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Rådets tekst Ændringsforslag

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 8
Titel

Forslag til Rådets forordning om oprettelse 
af et instrument for bistand til sikkerhed på 
det nukleare område

Forslag til Rådets forordning om oprettelse 
af et instrument for samarbejde om 
sikkerhed på det nukleare område

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til bistand til sikkerhed på det nukleare område synes at være uhensigtsmæssig, 
idet dette instrument har få operative bestemmelser, som vedrører sikkerhedsaspektet i 
forbindelse med samarbejdet med tredjelande. 
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Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 9
Henvisning1 a (ny)

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 308,

Or. en

Begrundelse

Forslaget til Rådets forordning skal erstatte vigtige rådsafgørelser, som henviser til EF-
traktaten som f.eks. Rådets afgørelse 98/381/EF, Euratom af 5. juni 1998 om et 
fællesskabsbidrag til Tjernobyl-reaktorfonden under Den Europæiske Bank for Genopbygning 
og Udvikling og Rådets afgørelse 2001/824/EF, Euratom af 16. november 2001 om et 
yderligere bidrag fra Det Europæiske Fællesskab til Tjernobyl-reaktorfonden under Den 
Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling. Det forslag, som for øjeblikket er til 
behandling, om at afsætte midler til Tjernobyl-reaktorfonden i 2007 (2006/0102(CNS)) er 
også baseret på både EF- og Euratom-traktaten.

Der er derfor ingen grund til at begrænse retsgrundlaget for dette nye instrument til 
udelukkende Euratom-traktaten, idet det vedrører sikkerheden ved nukleare installationer i 
tredjelande, herunder midler til Tjernobyl-reaktorfonden. Det er derfor uacceptabelt at 
begrænse Europa-Parlamentets indflydelse ved kun at henvise til Euratom-traktaten. EF-
traktatens artikel 308 er forenelig med Euratom-traktatens artikel 203 og bør finde 
anvendelse på denne forordning.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 10
Betragtning 2

(2) Tjernobyl-ulykken i 1986 satte fokus på 
den nukleare sikkerheds globale betydning.
Af hensyn til indfrielsen af traktatens 
målsætning om at gennemføre 
beskyttelsesforanstaltninger, der vil fjerne 
farerne for befolkningernes liv og sundhed, 
bør Det Europæiske Atomenergifællesskab 
(i det følgende benævnt "Fællesskabet") 
kunne støtte nuklear sikkerhed i tredjelande.

(2) Tjernobyl-ulykken i 1986 satte fokus på 
de dramatiske globale økonomiske, 
miljømæssige, sociale og sundhedsmæssige 
følger af en sådan katastrofe. Af hensyn til 
reduktionen af risiciene for befolkningernes 
liv og sundhed, bør medlemsstaterne og Det 
Europæiske Atomenergifællesskab (i det 
følgende benævnt "Fællesskabet") kunne 
støtte en sikker nedlukning af eksisterende 
farlige og navnlig forurenende nukleare 
anlæg i tredjelande.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege den tragiske karakter af Tjernobyl-katastrofen i 1986, som bør 
føre til finansielle foranstaltninger for at fremskynde oprydningen på tidligere anlæg og 
lukning af anlæg med en høj risiko og navnlig forurenende nukleare anlæg.

Ændringsforslag af Romana Jordan Cizelj

Ændringsforslag 11
Betragtning 2

(2) Tjernobyl-ulykken i 1986 satte fokus på 
den nukleare sikkerheds globale betydning.
Af hensyn til indfrielsen af traktatens 
målsætning om at gennemføre 
beskyttelsesforanstaltninger, der vil fjerne 
farerne for befolkningernes liv og sundhed, 
bør Det Europæiske Atomenergifællesskab 
(i det følgende benævnt "Fællesskabet") 
kunne støtte nuklear sikkerhed i tredjelande.

(2) Tjernobyl-ulykken i 1986 satte fokus på 
den nukleare sikkerheds globale betydning.
Af hensyn til indfrielsen af traktatens 
målsætning om at gennemføre 
beskyttelsesforanstaltninger, der vil fjerne 
farerne for befolkningernes liv og sundhed, 
bør Det Europæiske Atomenergifællesskab 
(i det følgende benævnt "Fællesskabet") 
også kunne støtte nuklear sikkerhed i 
tredjelande.

Or. sl

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 12
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Der findes en tilsvarende 
samarbejdsaftale med De Forenede Staters 
Energiministerium (den nationale 
forvaltning for nuklear sikkerhed) om 
forskning i og udvikling af 
sikkerhedskontrol med nukleare materialer, 
herunder koordinering af de pågældende 
programmer.

Or. en

Begrundelse

Der har i lang tid eksisteret en aftale mellem De Forenede Staters Energiministerium om 
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samarbejde om forskning i nuklear sikkerhedskontrol.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 13
Betragtning 5

(5) Der er særligt behov for, at Fællesskabet 
fortsætter sin indsats for fremme af nuklear 
sikkerhed og gennemførelse af effektiv 
sikkerhedskontrol med nukleare materialer i 
tredjelande på basis af erfaringerne med 
gensidig konsultation mellem 
Kommissionen og aftalepartnere og på 
grundlag af de erfaringer, der allerede er 
høstet fra Tacis- og Phare-programmerne, 
herunder de relevante ekspertgruppers 
arbejde, navnlig vedrørende civilretligt 
ansvar på det nukleare område, og 
Fællesskabets egne 
sikkerhedskontrolaktiviteter i Den 
Europæiske Union.

(5) Der er særligt behov for, at Fællesskabet 
fortsætter sin indsats for gennemførelse af 
det højeste niveau for nuklear sikkerhed og 
gennemførelse af effektiv sikkerhedskontrol 
med nukleare materialer i tredjelande på 
basis af erfaringerne med gensidig 
konsultation mellem Kommissionen og 
aftalepartnere under hensyntagen til 
uafhængige revisioner, navnlig af Den 
Europæiske Revisionsret og de tidligere 
erfaringer fra Tacis- og Phare-
programmerne, og Fællesskabets egne 
sikkerhedskontrolaktiviteter i Den 
Europæiske Union.

Or. en

Begrundelse

Fællesskabets offentlige midler bør anvendes på en effektiv måde. De foranstaltninger, som 
anvendes under dette instrument, skal have en reel indvirkning på nuklear sikkerhed. De bør 
derfor baseres på tidligere erfaringer og uafhængige vurderinger. Der bør i denne 
forbindelse tages hensyn til, at Den Europæiske Revisionsret i 1998 og for nylig i 2006 i 
begge tilfælde drog alvorlige konsekvenser med hensyn til bistanden til nuklear sikkerhed 
henholdsvis i østlandene og Rusland.

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 14
Betragtning 7

(7) Ud over internationale konventioner og 
traktater har nogle medlemsstater indgået 
bilaterale aftaler om ydelse af teknisk 
bistand.

(7) Ud over internationale konventioner og 
traktater har nogle medlemsstater indgået 
bilaterale aftaler om ydelse af teknisk 
bistand. Samordningen med Fællesskabets 
indsats bør styrkes.
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Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør på fællesskabsplan fortsætte koordineringen på dette område.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 15
Betragtning 8

(8) Rådet for Den Europæiske Union 
fremhæver i sin resolution af 18. juni 1992 
om teknologiske problemer vedrørende 
nuklear sikkerhed "den særlige betydning, 
det tillægger nuklear sikkerhed i Europa, og 
anmoder derfor medlemsstaterne og 
Kommissionen om at sætte sig som et 
grundlæggende og prioriteret mål for 
samarbejdet på fællesskabsplan på det 
nukleare område især med de andre 
europæiske lande og navnlig landene i 
Central- og Østeuropa og republikkerne i det 
tidligere USSR, at disse bringer 
sikkerhedsniveauet i deres nukleare anlæg 
op på et niveau, der svarer til det, der 
praktiseres i Fællesskabet, og fremmer 
gennemførelsen af de sikkerhedskriterier og
-krav, der allerede er anerkendt på 
fællesskabsplan"; ydelse af finansiel bistand 
sker under hensyn til disse mål, herunder 
når der er tale om støtte til eksisterende 
anlæg, der endnu ikke er sat i drift.

(8) Rådet for Den Europæiske Union 
fremhæver i sin resolution af 18. juni 1992 
om teknologiske problemer vedrørende 
nuklear sikkerhed "den særlige betydning, 
det tillægger nuklear sikkerhed i Europa, og 
anmoder derfor medlemsstaterne og 
Kommissionen om at sætte sig som et 
grundlæggende og prioriteret mål for 
samarbejdet på fællesskabsplan på det 
nukleare område især med de andre 
europæiske lande og navnlig landene i 
Central- og Østeuropa og republikkerne i det 
tidligere USSR, at disse bringer 
sikkerhedsniveauet i deres nukleare anlæg 
op på et niveau, der svarer til det, der 
praktiseres i Fællesskabet, og fremmer 
gennemførelsen af de sikkerhedskriterier og 
-krav, der allerede er anerkendt på 
fællesskabsplan"; ydelse af finansiel bistand 
sker under hensyn til disse mål.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke ydes finansiel bistand til nukleare anlæg, som endnu ikke er sat i drift. 

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 16
Betragtning 8

(8) Rådet for Den Europæiske Union (8) Rådet for Den Europæiske Union 
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fremhæver i sin resolution af 18. juni 1992 
om teknologiske problemer vedrørende 
nuklear sikkerhed "den særlige betydning, 
det tillægger nuklear sikkerhed i Europa, og 
anmoder derfor medlemsstaterne og 
Kommissionen om at sætte sig som et 
grundlæggende og prioriteret mål for 
samarbejdet på fællesskabsplan på det 
nukleare område især med de andre 
europæiske lande og navnlig landene i 
Central- og Østeuropa og republikkerne i det 
tidligere USSR, at disse bringer 
sikkerhedsniveauet i deres nukleare anlæg 
op på et niveau, der svarer til det, der 
praktiseres i Fællesskabet, og fremmer 
gennemførelsen af de sikkerhedskriterier og 
-krav, der allerede er anerkendt på 
fællesskabsplan"; ydelse af finansiel bistand 
sker under hensyn til disse mål, herunder 
når der er tale om støtte til eksisterende 
anlæg, der endnu ikke er sat i drift.

fremhæver i sin resolution af 18. juni 1992 
om teknologiske problemer vedrørende 
nuklear sikkerhed "den særlige betydning, 
det tillægger nuklear sikkerhed i Europa, og 
anmoder derfor medlemsstaterne og 
Kommissionen om at sætte sig som et 
grundlæggende og prioriteret mål for 
samarbejdet på fællesskabsplan på det 
nukleare område især med de andre 
europæiske lande og navnlig landene i 
Central- og Østeuropa og republikkerne i det 
tidligere USSR, at disse bringer 
sikkerhedsniveauet i deres nukleare anlæg 
op på et niveau, der svarer til det, der 
praktiseres i Fællesskabet, og fremmer 
gennemførelsen af de sikkerhedskriterier og 
-krav, der allerede er anerkendt på 
fællesskabsplan"; ydelse af finansiel bistand 
sker under hensyn til disse mål.

Or. en

Begrundelse

Der bør kun ydes finansiel bistand til anlæg, som allerede er sat i drift.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 17
Betragtning 8 a (ny)

(8a) Rådet mindede endvidere den 24. 
september 1998 om, at dens evaluering af 
Kommissionens udtalelser om de central-
og østeuropæiske landes ansøgninger om 
tiltrædelse havde afsløret, at disse stater 
skulle gøre en betydelig indsats, for at de 
kunne overholde fællesskabsretten på 
miljøområdet og gennemføre den på 
effektiv vis, herunder ved at etablere den 
tilstrækkelige administrative kapacitet. Det 
mindede også om behovet for at forbedre 
den nukleare sikkerhed i kandidatlandene, 
for at den kom op på et niveau, som svarede 
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til det nuværende teknologiske, 
reguleringsmæssige og operationelle 
niveau i Unionen. Rådet mindede også om 
behovet for, at kandidatlandene respekterer 
alle de nuværende forpligtelser på dette 
område.

Or. en

Begrundelse

Tredjelandene bør komme op på det samme nukleare sikkerhedsniveau, som blev krævet af 
tidligere og nuværende kandidatlande, der søgte om optagelse i Den Europæiske Union. 

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 18
Betragtning 8 b (ny)

(8b) Fællesskabets bistand vil i betragtning 
af, at begrebet ”nulrisiko” ikke findes på 
det nukleare område, kun blive ydet til de 
anlæg, som er – eller var – sat i drift på 
tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne 
forordning

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke ydes finansiel bistand til nukleare anlæg, som endnu ikke er sat i drift. 

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 19
Betragtning 9

(9) Når der ydes bistand til et nukleart anlæg 
antages formålet at være, at bistanden kan få 
maksimal effekt, idet dette dog ikke berører 
princippet om, at ansvaret for anlæggets 
sikkerhed fortsat påhviler operatøren og den 
stat, der har jurisdiktion over anlægget.

(9) Når der ydes bistand til et nukleart anlæg 
antages formålet at være, at bistanden kan få 
maksimal effekt, idet dette dog ikke berører 
princippet om, at forureneren betaler, og at 
ansvaret for anlæggets sikkerhed, dets 
dekommissionering og det affald, som det 
har produceret fortsat påhviler operatøren 
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og den stat, der har jurisdiktion over 
anlægget.

Or. en

Begrundelse

Fællesskabets bistand til tredjelande fritager ikke dem og operatørerne for deres sikkerheds-
og miljøansvar under hele anlæggets driftsperiode og efterfølgende, dvs. ved anlæggets 
lukning, dekommissionering og oprydning på anlægget.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 20
Betragtning 14

(14) Traktaten indeholder til vedtagelse af 
denne forordning ikke anden hjemmel end
artikel 203 -

(14) Denne forordning er baseret på EF-
traktatens artikel 308 og Euratom-
traktatens artikel 203 -  

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 2 af Harms.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 21
Artikel 1

Fællesskabet finansierer foranstaltninger til 
at fremme et højt nukleart 
sikkerhedsniveau, strålingsbeskyttelse og 
gennemførelse af effektiv sikkerhedskontrol 
med nukleare materialer i tredjelande i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning.

Fællesskabet kan finansiere foranstaltninger 
til at fremme effektiv gennemførelse i de 
tilfælde, når det fører til et 
sikkerhedsniveau, som svarer til det 
teknologiske, reguleringsmæssige og 
driftsmæssige niveau i Unionen, idet der 
tages hensyn til den seneste videnskabelige 
og teknologiske udvikling, 
strålingsbeskyttelse og gennemførelse af 
effektiv sikkerhedskontrol med nukleare 
materialer i tredjelande i overensstemmelse 
med bestemmelserne i denne forordning, 
uden at det berører princippet om, at 
forureneren betaler.
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Or. en

Begrundelse

Fællesskabets bistand bør føre til det højeste sikkerhedsniveau. Endvidere fritager bistanden 
ikke tredjelande og operatører for deres miljøansvar. 

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 22
Artikel 1, stk. 1 a (nyt)

Denne forordning omfatter kun nukleare 
anlæg, som er eller var sat i drift i 
tredjelande på tidspunktet for 
ikrafttrædelsen af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Fællesskabets midler bør kun anvendes til nukleare anlæg, som er sat i drift eller lukket. De 
bør ikke anvendes til at øge nukleare anlægs levetid eller opførelse af dem. 

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 23
Artikel 2, litra a 

a) fremme af en effektiv nuklear 
sikkerhedskultur på alle niveauer, navnlig 
gennem:

a) etablering af effektive nukleare 
sikkerhedsforanstaltninger på alle niveauer, 
navnlig gennem:

Or. en

Begrundelse

Fællesskabets midler bør anvendes til at gennemføre reelle sikkerhedsforanstaltninger.

Ændringsforslag af Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Dominique Vlasto

Ændringsforslag 24
Artikel 2, litra a, led 2
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- on-site- og eksterne bistandsprogrammer, - on-site- og eksterne bistandsprogrammer 
for at forbedre sikkerheden ved drift og 
vedligeholdelse

Or. en

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 25
Artikel 2, litra a, led 3

- forbedring af sikkerhedsaspekterne i 
forbindelse med udformning, drift og 
vedligeholdelse af eksisterende 
kernekraftværker eller andre eksisterende 
nukleare installationer med henblik på 
opnåelse af høje sikkerhedsniveauer.

- forbedring af sikkerhedsaspekterne ved 
lukning af eksisterende kernekraftværker 
eller andre eksisterende nukleare 
installationer 

Or. en

Begrundelse

Det bør forbydes at anvende Fællesskabets midler til at øge levetiden for nukleare anlæg eller 
opføre nye nukleare anlæg.

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 26
Artikel 2, litra a, led 3

- forbedring af sikkerhedsaspekterne i 
forbindelse med udformning, drift og 
vedligeholdelse af eksisterende 
kernekraftværker eller andre eksisterende 
nukleare installationer med henblik på 
opnåelse af høje sikkerhedsniveauer.

- forbedring af sikkerhedsaspekterne i 
forbindelse med drift og vedligeholdelse af 
eksisterende kernekraftværker i drift eller 
andre eksisterende nukleare installationer 
med henblik på opnåelse af høje 
sikkerhedsniveauer.

Or. de

Begrundelse

Fællesskabets finansielle midler bør ikke anvendes til at opføre nye kernekraftværker eller 
udvide kapaciteten eller afslutte opførelsen af dem, som er under opførelse. I lyset af de 
stigende liberaliserede forbindelser mellem Den Europæiske Union og tredjelandene bør 
foranstaltningerne vedrørende nuklear sikkerhed ses i nær tilknytning til konkurrence- og 
handelsspørgsmål. Det er kun acceptabelt at foretage interventioner på liberaliserede 
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markeder under meget særlige omstændigheder. Disse interventioner skal defineres klart og 
afgrænses præcist. Det bør derfor forkastes at anvende Fællesskabets midler til 
udformningsfasen.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Ændringsforslag 27
Artikel 2, litra a, led 3

- forbedring af sikkerhedsaspekterne i 
forbindelse med udformning, drift og 
vedligeholdelse af eksisterende 
kernekraftværker eller andre eksisterende 
nukleare installationer med henblik på 
opnåelse af høje sikkerhedsniveauer.

- forbedring af sikkerhedsaspekterne i 
forbindelse med udformning, drift og 
vedligeholdelse af eksisterende 
kernekraftværker eller andre eksisterende 
nukleare installationer under hensyntagen 
til operatørernes erfaringer med henblik på 
opnåelse af høje sikkerhedsniveauer.

Or. fr

Begrundelse

Det var en vigtig del af Tacis-programmet at inddrage operatørerne i forbindelse med 
nuklear bistand, navnlig hvad angår nuklear sikkerhed. Dette er en forudsætning for at 
overføre kvalifikationer og knowhow til operatørerne af de nukleare anlæg i 
modtagerlandene og for at udbrede den sikkerhedskultur, som er udviklet i Den Europæiske 
Union, på det driftsmæssige plan på stedet. Det er derfor vigtigt for operatørerne, at de bliver 
tæt inddraget i aktiviteterne i forbindelse med det kommende instrument for bistand på det 
nukleare område. 

Ændringsforslag af Romana Jordan Cizelj

Ændringsforslag 28
Artikel 2, litra a, led 3

- forbedring af sikkerhedsaspekterne i 
forbindelse med udformning, drift og 
vedligeholdelse af eksisterende 
kernekraftværker eller andre eksisterende 
nukleare installationer med henblik på 
opnåelse af høje sikkerhedsniveauer.

- forbedring af sikkerhedsaspekterne i 
forbindelse med udformning, drift, 
modernisering og vedligeholdelse af 
eksisterende kernekraftværker eller andre 
eksisterende nukleare installationer med 
henblik på opnåelse af høje 
sikkerhedsniveauer.

Or. sl
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Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 29
Artikel 2, litra a, led 3

- forbedring af sikkerhedsaspekterne i 
forbindelse med udformning, drift og 
vedligeholdelse af eksisterende 
kernekraftværker eller andre eksisterende 
nukleare installationer med henblik på 
opnåelse af høje sikkerhedsniveauer.

- forbedring af sikkerhedsaspekterne i
forbindelse med udformning, drift og 
vedligeholdelse af eksisterende 
kernekraftværker eller andre eksisterende 
nukleare installationer med henblik på at nå
de højest opnåelige sikkerhedsniveauer.

Or. en

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 30
Artikel 2, litra a, led 4

- støtte til sikker transport, behandling og 
bortskaffelse af nukleart brændstof og 
radioaktivt affald, og

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag styrker princippet om, at forureneren betaler, som forordningen ikke 
bør afvige fra.

Ændringsforslag af Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Dominique Vlasto

Ændringsforslag 31
Artikel 2, litra a, led 4

- støtte til sikker transport, behandling og 
bortskaffelse af nukleart brændstof og 
radioaktivt affald, og

- støtte til sikker transport, behandling og 
bortskaffelse af brugt nukleart brændstof og 
radioaktivt affald, og

Or. en

Begrundelse

Dette bør nævnes af hensyn til klarheden. 
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Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 32
Artikel 2, litra a, led 5

udarbejdelse og gennemførelse af strategier 
for dekommissionering af eksisterende 
anlæg og oprydning på tidligere nukleare 
anlæg;

udarbejdelse og gennemførelse af strategier 
for oprydning på tidligere nukleare anlæg;

Or. en

Begrundelse

Sletningen er nødvendig for at skabe overensstemmelse med Harms’ ændringsforslag til 
tredje led i samme artikel.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 33
Artikel 2, litra b

b) fremme af effektive regelsæt, procedurer 
og systemer for at sikre passende beskyttelse 
mod ioniserende stråling fra radioaktivt 
materiale, navnlig fra højaktive strålekilder, 
og sikker bortskaffelse heraf;

b) etablering af effektive foranstaltninger
for at sikre størst beskyttelse mod 
ioniserende stråling fra radioaktivt materiale, 
navnlig fra højaktive strålekilder;

Or. en

Begrundelse

Fællesskabets midler bør anvendes til at gennemføre reelle sikkerhedsforanstaltninger.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 34
Artikel 2, litra d

d) etablering af effektive ordninger 
vedrørende beredskabsplaner, 
katastrofeberedskab og indsats, 
civilbeskyttelse og 

d) etablering af effektive ordninger 
vedrørende forebyggelse af ulykker, 
beredskabsplaner, katastrofeberedskab og 
indsats, civilbeskyttelse, afbødning af følger
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rehabiliteringsforanstaltninger; og rehabiliteringsforanstaltninger;

Or. en

Begrundelse

EU’s politik for nuklear sikkerhed skal være helt i overensstemmelse med den internationale 
konvention om nuklear sikkerhed fra 1994, som Det Europæiske Atomenergifællesskab har 
tiltrådt. Et af instrumentets hovedformål er at forebygge ulykker med bestrålingsmæssige 
følger og afbøde disse, såfremt de skulle opstå. Ifølge IAEA’s grundlæggende principper for 
nuklear sikkerhed er forebyggelse af ulykker den første sikkerhedsprioritering, og den anden 
prioritet er afbødning af ulykkers følger. Disse to foranstaltninger bør klart og utvetydigt 
indarbejdes i forordningen.

Ændringsforslag af Romana Jordan Cizelj

Ændringsforslag 35
Artikel 2, litra e

e) foranstaltninger til fremme af 
internationalt samarbejde (herunder inden 
for rammerne af relevante internationale 
organisationer, navnlig IAEA) på 
ovennævnte områder, herunder 
gennemførelse og overvågning af 
internationale konventioner og traktater, 
udveksling af oplysninger samt uddannelse 
og forskning;

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. sl

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 36
Artikel 5, stk. 2

2. I handlingsprogrammerne fastlægges mål, 
indsatsområder, påtænkte foranstaltninger, 
forventede resultater, forvaltningsprocedurer 
og det samlede planlagte finansieringsbeløb.
Der gives en kortfattet beskrivelse af de 
operationer, der skal finansieres, en 
angivelse af de dertil svarende 
finansieringsbeløb og en vejledende tidsplan 

2. I handlingsprogrammerne fastlægges mål, 
indsatsområder, påtænkte foranstaltninger, 
forventede resultater, forvaltningsprocedurer 
og det samlede planlagte finansieringsbeløb.
Der gives en kortfattet beskrivelse af de 
operationer, der skal finansieres, en 
angivelse af de dertil svarende 
finansieringsbeløb og en vejledende tidsplan 
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for gennemførelsen. 
Handlingsprogrammerne kan tage hensyn til 
eventuelle erfaringer fra tidligere bistand, 
hvis det er relevant. 

for gennemførelsen.
Handlingsprogrammerne tager hensyn til 
eventuelle erfaringer fra tidligere bistand til 
det samme anlæg og/eller i det samme 
område, hvis det er muligt.

Or. en

Begrundelse

For at øge programmets samlede effektivitet bør hvert handlingsprogram, såfremt det er 
muligt, udtrykkeligt henvise til tidligere erfaringer med bistand til det samme anlæg og/eller i 
det samme område.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 37
Artikel 6, stk. 3

3. Hvis omkostningerne i forbindelse med 
sådanne foranstaltninger overstiger 10 mio. 
EUR, vedtages foranstaltningerne af 
Kommissionen, eventuelt efter samråd med 
partnerlandet eller partnerlandene i den 
pågældende region, og efter proceduren i 
artikel 20, stk. 3.

3. Hvis omkostningerne i forbindelse med 
sådanne foranstaltninger overstiger 1 mio. 
EUR, vedtages foranstaltningerne af 
Kommissionen, eventuelt efter samråd med 
partnerlandet eller partnerlandene i den 
pågældende region, og efter proceduren i 
artikel 20, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Grænsen for vedtagelsen af høringsproceduren i tilfælde af særlige foranstaltninger bør 
fastsættes til 1 mio. EUR. Desuden bør der være en begrænsning for antallet af mulige 
særlige foranstaltninger for en given periode. Det bør være muligt for Parlamentet at 
forelægge dens egne forslag til særlige foranstaltninger, og en afvisning af disse forslag skal 
begrundes af Kommissionen og/eller udvalget.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 38
Artikel 6, stk. 4

4. Hvis omkostningerne i forbindelse med 
sådanne foranstaltninger ikke overstiger 

4. Hvis omkostningerne i forbindelse med 
sådanne foranstaltninger ikke overstiger 
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10 mio. EUR, underretter Kommissionen 
skriftligt Rådet og det udvalg, der er nedsat i 
henhold til artikel 20, om foranstaltningerne 
senest en måned efter vedtagelsen heraf.

1 mio. EUR, underretter Kommissionen 
skriftligt Rådet, Europa-Parlamentet og det 
udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 20, 
om foranstaltningerne senest en måned efter 
vedtagelsen heraf.

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 18 af Harms.

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 39
Artikel 7, stk. 1, led 5

- EU-agenturer - Den Europæiske Unions Fælles 
Forskningscenter og EU-agenturer

Or. en

Begrundelse

FFC har i lang tid ydet bistand til sikkerhed under Tacis—programmet og bør også være 
berettiget til støtte i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 40
Artikel 8, stk. 1, led 6

- gældslempelsesprogrammer udgår

Or. en

Begrundelse

Fællesskabets midler bør i forbindelse med denne forordning ikke afsættes til 
gældslempelsesprogrammer. Udvælgelsen og fastsættelsen af foranstaltninger bør generelt 
som et minimum baseres på omkostningsvurderinger (som f.eks. anvendes af EBRD).
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Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 41
Artikel 8, stk. 1, led 7

- tilskud til finansiering af foranstaltninger udgår

Or. en

Begrundelse

Fællesskabets midler bør ikke i forbindelse med denne forordning bruges til tilskud. 
Udvælgelsen og fastsættelsen af foranstaltninger bør generelt som et minimum baseres på 
omkostningsvurderinger (som f.eks. anvendes af EBRD).

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 42
Artikel 8, stk. 1, led 8

- tilskud til dækning af driftsomkostninger udgår

Or. en

Begrundelse

Fællesskabets midler bør ikke i forbindelse med denne forordning bruges til tilskud. 
Udvælgelsen og fastsættelsen af foranstaltninger bør generelt som et minimum baseres på 
omkostningsvurderinger (som f.eks. anvendes af EBRD).

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 43
Artikel 9, stk. 2

2. Støtteforanstaltningerne er ikke
nødvendigvis omfattet af en flerårig 
programmering og kan derfor finansieres 
uden om strategidokumenterne og de 
flerårige vejledende programmer. De kan 
dog også finansieres inden for rammerne 
af flerårige vejledende programmer. 
Kommissionen vedtager 
støtteforanstaltninger, der ikke er omfattet 

2. Alle støtteforanstaltningerne skal
nødvendigvis være omfattet af en flerårig 
programmering eller de flerårige vejledende 
programmer efter bestemmelserne i artikel 6.
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af flerårige vejledende programmer, efter 
bestemmelserne i artikel 6.

Or. en

Begrundelse

Fællesskabets midler skal kun afsættes til sikkerhedsforanstaltninger, som er omfattet af den 
flerårige programmering og vejledende programmer, idet der tages hensyn til de undtagelser, 
som er fastsat i artikel 6.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 44
Artikel 18

Kommissionen evaluerer regelmæssigt 
resultaterne af politikkerne og 
programmerne samt programmeringens 
effektivitet for at efterprøve, om målene er 
nået, og for at kunne rette henstillinger om 
en forbedring af fremtidige operationer. 
Kommissionen sender vigtige 
evalueringsrapporter til det udvalg, der er 
nedsat i overensstemmelse med artikel 20.

Kommissionen evaluerer regelmæssigt på 
grundlag af de enkelte projekter med 
uafhængige eksperters bistand resultaterne 
af politikkerne og programmerne samt 
programmeringens effektivitet for at 
efterprøve, om målene er nået, og for at 
kunne rette henstillinger om en forbedring af 
fremtidige operationer. Kommissionen 
sender vigtige evalueringsrapporter til 
Europa-Parlamentet, Rådet og det udvalg, 
der er nedsat i overensstemmelse med artikel 
20.

Or. en

Begrundelse

Evalueringen bør foretages ved hjælp af uafhængige eksperter i betragtning af den åbenlyse 
mangel på evaluering af tidligere programmer for bistand på det nukleare område. 
Overvågning og evaluering bør være en kontinuerlig proces og gennemføres på grundlag af 
de enkelte projekter (og ikke kun på sektorplan og nationalt plan, som Kommissionen normalt 
gennemfører). Europa-Parlamentet og Rådet bør modtage evalueringsrapporterne.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 45
Artikel 19
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Kommissionen undersøger, hvilke 
fremskridt der er gjort med gennemførelsen 
af de i henhold til denne forordning trufne 
foranstaltninger, og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en årsrapport om 
gennemførelsen af bistanden. Rapporten 
fremsendes også til Det Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget.
Rapporten skal indeholde oplysninger for 
det foregående år om de finansierede 
foranstaltninger, overvågnings- og 
evalueringsresultaterne og gennemførelsen 
af budgetforpligtelser og -betalinger efter 
land, region og samarbejdssektor.

Kommissionen undersøger, hvilke 
fremskridt der er gjort med gennemførelsen 
af de i henhold til denne forordning trufne 
foranstaltninger, og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en årsrapport om 
gennemførelsen af bistanden. Rapporten 
fremsendes også til Det Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget. 
Rapporten skal indeholde de i artikel 18 
omtalte evalueringsrapporter og 
oplysninger for det foregående år om de 
finansierede foranstaltninger, overvågnings-
og evalueringsresultaterne og 
gennemførelsen af budgetforpligtelser og -
betalinger efter land, region og 
samarbejdssektor samt for hver enkelt. 
projekt. .

Or. en

Begrundelse

Evalueringsrapporterne bør også sendes til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporterne bør 
desuden indeholde oplysninger om hvert enkelt projekt, som Fællesskabet yder bistand til i 
henhold til denne forordning.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 46
Artikel 20, stk. 1

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der 
består af repræsentanter for 
medlemsstaterne, og som har 
Kommissionens repræsentant som formand.

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der 
består af repræsentanter for medlemsstaterne
og Europa-Parlamentet, og som har 
Kommissionens repræsentant som formand.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør være repræsenteret i udvalget.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 47
Artikel 21
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Kommissionen forelægger senest den 31. 
december 2010 Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport, der indeholder en 
evaluering af gennemførelsen af denne 
forordning i de første tre år, eventuelt 
ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag 
med de fornødne ændringer af instrumentet.

Kommissionen forelægger senest den 1. juli 
2009 Europa-Parlamentet og Rådet en 
rapport, der indeholder en evaluering af 
gennemførelsen af denne forordning i de 
første tre år og derefter hvert andet år, 
eventuelt ledsaget af et lovgivningsmæssigt 
forslag med de fornødne ændringer af 
instrumentet.

Or. en

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt med mere hyppig rapportering i lyset af de store pengebeløb, som 
er involveret, og de tidligere middelmådige resultater med programmerne for bistand på det 
nukleare område. Der bør forelægges omfattende evalueringsrapporter, som dækker de 
kumulerede perioder fra den 1. januar 2007 og fremefter, hvert andet år fra begyndelsen af 
den 1. juli 2009.
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