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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett instrument för 
kärnsäkerhetsstöd 
(09037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets text (9037/2006),

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2004)0630)1,

– med beaktande av artikel 203 i fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet 
(C6-0153/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, budgetutskottet och utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner rådets text såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 119 andra stycket i Euratomfördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra den text som är föremål för samråd.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Rådets förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 9

(9) Det är underförstått att när stöd lämnas 
till den berörda kärnenergianläggningen är 
det i syfte att det skall ha maximal effekt, 
dock utan att ge avkall på principen att 
ansvaret för anläggningens säkerhet bör 
vila på den driftsansvarige och den stat 
som har behörighet över anläggningen.

(9) Det är underförstått att när stöd lämnas 
till den berörda kärnenergianläggningen är 
det i syfte att det skall ha maximal effekt, 
dock utan att ge avkall på principen att 
ansvaret för anläggningens säkerhet bör 
vila på den driftsansvarige och den stat 
som har behörighet över anläggningen.
Företräde bör ges åt sådana 
kärnenergianläggningar och sådan 
verksamhet på kärnenergins område som 
sannolikt kan få betydande konsekvenser 
för medlemsstaterna.

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 2
Skäl 13a (nytt)

(13a) Ett ekonomiskt referensbelopp av 
det slag som avses i artikel 38 i det 
interinstitutionella avtalet om 
budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning, antaget den 17 juni 2006 av 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen, bör tas med i denna 
förordning för hela den period under 
vilken detta instrument skall vara i kraft, 
utan att det påverkar den budgetansvariga 
myndighetens två grenars befogenheter, 
sådana som de fastställts i fördraget.

Motivering

Vi måste få med i texten en hänvisning till det nya interinstitutionella avtalet.
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Ändringsförslag 3
Artikel 2, stycke 1, led a, strecksats 2

– biståndsprogram, såväl på plats som 
externa,

– biståndsprogram, såväl på plats som 
externa för att förbättra säkerheten vid 
drift och underhåll av befintliga 
kärnenergianläggningar,

Motivering

Ekonomiskt stöd bör inte ges till anläggningar på planerings- eller byggnadsstadiet.

Ändringsförslag 4
Artikel 2, stycke 1, led a, strecksats 3

– bättre säkerhetsaspekter vid utformning, 
drift och underhåll av befintliga 
kärnkraftsverk eller andra befintliga 
kärnenergianläggningar så att höga 
säkerhetsnivåer kan uppnås,

– bättre säkerhetsaspekter vid utformning, 
drift och underhåll av befintliga 
kärnkraftverk eller andra befintliga 
kärnenergianläggningar som är i drift så att 
höga säkerhetsnivåer kan uppnås,

Motivering

Ekonomiskt stöd bör inte ges till anläggningar på planerings- eller byggnadsstadiet.

Ändringsförslag 5
Artikel 8, punkt 1, strecksats 6

– Skuldlättnadsprogram. – Skuldlättnadsprogram, som skall komma 
i fråga i undantagsfall och genomföras i 
enlighet med ett internationellt 
överenskommet skuldlättnadsprogram.

Motivering

Skuldlättnader bör komma i fråga endast i strikta undantagsfall.

Ändringsförslag 6
Artikel 8, punkt 2a (ny)

2a. Gemenskapsfinansieringen skall i 
princip inte användas för betalning av 
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skatter, tullavgifter eller övriga avgifter av 
skattenatur i mottagarländerna.

Motivering

Förutom i strikta undantagsfall bör betalning av avgifter till myndigheterna i 
mottagarländerna inte komma på fråga.

Ändringsförslag 7
Artikel 20a (ny)

Artikel 20a
Ekonomiskt referensbelopp

Det ekonomiska referensbeloppet för 
genomförandet av denna förordning 
under perioden 2007–2013 skall uppgå till
464 miljoner EUR.
De årliga anslagen skall godkännas av 
den budgetansvariga myndighetens två 
grenar, inom de gränser som uppställs av 
budgetplanen.

Motivering

Vi måste få med i texten en hänvisning till det övergripande budgetanslaget i det nya 
interinstitutionella avtalet.
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MOTIVERING

I kommissionens förslag till ny finansieringsram för perioden 2007–2013 ingick en ny 
förordning om upprättande av ett stabilitetsinstrument. Syftet med detta var också att täcka 
bistånd och samarbete mellan gemenskapen och tredjeländer på kärnsäkerhetens område.

Den rättsliga grunden för stabilitetsinstrumentet var ursprungligen artikel 308 i fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen. Artiklarna 179 och 181a i fördraget kom emellertid 
att ses som en lämpligare rättslig grund. Dessa artiklar var dock inte förenliga med artikel 203 
i Euratomfördraget, vilken behövdes såsom rättslig grund för samarbetet på kärnsäkerhetens 
område.

Av denna orsak kompletterades förslaget om stabilitetsinstrumentet med en ytterligare 
förordning om inrättande av ett instrument för kärnsäkerhetsstöd. Denna förordning har 
artikel 203 i Euratomfördraget som sin enda rättsliga grund.

Kommissionen måste sörja för att alla åtgärder som vidtas stämmer överens med Europeiska 
gemenskapens övergripande strategiska ram för politiken med partnerländerna, framför allt i 
fråga om målen för gemenskapens politik för utveckling och ekonomiskt samarbete samt de 
program som antagits i enlighet med de ovannämnda artiklarna 179 och 181a i EG-fördraget.

Förordningen om samarbete på kärnsäkerhetens område kompletterar allt bistånd som 
Europeiska unionen ger med stöd av instrumentet för humanitärt bistånd, 
föranslutningsinstrumentet, det europeiska instrumentet för grannskap och partnerskap, 
instrumentet för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete samt stabilitetsinstrumentet.

Gemenskapens stöd bör genomföras utgående från fleråriga strategidokument och vägledande 
program.

Förordningen ersätter rådets nuvarande förordning om bistånd till partnerstaterna i Östeuropa 
och Centralasien och rådets beslut om gemenskapsbidrag till fonden för inkapsling av 
Tjernobylreaktorn. Den innefattar de gamla programmen och åsyftar inga väsentliga 
förändringar i vedertagen praxis i fråga om samarbetet på kärnsäkerhetens område.

Sedan Tacis inrättades 1991 har omkring 1 200 miljoner EUR av de sammanlagda 
Tacis-medlen gått till kärnsäkerhetsprojekt, jämsides med kärnsäkerhetsprogrammet, bland 
annat merparten av de 470 miljoner EUR som givits som stöd till Tjernobyl och närstående 
projekt. Dessutom har Tacis bidragit med omkring 250 miljoner EUR till centrum för 
vetenskap och teknik i Ryssland och Ukraina, så att vetenskapsmän och ingenjörer som 
tidigare arbetat inom industrin för tillverkning av massförstörelsevapen kunnat rikta in sina 
färdigheter på fredlig verksamhet.

EU har bistått sina partner i enlighet med världsomfattande riktmärken uppställda av 
Internationella atomenergiorganet (IAEA). IAEA spelar en viktig roll i internationella frågor
om kärnsäkerhet och säkerhetskontroller, framför allt med hjälp av sin uppsättning 
säkerhetsnormer och sin utvärdering av den första generationens sovjetkonstruerade reaktorer, 
vilket avsatt spår i form av två böcker om säkerhetsfrågor. Det man framkommit till i dessa 
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böcker har tjänat som utgångspunkt för att utveckla och genomföra de förslag till bättre 
kärnsäkerhet vilka erbjudits av Tacisprogrammet för kärnsäkerhet. Antagandet av 
Wienkonventionen om kärnsäkerhet 1994 innebar en annan viktig milstolpe på väg mot en 
hög nivå av säkerhet runtom i världen, liksom också IAEA:s gemensamma konvention om 
säkerhet vid hantering av utbränt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Det är svårt att mäta förbättringarna i kärnsäkerheten och EU måste fortfarande åtgärda ett 
flertal frågor som kan få betydelse för säkerheten i tredjeländer. I IAEA:s böcker om 
säkerhetsfrågor har olika allvarliga svagheter vid konstruktion och drift i OSS-länderna 
påtalats, liksom också farhågor med anledning av katastrofberedskapen, det har inrättats i hög 
grad oberoende säkerhetsmyndigheter och säkerhetskulturen vinner alltmer insteg bland de 
driftsansvariga och bland tillsynsmyndigheterna.

I skäl 5 i förordningen om ett instrument för kärnsäkerhetssamarbete, utarbetad av 
kommissionen står följande: ”Gemenskapen har ett särskilt behov av att fortsätta sina 
ansträngningar att stödja främjandet av kärnsäkerhet och tillämpningen av effektiva 
säkerhetskontroller av kärnmaterial i tredjeländer genom att utnyttja erfarenheterna av 
ömsesidigt samråd mellan kommissionen och dess kontraktspartner och bygga vidare på de 
erfarenheter som redan gjorts inom Tacis- och Phare-programmen, inbegripet med hjälp av
relevanta expertgruppers arbete framför allt på området för nukleärt skadeståndsansvar, och 
den egna kontrollverksamheten i Europeiska unionen.”

Föredraganden stöder tanken på att EU:s gamla program skall fortsättas i den nya ram av 
instrument som framlagts i rådets resolution av den 18 juni 1992 om de tekniska problemen
med kärnsäkerhet. Ett nära samarbete med IAEA är av nöden.

Det viktigaste ändringsförslaget från föredraganden hänför sig till artikel 2. Ekonomiskt stöd 
bör ges till att förbättra kärnsäkerheten endast vid befintliga kärnenergianläggningar och alltså 
inte till nya anläggningar på planerings- eller byggnadsstadiet.

Kommissionen bör dessutom komplettera sitt lagstiftningsförslag med en finansöversikt om 
användningen av EU-medel vid kärnsäkerhetssamarbetet.
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