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Ændringsforslag 23
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Tjernobyl-ulykken i 1986 satte fokus på 
den nukleare sikkerheds globale betydning.
Fukushima Daiichi-ulykken i 2011 
bekræftede behovet for at fortsætte
bestræbelserne på at forbedre den nukleare 
sikkerhed til de højeste standarder. For at
gennemføre beskyttelsesforanstaltninger, 
der vil fjerne farerne for befolkningernes 
liv og sundhed, bør Det Europæiske 
Atomenergifællesskab ("Fællesskabet")
kunne støtte nuklear sikkerhed i 
tredjelande.

(3) Tjernobyl-ulykken i 1986 satte fokus på 
den nukleare sikkerheds globale betydning.
Fukushima Daiichi-ulykken i 2011 
bekræftede, at nukleare risici er iboende i
enhver reaktor, og disse risici er 
uforudsigelige. Fukushima-ulykken 
markerer afslutningen på paradigmet om 
"nuklear sikkerhed". Ikke desto mindre 
må og skal bestræbelserne på at forbedre 
den nukleare sikkerhed i 
atomkraftværkernes levetid, men også 
under afviklingen af dem, videreføres 
efter de højeste standarder, som er på linje 
med de bedste eksisterende praksisser. For 
at fremme denne sikkerhedskultur bør EU
kunne støtte nuklear sikkerhed i 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 24
Bernd Lange

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Tjernobyl-ulykken i 1986 satte fokus på 
den nukleare sikkerheds globale betydning.
Fukushima Daiichi-ulykken i 2011 
bekræftede behovet for at fortsætte 
bestræbelserne på at forbedre den nukleare 
sikkerhed til de højeste standarder. For at 
gennemføre beskyttelsesforanstaltninger, 

(3) Tjernobyl-ulykken i 1986 satte fokus på 
den nukleare sikkerheds globale betydning.
Fukushima Daiichi-ulykken i 2011 
bekræftede behovet for at fortsætte 
bestræbelserne på at forbedre den nukleare 
sikkerhed til de højeste standarder, så 
længe der er atomkraftværker i drift. For 
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der vil fjerne farerne for befolkningernes 
liv og sundhed, bør Det Europæiske 
Atomenergifællesskab ("Fællesskabet") 
kunne støtte nuklear sikkerhed i 
tredjelande.

at gennemføre beskyttelsesforanstaltninger, 
der vil fjerne farerne for befolkningernes 
liv og sundhed, bør Det Europæiske 
Atomenergifællesskab ("Fællesskabet") 
kunne støtte nuklear sikkerhed i 
tredjelande.

Or. de

Ændringsforslag 25
Bernd Lange

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Så længe der stadig findes 
atomkraftværker, og så længe der imod 
forventning bliver bygget nye 
atomkraftværker, bør der forhandles med 
henblik på, at det bliver med garanti for 
europæiske sikkerhedsstandarder.

Or. de

Ændringsforslag 26
Bernd Lange

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Så længe der stadig findes 
atomkraftværker, og så længe der imod 
forventning bliver bygget nye 
atomkraftværker, bør der forhandles med 
henblik på, at bistanden gennem 
uafhængige tilsynsmyndigheder får 
højeste prioritet.

Or. de
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Ændringsforslag 27
Bernd Lange

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ved at handle inden for rammerne af 
fælles politikker og strategier sammen med 
medlemsstaterne har Unionen alene den 
kritiske masse til at løfte globale 
udfordringer og er også bedst i stand til at 
koordinere samarbejdet med tredjelande.

(4) Ved at handle inden for rammerne af 
fælles politikker og strategier sammen med 
medlemsstaterne har Unionen alene den 
kritiske masse til at løfte globale 
udfordringer og er også bedst i stand til at 
koordinere samarbejdet med tredjelande. I 
denne forbindelse bør Europa-
Parlamentet med regelmæssige 
mellemrum informeres og konsulteres om 
planerne hos EU's medlemsstater og hos 
tredjelande om sikkerhed på det nukleare 
område.

Or. de

Ændringsforslag 28
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Med henblik på at bevare og fremme 
den løbende forbedring af den nukleare 
sikkerhed og forskrifterne herom vedtog 
Rådet direktiv 2009/71/Euratom af
25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser
for nukleare anlægs nukleare sikkerhed.
Rådet vedtog også direktiv 
2011/70/Euratom af 19. juli 2011 om 
fastsættelse af en fællesskabsramme for 
ansvarlig og sikker håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald.
Disse direktiver og de høje standarder for 

(6) Med henblik på at bevare og fremme 
den løbende forbedring af den nukleare 
sikkerhed og forskrifterne herom vedtog 
Rådet direktiv 2009/71/Euratom af
25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser 
for nukleare anlægs nukleare sikkerhed.
Rådet vedtog også direktiv 
2011/70/Euratom af 19. juli 2011 om 
fastsættelse af en fællesskabsramme for 
ansvarlig og sikker håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald.
Som Kommissionen fastslog efter 
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nuklear sikkerhed og radioaktivt affald og 
håndtering af brugt brændsel, som er 
gennemført i Unionen, er eksempler, der 
kan bruges til at tilskynde tredjelande til at 
vedtage lignende høje standarder.

Fukushima-ulykken, er der et 
påtrængende behov for at revidere disse 
direktiver og indføre de højeste standarder
for nuklear sikkerhed og radioaktivt affald 
og håndtering af brugt brændsel, som er 
gennemført i Unionen, så de fremover kan 
bruges til at tilskynde tredjelande til at 
vedtage de højeste sikkerhedsstandarder 
på linje med de bedste eksisterende 
praksisser og den bedste eksisterende 
strålingsbeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Det bør bemærkes, at europæiske direktiver om nuklear sikkerhed ikke indeholder tekniske 
sikkerhedsstandarder. Sikkerhedsstandarderne for eksisterende og potentielle nye nukleare 
faciliteter skal være de bedst mulige. I denne forbindelse har Kommissionen i sit 2011-
arbejdsprogram besluttet at revidere det seneste direktiv om nuklear sikkerhed.

Ændringsforslag 29
Bernd Lange

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Det er nødvendigt at sikre, at 
stresstest gennemføres i alle 
medlemsstater og i de tredjelande, som 
kan blive berørt, samt at atomkraftværker 
i givet fald tages ud af drift.

Or. de

Ændringsforslag 30
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I alle de regioner, som 
samarbejdsmekanismen er blevet udvidet 
til siden 2007 (dvs. de sydlige ENP-lande, 
Latinamerika, Asien), er adskillige nye 
INSC-projekter enten stillet i bero eller 
annulleret, og lande med en 
betydningsfuld atomkraftudvikling (såsom 
Indien, Brasilien eller GCC-landene) 
udviser ingen interesse for samarbejdet 
under INSC. På baggrund af tidligere 
erfaringer bør denne nye 
samarbejdsmekanisme på 
atomkraftværksniveau derfor navnlig 
tages op i EU's nabolande.

Or. en

Ændringsforslag 31
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Der er afsat et samlet budget på 52,4 
mio. EUR til INSC for perioden 2007-
2013 som støtte til EU-aktiviteter og 
fremme af nuklear sikkerhed, 
strålingsbeskyttelse og effektiv nuklear 
sikkerhedskontrol på verdensplan.
Omkring halvdelen af dette beløb er 
øremærket til Tjernobyl-fonden. De sidste 
indbetalinger til denne fond forventes at 
finde sted inden udgangen af 2013. Der er 
derfor ikke behov for EU-bidrag til 
Tjernobyl-fonden i overslagene for 2014-
2020. En delvis omfordeling af de 
foreslåede 631,1 mio. EUR af det nye 
INSC for perioden 2014-2020 vil derfor 
gå til genopretningen af Fukushima 
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Daiichi-anlægget og til 
strålingsbeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 32
Romana Jordan

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Det nye rammeprogram for 
forskning og innovation 2014-2020 
("Horisont 2020") og forsknings- og 
uddannelsesprogrammet for Det 
Europæiske Atomenergifællesskab (2014-
2018), som komplementerer Horisont 
2020, lægger særlig vægt på 
internationalt samarbejde og EU's 
forbindelser med tredjelande. I denne 
henseende skal der lægges særlig vægt på 
udviklingen af menneskelige ressourcer.

Or. sl

Ændringsforslag 33
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Europæiske Union finansierer 
foranstaltninger til at fremme et højt 
nukleart sikkerhedsniveau, 
strålingsbeskyttelse og gennemførelse af 
effektiv sikkerhedskontrol med nukleart 
materiale i tredjelande i overensstemmelse 
med bestemmelserne i denne forordning.

Den Europæiske Union finansierer 
foranstaltninger til at fremme et højt 
nukleart sikkerhedsniveau, 
strålingsbeskyttelse og gennemførelse af 
effektiv sikkerhedskontrol med nukleart 
materiale i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning.
Samarbejde på områderne nuklear 
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sikkerhed og sikkerhedskontrol under 
denne forordning sigter ikke mod at 
fremme atomkraft.

Or. en

Begrundelse

Den her foreslåede bestemmelse agter at præcisere, at det er sikkerheden og ikke fremme af 
kerneenergi, der er hovedmålet. Denne ændring har ganske enkelt til hensigt at flytte dette 
mål frem fra Bilag – Kriterier – sidste punkt i første artikel.

Ændringsforslag 34
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Europæiske Union finansierer 
foranstaltninger til at fremme et højt 
nukleart sikkerhedsniveau, 
strålingsbeskyttelse og gennemførelse af 
effektiv sikkerhedskontrol med nukleart 
materiale i tredjelande i overensstemmelse 
med bestemmelserne i denne forordning.

Den Europæiske Union finansierer 
foranstaltninger til at fremme et højt 
nukleart sikkerhedsniveau, 
strålingsbeskyttelse og gennemførelse af 
effektiv sikkerhedskontrol med nukleart 
materiale i tredjelande i overensstemmelse 
med bestemmelserne i denne forordning.
Derved sikres det, at nukleart materiale 
udelukkende bliver anvendt til de 
planlagte civile formål.

Or. de

Ændringsforslag 35
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af en effektiv sikkerhedskultur 
på det nukleare område og gennemførelse 

a) fremme af en effektiv sikkerhedskultur 
på det nukleare område og gennemførelse 



PE491.225v01-00 10/32 AM\904980DA.doc

DA

af de højeste standarder for nuklear 
sikkerhed og strålingsbeskyttelse

af de højeste standarder for nuklear 
sikkerhed og strålingsbeskyttelse, navnlig i 
de af EU's nabolande og de af 
tiltrædelseslandene, som driver 
atomkraftværker på tidspunktet for denne 
forordnings ikrafttrædelse

Or. en

Begrundelse

I alle de regioner, som samarbejdsmekanismen er blevet udvidet til siden 2007 (dvs. de 
sydlige ENP-lande, Latinamerika, Asien), er adskillige nye INSC-projekter enten stillet i bero 
eller annulleret, og lande med en betydningsfuld atomkraftudvikling (såsom Indien, Brasilien 
eller GCC-landene) viser ingen interesse for samarbejdet under INSC. På baggrund af 
tidligere erfaringer bør denne nye samarbejdsmekanisme på atomkraftværksniveau derfor 
navnlig tages op i EU's nabolande.

Ændringsforslag 36
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ansvarlig og sikker forvaltning af brugt 
brændsel og radioaktivt affald, nedlukning 
af tidligere nukleare anlæg og installationer
samt oprydning

b) ansvarlig og sikker forvaltning af brugt 
brændsel og radioaktivt affald, nedlukning 
af samt oprydning i tidligere nukleare 
anlæg og installationer i tredjelande

Or. en

Begrundelse

Mulige projekter kan blandt andet omfatte stabilisering og genopretning af Fukushima-
anlægget, oprydning på steder med tidligere uranudvinding, bjærgning, behandling og 
oplagring af sunkne genstande i havet (f.eks. atomubåde) eller sager med tilknytning til 
ansvarlig forvaltning af radioaktivt affald i lande, som aktuelt ikke har kapacitet til 
generering af atomenergi.

Ændringsforslag 37
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ansvarlig og sikker forvaltning af brugt
brændsel og radioaktivt affald, nedlukning 
af tidligere nukleare anlæg og installationer 
samt oprydning

b) ansvarlig og sikker forvaltning af
nukleart brændsel og radioaktivt affald, 
nedlukning af tidligere nukleare anlæg og 
installationer samt oprydning

Or. ro

Ændringsforslag 38
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fremme af tiltag med henblik på 
oplysning, uddannelse og faglig 
undervisning inden for atomkraft og i 
forbindelse med den nukleare 
brændselscyklus, håndteringen af 
nukleart affald og beskyttelsen mod 
stråling

Or. ro

Ændringsforslag 39
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) i hvor høj grad de støttede lande har 
udviklet det højeste sikkerhedsniveau for 
nukleare anlæg til en standard, som er på 
linje med de bedste eksisterende 
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praksisser i EU i teknisk, 
lovgivningsmæssig og driftsmæssig 
henseende

Or. en

Ændringsforslag 40
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) status for udviklingen af strategierne for 
brugt brændsel, nukleart affald og 
nedlukning, de respektive lovgivnings- og 
forskriftsmæssige rammer og 
gennemførelse af projekter

b) status for udviklingen af strategierne for 
brugt brændsel, nukleart affald og 
nedlukning, antallet og betydningen af 
genopretningen af tidligere nukleare 
lokaliteter og anlæg, de respektive 
lovgivnings- og forskriftsmæssige rammer 
og gennemførelse af projekter

Or. en

Ændringsforslag 41
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en langsigtet positiv indvirkning på 
miljøet

Or. sl

Ændringsforslag 42
Romana Jordan

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 2 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) opnåelse af et højt niveau for nuklear 
sikkerhed i tredjelande på linje med de 
nukleare sikkerhedsstandarder i EU

Or. sl

Ændringsforslag 43
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der er i bilaget anført nærmere 
oplysninger om særlige foranstaltninger, 
der støttes af denne forordning, og kriterier 
for samarbejde om sikkerhed på det 
nukleare område.

4. Målet i artikel 1, stk. 1, skal navnlig 
opfyldes via følgende foranstaltninger:

a) støtte til styrkelse af de 
lovgivningsmæssige rammer
b) støtte til udarbejdelse og gennemførelse 
af effektive procedurer til 
sikkerhedsvurdering på basis af den 
metode, der er opnået enighed om i 
Ensreg, og i opfølgningsfasen for bedste 
praksis for udvekslinger af de deraf 
følgende sikkerhedsanbefalinger
c) samarbejde på følgende områder:
ekspertise og kompetenceudvikling, 
ordninger for katastrofehåndtering og -
forebyggelse, strategier for ansvarlig og 
sikker forvaltning af brugt brændstof og 
radioaktivt affald samt strategier for 
nedlukning.
Foranstaltningerne skal indeholde et 
væsentligt element af overførsel af viden 
(ekspertisedeling, støtte til både 
eksisterende og nye uddannelses- og 
træningsprogrammer inden for nuklear 
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sikkerhed) for at sikre, at de opnåede 
resultater er bæredygtige.
De skal gennemføres under koordination 
med internationale organisationer, 
navnlig IAEA, og i samarbejde med 
tredjelandes myndigheder, nukleare 
tilsynsmyndigheder og disses tekniske 
støtteorganisationer samt med 
operatørerne på de nukleare anlæg, efter 
behov og navnlig inden for rammerne af 
de omfattende sikkerheds- og 
risikovurderinger ("stresstest")
Der er i bilaget anført nærmere oplysninger 
om særlige foranstaltninger, der støttes af 
denne forordning, og kriterier for 
samarbejde om sikkerhed på det nukleare 
område.

Or. en

Ændringsforslag 44
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der er i bilaget anført nærmere 
oplysninger om særlige foranstaltninger, 
der støttes af denne forordning, og kriterier 
for samarbejde om sikkerhed på det 
nukleare område.

4. Målene i stk. 1 ovenfor skal primært 
opfyldes gennem følgende
foranstaltninger:

a) støtte til tilsynsorganerne med henblik 
på at sikre deres uafhængighed, 
kompetence og udvikling samt til 
investering i menneskelige ressourcer
b) støtte til foranstaltningerne til at styrke 
og gennemføre de lovgivningsmæssige 
rammer
c) støtte til udarbejdelse og gennemførelse 
af systemer til sikkerhedsvurdering 
baseret på standarder, som ligger på linje 
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med dem, der anvendes i EU
d) samarbejde på følgende områder:
udvikling af ekspertise, erfaring og 
færdigheder, procedurer for 
katastrofehåndtering og -forebyggelse, 
strategier for ansvarlig og sikker 
forvaltning af brugt brændstof og 
strategier for nedlukning.
Der er i bilaget anført nærmere oplysninger 
om særlige foranstaltninger, der støttes af 
denne forordning, og kriterier for 
samarbejde om sikkerhed på det nukleare 
område.

Or. sl

Ændringsforslag 45
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det tilstræbes, at det finansielle, 
økonomiske og tekniske samarbejde i 
henhold til denne forordning supplerer 
Unionens samarbejde inden for rammerne 
af andre instrumenter for 
udviklingssamarbejde.

5. Det tilstræbes, at det finansielle, 
økonomiske og tekniske samarbejde i 
henhold til denne forordning supplerer 
Unionens samarbejde inden for rammerne 
af andre instrumenter for 
udviklingssamarbejde samt 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation 2014-2020 ("Horisont 2020") 
og forsknings- og 
uddannelsesprogrammet for Det 
Europæiske Atomenergifællesskab (2014-
2018), som komplementerer Horisont 
2020.

Or. sl

Ændringsforslag 46
Bernd Lange
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Europa-Parlamentet informeres og 
konsulteres med regelmæssige mellemrum 
om planerne hos EU's medlemsstater og 
hos tredjelande om sikkerhed på det 
nukleare område.

Or. de

Ændringsforslag 47
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Strategidokumentet godkendes af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren, jf. artikel 15, 
stk. 3, i den fælles gennemførelsesforord-
ning. Strategidokumenter kan revideres 
midtvejs, eller når det er nødvendigt, i 
henhold til samme procedure. Proceduren 
er dog ikke nødvendig ved ajourføringer af 
strategien, som ikke berører de oprindelige 
prioriteringsområder og mål, der er fastsat i 
dokumentet.

5. Strategidokumentet godkendes af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren, jf. artikel 15, 
stk. 3, i den fælles gennemførelsesforord-
ning. Strategidokumenter kan revideres 
midtvejs, eller når det er nødvendigt, i 
henhold til samme procedure. Proceduren 
er dog ikke nødvendig ved ajourføringer af 
strategien, som ikke berører de oprindelige 
prioriteringsområder og mål, der er fastsat i 
dokumentet.

Strategidokumentet forelægges for 
Europa-Parlamentet, som skal fremlægge 
sin vurdering ved midtvejsevalueringen.

Or. sl

Ændringsforslag 48
Giles Chichester

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Flerårige vejledende programmer skal 
indeholde de prioriterede 
samarbejdsområder, der er udvalgt med 
henblik på finansiering, specifikke mål, 
forventede resultater samt de vejledende 
finansielle tildelinger, både samlet og for 
hvert prioriteret område, og med en rimelig 
reserve af ikke tildelte midler, der kan 
angives som et beløbsinterval eller et 
minimum.

2. Flerårige vejledende programmer skal 
indeholde de prioriterede 
samarbejdsområder, der er udvalgt med 
henblik på finansiering, specifikke mål, 
forventede resultater samt de vejledende 
finansielle tildelinger, både samlet og for 
hvert prioriteret område, og med en rimelig 
reserve af ikke tildelte midler, der kan
angives som et beløbsinterval eller et 
minimum. Flerårige vejledende 
programmer opstiller regler for at undgå 
overlapninger og sikre passende brug af 
de tilgængelige midler.

Or. en

Ændringsforslag 49
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Flerårige vejledende programmer skal i 
princippet udarbejdes på basis af en dialog 
med partnerlandet/-landene eller 
partnerregionen/-regionerne med 
inddragelse af interessenterne for at sikre, 
at landet eller regionen tilegner sig 
tilstrækkeligt ejerskab til processen, og for 
at fremme støtten til nationale 
udviklingsstrategier.

3. Flerårige vejledende programmer skal i 
princippet udarbejdes på basis af en dialog 
med partnerlandet/-landene eller 
partnerregionen/-regionerne med 
inddragelse af interessenterne for at sikre, 
at landet eller regionen tilegner sig 
tilstrækkeligt ejerskab til processen, og for 
at fremme støtten til nationale 
udviklingsstrategier. Disse flerårige 
vejledende programmer skal tage hensyn 
til IAEA's arbejdsprogram inden for 
nuklear sikkerhed og affaldshåndtering.

Or. en
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Ændringsforslag 50
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a

Rapportering

1. Kommissionen undersøger, hvilke 
fremskridt der er sket med 
gennemførelsen af de i henhold til denne 
forordning trufne foranstaltninger, og 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
en toårsrapport om gennemførelsen af 
samarbejdet og bistanden.
2. Rapporten skal indeholde oplysninger 
for de to foregående år om de 
finansierede foranstaltninger, 
overvågnings- og evalueringsresultaterne 
og gennemførelsen af budgetforpligtelser 
og betalinger fordelt på land, region og 
samarbejdstype.

Or. en

Ændringsforslag 51
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det finansielle referencegrundlag for 
gennemførelsen af denne forordning er for 
perioden 2014-2020 på 631,1 mio. EUR.

1. Det finansielle referencegrundlag for 
gennemførelsen af denne forordning er for 
perioden 2014-2020 på [316 mio. -
631,1 mio. EUR].

Or. en
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Begrundelse

Det foreslåede beløb på 631 mio. EUR betegner en forøgelse af det overordnede budget for 
det nuværende INSC, selvom det foreslåede instrument ikke indeholder noget bidrag til 
Tjernobyl-fonden, som udgør størstedelen af de finansierede foranstaltninger under det 
nuværende INSC. Ændringsforslaget reducerer det foreslåede budget til et mere realistisk tal, 
medmindre der træffes forholdsregler til at hjælpe med genopbygningen af Fukushima-
anlægget. I sidstnævnte tilfælde bibeholdes det foreslåede beløb på 631 mio. EUR.

Ændringsforslag 52
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mindst 315,1 mio. EUR er øremærket til 
stabilisering og genopretning af
Fukushima-anlægget, strålingsbeskyttelse 
og fødevaresikkerhed i Japan.

Or. en

Begrundelse

Et samarbejde mellem INSC og Japan efter ulykken på atomkraftværket Fukushima-Daiichi 
ville udgøre et mærkbart konkret forslag som et resultat af den politiske forpligtelse til at 
engagere sig i nuklear sikkerhed som fastsat i erklæringen fra topmødet mellem EU og Japan 
i maj 2011 (bilag). Selvom det primære ansvar for genopretningen ligger hos 
ejeren/operatøren af værket og de kompetente offentlige myndigheder i Japan, ville en 
intensiveret, organiseret international bistand og rådgivning være en kolossal hjælp.

Ændringsforslag 53
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – Specifikke støttede foranstaltninger – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af en effektiv sikkerhedskultur 
på det nukleare område og gennemførelse 

a) opbygning og fremme af en effektiv 
sikkerhedskultur på det nukleare område 
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af de højeste standarder for nuklear 
sikkerhed og strålingsbeskyttelse på alle 
niveauer, især gennem:

og gennemførelse af de højeste standarder 
for nuklear sikkerhed, som er på linje med 
de bedste praksisser, og 
strålingsbeskyttelse på alle niveauer, især 
gennem:

Or. en

Begrundelse

Det bør bemærkes, at europæiske direktiver om nuklear sikkerhed, i modsætning til, hvad man 
kunne få indtrykket af i den foreslåede forordning, ikke indeholder tekniske 
sikkerhedsstandarder. Sikkerhedsstandarderne for eksisterende og potentielle nye nukleare 
faciliteter skal være de bedst mulige. De skal derfor nå op på et niveau, som svarer til det 
mest avancerede teknologiske, lovgivningsmæssige og driftsmæssige niveau i verden, og skal 
hele tiden holdes opdateret.

Ændringsforslag 54
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – Specifikke støttede foranstaltninger – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– løbende støtte til tilsynsmyndigheder, 
organisationer, der yder teknisk bistand, og 
styrkelse af regelsættet, navnlig vedrørende 
udstedelse af tilladelser, herunder revision 
og opfølgning af effektive og omfattende 
risiko- og sikkerhedsvurderinger 
("stresstest")

– løbende støtte til tilsynsmyndigheder, 
organisationer, der yder teknisk bistand, og 
styrkelse af regelsættet, navnlig vedrørende 
udstedelse af tilladelser, herunder revision 
og gennemførelse af de nødvendige 
forholdsregler for at sikre det højeste 
sikkerhedsniveau i nukleare anlæg til en 
standard, som er på linje med de bedste 
eksisterende praksisser i EU i teknisk, 
lovgivningsmæssig og driftsmæssig 
henseende

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsstandarderne for eksisterende og potentielle nye nukleare faciliteter skal være de 
bedst mulige. De skal derfor nå op på et niveau, som svarer til det mest avancerede 
teknologiske, lovgivningsmæssige og driftsmæssige niveau i verden, og skal hele tiden holdes 
opdateret.
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Ændringsforslag 55
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – Specifikke støttede foranstaltninger – litra a – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– i undtagelsestilfælde støtte til 
kraftværksoperatører under særlige og 
velbegrundede omstændigheder i 
forbindelse med foranstaltninger til 
opfølgning af de omfattende sikkerheds-
og risikovurderinger ("stresstest")

udgår

Or. en

Begrundelse

EU's skatteyderes penge skal ikke bruges til at finansiere dem, der ejer og driver 
atomkraftanlæg.

Ændringsforslag 56
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag – Specifikke støttede foranstaltninger – litra a – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– i undtagelsestilfælde støtte til
kraftværksoperatører under særlige og 
velbegrundede omstændigheder i 
forbindelse med foranstaltninger til 
opfølgning af de omfattende sikkerheds-
og risikovurderinger ("stresstest")

– i undtagelsestilfælde samarbejde med
kraftværksoperatører, hvor det er relevant 
og navnlig i forbindelse med de 
omfattende sikkerheds- og 
risikovurderinger ("stresstest")

Or. en

Ændringsforslag 57
Alejo Vidal-Quadras
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Forslag til forordning
Bilag – Specifikke støttede foranstaltninger – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) et højt kompetence- og 
ekspertiseniveau hos myndighederne, de 
tekniske støtteorganisationer og de 
erhvervsdrivende inden for de områder, 
der dækkes af instrumentet, navnlig i 
kraft af:
– fortløbende støtte til uddannelse og 
optræning af personalet i de 
regeludstedende organer og de tekniske 
støtteorganisationer samt hos de aktører, 
der driver de nukleare anlæg
– støtte til udvikling af de relevante 
uddannelsesfaciliteter.

Or. en

Ændringsforslag 58
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag – Specifikke støttede foranstaltninger – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hjælp til sikring af et højt færdigheds-
og vidensniveau hos myndigheder, 
tekniske støtteorganisationer og de 
erhvervsdrivende inden for de områder, 
der dækkes af dette instrument, navnlig i 
kraft af:
– fortløbende støtte til uddannelse og 
optræning af de ansatte i de 
regeludstedende organer og de tekniske 
støtteorganisationer samt hos de aktører, 
der driver de nukleare anlæg
– støtte til udvikling af en relevant 
uddannelsesinfrastruktur
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Or. sl

Ændringsforslag 59
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag – Specifikke støttede foranstaltninger – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger omfatter et 
betydeligt element af knowhow-overførsel 
for at styrke de opnåede resultaters 
bæredygtighed. De skal gennemføres via 
samarbejde med tredjelandes myndigheder, 
nukleare tilsynsmyndigheder og deres 
tekniske støtteorganisationer og, i særlige 
tilfælde, med atomkraftoperatører.
Foranstaltningerne bør også støttes gennem 
udnyttelse af yderligere synergier med 
direkte og indirekte aktioner under 
Euratom-rammeprogrammerne om nuklear 
forskning og uddannelse.

Disse foranstaltninger omfatter et 
betydeligt element af knowhow-overførsel 
for at styrke de opnåede resultaters 
bæredygtighed. De skal gennemføres via 
samarbejde med tredjelandes myndigheder, 
nukleare tilsynsmyndigheder og deres 
tekniske støtteorganisationer og, hvor det 
er relevant, med atomkraftoperatører.
Foranstaltningerne bør også støttes gennem 
udnyttelse af yderligere synergier med 
direkte og indirekte aktioner under 
Euratom-rammeprogrammerne om nuklear 
forskning og uddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 60
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – Kriterier – 1. Generelle kriterier – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Samarbejdet kan dække alle 
"tredjelande" (lande uden for Unionen) i 
hele verden.

– Samarbejdet bør dække "tredjelande"
(lande uden for Unionen) i hele verden i 
overensstemmelse med de mål, der er 
opstillet i artikel 1 i denne forordning.

Or. en
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Begrundelse

Denne mekanismes specifikke geografiske dækning bør stemme overens med de specifikke 
domæner for nuklear sikkerhed, som er nævnt i artikel 1.

Ændringsforslag 61
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag – Kriterier – 1. Generelle kriterier – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Højindkomstlande bør kun medtages for 
at give mulighed for at iværksætte 
ekstraordinære foranstaltninger, f.eks. efter 
en større atomkraftulykke, hvis det er 
nødvendigt og hensigtsmæssigt.

– Højindkomstlande bør kun medtages for 
at give mulighed for at iværksætte 
ekstraordinære foranstaltninger, f.eks. efter 
en større atomkraftulykke, hvis det er 
nødvendigt og hensigtsmæssigt. I denne 
forordning forstås ved 
"højindkomstlande" de lande og områder, 
der er anført i bilag I til Rådets 
forordning (EF) nr. 1934/2006 af 21. 
december 2006 om oprettelse af et 
instrument til finansiering af samarbejdet 
med industrialiserede og andre 
højindkomstlande og -territorier, og med 
de udviklingslande, som er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1905/2006, for så vidt 
angår aktiviteter, der ikke hører under 
den statslige udviklingsbistand.

Or. sl

Ændringsforslag 62
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Bilag – Kriterier – 1. Generelle kriterier – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Tredjelande, der ønsker at samarbejde 
med Unionen, bør i fuld udstrækning 

– Tredjelande, der ønsker at samarbejde 
med Unionen, bør i fuld udstrækning 
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tilslutte sig principperne om ikkespredning.
De bør også være parter i de relevante 
konventioner om nuklear sikkerhed og
sikring inden for rammerne af IAEA eller 
have taget skridt, der viser et fast tilsagn 
om at tiltræde dem. Samarbejde med Den 
Europæiske Union kan gøres betinget af 
denne tiltrædelse eller af tiltag i retning af 
at tiltræde de relevante konventioner. I 
hastetilfælde bør der rent undtagelsesvis 
udvises fleksibilitet i forbindelse med 
anvendelsen af dette princip.

tilslutte sig principperne om ikkespredning.
De bør også være parter i de relevante 
konventioner om nuklear sikkerhed og 
sikring inden for rammerne af IAEA og 
bør være lande, som håndterer radioaktivt 
affald sikkert. Samarbejde med Den 
Europæiske Union bør gøres betinget af 
denne tiltrædelse og gennemførelsen 
heraf. I hastetilfælde bør der rent 
undtagelsesvis udvises fleksibilitet i 
forbindelse med anvendelsen af dette 
princip.

Or. lt

Ændringsforslag 63
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – Kriterier – 1. Generelle kriterier – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Samarbejde på områderne nuklear 
sikkerhed og sikkerhedskontrol under 
denne forordning sigter ikke mod at 
fremme atomkraft.

– Samarbejde på områderne nuklear 
sikkerhed og sikkerhedskontrol under 
denne forordning sigter ikke mod at 
fremme atomkraft eller at forlænge de 
eksisterende atomkraftværkers levetid.

Or. en

Ændringsforslag 64
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – Kriterier – 2. Lande, der allerede har atomkraft – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For de lande, der allerede har fået 
fællesskabsbistand, bør yderligere 
samarbejde bygge på en evaluering af de 

For de tiltrædelseslande og lande i det 
europæiske naboskabsområde, der 
allerede har fået fællesskabsbistand, bør 
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foranstaltninger, der er iværksat over 
Fællesskabets budget, og på nye behov, der 
kan dokumenteres. Denne evaluering bør 
gøre det muligt fremover at fastslå arten af 
samarbejdet og størrelsen af den bistand, 
der skal tildeles disse lande.

yderligere samarbejde, som ikke sigter 
mod at udvikle ny atomkraft eller 
forlænge de eksisterende 
atomkraftværkers levetid, bygge på en 
evaluering af de foranstaltninger, der er 
iværksat over Fællesskabets budget, og på 
nye behov, der kan dokumenteres. Denne 
evaluering bør gøre det muligt fremover at 
fastslå arten af samarbejdet og størrelsen af 
den bistand, der skal tildeles disse lande.

Or. en

Ændringsforslag 65
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – Kriterier – 2. Lande, der allerede har atomkraft – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For alle tredjelande, der allerede har 
atomkraft, skal samarbejdsprogrammerne 
prioritere nedlukning af eksisterende 
anlæg, stabilisering og/eller oprydning 
efter tidligere nukleare anlæg, 
strålingsbeskyttelse og fødevaresikkerhed, 
navnlig efter en større atomulykke, samt 
affaldslagre i forbindelse med 
uranbrydning samt bjærgning og 
håndtering af sunkne radioaktive 
genstande og materialer i havet, når disse 
udgør en fare for befolkningen.

Or. en

Begrundelse

Formålet med programmet er ikke at opfordre lande til at indføre nuklear teknologi. Dette 
ændringsforslag bidrager til en præcisering heraf ved at insistere på, at størstedelen af 
programmets omkostninger skal gå direkte til nedlukning og genopretning, især af 
Fukushima-anlægget.
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Ændringsforslag 66
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – Kriterier – 2. Lande, der allerede har atomkraft – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvor meget det haster med at gribe ind i 
et givet land på baggrund af situationen for 
nuklear sikkerhed og sikring

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 67
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – Kriterier – 2. Lande, der allerede har atomkraft – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvor vigtigt det er i visse lande, hvor det 
er planlagt at udarbejde et ambitiøst 
udviklingsprogram for atomkraft, at gribe 
ind på det rette tidspunkt, så kulturen for 
nuklear sikkerhed og sikring vokser 
parallelt med denne udvikling, især for så 
vidt angår anvendelsen eller styrkelsen af 
tilsynsmyndighederne og de tekniske 
støtteorganisationer, og udviklingen og 
gennemførelsen af strategier og rammer 
for en ansvarlig og sikker forvaltning af 
brugt brændsel og radioaktivt affald.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 68
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Bilag – Kriterier – 3. Lande, der ikke har atomkraft – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de lande, der har forskningsreaktorer, 
men som ikke ønsker at udvikle 
atomkraft, vil samarbejdet afhænge af, 
hvor meget det eventuelt på grund af den 
nukleare sikkerheds- og sikringssituation 
haster.

I de lande, der ikke har atomkraft på 
datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse, skal 
samarbejdsprogrammerne være 
begrænset til strålingsbeskyttelse, navnlig 
efter en større atomulykke, og til 
oprydning efter tidligere anlæg i 
forbindelse med uranbrydning samt 
bjærgning og håndtering af sunkne 
radioaktive genstande og materialer i 
havet, når disse udgør en fare for 
befolkningen.

Or. en

Begrundelse

Samarbejde på områderne nuklear sikkerhed og sikkerhedskontrol under denne forordning 
sigter ikke mod at fremme atomkraft. Derfor ligger det uden for denne forordnings 
anvendelsesområde indirekte at opfordre lande til at udvikle atomteknologi ved at give deres 
atomprogram et skær af troværdighed takket være bistanden fra EU.

Ændringsforslag 69
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – Kriterier – 3. Lande, der ikke har atomkraft – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de lande, der har eller ikke har 
forskningsreaktorer, og som ønsker at 
udvikle atomkraft, og hvor det er et 
spørgsmål om at gribe ind på det rette 
tidspunkt, så kulturen for nuklear 
sikkerhed og sikring vokser parallelt med 
udviklingen af atomkraftprogrammet, 
især hvad angår styrkelsen af 
tilsynsmyndighederne og de tekniske 
støtteorganisationer, vil samarbejdet tage 
hensyn til, at programmet for udvikling af 

udgår
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atomkraft er troværdigt, at der foreligger 
en regeringsbeslutning om udnyttelse af 
atomkraft, og at der er udarbejdet en 
foreløbig køreplan.

Or. en

Begrundelse

Samarbejde på områderne nuklear sikkerhed og sikkerhedskontrol under denne forordning 
sigter ikke mod at fremme atomkraft. Derfor ligger det uden for denne forordnings 
anvendelsesområde indirekte at opfordre lande til at udvikle atomteknologi ved at give deres 
atomprogram et skær af troværdighed takket være bistanden fra EU.

Ændringsforslag 70
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – Kriterier – 3. Lande, der ikke har atomkraft – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For lande i denne kategori bør 
samarbejdet primært sigte mod at udvikle 
den nødvendige tilsynsinfrastruktur, den 
nukleare tilsynsmyndigheds tekniske 
kompetence og de(n) respektive tekniske 
støtteorganisation(er). Udviklingen af 
strategier og rammer for en ansvarlig og 
sikker forvaltning af brugt brændsel og 
radioaktivt affald bør også overvejes og 
eventuelt støttes, bl.a. i lande, der ikke 
påtænker at udvikle eller har besluttet
ikke at udvikle atomkraft.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 71
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Bilag – Prioriteter – afsnit 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at skabe de sikkerhedsbetingelser, der 
er nødvendige for at fjerne farerne for 
befolkningernes liv og sundhed og for at 
sikre, at nukleart materiale ikke anvendes 
til andre formål end dem, det er bestemt 
til, rettes samarbejdet primært mod de 
nukleare tilsynsmyndigheder (og deres 
tekniske støtteorganisationer). Formålet er
at sikre deres tekniske kompetence og 
uafhængighed og styrkelse af regelsættet, 
navnlig vedrørende udstedelse af 
tilladelser, herunder revision og 
opfølgning af effektive og omfattende 
risiko- og sikkerhedsvurderinger 
("stresstest").

Under dette instrument rettes samarbejdet 
primært mod de nukleare 
tilsynsmyndigheder (og deres tekniske 
støtteorganisationer) med det formål at 
sikre deres tekniske kompetence og 
uafhængighed og styrkelse af regelsættet, 
navnlig vedrørende:

Andre prioriteter for 
samarbejdsprogrammerne, der skal 
udvikles i forbindelse med denne 
forordning, omfatter:

– udstedelse af tilladelser
– udvikling og gennemførelse af ansvarlige 
strategier og rammer for ansvarlig og 
sikker forvaltning af brugt brændsel og 
radioaktivt affald

– udvikling og gennemførelse af ansvarlige 
strategier og rammer for ansvarlig og 
sikker forvaltning af brugt brændsel og 
radioaktivt affald

– nedlukning af eksisterende anlæg, 
oprydning af tidligere atomkraftanlæg og 
affaldslagre i tilknytning til uranbrydning 
samt bjærgning og håndtering af sunkne 
radioaktive genstande og materiale på 
havet, når disse udgør en fare for 
befolkningen.

– nedlukning af eksisterende anlæg, 
oprydning af tidligere atomkraftanlæg og 
affaldslagre i tilknytning til uranbrydning 
samt bjærgning og håndtering af sunkne 
radioaktive genstande og materiale på 
havet, når disse udgør en fare for 
befolkningen.

– sikkerhed for, at nukleart materiale ikke 
anvendes til andre formål end dem, det er 
bestemt til.

Or. en

Begrundelse

Som det også fastslås i EØSU's udtalelse (23. maj 2012): "Ifølge INSC-forslaget er målet med 
INSC at fjerne den nukleare risiko, men det må konstateres, at det teknisk set er umuligt –
hvilket gælder for udryddelse af risiko i enhver kompleks industriel proces – at realisere dette 
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mål, navnlig når det gælder om at undgå atomkatastrofer. [...] Det skal også bemærkes, at 
troen på, at en risiko er fjernet, ikke virker befordrende på en høj sikkerhedskultur."

Ændringsforslag 72
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – Prioriteter – afsnit 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– udvikling af de nødvendige færdigheder 
i forbindelse med betjening og nedlukning 
af nukleare anlæg, håndtering af nukleart 
affald og strålingsbeskyttelse

Or. ro

Ændringsforslag 73
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – Prioriteter – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde med indehaverne af nukleare 
anlæg i tredjelande vil blive overvejet i 
særlige situationer i forbindelse med 
foranstaltninger til opfølgning af 
"stresstestene". Et sådant samarbejde 
med indehaverne af de nukleare anlæg 
omfatter ikke levering af udstyr.

Samarbejde med dem, der ejer og/eller 
driver nukleare anlæg i tredjelande, er 
udelukket fra dette instrument.

Or. en

Begrundelse

EU's skatteyderes penge skal ikke bruges til at finansiere dem, der ejer og driver 
atomkraftanlæg.
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