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Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 8
Titel

Voorstel voor een verordening van de Raad 
tot invoering van een instrument voor hulp
op het gebied van nucleaire veiligheid en 
beveiliging

Voorstel voor een verordening van de Raad 
tot invoering van een instrument voor 
samenwerking op het gebied van nucleaire 
veiligheid 

Or. en

Motivering

De verwijzing naar beveiliging is niet op zijn plaats daar het instrument weinig functionele 
artikelen bevat die gerelateerd zijn aan het beveiligingsaspect van de samenwerking met 
derde landen.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 9
Visum 1 bis (nieuw)
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– gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en in het 
bijzonder artikel 308,

Or. en

Motivering

The proposed Council regulation shall replace important Council Decisions that make 
reference to the EC Treaty such as Council Decision 1998/381 (EC, Euratom) of 5 June 1998 
concerning a contribution of the European Community to the European Bank for 
Reconstruction and Development for the Chernobyl Shelter Fund, and Council Decision 
2001/824 (EC, Euratom) of 16 November 2001 on a further contribution of the European 
Community to the European Bank for Reconstruction and Development for the Chernobyl 
Shelter Fund. Similarly, the currently discussed Council decision proposal to allocate funds 
to the Chernobyl Shelter Fund in 2007 (2006/0102 CNS) is also based on both the ECT and 
Euratom.

There is therefore no reason to limit the legal basis of this new instrument to only the 
Euratom Treaty since it covers the safety aspect of nuclear installations in third country, 
including funding for Chernobyl. Limiting the European Parliament's power by imposing a 
sole reference to Euratom is therefore unacceptable. Article 308 of the ECT  is compatible 
with Article 203 of the Euratom Treaty and must be applied to this Regulation.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 10
Overweging 2

(2) Het ongeval in Tsjernobyl in 1986 heeft 
duidelijk gemaakt dat nucleaire veiligheid 
van mondiaal belang is. Om het doel van 
het Verdrag te verwezenlijken en 
veiligheidsvoorwaarden te scheppen 
waardoor de gevaren voor het leven en de 
gezondheid van de bevolking worden 
afgewend, dient de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie (hierna te noemen: "de 
Gemeenschap") de nucleaire veiligheid in 
derde landen te kunnen steunen.

(2) Het ongeval in Tsjernobyl in 1986 heeft 
duidelijk gemaakt welke dramatische 
gevolgen een dergelijke ramp mondiaal
heeft op economisch en sociaal vlak en 
voor het milieu en de volksgezondheid. Om 
de gevaren voor het leven en de gezondheid 
van de bevolking te reduceren, dienen de 
lidstaten en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (hierna te noemen: "de 
Gemeenschap") de veilige sluiting van 
bestaande gevaarlijke en bijzonder 
vervuilende kerncentrales in derde landen te 
kunnen steunen.

Or. en



AM\630786NL.doc 3/21 PE 378.670v01-00

NL

Motivering

Het is belangrijk om te wijzen op de tragische aard van de ramp van Tsernobyl in 1986, die
zou moeten leiden tot financiële maatregelen waarmee de sanering van vroegere centrales en 
de sluiting van gevaarlijke en bijzonder vervuilende kerncentrales versneld kan worden.

Amendement ingediend door Romana Jordan Cizelj

Amendement 11
Overweging 2

(2) Het ongeval in Tsjernobyl in 1986 heeft 
duidelijk gemaakt dat nucleaire veiligheid 
van mondiaal belang is. Om het doel van het 
Verdrag te verwezenlijken en 
veiligheidsvoorwaarden te scheppen 
waardoor de gevaren voor het leven en de 
gezondheid van de bevolking worden 
afgewend, dient de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie (hierna te noemen: "de 
Gemeenschap") de nucleaire veiligheid in 
derde landen te kunnen steunen.

(2) Het ongeval in Tsjernobyl in 1986 heeft 
duidelijk gemaakt dat nucleaire veiligheid 
van mondiaal belang is. Om het doel van het 
Verdrag te verwezenlijken en 
veiligheidsvoorwaarden te scheppen 
waardoor de gevaren voor het leven en de 
gezondheid van de bevolking worden 
afgewend, dient de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie (hierna te noemen: "de 
Gemeenschap") eveneens de nucleaire 
veiligheid in derde landen te kunnen 
steunen.

Or. sl

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 12
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) Een gelijksoortige 
samenwerkingsovereenkomst bestaat met 
het Ministerie van Energie in de Verenigde 
Staten (National Nuclear Security 
Administration) op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling inzake 
beveiliging van nucleair materiaal, alsmede 
de coördinatie van de respectieve 
programma's 

Or. en

Motivering

Er bestaat al sinds lang een samenwerkingsovereenkomst met het Amerikaanse ministerie van 
Energie op het gebied van onderzoek naar nucleaire beveiliging.
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Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 13
Overweging 5

(5) Het is in het bijzonder van belang voor 
de Gemeenschap om haar inspanningen ter 
ondersteuning van de bevordering van de
nucleaire veiligheid en de toepassing van 
effectieve veiligheidscontroles van 
kernmateriaal in derde landen voor te zetten, 
profiterend van de ervaring en met onderling 
overleg tussen de Commissie en haar 
contractanten, en voortbouwend op de 
ervaring die al is opgedaan in het kader 
van de Tacis- en Phare-programma's, 
onder meer door het werk van de bevoegde 
groepen deskundigen, met name inzake de 
civiele aansprakelijkheid op nucleair 
gebied, en op haar eigen 
veiligheidscontrolewerkzaamheden binnen 
de Europese Unie.

(5) Het is in het bijzonder van belang voor 
de Gemeenschap om haar inspanningen ter 
ondersteuning van de tenuitvoerlegging van 
de hoogste standaard van nucleaire 
veiligheid en de toepassing van effectieve 
veiligheidscontroles van kernmateriaal in 
derde landen voor te zetten, profiterend van 
de ervaring met onderling overleg tussen de 
Commissie en haar contractanten, waarbij 
rekening wordt gehouden met 
onafhankelijke audits, met name door de
Europese Rekenkamer, over opgedane 
ervaringen binnen de Tacis- en Phare-
programma's, en haar eigen 
veiligheidscontrolewerkzaamheden binnen 
de Europese Unie.

Or. en

Motivering

De communautaire openbare middelen moeten op efficiënte en doeltreffende wijze worden 
besteed. De maatregelen die in het kader van dit nieuwe instrument worden toegepast moeten 
een werkelijk effect hebben op de nucleaire veiligheid en beveiliging. Daarom moet 
voortgebouwd worden op opgedane ervaringen en onafhankelijke evaluaties.  In die zin moet 
rekening worden gehouden met de verslagen van 1998 en meer recentelijk 2006 van de 
Rekenkamer, waarin scherpe conclusies werden getrokken over de bijstand inzake nucleaire 
veiligheid in Oost-Europa en Rusland. 

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 14
Overweging 7

(7) Naast de internationale overeenkomsten 
en verdragen hebben sommige lidstaten 
bilaterale overeenkomsten inzake het 
verlenen van technische bijstand gesloten.

(7) Naast de internationale overeenkomsten 
en verdragen hebben sommige lidstaten 
bilaterale overeenkomsten inzake het 
verlenen van technische bijstand gesloten.
De coördinatie met communautaire acties 
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moet worden versterkt.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten het coördinatieproces op dit gebied op communautair niveau voortzetten.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 15
Overweging 8

(8) De Raad van de Europese Unie heeft in 
zijn resolutie van 18 juni 1992 betreffende 
technologische vraagstukken in verband met 
de veiligheid van kerninstallaties "het 
bijzondere belang onderstreept dat hij hecht 
aan de nucleaire veiligheid in Europa, en 
derhalve de lidstaten en de Commissie 
verzocht om als essentiële en prioritaire 
doelstelling van de communautaire 
samenwerking in de sector kernenergie, 
inzonderheid met de andere Europese 
landen, met name die van Midden- en Oost-
Europa en de Republieken van de 
voormalige Sovjet-Unie, aan te merken dat 
de veiligheid in de nucleaire installaties van 
die landen wordt opgetrokken tot een niveau 
dat gelijkwaardig is met het in de 
Gemeenschap bestaande niveau, en dat de 
toepassing van de al op communautair 
niveau erkende veiligheidscriteria en -eisen 
wordt vergemakkelijkt"; financiële hulp 
dient te worden verleend indachtig deze 
doelstellingen, ook voor bestaande 
installaties die nog niet in werking zijn. 

(8) De Raad van de Europese Unie heeft in 
zijn resolutie van 18 juni 1992 betreffende 
technologische vraagstukken in verband met 
de veiligheid van kerninstallaties "het 
bijzondere belang onderstreept dat hij hecht 
aan de nucleaire veiligheid in Europa, en 
derhalve de lidstaten en de Commissie 
verzocht om als essentiële en prioritaire 
doelstelling van de communautaire 
samenwerking in de sector kernenergie, 
inzonderheid met de andere Europese 
landen, met name die van Midden- en Oost-
Europa en de Republieken van de 
voormalige Sovjet-Unie, aan te merken dat 
de veiligheid in de nucleaire installaties van 
die landen wordt opgetrokken tot een niveau 
dat gelijkwaardig is met het in de 
Gemeenschap bestaande niveau, en dat de 
toepassing van de al op communautair 
niveau erkende veiligheidscriteria en -eisen 
wordt vergemakkelijkt"; financiële hulp 
dient te worden verleend indachtig deze 
doelstellingen. 

Or. en

Motivering

Financiële bijstand mag niet worden gegeven aan nucleaire installaties die nog niet in bedrijf 
zijn.
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Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 16
Overweging 8

(8) De Raad van de Europese Unie heeft in 
zijn resolutie van 18 juni 1992 betreffende 
technologische vraagstukken in verband met 
de veiligheid van kerninstallaties "het 
bijzondere belang onderstreept dat hij hecht 
aan de nucleaire veiligheid in Europa, en 
derhalve de lidstaten en de Commissie 
verzocht om als essentiële en prioritaire 
doelstelling van de communautaire 
samenwerking in de sector kernenergie, 
inzonderheid met de andere Europese 
landen, met name die van Midden- en Oost-
Europa en de Republieken van de 
voormalige Sovjet-Unie, aan te merken dat 
de veiligheid in de nucleaire installaties van 
die landen wordt opgetrokken tot een niveau 
dat gelijkwaardig is met het in de 
Gemeenschap bestaande niveau, en dat de 
toepassing van de al op communautair 
niveau erkende veiligheidscriteria en -eisen 
wordt vergemakkelijkt"; financiële hulp 
dient te worden verleend indachtig deze 
doelstellingen, ook voor bestaande 
installaties die nog niet in werking zijn. 

(8) De Raad van de Europese Unie heeft in 
zijn resolutie van 18 juni 1992 betreffende 
technologische vraagstukken in verband met 
de veiligheid van kerninstallaties "het 
bijzondere belang onderstreept dat hij hecht 
aan de nucleaire veiligheid in Europa, en 
derhalve de lidstaten en de Commissie 
verzocht om als essentiële en prioritaire 
doelstelling van de communautaire 
samenwerking in de sector kernenergie, 
inzonderheid met de andere Europese 
landen, met name die van Midden- en Oost-
Europa en de Republieken van de 
voormalige Sovjet-Unie, aan te merken dat 
de veiligheid in de nucleaire installaties van 
die landen wordt opgetrokken tot een niveau 
dat gelijkwaardig is met het in de 
Gemeenschap bestaande niveau, en dat de 
toepassing van de al op communautair 
niveau erkende veiligheidscriteria en -eisen 
wordt vergemakkelijkt"; financiële hulp 
dient te worden verleend indachtig deze 
doelstellingen. 

Or. en

Motivering

Financiële bijstand mag alleen worden gegeven aan installaties die al in bedrijf zijn.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 17
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) De Raad verklaarde voorts op 24 
september 1998 dat zijn beoordeling van de 
adviezen van de Commissie over de 
aanvragen tot toetreding van de Midden- en 
Oost-Europese landen uitwees dat deze 
landen aanzienlijke inspanningen moeten 
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verrichten om te voldoen aan de "acquis" 
op milieugebied en deze effectief te 
implementeren via de invoering van de 
noodzakelijke administratieve capaciteit. 
Ook wees hij op de noodzaak om de 
nucleaire veiligheid in de kandidaat-
lidstaten te vergroten tot een niveau dat 
overeenkomt met de gangbare 
technologische, regelgevende en 
operationele standaard in de Europese 
Unie. De Raad wees er tevens op dat de 
kandidaat-lidstaten alle bestaande 
verplichtingen op dit gebied moesten 
nakomen.

Or. en

Motivering

Derde landen moeten hetzelfde niveau van nucleaire veiligheid bereiken als gevraagd werd 
van vroegere en tegenwoordige kandidaat-lidstaten die wilden toetreden tot de Europese 
Unie.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 18
Overweging 8 ter (nieuw)

(8 ter) Rekening houdend met het feit dat 
het "risico nul" niet bestaat op nucleair 
gebied, wordt de communautaire bijstand 
beperkt tot installaties die in bedrijf zijn of 
waren op de datum van de 
inwerkingtreding van deze verordening. 

Or. en

Motivering

Er moet geen financiële bijstand worden gegeven aan nucleaire installaties die nog niet in 
bedrijf zijn.
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Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 19
Overweging 9

(9) Bij het verlenen van hulp voor de 
betrokken kerninstallatie geschiedt zulks om 
met de hulp een maximaal effect te kunnen 
sorteren, zonder evenwel af te wijken van 
het beginsel dat de verantwoordelijkheid
voor de veiligheid van de installatie berust 
bij de exploitant en bij de staat die 
rechtsmacht over de installatie heeft.

(9) Bij het verlenen van hulp voor de 
betrokken kerninstallatie geschiedt zulks om 
met de hulp een maximaal effect te kunnen 
sorteren, zonder evenwel af te wijken van 
het principe dat "de vervuiler betaalt" en 
dat de aansprakelijkheid voor de veiligheid 
van de installatie, de ontmanteling ervan en 
de geproduceerde afval berust bij de 
exploitant en bij de staat die rechtsmacht 
over de installatie heeft.

Or. en

Motivering

Communautaire bijstand aan derde landen ontslaat hen en de exploitanten niet van de 
verantwoordelijkheid voor veiligheid en milieu gedurende de gehele periode dat de installatie 
in bedrijf is en daarna, dat wil zeggen wanneer de installatie ontmanteld, gesloten en 
gesaneerd wordt.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 20
Overweging 14

(14) Het Verdrag voorziet voor de 
goedkeuring van deze verordening niet in 
andere bevoegdheden dan die van 
artikel 203,

(14) Deze verordening is gebaseerd op 
artikel 308 van het EG-Verdrag en 
artikel 203 van het Euratom-Verdrag,

Or. en

Motivering

Dezelfde motivering als bij amendement 2 van mevrouw Harms.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 21
Artikel 1
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Overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening financiert de Gemeenschap 
maatregelen ter ondersteuning van de 
bevordering van een hoog niveau van 
nucleaire veiligheid, stralingsbescherming 
en de toepassing van efficiënte en effectieve 
veiligheidscontroles op kernmateriaal in 
derde landen.

Overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening kan de Gemeenschap 
maatregelen financieren ter ondersteuning 
van de efficiënte implementatie in gevallen 
die resulteren in een veiligheidsniveau dat 
overeenkomt met gangbare technologische, 
regelgevende en operationele standaard in 
de Europese Unie, rekening houdend met 
de laatste wetenschappelijke en 
technologische ontwikkelingen, stralings-
bescherming en de toepassing van efficiënte 
en effectieve veiligheidscontroles op 
kernmateriaal in derde landen, zonder 
afbreuk te doen aan het principe dat "de 
vervuiler betaalt".

Or. en

Motivering

Communautaire bijstand moet leiden tot het hoogste veiligheidsniveau. Daarnaast ontslaat de 
bijstand derde landen en exploitanten niet van hun verantwoordelijkheid voor het milieu.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 22
Artikel 1, alinea 1 bis (nieuw)

Deze verordening is alleen van betrekking 
op nucleaire installaties die in derde landen 
in bedrijf zijn of waren op de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

Het gebruik van communautaire middelen moet beperkt blijven tot installaties die in bedrijf 
zijn of gesloten zijn, en niet om de levensduur van nucleaire installaties te verlengen of om 
deze te bouwen.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 23
Artikel 2, letter a), inleidende formule



PE 378.670v01-00 10/21 AM\630786NL.doc

NL

a) de bevordering van een effectieve 
nucleaire veiligheidscultuur op alle niveaus, 
in het bijzonder door:

a) de invoering van effectieve nucleaire 
veiligheidsmaatregelen op alle niveaus, in 
het bijzonder door:

Or. en

Motivering

Communautaire middelen moeten worden gebruikt voor de implementatie van werkelijke 
veiligheidsmaatregelen.

Amendement ingediend door Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog en Dominique Vlasto

Amendement 24
Artikel 2, letter a), streepje 2

– programma's voor bijstand ter plaatse en 
externe bijstand;

– programma's voor bijstand ter plaatse en 
externe bijstand, voor verbeteringen van de 
veiligheid van de exploitatie en het 
onderhoud;

Or. en

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 25
Artikel 2, letter a), streepje 3

– verbetering van de veiligheidsaspecten van
het ontwerpen, exploiteren en onderhouden
van bestaande kerncentrales en andere 
bestaande nucleaire installaties zodat hoge 
veiligheidsniveaus kunnen worden bereikt;

– verbetering van de veiligheidsaspecten 
gedurende de stopzetting van bestaande 
kerncentrales en andere bestaande nucleaire 
installaties;

Or. en

Motivering

Het gebruik van communautaire middelen om de levensduur van nucleaire installaties te 
verlengen of om deze te bouwen moet worden uitgesloten.
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Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 26
Artikel 2, letter a), streepje 3

– verbetering van de veiligheidsaspecten van 
het ontwerpen, exploiteren en onderhouden 
van bestaande kerncentrales en andere 
bestaande nucleaire installaties zodat hoge 
veiligheidsniveaus kunnen worden bereikt;

– verbetering van de veiligheidsaspecten van 
het exploiteren en onderhouden van 
bestaande, in bedrijf zijnde kerncentrales en 
andere bestaande nucleaire installaties zodat 
hoge veiligheidsniveaus kunnen worden 
bereikt;

Or. de

Motivering

Finanzielle Mittel der Gemeinschaft sollten nicht für den Neubau, Kapazitätsausweitungen 
oder die Fertigstellung von in Bau befindlichen Kernkraftwerken verwendet werden. 
Maßnahmen im Bereich Nuklearer Sicherheit sind angesichts der immer stärker 
liberalisierten Beziehungen der EU mit Drittstaaten in engem Zusammenhang mit 
Wettbewerbs- bzw. Handelsfragen zu sehen. Interventionen in liberalisierte Märkte sind nur 
unter ganz besonderen Bedingungen gerechtfertigt. Eine solche Intervention muss klar 
definiert und exakt eingegrenzt sein. Es ist daher abzulehnen, dass finanzielle Mittel der 
Gemeinschaft für die Phase der Konzeption bzw. des Designs aufgebracht werden.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze, Edit Herczog en Alejo Vidal-Quadras

Amendement 27
Artikel 2, letter a), streepje 3

– verbetering van de veiligheidsaspecten van 
het ontwerpen, exploiteren en onderhouden 
van bestaande kerncentrales en andere 
bestaande nucleaire installaties zodat hoge 
veiligheidsniveaus kunnen worden bereikt;

– verbetering van de veiligheidsaspecten van 
het ontwerpen, exploiteren en onderhouden 
van bestaande kerncentrales en andere 
bestaande nucleaire installaties, waarbij 
geput wordt uit de ervaring van de 
exploitanten, zodat hoge veiligheidsniveaus 
kunnen worden bereikt;

Or. fr

Motivering

De rol van de exploitanten in de nucleaire bijstand, met name wat betreft de nucleaire 
veiligheid is doorslaggevend geweest in het TACIS-programma. Alleen onder die 
omstandigheden kunnen competenties en ervaring worden overgedragen naar exploitanten 
van kerncentrales in de landen die in aanmerking komen voor bijstand en kan de in de 
Europese Unie ontwikkelde veiligheidscultuur concreet, in de praktijk, worden uitgebreid. 
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Daarom moeten de exploitanten nauw betrokken worden bij de activiteiten van het 
toekomstige instrument voor nucleaire bijstand.

Amendement ingediend door Romana Jordan Cizelj

Amendement 28
Artikel 2, letter a), streepje 3

– verbetering van de veiligheidsaspecten van 
het ontwerpen, exploiteren en onderhouden 
van bestaande kerncentrales en andere 
bestaande nucleaire installaties zodat hoge 
veiligheidsniveaus kunnen worden bereikt;

– verbetering van de veiligheidsaspecten van 
het ontwerpen, exploiteren, moderniseren en 
onderhouden van bestaande kerncentrales en 
andere bestaande nucleaire installaties zodat 
hoge veiligheidsniveaus kunnen worden 
bereikt;

Or. sl

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 29
Artikel 2, letter a), streepje 3

– verbetering van de veiligheidsaspecten van 
het ontwerpen, exploiteren en onderhouden 
van bestaande kerncentrales en andere 
bestaande nucleaire installaties zodat hoge
veiligheidsniveaus kunnen worden bereikt;

– verbetering van de veiligheidsaspecten van 
het ontwerpen, exploiteren en onderhouden 
van bestaande kerncentrales en andere 
bestaande nucleaire installaties zodat de 
maximaal haalbare veiligheidsniveaus 
kunnen worden bereikt;

Or. en

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 30
Artikel 2, letter a), streepje 4

– steun voor het op veilige wijze vervoeren, 
behandelen en verwijderen van kernafval 
en radioactief afval;

schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement versterkt het principe dat "de vervuiler betaalt", waarvan de verordening 
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niet moet afwijken.

Amendement ingediend door Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog en Dominique Vlasto

Amendement 31
Artikel 2, letter a), streepje 4

– steun voor het op veilige wijze vervoeren, 
behandelen en verwijderen van kernafval en 
radioactief afval;

– steun voor het op veilige wijze vervoeren, 
behandelen en verwijderen van verbruikte 
splijtstof en radioactief afval;

Or. en

Motivering

Toevoeging voor meer duidelijkheid.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 32
Artikel 2, letter a), streepje 5

– en de ontwikkeling en uitvoering van 
strategieën voor de ontmanteling van 
bestaande installaties en de sanering van de 
terreinen van voormalige nucleaire 
installaties;

– en de ontwikkeling en uitvoering van 
strategieën voor de sanering van de terreinen 
van voormalige nucleaire installaties;

Or. en

Motivering

Schrapping ten behoeve van de consistentie met amendement van mevrouw Harms op 
hetzelfde artikel, derde streepje.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 33
Artikel 2, letter b)

b) de bevordering van effectieve 
regelgevingskaders, procedures en 
systemen om een toereikende bescherming 

b) de invoering van effectieve maatregelen
om een maximale bescherming te 
waarborgen tegen ioniserende straling van 
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te waarborgen tegen ioniserende straling van 
radioactieve materialen, met name van 
hoogactieve radioactieve bronnen, en de 
veilige verwijdering daarvan;

radioactieve materialen, met name van 
hoogactieve radioactieve bronnen, en de 
veilige verwijdering daarvan;

Or. en

Motivering

Communautaire middelen moeten worden gebruikt voor de uitvoering van werkelijke 
veiligheidsmaatregelen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 34
Artikel 2, letter d)

d) de instelling van effectieve regelingen 
voor rampenplannen en maatregelen ter 
voorbereiding en reactie op noodsituaties, 
civiele bescherming en herstel;

d) de instelling van effectieve regelingen 
voor preventie van ongevallen, 
rampenplannen en maatregelen ter 
voorbereiding en reactie op noodsituaties, 
civiele bescherming, inperking van 
gevolgen en herstel;

Or. en

Motivering

Het nucleaire veiligheidsbeleid van de EU moet volledig aansluiten op het Internationaal 
Verdrag inzake nucleaire veiligheid  van 1994, waartoe de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie is toegetreden. Een van de belangrijkste doelstellingen van dit instrument is de 
preventie van ongevallen met radiologische gevolgen en de inperking van dergelijke gevolgen 
wanneer deze ongevallen zich voordoen. Volgens de fundamentele principes van nucleaire 
veiligheid van de IAEA is de preventie van ongevallen de allereerste veiligheidsprioriteit, en 
de tweede is inperking van gevolgen van ongevallen. Deze twee maatregelen moeten duidelijk 
en ondubbelzinnig in de verordening worden opgenomen.

Amendement ingediend door Romana Jordan Cizelj

Amendement 35
Artikel 2, letter e)

e) maatregelen ter bevordering van 
internationale samenwerking (onder meer in 
het kader van de bevoegde internationale 

e) maatregelen ter bevordering van 
internationale samenwerking (onder meer in 
het kader van de bevoegde internationale 
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organisaties, met name de IAEA) op 
bovengenoemde terreinen, waaronder de 
uitvoering van en het toezicht op 
internationale overeenkomsten en verdragen, 
uitwisseling van informatie en opleiding en 
onderzoek.

organisaties, met name de IAEA) op 
bovengenoemde terreinen, waaronder de 
uitvoering van en het toezicht op 
internationale overeenkomsten en verdragen, 
uitwisseling van informatie en opleiding, 
onderwijs en onderzoek.

Or. sl

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 36
Artikel 5, lid 2

2. In de actieprogramma's worden de 
volgende punten beschreven: de 
nagestreefde doelstellingen, de 
interventiegebieden, de overwogen 
maatregelen, de verwachte resultaten, de 
beheersprocedures en het totale bedrag van 
de geplande financiering. Zij bevatten een 
beknopte omschrijving van de te financieren 
acties, een indicatie van de toegewezen 
financieringsbedragen voor elke actie en een 
indicatief tijdschema voor de uitvoering 
ervan. Indien dat relevant is, kunnen zij de 
eventuele resultaten van de uit eerdere 
hulpverlening getrokken lessen omvatten.

2. In de actieprogramma's worden de 
volgende punten beschreven: de 
nagestreefde doelstellingen, de 
interventiegebieden, de overwogen 
maatregelen, de verwachte resultaten, de 
beheersprocedures en het totale bedrag van 
de geplande financiering. Zij bevatten een 
beknopte omschrijving van de te financieren 
acties, een indicatie van de toegewezen 
financieringsbedragen voor elke actie en een 
indicatief tijdschema voor de uitvoering 
ervan. Indien toepasselijk, omvatten zij de 
eventuele resultaten van de uit eerdere 
hulpverleningservaring in dezelfde 
installatie en/of in hetzelfde gebied
getrokken lessen omvatten.

Or. en

Motivering

Om de doeltreffendheid van het algehele programma te vergroten moet elk actieprogramma
indien toepasselijk expliciet verwijzen naar eerder opgedane hulpverleningservaring in 
dezelfde installatie en/of in hetzelfde gebied.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 37
Artikel 6, lid 3

3. Indien de kosten van de maatregelen meer 
dan 10 miljoen euro bedragen, stelt de 

3. Indien de kosten van de maatregelen meer 
dan 1 miljoen euro bedragen, stelt de 
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Commissie deze vast volgens de procedure 
van artikel 20, lid 3, in voorkomend geval na 
overleg met het betrokken partnerland of de 
betrokken partnerlanden in de regio.

Commissie deze vast volgens de procedure 
van artikel 20, lid 3, in voorkomend geval na 
overleg met het betrokken partnerland of de 
betrokken partnerlanden in de regio.

Or. en

Motivering

De limiet voor de goedkeuring via de raadplegende procedure in het geval van speciale 
maatregelen moet op 1 miljoen € worden gezet. Daarnaast moet er een beperking zijn van het 
aantal potentiële speciale maatregelen in een bepaalde periode. Het Parlement zou de 
mogelijkheid moeten hebben voorstellen te doen voor speciale maatregelen en de afwijzing 
van deze voorstellen zou moeten gemotiveerd door de Commissie en/of het comité.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 38
Artikel 6, lid 4

4. Indien de kosten van de maatregelen 
10 miljoen euro of minder bedragen, stelt de 
Commissie de Raad en het overeenkomstig 
artikel 20 opgerichte comité binnen een 
maand na de aanneming ervan schriftelijk 
van de maatregelen in kennis.

4. Indien de kosten van de maatregelen 
1 miljoen euro of minder bedragen, stelt de 
Commissie de Raad en het overeenkomstig 
artikel 20 opgerichte comité binnen een 
maand na de aanneming ervan schriftelijk 
van de maatregelen in kennis.

Or. en

Motivering

Zie motivering amendement 18 van mevrouw Harms.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 39
Artikel 7, lid 1, streepje 5

– agentschappen van de Europese Unie; – het Gemeenschappelijk 
onderzoekscentrum en agentschappen van 
de Europese Unie;

Or. en
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Motivering

Het Gemeenschappelijk onderzoekscentrum is lange tijd betrokken geweest bij de uitvoering 
van de bijstand op het gebied van veiligheid in het kader van het TACIS-programma en zou 
eveneens  voor financiering krachtens deze verordening in aanmerking moeten komen.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 40
Artikel 8, lid 1, streepje 6

– programma’s voor schuldverlichting; schrappen

Or. en

Motivering

De communautaire middelen van deze verordening moeten niet worden toegekend voor 
schuldverlichtingsprogramma's. In het algemeen gesproken zou de selectie en bepaling van 
maatregelen gebaseerd moeten zijn op een minste-kostenanalyse (zoals gedaan door de 
EBRD).

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 41
Artikel 8, lid 1, streepje 7

– subsidies voor de financiering van 
maatregelen;

schrappen

Or. en

Motivering

De communautaire middelen van deze verordening moeten niet worden toegekend voor 
subsidies. In het algemeen gesproken zou de selectie en bepaling van maatregelen gebaseerd 
moeten zijn op een minste-kostenanalyse (zoals gedaan door de EBRD).

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 42
Artikel 8, lid , streepje 8
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– subsidies voor exploitatiekosten; schrappen

Or. en

Motivering

De communautaire middelen van deze verordening moeten niet worden toegekend voor 
subsidies. In het algemeen gesproken zou de selectie en bepaling van maatregelen gebaseerd 
moeten zijn op een minste-kostenanalyse (zoals gedaan door de EBRD).

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 43
Artikel 9, lid 2

2. Deze ondersteunende maatregelen hoeven 
niet noodzakelijkerwijs in de 
meerjarenprogrammering te worden
opgenomen en kunnen derhalve buiten de 
strategiedocumenten en de indicatieve 
meerjarenprogramma’s om worden 
gefinancierd. Zij kunnen evenwel ook 
worden gefinancierd uit een indicatief 
meerjarenprogramma. De Commissie stelt 
ondersteunende maatregelen die niet in een 
indicatief meerjarenprogramma zijn 
opgenomen vast overeenkomstig artikel 6.

2. Alle ondersteunende maatregelen worden
noodzakelijkerwijs in de 
meerjarenprogrammering opgenomen of de 
indicatieve meerjarenprogramma’s 
overeenkomstig artikel 6.

Or. en

Motivering

De communautaire middelen moeten uitsluitend worden toegekend aan 
veiligheidsmaatregelen die onder een meerjarenprogrammering en indicatieve programma's 
vallen, waarbij rekening wordt gehouden met enkele uitzonderingen als vastgelegd in artikel 
6. 

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 44
Artikel 18

De Commissie evalueert geregeld de 
resultaten van beleidslijnen en programma’s 
en de doeltreffendheid van de 

De Commissie evalueert met de hulp van 
onafhankelijke deskundigen geregeld, en 
op basis van afzonderlijke projecten, de 
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programmering, om na te gaan of de 
doelstellingen zijn verwezenlijkt en om 
aanbevelingen te kunnen opstellen voor 
verbetering van toekomstige operaties. De 
Commissie zendt relevante 
beoordelingsverslagen aan het 
overeenkomstig artikel 20 ingestelde comité.

resultaten van beleidslijnen en programma’s 
en de doeltreffendheid van de 
programmering, om na te gaan of de 
doelstellingen zijn verwezenlijkt en om 
aanbevelingen te kunnen opstellen voor 
verbetering van toekomstige operaties. De 
Commissie zendt relevante 
beoordelingsverslagen aan het Europees 
Parlement, de Raad en het overeenkomstig 
artikel 20 ingestelde comité.

Or. en

Motivering

Gezien het duidelijke gebrek aan evaluatie van programma's voor hulp op het gebied van 
nucleair veiligheid, moet de evaluatie worden uitgevoerd met de hulp van onafhankelijke 
deskundigen. Controle en evaluatie moeten een doorlopend proces zijn en uitgevoerd worden 
op basis van de afzonderlijke projecten, en niet alleen per sector of land als gedaan door de 
Commissie. Het Europees Parlement en de Raad moeten de evaluatieverslagen ontvangen.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 45
Artikel 19

De Commissie onderzoekt de vooruitgang 
bij de uitvoering van de maatregelen die 
krachtens deze verordening zijn genomen en 
legt het Europees Parlement en de Raad een 
jaarverslag over de uitvoering van de hulp 
voor. Zij zendt deze verslagen ook aan het 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s. Het verslag bevat 
gegevens met betrekking tot het 
voorafgaande jaar over de gefinancierde 
maatregelen, de resultaten van het toezicht 
en de beoordeling, en de uitvoering van de 
begroting wat betreft vastleggingen en 
betalingen per partnerland en -regio en per 
samenwerkingsterrein.

De Commissie onderzoekt de vooruitgang 
bij de uitvoering van de maatregelen die 
krachtens deze verordening zijn genomen en 
legt het Europees Parlement en de Raad een 
jaarverslag over de uitvoering van de hulp 
voor. Zij zendt deze verslagen ook aan het 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s. Het verslag bevat de 
beoordelingsverslagen als genoemd in 
artikel 18 en gegevens met betrekking tot 
het voorafgaande jaar over de gefinancierde 
maatregelen, de resultaten van het toezicht 
en de beoordeling, en de uitvoering van de 
begroting wat betreft vastleggingen en 
betalingen per partnerland en -regio, per 
samenwerkingsterrein en per specifiek 
project.

Or. en
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Motivering

De evaluatieverslagen moeten ook naar het Europees Parlement en de Raad worden 
gestuurd. Voorts moeten de verslagen informatie bevatten over elk afzonderlijk project dat 
door de Gemeenschap wordt gesteund in het kader van deze verordening.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 46
Artikel 20, lid 1

1. De Commissie wordt bijgestaan door een 
comité bestaande uit vertegenwoordigers 
van de lidstaten en voorgezeten door de 
vertegenwoordiger van de Commissie.

1. De Commissie wordt bijgestaan door een 
comité bestaande uit vertegenwoordigers 
van de lidstaten en het Europees Parlement
en voorgezeten door de vertegenwoordiger 
van de Commissie.

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement moet vertegenwoordigd zijn in het comité.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 47
Artikel 21

Uiterlijk 31 december 2010 legt de 
Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad een verslag voor met een evaluatie 
van de uitvoering van de verordening in de 
eerste drie jaar, met, indien nodig, een 
wetgevingsvoorstel om de nodige 
wijzigingen in het instrument aan te 
brengen.

Uiterlijk 1 juli 2009 legt de Commissie aan 
het Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor met een evaluatie van de 
uitvoering van de verordening in de eerste 
drie jaar en vervolgens om de twee jaar, 
met, indien nodig, een wetgevingsvoorstel 
om de nodige wijzigingen in het instrument 
aan te brengen.

Or. en

Motivering

Gezien de aanzienlijke bedragen die met het programma zijn gemoeid en de middelmatige 
resultaten van de programma's voor bijstand op het gebied van nucleaire veiligheid in Oost-
Europa in het verleden, is een frequentere rapportage noodzakelijk. Omvattende 
evaluatieverslagen die betrekking hebben op cumulatieve periodes vanaf 1 januari 2007 



AM\630786NL.doc 21/21 PE 378.670v01-00

NL

moeten om de twee jaar worden ingediend met ingang van 1 juli 2009.


