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AM_Com_NonLegOpinion
Amendement 1
Vladimir Urutchev

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de regeringen van 
Litouwen, Slowakije en Bulgarije tijdens 
de toetredingsonderhandelingen hebben 
beloofd, als onderdeel van hun respectieve 
toetredingsverdragen, om kernreactoren die 
niet op economisch verantwoorde wijze tot 
het vereiste veiligheidsniveau 
opgewaardeerd kunnen worden, te sluiten,

A. overwegende dat de regeringen van 
Litouwen, Slowakije en Bulgarije tijdens 
de toetredingsonderhandelingen ermee 
hebben ingestemd, als onderdeel van hun 
respectieve toetredingsverdragen, om 
enkele van de oudere kernreactoren te 
sluiten, en daarvoor vervroegde 
sluitingsdatums hebben vastgelegd,

Or. en

Amendement 2
Ivailo Kalfin

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de regeringen van 
Litouwen, Slowakije en Bulgarije tijdens 
de toetredingsonderhandelingen hebben 
beloofd, als onderdeel van hun respectieve 
toetredingsverdragen, om kernreactoren die 
niet op economisch verantwoorde wijze tot 
het vereiste veiligheidsniveau 
opgewaardeerd kunnen worden, te sluiten,

A. overwegende dat de regeringen van 
Litouwen, Slowakije en Bulgarije tijdens 
de toetredingsonderhandelingen hebben 
beloofd, als onderdeel van hun respectieve 
toetredingsverdragen, om kernreactoren die 
niet altijd op economisch verantwoorde 
wijze tot het vereiste veiligheidsniveau 
opgewaardeerd kunnen worden, vervroegd 
te sluiten,

Or. en
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Amendement 3
Vladimir Urutchev

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de sluiting en 
daaropvolgende ontmanteling van deze 
kerncentrales een grote financieel-
economische last op de lange termijn 
vormde, die de betrokken lidstaten niet 
helemaal zelf konden dragen, 

Or. en

Amendement 4
Vladimir Urutchev

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat bij het financieren van 
ontmantelingsoperaties het beginsel 'de 
vervuiler betaalt' moet worden toegepast, 
en dat de exploitanten van kerncentrales 
tijdens de operationele periode van hun 
installaties voldoende financiële middelen 
opzij moeten zetten ter dekking van 
toekomstige ontmantelingskosten;

1. wijst erop dat bij het financieren van 
ontmantelingsoperaties het beginsel 'de 
vervuiler betaalt' moet worden toegepast, 
en dat de exploitanten van kerncentrales 
tijdens de operationele periode van hun 
installaties voldoende financiële middelen 
opzij moeten zetten ter dekking van 
toekomstige ontmantelingskosten; in het 
geval van deze drie kerncentrales 
betekende de vroegtijdige beëindiging van 
de operationele periode evenwel dat de 
noodzakelijke financiële middelen niet 
opzij konden worden gezet; 

Or. en
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Amendement 5
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat vanwege de 
vroegtijdige sluiting van hun 
kerncentrales de betrokken exploitanten 
in Litouwen, Slowakije en Bulgarije niet 
in de gelegenheid waren voldoende 
financiële middelen te genereren ter 
dekking van de ontmantelingskosten;

Or. lt

Amendement 6

Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. vreest dat een gebrek aan financiële 
middelen voor ontmantelingsmaatregelen 
de ontmanteling van kerncentrales zal 
vertragen en een bedreiging zal vormen 
voor het milieu en de volksgezondheid;

Or. en

Amendement 7

Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst erop dat, op een 
geliberaliseerde energiemarkt, 
exploitanten van kerncentrales, net als 
hun concurrenten, zowel juridisch, als 
financieel aansprakelijk moeten zijn voor 
hun daden;

Or. en

Amendement 8

Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat ontmantelingsoperaties 
een risico voor de volksgezondheid en het 
milieu kunnen inhouden indien niet tijdig 
de noodzakelijke maatregelen worden 
genomen, en dat derhalve tijdig voldoende 
financiële middelen ter beschikking 
moeten worden gesteld teneinde te 
waarborgen dat de ontmanteling van 
kerninstallaties plaatsvindt in 
overeenstemming met de toepasselijke 
veiligheidsnormen;

2. wijst erop dat ontmantelingsoperaties
een risico voor de volksgezondheid, nu en 
in de toekomst, en het milieu kunnen 
inhouden indien niet tijdig de 
noodzakelijke maatregelen worden 
genomen, en dat derhalve tijdens de 
levenscyclus van de installatie voldoende 
financiële middelen moeten worden 
gegenereerd en opzij gezet teneinde te 
waarborgen dat de ontmanteling van 
kerninstallaties plaatsvindt in 
overeenstemming met de toepasselijke 
veiligheidsnormen;

Or. en

Amendement 9
Vladimir Urutchev

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de EU over beperkte 
kennis op het gebied van het ontmantelen 
van kerncentrales beschikt en benadrukt 
dat het onderwerp veiligheid bij het 
vroegtijdig ontmantelen van de bedoelde 
kerncentrales van het allergrootste belang 
is en dat hiermee bij toekomstige besluiten 
door alle betrokken partijen rekening 
moet worden gehouden;

Or. en

Amendement 10
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de milieu- en sociale 
kosten van ontmantelingsprocedures door 
de investeerders moeten worden gedragen 
en mede in overweging moeten worden 
genomen bij het besluit om al dan niet 
voor kernenergie te kiezen; 

Or. en

Amendement 11
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent het belang van goed en 
transparant beheer van financiële middelen, 
in combinatie met passend extern toezicht, 
teneinde voor eerlijke 

3. erkent het belang van goed en 
transparant beheer van financiële middelen, 
in combinatie met passend extern toezicht, 
teneinde voor eerlijke 
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concurrentieverhoudingen op de 
energiemarkt te zorgen;

concurrentieverhoudingen op de 
energiemarkt te zorgen; is van oordeel dat 
het voor het toekennen van contracten 
wenselijk is voor Europese 
ondernemingen het criterium van 
communautaire wederkerigheid toe te 
passen, met in het bijzonder de toepassing 
van de beginselen zoals bedoeld in artikel 
58 van Richtlijn 2004/17/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 houdende coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten;

Or. fr

Amendement 12
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent het belang van goed en 
transparant beheer van financiële middelen, 
in combinatie met passend extern toezicht, 
teneinde voor eerlijke 
concurrentieverhoudingen op de 
energiemarkt te zorgen;

3. herinnert eraan dat de EU-steun niet 
was bedoeld ter dekking van de volledige 
kosten van de ontmanteling of ter 
compensatie van alle economische 
gevolgen; erkent het belang van goed en 
transparant beheer van financiële middelen, 
in combinatie met passend extern toezicht, 
teneinde voor eerlijke 
concurrentieverhoudingen op de 
energiemarkt te zorgen; herhaalt dat het 
uiteindelijke doel van de sluiting en 
ontmanteling van de drie kerncentrales 
veiligheid is;

Or. en

Amendement 13
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Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. erkent het belang van goed en 
transparant beheer van financiële middelen, 
in combinatie met passend extern toezicht, 
teneinde voor eerlijke 
concurrentieverhoudingen op de 
energiemarkt te zorgen;

3. erkent het belang van goed en 
transparant beheer van financiële middelen, 
in combinatie met passend extern toezicht, 
teneinde voor eerlijke 
concurrentieverhoudingen op de 
energiemarkt te zorgen; beveelt aan hierbij 
voor transparantie en publieke 
participatie te zorgen;

Or. en

Amendement 14
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat de EU-middelen 
prioritair aan de ontmanteling zelf moeten 
worden besteed en dat de drie 
kerncentrales een gedetailleerd 
ontmantelingsplan moeten opstellen als 
onmisbare basis voor een financieel plan 
dat risico's en onzekerheden uitsluit;

Or. en

Amendement 15
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 
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Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat ontmanteling directe 
gevolgen heeft voor de energiebronnen 
(en hun prijzen) van de betrokken 
lidstaten; is van oordeel dat de 
ontwikkeling van alternatieve en 
concurrerende energiebronnen moet 
worden bevorderd, en passende aandacht 
moet worden besteed aan het ontwikkelen 
van compensatiemechanismen ter dekking 
van de kosten van ontmanteling;

Schrappen

Or. en

Amendement 16
Vladimir Urutchev

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat ontmanteling directe 
gevolgen heeft voor de energiebronnen (en 
hun prijzen) van de betrokken lidstaten; is 
van oordeel dat de ontwikkeling van 
alternatieve en concurrerende 
energiebronnen moet worden bevorderd, en 
passende aandacht moet worden besteed 
aan het ontwikkelen van 
compensatiemechanismen ter dekking van 
de kosten van ontmanteling;

4. wijst erop dat vroegtijdige ontmanteling 
directe gevolgen heeft voor de 
energiebronnen (en hun prijzen) van de 
betrokken lidstaten; is van oordeel dat voor 
het opvangen van de negatieve gevolgen 
de ontwikkeling van alternatieve en 
concurrerende energiebronnen met lage 
emissies moet worden bevorderd, en 
passende aandacht moet worden besteed 
aan het ontwikkelen van geëigende 
compensatiemechanismen ter dekking van 
de kosten van ontmanteling tot het moment 
waarop de drie landen de resterende 
kosten zelf kunnen dragen;

Or. en
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Amendement 17
Ivailo Kalfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat ontmanteling directe 
gevolgen heeft voor de energiebronnen (en 
hun prijzen) van de betrokken lidstaten; is 
van oordeel dat de ontwikkeling van 
alternatieve en concurrerende 
energiebronnen moet worden bevorderd, en 
passende aandacht moet worden besteed 
aan het ontwikkelen van 
compensatiemechanismen ter dekking van 
de kosten van ontmanteling;

4. wijst erop dat vroegtijdige sluiting en 
ontmanteling directe gevolgen hebben
voor de energiebronnen (en hun prijzen) 
van de betrokken lidstaten; is van oordeel 
dat de ontwikkeling van alternatieve en 
concurrerende energiebronnen moet 
worden bevorderd, en passende aandacht 
moet worden besteed aan het ontwikkelen 
van compensatiemechanismen ter dekking 
van de kosten van ontmanteling in het 
geval van vroegtijdige sluiting;

Or. en

Amendement 18

Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat ontmanteling directe 
gevolgen heeft voor de energiebronnen (en 
hun prijzen) van de betrokken lidstaten; is 
van oordeel dat de ontwikkeling van 
alternatieve en concurrerende 
energiebronnen moet worden bevorderd, en 
passende aandacht moet worden besteed 
aan het ontwikkelen van 
compensatiemechanismen ter dekking van 
de kosten van ontmanteling;

4. wijst erop dat ontmanteling directe 
gevolgen heeft voor de energiebronnen (en 
hun prijzen) van de betrokken lidstaten; is 
van oordeel dat de ontwikkeling van 
alternatieve en concurrerende 
energiebronnen moet worden bevorderd, en 
passende aandacht moet worden besteed 
aan het ontwikkelen van 
compensatiemechanismen ter dekking van 
de kosten van ontmanteling en van 
afvalstoffenverwerking;

Or. en
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Amendement 19
Vladimir Urutchev

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat voor meer 
coördinatie tussen de drie programma's 
moet worden gezorgd, teneinde een betere 
plannen van activiteiten en de uitwisseling 
van ervaringen te waarborgen; ook de 
Europese Unie als zodanig kan baat 
hebben bij de ervaringen die worden 
opgedaan wanneer reactoren aan het eind 
van hun levenscyclus buiten dienst 
worden gesteld; verzoekt alle betrokken 
partijen dan ook  erop toe te zien dat 
goede praktijken op het gebied van 
ontmanteling worden toegepast en 
vergaard, en ervoor te zorgen dat de 
ervaringen en kennis die de lidstaten 
opdoen met kerncentrales zo goed 
mogelijk worden gebruikt;

Or. en

Amendement 20

Michèle Rivasi namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt aan op de invoering van een 
uitsluitend door de kerncentrale en zonder 
staatssteun te financieren verzekering ter 
dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de exploitant 
gedurende de hele ontmantelingsperiode 
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voor het geval zich onvoorziene 
incidenten of ongelukken voordoen;

Or. en

Amendement 21
Vladimir Urutchev

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
hoe de verschillende benaderingswijzen 
van het financieren van ontmanteling in de 
EU kunnen worden geharmoniseerd, met 
inachtneming van de uiteenlopende 
nationale strategieën, zonder daarbij 
evenwel de veiligheid en de zekerheid van 
het ontmantelingsproces in gevaar te 
brengen.

5. verzoekt de Commissie, rekening 
houdend met de verschillende nationale 
strategieën, te onderzoeken hoe de 
verschillende benaderingswijzen van het 
financieren van ontmanteling in de EU 
kunnen worden geharmoniseerd, teneinde 
ervoor te zorgen dat de benodigde 
financiële middelen tijdig bijeen worden 
gebracht, zonder daarbij evenwel de 
veiligheid en de zekerheid van het 
ontmantelingsproces in gevaar te brengen.

Or. en

Amendement 22
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van oordeel dat indien de 
ontmantelingsprocedure wordt 
geharmoniseerd rekening moet worden 
gehouden met de relevante 
administratieve structuren op nationaal 
niveau, en dat de procedure voor het 
beheer van de middelen als zodanig moet 
worden vereenvoudigd;
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Or. lt

Amendement 23
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt het feit dat de Commissie 
niet jaarlijks verslag aan het Europees 
Parlement uitbrengt over het gebruik van 
de financiële middelen die worden 
toegewezen voor het ontmantelen van deze 
drie kerncentrales; verzoekt de Commissie 
jaarlijks verslag aan het Europees 
Parlement en de Raad uit te brengen over 
het gebruik van deze financiële middelen, 
met een volledig en gedetailleerd overzicht 
van de ontmantelingskosten;

Or. en


