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PR_CNS_art51am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst I Parlamentets 
ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, med fede typer og 
kursiv. De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte tekniske 
tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et instrument for bistand til sikkerhed 
på det nukleare område
(9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets dokument (9037/2006),

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2004)0630)1,

– der henviser til Euratom-traktatens artikel 203, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6–0153/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udenrigsudvalget, Budgetudvalget og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (A6-0000/2006),

1. godkender Rådets tekst som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. Euratom-
traktatens artikel 119, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet høres 
om, i væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets tekst Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 9

(9) Når der ydes bistand til et nukleart 
anlæg antages formålet at være, at 
bistanden kan få maksimal effekt, idet dette 

(9) Når der ydes bistand til et nukleart 
anlæg antages formålet at være, at 
bistanden kunne få maksimal effekt, idet 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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dog ikke berører princippet om, at ansvaret 
for anlæggets sikkerhed fortsat påhviler 
operatøren og den stat, der har jurisdiktion 
over anlægget.

dette dog ikke berører princippet om, at 
ansvaret for anlæggets sikkerhed fortsat 
påhviler operatøren og den stat, der har 
jurisdiktion over anlægget. Nukleare 
anlæg og aktiviteter, som forventes at 
have betydelige virkninger for 
medlemsstaterne, bør prioriteres.

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 2
Betragtning 13 a (ny)

(13a) Der anføres i forordningen et 
finansielt referencegrundlag som 
omhandlet i punkt 38 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning for hele 
instrumentets varighed, uden at dette 
berører de to budgetmyndigheders 
beføjelser i henhold til traktaten.

Begrundelse

Henvisningen til den nye interinstitutionelle aftale bør indføjes i teksten.

Ændringsforslag 3
Artikel 2, stk. 1, litra a, led 2

- on-site- og eksterne bistandsprogrammer, – on-site- og eksterne bistandsprogrammer 
for at forbedre sikkerheden ved drift og 
vedligeholdelse af eksisterende nukleare 
installationer,

Begrundelse

Der bør ikke ydes finansiel bistand til installationer, som er ved at blive planlagt eller opført.

Ændringsforslag 4
Artikel 2, stk. 1, litra a, led 3
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– 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 i drift.

Begrundelse

Der bør ikke ydes finansiel bistand til installationer, som er ved at blive planlagt eller opført.

Ændringsforslag 5
Artikel 8, stk. 1, led 6

- gældslempelsesprogrammer – gældslempelsesprogrammer i særlige 
tilfælde og i overensstemmelse med et 
internationalt vedtaget 
gældslempelsesprogram

Begrundelse

Gældslempelse bør kun anvendes i særlige tilfælde.

Ændringsforslag 6
Artikel 8, stk. 2 a (nyt)

2a. Fællesskabets finansiering anvendes i 
princippet ikke til at betale afgifter, told 
eller andre skatter i modtagerlandene.

Begrundelse

Det bør udelukkes og kun tillades i helt særlige tilfælde, at bistanden bruges til at finansiere 
afgifter til de administrative myndigheder i de lande, som modtager bistanden.

Ændringsforslag 7
Artikel 20 a (ny)

Artikel 20a
Finansielt referencegrundlag

Det finansielle referencegrundlag for 
gennemførelse af denne forordning i 
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perioden 2007-2013 er på 464 mio. EUR.
De årlige bevillinger skal godkendes af de 
to budgetmyndigheder inden for 
rammerne af de finansielle overslag.

Begrundelse

Henvisningen til den nye interinstitutionelle aftales samlede budgetbevilling bør indføjes i 
teksten.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag til en ny finansiel ramme for 2007-2013 indeholdt en ny forordning 
om oprettelse af et stabilitetsinstrument. Det har også til formål at omfatte bistand og 
samarbejde inden for nuklear sikkerhed mellem Fællesskabet og tredjelande.

Retsgrundlaget for forordningen om stabilitetsinstrumentet var oprindelig artikel 308 i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Traktatens artikel 179 og 181 A blev 
dog anset for at være et mere passende retsgrundlag. Disse artikler er imidlertid ikke 
forenelige med Euratom-traktatens artikel 203, som var nødvendig for retsgrundlaget om 
samarbejde om nuklear sikkerhed.

Forslaget om stabilitetsinstrumentet blev derfor suppleret med en supplerende forordning om 
oprettelse af et instrument for samarbejde om nuklear sikkerhed. Dets retsgrundlag er 
udelukkende Euratom-traktatens artikel 203.

Kommissionen skal sikre, at de vedtagne foranstaltninger er i overensstemmelse med Det 
Europæiske Fællesskabs generelle strategiske politikrammer for det pågældende partnerland 
og navnlig med målene for Fællesskabets politikker og programmer for udviklingssamarbejde 
og økonomisk samarbejde i henhold til artikel 179 og 181 A i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab.

Forordningen om samarbejde om nuklear sikkerhed er et supplement til andre former for 
bistand, som Det Europæiske Fællesskab yder inden for rammerne af instrumentet for 
humanitær bistand, førtiltrædelsesinstrumentet, det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument, det europæiske instrument for udviklingssamarbejde og økonomisk 
samarbejde samt stabilitetsinstrumentet.

Fællesskabets bistand bør gennemføres på grundlag af flerårige strategidokumenter og 
vejledende programmer.

Denne forordning træder i kraft i stedet for Rådets forordning om bistand til partnerstater i 
Østeuropa og Centralasien og Rådets afgørelse om finansiering af Tjernobyl-reaktorfonden.
De gamle programmer fortsættes under forordningen, og den har ikke til formål at indføre 
betydelige ændringer i fastsat praksis inden for samarbejde om nuklear sikkerhed.

Siden dens oprettelse i 1991 er omkring 1.200 mio. EUR af den samlede Tacis-bistand blevet 
kanaliseret over i projekter om nuklear sikkerhed parallelt med programmet for nuklear 
sikkerhed, herunder er hovedparten af bistanden på 470 mio. EUR gået til Tjernobyl og 
relaterede projekter. Herudover har Tacis-programmet bidraget med omkring 250 mio. EUR 
til videnskabs- og teknologicentre i Rusland og Ukraine, hvilket har gjort det muligt for 
videnskabsfolk og ingeniører, som tidligere har været ansat sektorer inden for 
masseødelæggelsesvåben til at ændre deres kvalifikationer til fredelige aktiviteter.

EU har bistået sine partnere i overensstemmelse med Den Internationale 
Atomenergiorganisations globale benchmark. Organisationen er en vigtig aktør inden for 
nuklear sikkerhed på internationalt plan og i spørgsmål om sikkerhedskontrol, navnlig med 
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sine serier om sikkerhedsstandarder og sin evaluering af sovjetisk fremstillede 
førstegenerationsreaktorer, som har resulteret i to oversigter om sikkerhedsspørgsmål. 
Resultaterne af disse oversigter er blevet grundlaget for udvikling og gennemførelse af 
forbedringer på det nukleare område, som er foretaget ved hjælp af Tacis-programmet for 
nuklear sikkerhed. Vedtagelsen af konventionen om nuklear sikkerhed i Wien i 1994 udgør en 
anden vigtig milepæl for at opretholde et højt globalt sikkerhedsniveau såvel som IAEA’s 
fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald.

Det er vanskeligt at måle forbedringer af den nukleare sikkerhed, og EU har stadig brug for at 
takle mange mulige spørgsmål om nuklear sikkerhed i tredjelande. I SNG-landene er der i 
IAEA's oversigter over sikkerhedsspørgsmål påvist mange svagheder med hensyn til 
udformning og drift såvel som bekymring over katastrofeberedskabet. Der er blevet oprettet 
hovedsagelig uafhængige sikkerhedsmyndigheder, og en større sikkerhedskultur er ved at 
blive udbredt blandt operatører og lovgivere.

Ordlyden i betragtning 5 i forordningen om et instrument for samarbejde om nuklear 
sikkerhed, som Kommissionens har udarbejdet, er som følger: “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.”

Ordføreren støtten ideen om, at de tidligere EU-programmer videreføres i den nye 
instrumentale ramme i overensstemmelse med ånden i Rådets resolution af 18. juni 1992 om 
teknologiske problemer vedrørende nuklear sikkerhed. Der er brug for et tæt samarbejde med 
IAEA. 

Den vigtigste ændring, som ordføreren foreslår, er til artikel 2. Man bør kun yde finansiel 
bistand til at forbedre den nukleare sikkerhed på eksisterende nukleare installationer, og der 
bør ikke ydes støtte til nye installationer, der er ved at blive planlagt eller under opførelse.

Kommissionen bør stadig supplere sit forslag til retsakt med en finansieringsoversigt om 
anvendelse af EU’s midler til samarbejde om nukleart samarbejde.


