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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot invoering van een instrument 
voor hulp op het gebied van nucleaire veiligheid en beveiliging
(9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien de tekst van de Raad (9037/2006),

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2004)0630)1,

– gelet op artikel 203 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd 
(C6-0153/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie buitenlandse zaken, de Begrotingscommissie en de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan de tekst van de Raad, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 119, tweede alinea van het 
Euratom-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in de ter raadpleging ingediende tekst;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Raad voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 9

(9) Bij het verlenen van hulp voor de 
betrokken kerninstallatie geschiedt zulks 

(9) Bij het verlenen van hulp voor de 
betrokken kerninstallatie geschiedt zulks 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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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.

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. Prioriteit dient te worden 
gegeven aan kerninstallaties en 
activiteiten die belangrijke effecten 
kunnen hebben op de lidstaten.

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 2
Overweging 13 bis (nieuw)

(13 bis) Een referentiebedrag in de zin 
van punt 38 van het Interinstitutioneel 
Akkoord over de begrotingsdiscipline en 
gezond financieel beheer, die op 17 juni 
2006 is goedgekeurd door het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie, 
moet in deze verordening worden 
opgenomen met betrekking tot de 
volledige looptijd van het instrument, 
zonder dat hiermee de bevoegdheden van 
de beide begrotingsautoriteiten als 
vastgelegd in het Verdrag worden 
aangetast.

Motivering

De tekst moet een schriftelijke verwijzing naar het nieuwe IA bevatten.

Amendement 3
Artikel 2, lid 1, letter a), streepje 2

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

- programma's voor bijstand ter plaatse en 
externe bijstand ter verbetering van de 
exploitatie en het onderhoud van 
bestaande kerninstallaties;
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Motivering

De financiële bijstand mag niet worden gebruikt voor de planning of bouw van installaties.

Amendement 4
Artikel 2, lid 1, 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, in bedrijf 
zijnde kerncentrales (schrapping);

Motivering

De financiële bijstand mag niet worden gebruikt voor de planning of bouw van installaties.

Amendement 5
Artikel 8, lid 1, streepje 6

- programma’s voor schuldverlichting; - programma’s voor schuldverlichting, in 
uitzonderlijke gevallen en in het kader 
van een internationaal vastgesteld
schuldverlichtingsprogramma;

Motivering

Schuldverlichting mag alleen bij uitzondering worden verleend.

Amendement 6
Artikel 8, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. EG-financiering wordt in principe 
niet gebruikt voor de betaling van 
belastingen, accijnzen en andere fiscale 
lasten in begunstigde landen.

Motivering

De financiering van fiscale lasten ten behoeve van administratieve instanties van de 
ontvangende landen moet worden uitgesloten en slechts in zeer uitzonderlijke gevallen 
worden toegestaan.
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Amendement 7
Artikel 20 bis (nieuw)

Artikel 20 bis
Referentiebedrag

Het referentiebedrag voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
voor de periode 2007-2013 bedraagt 
464 miljoen EUR.
De jaarlijkse kredieten worden toegestaan 
door de beide begrotingsautoriteiten 
binnen de grenzen van de financiële 
vooruitzichten.

Motivering

De tekst moet een schriftelijke verwijzing naar de totale begrotingskredieten van het nieuwe 
IA bevatten.
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TOELICHTING

Het voorstel van de Commissie met betrekking tot het nieuwe financieel kader voor de 
periode 2007-2013 bevatte een nieuwe verordening voor een stabiliteitsinstrument. Tevens 
zou deze verordening betrekking moeten hebben op bijstand en samenwerking op het gebied 
van nucleaire veiligheid tussen de Gemeenschap en derde landen.

De rechtsgrondslag van de verordening inzake het stabiliteitsinstrument was oorspronkelijk 
artikel 308 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (VEG). Artikelen 
179 en 181 A van het Verdrag werden echter als een geschiktere rechtsgrondslag beschouwd. 
Deze artikelen zijn echter niet verenigbaar met artikel 203 van het Euratom-Verdrag, hetgeen 
vereist was voor de rechtsgrondslag van samenwerking inzake nucleaire veiligheid.

Om die reden werd het voorstel voor het stabiliteitsinstrument aangevuld met een 
aanvullende verordening tot oprichting van een instrument voor samenwerking inzake 
nucleaire veiligheid. De rechtsgrondslag is artikel 203 van het Euratom-Verdrag.

De Commissie moet ervoor zorgen dat alle maatregelen die worden genomen stroken met het 
algemene strategische beleidskader van de Gemeenschap voor partnerlanden, in het bijzonder 
met betrekking tot de doelstellingen van de beleidsmaatregelen en programma's voor 
ontwikkelings- en economische samenwerking, die krachtens bovengenoemde artikelen 179 
en 181 A van het VEG zijn aangenomen.

De verordening inzake samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid is een 
aanvullend instrument op elke bijstand van de Europese Unie in het kader van het instrument 
voor humanitaire hulp, het instrument voor pretoetredingssteun, het Europees nabuurschaps-
en partnerschapsinstrument, het instrument voor ontwikkelingssamenwerking en economische 
samenwerking, en het stabiliteitsinstrument.

Communautaire bijstand moet worden uitgevoerd op basis van meerjarenstrategienota's en 
indicatieve programma's.

De verordening vervangt de bestaande verordening van de Raad betreffende bijstand aan de 
partnerstaten in Oost-Europa en Centraal-Azië en de besluiten van de Raad betreffende een 
financiële bijdrage ten behoeve van het Fonds Inkapseling Tsjernobyl. De verordening vormt 
een voortzetting van de vroegere programma's en beoogt geen substantiële veranderingen in 
gevestigde praktijken van de samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid.

Sinds de aanvang van het programma in 1991 is zo'n 1200 miljoen euro uit het Tacis-budget 
naar projecten voor nucleaire veiligheid gegaan in samenhang met het Programma voor 
nucleaire veiligheid, met inbegrip van het grootste deel van de bijstand van 470 miljoen euro 
voor Tsjernobyl en gerelateerde projecten. Voorts heeft Tacis zo'n 250 miljoen euro 
bijgedragen aan centra voor wetenschap en technologie in Rusland en de Oekraïne, waardoor 
wetenschappers en ingenieurs die voorheen werkzaam waren in de 
massavernietigingswapenindustrie zich konden omscholen voor vreedzame activiteiten.
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De EU heeft haar partners bijstand geboden volgens de criteria van het Internationaal 
Atoomenergie-agentschap. Het agentschap is een van de hoofdrolspelers op het gebied van 
internationale nucleaire veiligheid en veiligheidsmaatregelen, met name met zijn series van 
veiligheidsnormen en zijn evaluatie van de eerste generatie Sovjet-reactoren, die heeft 
geresulteerd in twee Safety Issue Books. De bevindingen in deze werken zijn de basis 
geworden voor de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de verbeteringen op het gebied van 
nucleaire veiligheid die tot stand zijn gebracht in het kader van het Tacis-programma voor 
nucleaire veiligheid. De ondertekening van het Verdrag inzake nucleaire veiligheid in 1994 in 
Wenen is ook een belangrijke mijlpaal in de waarborging van een hoog niveau van mondiale 
veiligheid, en daarnaast het Gemeenschappelijk verdrag van het IAEA betreffende het veilig 
beheer van verbruikte brandstof en de veiligheid van radioactief afval.

Het is moeilijk in te schatten in hoeverre de nucleaire veiligheid verbeterd is, en er zijn nog
talrijke potentiële veiligheidskwesties in derde landen die de EU moet aanpakken. In de GOS-
landen zijn belangrijke problemen op het gebeid van ontwerp en exploitatie van centrales, die 
zijn aangekaart in de Safety Issues Books van het IAEA, en ook tekortkomingen in de 
voorbereiding op rampen aangepakt, er zijn min of meer onafhankelijke veiligheidsinstanties 
opgericht en een steeds sterker wordende veiligheidscultuur onder beheerders en 
regelgevende instanties wordt langzamerhand zichtbaar.

Overweging 5 van het Commissievoorstel voor een verordening tot invoering van een 
instrument voor hulp op het gebied van nucleaire veiligheid en beveiliging luidt: "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."

De rapporteur steunt het idee van een voortzetting van de oude EU-programma's in het 
nieuwe instrumentenkader in de geest van de resolutie van de Raad van 18 juni 1992 over de 
technologische problemen van de nucleaire veiligheid. Een nauwe samenwerking met het 
IAEA is vereist.

Het belangrijkste amendement van de rapporteur heeft betrekking op artikel 2. Financiële
bijstand moet worden gegeven voor de verbetering van de nucleaire veiligheid van 
uitsluitende de bestaande kerncentrales en mag niet worden verstrekt voor nieuwe installaties 
die gepland of gebouwd worden.

De Commissie moet haar wetsontwerp nog aanvullen met een Financieel memorandum over 
de uitgaven uit de EU-begroting voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid.


