het ongeluk in 
de kerncentrale van Tsjernobyl, PB L 99 van 17.4.2003, blz. 55. 

11 Aanbeveling 2004/2/Euratom van de Commissie van 18 december 2003 inzake gestandaardiseerde 
informatie over de lozing van radioactieve stoffen in de lucht en het water door kerncentrales en 
opwerkingsfabrieken in normaal bedrijf, PB L 2 van 6.1.2004, blz. 36. 
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Euratom overeenkomstig artikel 30, lid 4, onder iii), van het Verdrag inzake 
nucleaire veiligheid12. 

5.5. Voorbereiding op noodsituaties 

De stralingsbeschermingseenheid heeft haar ECURIE-dienst, die 24 uur per dag 
bereikbaar is, stand-by gehouden zodat bij noodsituaties waarbij straling vrijkomt 
steeds de nodige informatie kan worden uitgewisseld. Er zijn technische 
verbeteringen aangebracht aan de ECURIE-communicatiesystemen en er werden op 
gezette tijden oefeningen georganiseerd. 

Om een onmiddellijke reactie op noodsituaties te kunnen organiseren onderhoudt het 
ECURIE-systeem nauwe operationele banden met het Centrum voor civiele 
bescherming en waarneming (MIC) dat onder de hoede staat van DG ENV in het 
kader van het communautaire mechanisme voor civiele bescherming. 

In mei heeft een ECURIE-trainingscursus plaatsgevonden ten behoeve van de 
toetredingslanden en kandidaat-lidstaten. Bulgarije, Hongarije en Litouwen zijn in de 
herfst formeel tot het ECURIE-systeem toegetreden. Andere toetredingslanden en 
kandidaat-lidstaten zijn betrokken bij de ECURIE-gemeenschap en bereiden hun 
volwaardig lidmaatschap voor, hoewel in sommige toetredingslanden de technische 
invoering van het ECURIE-communicatiesysteem minder vlot is verlopen dan 
verwacht. 

6. GEZONDHEID EN VEILIGHEID – AANSPRAKELIJKHEID OP 
NUCLEAIR GEBIED 

In het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake de wettelijke aansprakelijkheid op 
het gebied van kernenergie zijn eisen betreffende de aansprakelijkheid van de 
nucleaire exploitanten en regels inzake compensatiebetalingen in het geval van een 
nucleair ongeval opgenomen. Krachtens een wijzigingsprotocol is de financiële 
aansprakelijkheid van een nucleaire exploitant nu opgetrokken tot een minimum van 
700 miljoen euro, wat een verdertigvoudiging inhoudt. Overeenkomstig dit protocol 
wordt de geografische werkingssfeer van het verdrag bovendien uitgebreid, zodat 
voortaan ook compensatie wordt verleend aan slachtoffers uit landen die geen partij 
zijn bij het verdrag; voorts wordt het materiële toepassingsgebied uitgebreid tot 
schade aan het milieu en de kosten van beveiligingsmaatregelen. Aangezien het 
wijzigingsprotocol een weerslag heeft op de communautaire jurisdictieregels, vergde 
de ondertekening en bekrachtiging ervan, de vaststelling van beschikkingen van de 
Raad en de raadpleging van het Parlement, wat gebeurde in 2003. 

                                                 
12 Vastgesteld op 15.12.2003. Zie ook het besluit van de Commissie 2004/491/Euratom van 29.4.2004, 

PB L 172 van 6.5.2004, blz. 7. 
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7. NUCLEAIRE VEILIGHEID – VEILIGHEIDSCONTROLE VAN EURATOM  

7.1. Algemene ontwikkelingen 

In 2002 heeft de Commissie een nieuwe taakomschrijving vastgesteld voor haar met 
de toezichtsactiviteiten op het gebied van de veiligheidscontrole ("Euratom-
veiligheidscontrole") belaste diensten en heeft zij de betrokken directoraten verzocht 
de algemene aanpak voor het toezicht per type installatie opnieuw te omschrijven en 
de desbetreffende inspectieprocedures dienovereenkomstig te wijzigen. De 
Commissie heeft de wetenschappelijke adviesgroep voor de Euratom-
veiligheidscontrole (Scientific Advisory Group on Euratom Safeguards - SAGES) 
verzocht om in dat verband het vereiste deskundigenadvies te verstrekken. In 2003 
pleegden vertegenwoordigers van SAGES en van de Commissie overleg over een 
herziene aanpak voor een aantal installatietypes en over een overkoepelend 
strategisch document. De voorstellen houden een wijziging van de traditionele 
veiligheidscontrole in. Begrippen zoals opsporingstijd ('timeliness') krijgen voortaan 
minder belang dan in het verleden. Er wordt meer nadruk gelegd op een adequaat en 
toereikend toezicht van de exploitanten op het kerntechnisch materiaal dat in hun 
bezit is. Voorts worden er technieken ingevoerd die ook buiten de wereld van de 
veiligheidscontrole worden gebruikt, zoals systeemcontrole. De omvang en het 
tijdstip van de door de Commissie uitgevoerde controles zullen minder voorspelbaar 
worden gemaakt voor de exploitanten. Bij de planning van de inspecties zal ook 
meer rekening worden gehouden met de onderlinge afhankelijkheid van de 
verschillende stadia van de splijtstofkringloop. 

In de Groep atoom- en onderzoekvraagstukken van de Raad werd het overleg 
voortgezet over de nieuwe ontwerp-verordening betreffende de Euratom-
veiligheidscontrole (COM(2002) 99) die bedoelde controle moet aanpassen aan 
nieuwe technische ontwikkelingen en de passende rechtsgrond moet leveren voor de 
tenuitvoerlegging van de Aanvullende Protocollen bij de 
Veiligheidscontrole-overeenkomsten met de IAEA. Dit overleg heeft geresulteerd in 
een aantal toelichtingen, intentieverklaringen en overeenkomsten van de Commissie 
en de delegaties van de lidstaten die werden samengebracht in het document 
"Richtsnoeren voor de toepassing van COM(2002) 99". Dit document zal worden 
gepubliceerd in de vorm van een aanbeveling van de Commissie en zal de 
exploitanten niet-bindend advies verstrekken. Naar verwachting zal de Raad de 
verordening begin 2004 goedkeuren. 

Er is bilateraal overleg geweest met de betrokken lidstaten over de concrete 
toepassing van de bepalingen van de herziene verordening inzake afvalstoffen en de 
details van de tenuitvoerlegging van de Aanvullende Protocollen. Alle lidstaten 
werden uitgenodigd op een vergadering in december 2003 te Luxemburg waarop 
tenuitvoerleggingsvraagstukken werden besproken, met name op het gebied van 
gemeenschappelijke Euratom/IAEA-acties in Europese nucleaire faciliteiten. De 
positieve feedback na deze vergadering doet vermoeden dat dergelijke bijeenkomsten 
ook in de toekomst hun nut kunnen bewijzen en daarom is besloten om er voortaan 
jaarlijks één of twee te organiseren. 

De gedetailleerde resultaten van de 2002-evaluatie van de kwaliteit van de Euratom-
veiligheidscontrole zijn opgenomen in bijlage 1. In het algemeen hebben de 



 

NL 9   NL 

exploitanten hun tevredenheid uitgedrukt over de werking van de Euratom-
veiligheidscontrole met betrekking tot hun installaties. 

De werkzaamheden met het oog op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
veiligheidscontroletechnologieën zijn voortgezet. Nadere gegevens zijn opgenomen 
in bijlage 2. 

In het kader van de uitbreiding van de EU is speciale aandacht besteed aan 
voorbereidende werkzaamheden die een snelle start van de veiligheidscontrole-
inspectie-activiteiten in de nieuwe lidstaten mogelijk moeten maken. De nucleaire 
industrieën van die landen zijn doorgaans beperkt tot kerncentrales en 
opslagfaciliteiten. Er werden bezoeken afgelegd aan de verschillende landen om de 
nodige contacten te leggen en de context van de toekomstige inspectie-activiteiten in 
te schatten. Een uitbreidingswerkgroep heeft in november vergaderd met 
vertegenwoordigers van de IAEA om de toekomstige inspectie-activiteit voor te 
bereiden. Tenslotte is er een programma van gegevensverzameling en technische 
missies opgezet dat in het eerste kwartaal van 2004 zal worden uitgevoerd. 

7.2. Verificatie-activiteiten in het kader van de veiligheidscontrole 

De exploitanten van nucleaire installaties hebben al hun nucleaire inventarissen en 
materiaalstromen aan de Commissie medegedeeld. In de loop van het jaar zijn meer 
dan een miljoen regels boekhouddata ontvangen, meestal in elektronische vorm. Alle 
gegevens zijn gecontroleerd op hun interne en externe consistentie (transit matching) 
en op de overeenstemming met de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomsten 
met derde landen. De materiële fouten en inconsistenties zijn gecorrigeerd na overleg 
met de betrokken exploitanten. In overeenstemming met de verplichtingen van de 
EU krachtens haar veiligheidscontrole-overeenkomsten met de IAEA zijn de 
verslagen over de materiaalboekhouding ook toegezonden aan de IAEA. 

De inspectie-activiteiten van de veiligheidscontrole-inspecteurs van de Commissie 
hebben in 2003 precies 6 366 dagen in beslag genomen, wat bijna 13% minder is dan 
in 2002. Deze vermindering is voornamelijk te danken aan een verdere stroomlijning 
van de inspectie-activiteit en een betere selectie van de prioriteiten. De voornaamste 
problemen en/of resultaten die bij die inspecties aan de orde zijn gekomen, zijn voor 
elk type gecontroleerde installatie samengevat in bijlage 3. 

Als resultaat van de in het kader van hoofdstuk 7 van het Euratom-Verdrag 
uitgevoerde verificaties door de Euratom-veiligheidscontrole kan worden gemeld dat 
er in 2002 geen aanwijzingen zijn gevonden dat kerntechnisch materiaal van zijn 
beoogd doel is afgeleid. Er zijn evenmin aanwijzingen gevonden voor eventuele niet-
naleving van de voorschriften met betrekking tot specifieke veiligheidscontrole-
verbintenissen die de Gemeenschap heeft aangegaan krachtens met derde landen 
gesloten overeenkomsten. 

8. NUCLEAIRE VEILIGHEID – SAMENWERKING MET DE IAEA 

De Commissie werkt samen met de Internationale Organisatie voor atoomenergie 
(IAEA) die wereldwijd belast is met de veiligheidscontrole krachtens het non-
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proliferatieverdrag waartoe alle lidstaten van de Europese Unie zijn toegetreden. 
Nadere gegevens over die samenwerking zijn samengevat in bijlage 4. 

9. NUCLEAIRE VEILIGHEID – ILLEGALE HANDEL 

Ter bestrijding van de illegale handel is de Euratom-veiligheidscontrole blijven 
deelnemen aan de werkzaamheden van de Nuclear Smuggling International 
Technical Working Group (ITWG) van de Non-Proliferation Experts Group (NPEG) 
van de G8. In de Europese Unie werden in 2003 drie gevallen van illegale handel in 
kerntechnisch materiaal ontdekt, waarbij afschermingen met verarmd uraan en 
voorwerpen die thorium bevatten waren betrokken. Voorts waren er tien gevallen 
van illegale handel in radioactieve bronnen.  

10. NUCLEAIRE VEILIGHEID – SAMENWERKING MET ANDERE 
INTERNATIONALE ORGANISATIES 

Als onderdeel van de "energiedialoog" tussen de EU en Rusland werd in november 
2003 in Rome het vierde voortgangsrapport voorgelegd, in aanwezigheid van de heer 
Prodi en president Poetin. Dit rapport bevatte ook een verklaring waarin de EU en 
Rusland hun voornemen uitspreken om nauwer samen te werken op het gebied van 
de nucleaire veiligheid en in dat kader een samenwerkingsprogramma op te zetten 
inzake de boekhouding met betrekking tot en het toezicht op kerntechnisch materiaal. 
De veiligheidscontrolespecialisten van de Commissie hebben voorbereidende 
besprekingen gehad met hun Russische collega's om een gemeenschappelijke 
samenwerkingsprogramma voor te bereiden. Daarbij zijn de krachtlijnen vastgelegd 
van een werkprogramma, inclusief de uitwerking van inspectieprocedures voor 
opwerkings- en splijtstoffabricagefabrieken, de gemeenschappelijke ontwikkeling 
van informaticatoepassingen voor de follow-up van de insluiting van kerntechnisch 
materiaal of andere soortgelijke instrumenten voor het gegevensbeheer in het kader 
van de veiligheidscontrole, het opzetten van gemeenschappelijke opleidings-
programma's en de organisatie van een conferentie in Rusland over het thema van de 
nucleaire veiligheid. 

11. NUCLEAIRE VEILIGHEID – FYSIEKE BESCHERMING 

Euratom is partij bij het Verdrag inzake de fysieke bescherming van kernmaterialen 
van 1979 dat voornamelijk de fysieke bescherming van kerntechnisch materiaal bij 
internationaal vervoer beoogt. In maart 2003 heeft een specifieke werkgroep een 
verslag opgesteld waarin wordt gepleit voor een herziening en versterking van dit 
verdrag. De voorgestelde wijziging moet het stelsel van fysieke bescherming 
stringenter maken door de werkingssfeer van het verdrag uit te breiden tot 
kerntechnisch materiaal bij binnenlands gebruik en binnenlandse opslag en vervoer, 
alsook tot de bescherming van installaties tegen sabotage. Krachtens de voorgestelde 
wijziging blijft de eerste verantwoordelijkheid voor de fysieke bescherming bij elke 
staat afzonderlijk liggen. Voorts wordt ook voorgesteld om in het verdrag de 
juridisch afdwingbare verbintenis op te nemen dat de fundamentele doelstellingen en 
beginselen van de fysieke bescherming, als vastgelegd door de raad van bestuur van 
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de IAEA, zullen worden nageleefd. Eind 2003 was er nog geen beslissing over een 
conferentie met betrekking tot deze wijziging genomen. 

12. INTERNATIONALE SAMENWERKING 

Gedurende 2003 werden de samenwerkingsovereenkomsten van de Gemeenschap 
met de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Australië tot volle tevredenheid 
van alle betrokken partijen uitgevoerd. Het bilateraal overleg tussen de Commissie 
en Canada, respectievelijk de VS, heeft de goede relaties tussen de partijen 
bevestigd. 

Er is enige vooruitgang geboekt bij de onderhandelingen over overeenkomsten met 
Japan en China. Hoewel de overeenkomst met Japan nog niet kon worden afgerond 
wegens moeilijkheden die in dat land tijdens de ontwerp-goedkeuringsprocedure zijn 
gerezen, is de hoop gewettigd dat in 2004 overeenstemming zal worden bereikt over 
een compromistekst. De Raad heeft ondertussen een onderhandelingsmandaat 
verleend aan de Commissie om met China te onderhandelen over een 
samenwerkingsovereenkomst; bedoelde onderhandelingen zullen weldra van start 
gaan. 

13. FINANCIËLE MIDDELEN 

In artikel 174 van het Euratom-Verdrag wordt uitdrukkelijk bepaald dat in de 
Gemeenschapsbegroting moet worden voorzien in middelen voor operationele 
uitgaven met betrekking tot de veiligheidscontrole. Voor 2003 bedroegen de 
specifieke operationele kredieten in de EU-begroting ten behoeve van de Euratom-
veiligheidscontrole 18,8 miljoen euro. Van dat bedrag is 13 miljoen euro (70%) 
daadwerkelijk besteed. Nadere gegevens zijn opgenomen in bijlage 5. 

Eind 2003 waren er in het totaal 302 ambtenaren belast met opdrachten op het gebied 
van nucleaire veiligheid en beveiliging, waarvan 182 werkten als nucleaire 
inspecteurs. Nadere gegevens over het personeelsbestand en -gebruik zijn 
opgenomen in bijlage 5. 

14. ALGEMENE CONCLUSIES 

2003 was een belangrijk jaar voor de herstructurering van de activiteit van de 
Commissie op nucleair gebied, die naar verwachting belangrijke operationele 
synergieën moet voortbrengen en het bijvoorbeeld voor de Commissie mogelijk moet 
maken het aantal inspecties in de nucleaire faciliteiten van de lidstaten op te voeren. 

Als het nucleair pakket, het grote wetgevingsinitiatief van 2003, wordt aangenomen, 
zal dat resulteren in een geharmoniseerd hoog niveau van veiligheidsnormen in de 
nucleaire installaties in de gehele uitgebreide EU en zal tevens zijn gewaarborgd dat 
afdoende financiële middelen worden gereserveerd voor de ontmanteling van 
nucleaire installaties en voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval. 
De vaststelling van de richtlijn inzake de controle op hoogactieve ingekapselde 
radioactieve bronnen zal ertoe bijdragen dat potentieel gevaarlijke bronnen op 
correcte wijze worden geregistreerd, beheerd en verwijderd. De Commissie heeft er 
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ook nauwgezet op toegezien dat de lidstaten de communautaire wetgeving in 
nationale wetgeving hebben omgezet. 

De Commissie heeft actief deelgenomen aan de werkzaamheden van de 
internationale fora inzake nucleaire veiligheid, afvalstoffenbeheer, veiligheids-
controle, stralingsbescherming en vervoer van radioactief materiaal. Zij is de centrale 
spelverdeler gebleven in het raam van de communautaire regelingen voor reactie op 
belangrijke radiologische noodsituaties. 

Wat de Euratom-veiligheidscontrole betreft, heeft de Commissie veel vooruitgang 
geboekt bij de praktische tenuitvoerlegging van de nieuwe taakomschrijving voor de 
Euratom-veiligheidscontrole. Er is vooruitgang geboekt bij het overleg met de Raad 
over de herziening van de veiligheidscontrole-verordening. De Commissie heeft ook 
grote vorderingen gemaakt bij de voorbereidende werkzaamheden met het oog op de 
tenuitvoerlegging van de Aanvullende Protocollen. Uit een enquête bij de 
exploitanten inzake hun evaluatie van de activiteit van de Euratom-
veiligheidscontrole blijkt dat zij in het algemeen tevreden zijn over de wijze waarop 
de Commissie de veiligheidscontrole ten uitvoer legt. 

Uit de inspecties op het terrein en de beoordeling van de door de houders van 
kerntechnisch materiaal ingediende boekhoudrapporten blijkt dat niets doet 
vermoeden dat in de Europese Unie in 2003 kerntechnisch materiaal is aangewend 
voor andere doeleinden dan waarvoor de gebruikers verklaard hebben het te 
bestemmen. Er zijn evenmin aanwijzingen gevonden voor enige niet-naleving van de 
internationale overeenkomsten. Uit een statistische evaluatie van de 
boekhoudrapporten blijkt dat de boekhoudsystemen voor kerntechnisch materiaal 
van alle grote exploitanten voldoen aan de internationale normen. 

De in 2003 geleverde inspanningen leggen een gezonde basis voor DG TREN om 
zijn activiteiten op nucleaire gebied verder te ontwikkelen. Dat zal ertoe bijdragen de 
optie van kernenergie open te houden, wat kan resulteren in een duurzame 
energiemix, een kleinere afhankelijkheid van ingevoerde energie en een betere 
bescherming van het milieu dankzij een vermindering van de totale CO2-uitstoot. 
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ANNEX 1 

Euratom Safeguards Performance – Detailed evaluation of the survey of operators 2002 

The survey contained 29 questions, divided into five groups (general safeguards issues, 
transmission of data to Euratom Safeguards, quality of Euratom Safeguards’ information on 
inspections, evaluation of inspection issues, and wider issues). 

A total of 72 questionnaires were sent to all the major nuclear installations as well as to a 
representative sample of all the other nuclear installations in the European Union (EU). 84% 
of the questionnaires were returned and between 82% and 100% of the individual questions 
were answered. Thus, the size of the response permits conclusions to be drawn about the 
image and performance of the Euratom Safeguards authorities. Overall, operators noted their 
satisfaction concerning the image and the performance of Euratom Safeguards in their 
installations. 

The costs to the operators of a safeguards infrastructure to meet Euratom requirements 
compared to the costs of meeting other statutory obligations were felt to be not very high. 

Operators expressed reservations concerning remote transmission of real-time accountancy 
data, surveillance images, and non-destructive assay results from their facilities to Euratom 
Safeguards headquarters in Luxembourg. 

With regard to the quality of information on inspections, operators appear to be very satisfied 
with communication with Euratom Safeguards inspectors during inspections, and most 
operators welcome the follow-up letters sent after inspections. Nonetheless, the evaluation 
indicated that communication channels outside inspections need to be improved. 

Regarding the evaluation of inspection issues, the answers revealed that the majority of 
operators of power reactors, enrichment plants and reprocessing plants are not satisfied with 
coordination/cooperation between Euratom Safeguards and the International Atomic Energy 
Agency (IAEA). This is an important finding which needs to be followed up. On the other 
hand, there is reasonably good continuity in the approaches followed during two consecutive 
inspections conducted by Euratom Safeguards inspectors. The replies concerning the 
professional abilities of Euratom inspectors confirmed their knowledge and thorough 
understanding of their working environment. 

The balance between cost and effectiveness in the way in which inspections are organised and 
conducted is rated as medium. However, operators did not suggest measures to increase the 
effectiveness and efficiency of inspections, nor did they identify ways to improve the balance 
between cost and effectiveness. Most operators were not very enthusiastic about providing 
more support to Euratom Safeguards in exchange for a less intrusive inspector presence. 

As to the wider framework, operators were opposed to the inclusion of safety, security, 
physical protection, and radiological protection in the tasks of the Euratom Safeguards 
inspectors. The views were somewhat divided on the question of whether or not the Euratom 
Safeguards system contributes to improving the quality of the nuclear accountancy system, 
the commercial relations/image, and the quality control system of the operators. The 
consensus view was that two to three years would be a suitable interval between future quality 
surveys. 
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ANNEX 2 

Progress in Safeguards Technology 

In 2003, work continued on the development and implementation of new safeguards 
technologies including the new digital surveillance systems. These systems have motion 
detection and image data treatment applications already incorporated in the delivered systems. 
These advanced features provide valuable assistance and they save time when viewing or 
reviewing images. The installation of one of these units at the Trillo nuclear power plant 
(Spain) was the first in the presence of the IAEA. This was an important step on the path to 
approval of the equipment for routine use by the IAEA. 

With regard to existing equipment, development work has continued on the improvement of 
hand-held instruments and associated software for measuring gamma radiation. 

A special instrument for the measurement of fresh, highly enriched fuel elements was 
developed in 2003 and installed at the FRM2 reactor in Munich. 

In terms of new equipment, the Commission participated in a demonstration of a Digital 
Cerenkov Device for viewing irradiated nuclear fuel stored under water at the Ringhals power 
plant in Sweden. The device has the potential to view irradiated fuel with a cooling time in 
excess of 20 years or a low burn-up. 

The Commission has also been exploring the possibility of using Virtual Private Networks 
over the telephone network to provide a secure means of data transmission. Following a 
workshop held in Luxembourg in March 2003 the requirements and boundary conditions were 
established for secure data transmission from nuclear sites to Luxembourg. 
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ANNEX 3 

Euratom Safeguards: Detailed inspection findings 

In 2003 inspection activities conducted by Commission Safeguards inspectors amounted to 
6366 person-inspection days, down by almost 13% in comparison with 2002. This fall mainly 
resulted from further streamlining and prioritisation of inspection activities. 

The main concerns and/or results achieved in the course of the inspection activities for each 
type of installations under control are summarised below. 

Reprocessing facilities13 

The nuclear fuel reprocessing installations at THORP, Sellafield, UK, and at UP2/UP3, La 
Hague, France are characterised by their high throughput14, automation, and limited access to 
the process areas. The current safeguards approach for these plants comprises high frequency 
inspections and automated unattended instrumentation to verify the nuclear material flow, a 
significant part of which is plutonium. Both sites have on-site laboratories, operated by 
analysts from DG JRC-ITU, in which verification measurements are performed. 

THORP was in normal production mode throughout 2003 with the exception of a planned 
shutdown during the months of October and November. Investigations continued on the 
apparent bias of the operator's input sample results from 2001 with particular emphasis on the 
calibration of the material used for verification of input solutions. The annual Physical 
Inventory and the Material Balance presented by BNFL were accepted. 

Apart from a few short technical shut-down periods, the Magnox reprocessing facilities at 
Sellafield were in operation at a high throughput during the year. The first plutonium was 
introduced in the new Store 9 Extension in November 2002. Verification activities in these 
plants and in other Magnox related facilities on the Sellafield site were satisfactorily 
concluded. Some reservations however, had to be made in respect of some old plutonium 
stores where access is restricted due to radiological conditions, as well as in respect of some 
very old plants being decommissioned. 

The UP2/800 reprocessing plant was in operation during the whole of 2003. Efforts were 
made to optimise inspection activities. In particular, a revised safeguards approach was 
successfully tested in the irradiated fuel storage ponds; this will halve the inspection 
manpower needed to safeguard these ponds. The annual physical inventory verifications were 
successful in the plutonium stores. With respect to the UP2/800 chemical process, the 
verifications performed confirmed a problem concerning high values of Material 
Unaccounted For (MUF) for uranium and uranium 235 which had already been detected in 
2002. The issue is still under investigation by COGEMA. The cumulative “Shipper-Receiver 
Difference” declarations for the unit for recycling of aged separated plutonium are higher than 
expected and might represent a new problem. This issue is also being examined by 
COGEMA. 

                                                 
13 At reprocessing plants, irradiated fuel assemblies received from power reactors are processed 

chemically to separate uranium and plutonium from the highly radioactive fission products. The 
separated nuclear materials can be re-introduced into the fuel cycle. 

14 The total annual throughput of these three facilities adds up to over 3000 tonnes of fuel containing more 
than 20 tonnes of plutonium. 
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The UP3 reprocessing plant was in operation from January to December 2003. The annual 
physical inventory carried out in August 2003 was satisfactorily completed. The installed 
instrumentation to verify the plutonium product input and output was upgraded and updated 
satisfactorily. The operator announced the start of reprocessing of research reactor fuel in 
2005; this will have an impact on the safeguards strategy for the plant as it will involve 
handling highly enriched uranium. 

Enrichment facilities15 

At the three Urenco centrifuge enrichment plants at Almelo (NL), Gronau (D) and 
Capenhurst (UK), sample taking for subsequent High Performance Trace Analysis (HPTA) is 
now routinely used to confirm that only low-enriched uranium is produced. The analysis of 
the samples started in 2003. 

Meetings were held between Urenco, the Member States involved, the IAEA and the 
European Commission to prepare for the implementation of the Additional Protocol in the 
Urenco plants at Almelo, Gronau and Jülich (D). 

The diffusion enrichment plant, Eurodif Production at Pierrelatte, France, was subjected to 
weekly import and export verifications throughout 2003. The operator cooperated with the 
Commission’s request concerning the presentation of product for verification and sealing 
before export from the European Union. 

The annual inventory verification was carried out in the first week of February 2003. 
Additional verification activities in two other installations were required before the annual 
inventory verification could be successfully concluded. 

Constraints placed by France on the inspectors due to the “particular status”16 of the 
installation remain in force, which create unsatisfactory verification conditions. 

Within the limits set by these constraints, no evidence of diversion of nuclear material under 
safeguards was found. 

Installations for the Fabrication of Mixed Oxide Fuels (MOX)17 

At the Belgonucléaire MOX fuel fabrication plant at Dessel, Belgium, there is an apparent 
trend in the cumulative MUF. Although the individual MUF figure for the year 2003 was 
statistically acceptable, the quantities of nuclear material established during all recent annual 
physical inventory takings were systematically higher than the declared book figures. The 
operator is conducting a joint investigation with DG TREN to identify the possible cause for 
this trend. 

                                                 
15 Modern Light Water Reactors need fuel with about 3 to 5 percent of the fissionable uranium isotope 

U235. As natural uranium contains only 0.7 percent of this nuclide, an enrichment process is needed to 
achieve the desired concentration. In the European Union, two companies offer this service for civil 
customers: URENCO and EURODIF. 

16 Due to the presence of material not under safeguards in the material balance area of EURODIF 
Production S.A. 

17 In MOX Fuel Fabrication Plans, the plutonium oxide produced in reprocessing installations is used in a 
mixture with uranium oxide to fabricate MOX fuel elements for subsequent use in nuclear power plants. 
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Active commissioning of the Sellafield MOX Plant (SMP) in the UK continued. However, 
operational problems caused production delays throughout the year. These problems were one 
of the causes of the higher than expected MUF. The operator has started remedial work and 
has planned improvements of the concerned systems. Progress has been made in discussions 
with the operator and UK national authorities on data transfer to Luxembourg for evaluation. 

The decommissioning of the Siemens Mixed Oxide fuel fabrication plant in Hanau, 
Germany is progressing well and is expected to lead to a reduction of the inspection 
frequency there in 2004. 

The results of the annual Physical Inventory Verification (PIV) at the COGEMA MOX 
fabrication plant at Cadarache in France were not entirely satisfactory owing to the high 
values of MUF. There is, however, no evidence that safeguarded nuclear material has been 
diverted from its intended use. The operator has made a commitment to re-measure all 
materials identified as being a potential source of the discrepancies. 

LEU and HEU Fuel Fabrication Plants, Conversion Facilities18 

At BNFL Springfields in the UK, a large natural and low-enriched uranium conversion and 
fuel fabrication plant, the annual Physical Inventory Verification revealed shortcomings in the 
stocktaking arrangements for a limited area of the plant. A task force was set up by the 
operator to improve the nuclear material management. 

At Fabbricazione Nucleare LEU fabrication plant in Bosco Marengo, Italy, the operator 
has finished the repackaging of the low enriched and natural uranium oxide which remained 
in the installation after fabrication activities were stopped. The material was verified and 
sealed; it will be kept contained for a long period of time. 

At the FBFC LEU fabrication plant Romans, France, a systematic error was discovered in 
the declared tare weights of uranium powders shipped to FBFC in Dessel, Belgium. The 
accountancy declarations have since been corrected accordingly. 

Following evaluation, satisfactory explanations were also found for a series of positive MUF 
values at the FBFC LEU fabrication plant at Dessel in Belgium. 

Nuclear Power and Research Reactors19, other installations and facilities 

The formal status of Unit 1 of the Gundremmingen power plant in Germany was changed 
from closed down to decommissioned as was the status of the Zwentendorf project in 
Austria, which was abandoned before Austria became an EU member. Both power plants are 

                                                 
18 At LEU Fuel Fabrication Plants, fuel assemblies are produced from low enriched uranium (LEU) for 

subsequent use in nuclear power plants. In HEU Fuel Fabrication Plants, fuel elements for research 
reactors that use high-enriched uranium (HEU) are manufactured. 

19 Most of the nuclear power reactors operated in the European Union are of the Light Water Reactor type 
(LWR), i.e. the reactors are cooled and moderated with normal water. In addition, the UK operates 
MAGNOX and Advanced Gas Cooled Reactors (AGR) which are moderated with graphite and cooled 
with CO2 gas. The operation of LWRs using LEU is characterised by long periods (12-18 months) of 
continuous operation. These periods, when the in-core fuel is inaccessible, are followed by outages 
typically lasting 2-4 weeks when about one third of the (used) core fuel is exchanged for fresh fuel from 
Fuel Fabrication Plants. LWRs are inspected during this outage period when all the fuel is accessible for 
verification. 
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still being decommissioned but inspection visits confirmed that massive reconstruction would 
be needed before the plants could be made usable. 

Initiatives are underway to remove the Dodewaard reactor in the Netherlands from the list of 
safeguarded plants, the remaining action being the final shutdown of the facility and the 
subsequent shipments of the remaining nuclear material, accompanied by the necessary 
inspections. 

During a check of the spent fuel pond at the Oskarshamn Power Plant in Sweden the 
operator found that a fuel rod appeared to be missing from a storage cassette. The matter was 
treated seriously and it took concurrent investigations by the Commission and the IAEA to 
clarify the situation which goes back to the time before Sweden joined the EU. 

In Finland the start of inspection work in two power plants was delayed because of plant 
security not accepting the inspector’s passport as a valid document. In both cases, the matter 
could only be resolved by negotiation and through the intervention of the Finnish State 
Authority (STUK). Inspectors also experienced difficulties in gaining access to facilities in 
France where an operator’s health physics service refused to accept the inspector’s radiation 
protection passport, even though it was properly in order and up to date. 

Operators’ uncertainty with respect to the progress/handling of verification requests led to 
growing pressure for clarification. This was specifically felt in plants in Belgium: Doel, 
Tihange, and Belgonucléaire. 

At the BR2 reactor in Mol, Belgium, an Advanced Thermal Power monitor was installed by 
the IAEA to verify the declaration of the operating history and guarantee the absence of 
undeclared production of plutonium. The BR2 reactor is the first research reactor in the EU to 
be equipped with such a monitor. The device is still being tested. 

Inspections to verify the transfer of spent fuel to CASTOR casks continued to be of 
particular concern. In view of the envisaged medium to long term storage of these containers 
at reactor sites in Germany, Belgium and Spain, their contents were measured by DG TREN 
I before loading and subsequently brought under multiple containment and surveillance 
systems. Due to recurring technical problems during the loading, drying and closing of the 
CASTOR flasks, inspections proved to be difficult to plan. As the above countries have to 
empty their reactor ponds for operational purposes, these activities required more human 
resources than expected. 

A new store for spent fuel and plutonium (MAGENTA) is to be constructed at Cadarache in 
France and is expected to be operational in 2009. The French authorities and the plants’ 
management presented the project to the Commission at an early stage in order to allow DG 
TREN’s requirements to be met. 

Anticipating the entry into force of the Additional Protocol, the IAEA insisted on visiting a 
large number of locations containing small quantities of nuclear material (Locations Outside 
Facilities - LOF). This caused a substantial additional inspection burden for DG TREN. 
However, on occasions these inspections led to unexpected findings, for example at the 
University of Vienna a small sample of highly enriched uranium, which had not been 
recorded as such, was found. 
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Material Balance Evaluation of Bulk-Handling Facilities 

In bulk handling facilities (Conversion Plants, Enrichment Plants, Fuel Fabrication Plants, 
and, Reprocessing Plants) nuclear material is mostly processed in loose forms, such as 
powders or liquids. Measurement uncertainties and particularities of the process lead to 
differences between the book inventory and the physical reality (known as Material 
Unaccounted For, MUF). The MUF is established at the operator’s own annual physical 
inventory taking. It is verified by the inspectors of DG TREN, who do their own verifications 
and measurements. 

In 2003, the Material Balance Evaluation focused on 

– the evaluation of differences between operators’ declarations and inspectors’ 
measurement results obtained by Destructive Analysis (DA), 

– evaluation of the MUF declared by the facility, 

– evaluation of the cumulative MUF, which is the algebraic sum of the MUF for 
a Material Balance Area (MBA) over time, and 

– Shipper-Receiver Differences (SRD)20. 

The entire evaluation of MUF, cumulative MUF and SRD was based on data collected from 
the Euratom Safeguards accountancy database which means that the French bulk-handling 
MBAs for which no declarations exist were excluded from the evaluation. Small bulk-
handling MBAs with a physical ending or a throughput less than two significant quantities21, 
as well as those plants decommissioned in 2003, were excluded from the evaluation. 

No evidence was found to suggest that, in the bulk-handling facilities of the EU, source 
materials or special fissile materials were diverted from their intended uses as declared by the 
operators. It found that, without exception, operators’ measurement systems comply with the 
most recent international standards. Nevertheless, some problems were revealed. At the large 
BNFL uranium conversion and fuel fabrication plant at Springfields in the UK, the MUF 
cannot be explained by measurement uncertainties alone. In addition, there was still evidence 
of biases in the cumulative MUF for some bulk-handling facilities, which have to be further 
investigated to identify the required corrective actions. 

                                                 
20 ‘Shipper-Receiver Difference’ means the difference between the quantity of nuclear material in a batch 

as stated by the shipping material balance area and as measured at the receiving material balance area. 
21 Significant quantities are used in establishing the quantity component of the safeguards inspection goal, 

e.g. 8 kg plutonium, 25 kg high enriched uranium and 75 kg low enriched uranium. 
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ANNEX 4 

CO-OPERATION WITH THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 

The IAEA Safeguards Implementation Report (SIR) 

The SIR 2002 concluded that there was no evidence of diversion of nuclear material or 
misuse of equipment or facilities placed under safeguards in the European Union. 

The SIR 2002 acknowledged that collaboration with Euratom and Member State support 
programmes made it possible to achieve significant advances in safeguards technology and 
verification procedures. Trials were carried out in various EU installations in the areas of 
surveillance systems, short notice random inspections, and remote monitoring, as were field 
tests on implementing the Additional Protocol (research centres in Finland and in the 
Netherlands). A workplan for Flowsheet Verification (FSV) of neptunium was discussed and 
agreed with the ITU at Karlsruhe and the implementation of FSV measures is expected to 
begin shortly. 

In line with the New Partnership Approach arrangements and in order to save resources, the 
IAEA and Euratom Safeguards continued to share the purchase, operational and maintenance 
costs of equipment installed in facilities under IAEA safeguards. 

A seminar on the New Partnership Approach, jointly developed by the Agency and Euratom, 
was held in Vienna. Many of the IAEA’s routine training courses were attended by inspectors 
from DG TREN and conversely, IAEA inspectors attended courses given by DG TREN, thus 
maintaining cooperation on training. 

In addition to its global conclusions, the SIR 2002 made recommendations for improvement 
in specific areas. These recommendations may be summarised as follows: 

•  Problems occurred when nuclear material remained in closed shipping containers at 
reactors over long periods. The practicalities of extending the area under surveillance and 
of sealing the shipping containers before their removal are being investigated. 

•  The issue of verifying that there has been no undeclared production of plutonium in the 
EU’s three large research reactors will be settled once power monitors are installed at the 
reactors concerned. Indeed, the first power monitor was installed in 2003 at the BR2 
reactor in Belgium. 

•  Corrective actions need to be taken as soon as possible after a Containment and 
Surveillance (C/S) failure is detected. The IAEA intends to install a newer generation of 
C/S equipment, improve equipment reliability, and provide backup measures for C/S 
applied to reactor cores (particularly during open core periods). 

Several meetings of Working Groups and the Liaison Committee took place to discuss these 
and other topics. Because the Euratom Safeguards Office underwent extensive reorganisation, 
which will lead to changes in the implementation of safeguards with the IAEA, the New 
Partnership Approach (NPA) arrangements need to be reviewed to reflect these changes and 
to seek new efficiency and enhanced cooperation. The IAEA has called for a meeting to 
discuss forthcoming changes and their potential impact. 
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Additional Protocol and integrated safeguards 

The aim of the Additional Protocols is to increase the IAEA’s capabilities to detect 
undeclared nuclear materials and activities in violation of the Non-Proliferation Treaty (NPT). 
In 2003, Euratom Safeguards continued to play a key role in preparing for the implementation 
of the Additional Protocol in the European Union, on issues such as harmonising and 
standardising reporting under the Additional Protocol22, arrangements for users with small 
quantities of nuclear material for non-fuel cycle related activities and joint visits with the 
IAEA to confirm the status of decommissioned facilities. Dedicated reporting software23, 
developed by the Commission, was supplied to all the Member States for trials. The 
conceptual work on site definitions, developed jointly by DG TREN H and the EU Member 
States, is now reflected in the revised IAEA Guidelines for reporting and can be considered as 
the international standard on site definition. 

By the end of 2003, all EU Member States had ratified the Additional Protocol and the 
majority had put the corresponding implementing arrangements in place. In line with Annex 
III of the EU-NNWS (non-nuclear Weapons States) Additional Protocol, known as the “Side 
Letter”, the Commission the Commission agreed to accept the transfer of certain activities 
which are the responsibility of the Member States. Provision for the acceding Member States 
to become parties to the EU-NNWS Additional Protocol24 was made in close cooperation 
with the Commission’s Legal Service and the IAEA. 

                                                 
22 The implementation paper for the so-called Side Letter and non-Side Letter Member States has been 

merged as the differences turned out to be of only minor relevance. 
23 CAPE, Commission Additional Protocol Editor. 
24 The Additional Protocol does not provide for its own accession clause, but the Safeguards 

Agreement does. 
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ANNEX 5 

RESOURCES 

Budget Appropriations for Nuclear Safeguards 

Article 174 of the Euratom Treaty specifically mentions the necessity to include 
appropriations in the Commission's budget for operational expenditure related to nuclear 
safeguards activity. 

On this legal basis, safeguards activities are financed from two types of budget 
appropriations: 

- A general “administrative” appropriation involving the costs of Euratom 
Safeguards overheads such as general IT equipment, telecommunications, etc. 
(Part A of the Budget, chapters A-70 and A-24), as well as a specific 
appropriation for the medical survey and the radiation protection of the 
inspectors (Part A of the Budget, line A-1420); 

- Specific “operational” appropriations allocated for expenditure directly related 
to nuclear safeguards such as mission costs, rental of offices on site (including 
on site laboratories), purchase of technical equipment and samples taking and 
analysis, contracts for services (i.e. maintenance and repairs), transportation of 
equipment and samples, training, etc., necessary for Euratom Safeguards 
activities (Part B of the Budget, chapter B4-20). 

For 2003, specific operational appropriations in the EU budget for Euratom Safeguards came 
to €18.8 million. Of that amount, €13 million (70%) was actually committed. The expenditure 
was broken down as follows: 

•  Inspection mission costs (travel, daily allowances) €3.8m (29.2%) 

•  Rental of offices for the inspectors on inspected sites 
(and related equipment costs) 

€0.5m (3.8%) 

•  Purchase, installation, maintenance and repair of 
equipment on site, including IT, analysis of samples, 
and related costs such as transport, consumables, 
spare parts, etc. 

€2.0m (15.4%) 

•  Investments made in large scale plutonium bulk 
handling plants and related maintenance, operation 
and logistics 

€6.0m  (46.2%) 

•  Administrative and technical assistance, training for 
inspectors, and other expenses (including special 
insurance coverage) 

€0.7m (5.4%) 
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Staff Resources and Utilisation 

As of 31 December 2003, 95 officials were working in Directorate H (Nuclear Safety and 
Security), and 189 officials in Directorate I (Nuclear Inspection). In addition, the office of the 
deputy Director General, charged with the coordination of nuclear matters, comprised 5 
persons. In addition, a total of 13 officials of Directorate A in Luxembourg were allocated to a 
number of administrative tasks related to both Directorates. 

Thus, an overall total of 302 officials were working in the field of nuclear safety and security, 
of which 182 were Nuclear Inspectors. 

In addition, the work of both Directorates was supported by a total of 19 external personnel. 
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ANNEX 6 

Table 1 - Quantities of nuclear material under Euratom safeguards (t) 

 End 1990 End 1995 End 20011) End 20021) End 20031) 

Plutonium 203 406 548 569 590

Uranium 

Total 

HEU2) 

LEU3) 

NU4) 

DU5) 

 

200 400 

13 

32 000 

44 000 

124 400 

269 100

11

46 700

51 400

171 000

314 610

10

57 000

52 700

204 900

 

318 710 

10 

58 500 

47 700 

212 500 

325 510

10

59 700

42 600

223 200

Thorium 2 600 4 600 4 500 4 500 4 400

1) Quantities based on final reported data 

2) High enriched uranium 

3) Low enriched uranium 

4) Natural uranium 

5) Depleted uranium 

Table 2 - Inspection activities of Euratom Safeguards 

Person days of 
inspection in: 1999 2000 2001 2002 2003 

Non-Nuclear 
Weapon States 2412 2113 2328 2348 1990 

France 3492 3426 2934 2539 2266 

UK 2871 2895 2399 2404 2110 

Total 8775 8434 7661 7291 6366 
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Table 3 – Euratom Safeguards budget 2003 

Expenditure committed for the specific appropriations 

Table 3A: Line B4-2000  

Safeguard inspections, training and retraining of inspectors 

Topics Expenditure (€ ’000) 

a) Studies, convocation of experts, publications 50 

b) Mission costs 3,744 

c) Transportation for staff and equipment 640 

d) Rental of offices and special services on sites 456 

e) Internships and training 30 

f) Special insurance 40 

TOTAL 4,960 (out of 5,700) 

Table 3B: Line B4-2020 

Sampling and analyses, equipment, specific work, provision of services and transport 

Topics Expenditure 
(€ ’000) 

a) Administrative and technical assistance 135 

b) Purchase of surveillance equipment 463 

c) Purchase of measurement equipment 118 

d) Purchase of equipment for seals  

e) Purchase and maintenance of computing equipment directly linked to inspections 109 

f) Costs for destructive analysis  

g) Equipment spares, repairs, accessories and maintenance 282 

h) Consumable items, purchase of sources, transport of radioactive materials 47 

i) Monitoring (warning system based in Luxembourg) 52 

j) Software (accountancy program, management and firewall) 794 

TOTAL 2,000 (out of 5,500) 
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Table 3C:  

Line B4-2021: Specific safeguards for large-scale plutonium processing plants 

Topics Expenditure (€ ’000) 

a) Sellafield – BNFL (THORP, MOX) 294 

b) La Hague – COGEMA (UP3, UP2) 205 

c) Cadarache – COGEMA 10 

d) Marcoule – MELOX 30 

e) Dessel – BELGONUCLEAIRE 15 

f) On site laboratories (initial investments 
and operations) 

3,563 

g) Software (on sites) 223 

h) Maintenance & repairs (equipment, 
hardware and software support) 

1,129 

i) Software development (new applications, 
new equipment ) 

531 

TOTAL 6,000 (out of 7,400) 

Table 3D 

Line A0-1420: Health checks for staff exposed to radiation 

Topics Expenditure (€ ’000) 

a) Gamma spectrometry and toxicological 
analysis (non-standard) 

5 

b) Measurement equipment (dosimeters) 29 

c) Maintenance and calibration 15 

d) Material, services and other 
contamination controls 

46 

e) Mission costs (for body-counter) 35 

f) Other running expenses 20 

TOTAL 150 (out of 215) 
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Table 4 – DG TREN Safeguards budget 1991-2003 (€ million) 

Evolution of expenditure for the specific budget appropriations 

Budget Line 1991 1995 2003 

Safeguard inspections, 
training and retraining 
of inspectors 

(B4-2000) 

2.5 4.2 5.7 

Sampling and analyses, 
equipment, specific 
work, provision of 
services and transport 

(B4-2020) 

2.3 3.2 5.5 

Specific safeguards for 
large-scale plutonium 
processing plants 

(B4-2021) 

2.6 10 7.4 

Health checks for staff 
exposed to radiation 

(A0-1420) 

0.1 0.3 0.2 

TOTAL 7.5 17.7* 18.8 

*In addition, €1.8 million was spent on cooperation with Russia. 


