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Amendement 23
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De ramp in Tsjernobyl in 1986 heeft 
duidelijk gemaakt dat nucleaire veiligheid 
van mondiaal belang is. Door de ramp met 
de kerncentrale Fukushima Daiichi in 2011 
is bevestigd dat het noodzakelijk is om de
inspanningen ter verbetering van de 
nucleaire veiligheid voort te zetten totdat 
er aan de hoogst mogelijke normen wordt 
voldaan. Om veiligheidsvoorwaarden te 
scheppen waardoor de gevaren voor het 
leven en de gezondheid van de bevolking 
worden afgewend, dient de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie ('de 
Gemeenschap') de nucleaire veiligheid in 
derde landen te kunnen steunen.

(3) De ramp in Tsjernobyl in 1986 heeft 
duidelijk gemaakt dat nucleaire veiligheid 
van mondiaal belang is. Door de ramp met 
de kerncentrale Fukushima Daiichi in 2011 
is bevestigd dat nucleaire risico's inherent 
zijn aan elke kernreactor en dat deze 
risico's onvoorspelbaar zijn. De ramp met 
de kerncentrale Fukushima maakt een 
einde aan het paradigma van 'nucleaire 
veiligheid'. Er dient echter te worden 
gestreefd naar inspanningen ter 
verbetering van de nucleaire veiligheid die 
er zowel gedurende de levensloop als 
tijdens de ontmanteling van 
kerninstallaties voor zorgen dat aan de 
hoogst mogelijke normen met 
gebruikmaking van de nieuwste 
praktijken wordt voldaan. Ten einde deze 
veiligheidscultuur te bevorderen, dient de 
Europese Unie de nucleaire veiligheid in 
derde landen te kunnen steunen.

Or. en

Amendement 24
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De ramp in Tsjernobyl in 1986 heeft 
duidelijk gemaakt dat nucleaire veiligheid 
van mondiaal belang is. Door de ramp met 
de kerncentrale Fukushima Daiichi in 2011 
is bevestigd dat het noodzakelijk is om de 
inspanningen ter verbetering van de 
nucleaire veiligheid voort te zetten totdat er 

(3) De ramp in Tsjernobyl in 1986 heeft 
duidelijk gemaakt dat nucleaire veiligheid 
van mondiaal belang is. Door de ramp met 
de kerncentrale Fukushima Daiichi in 2011 
is bevestigd dat het noodzakelijk is om, 
zolang er nog kerncentrales in bedrijf 
zijn, de inspanningen ter verbetering van 
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aan de hoogst mogelijke normen wordt 
voldaan. Om veiligheidsvoorwaarden te 
scheppen waardoor de gevaren voor het 
leven en de gezondheid van de bevolking 
worden afgewend, dient de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie ('de 
Gemeenschap') de nucleaire veiligheid in 
derde landen te kunnen steunen.

de nucleaire veiligheid voort te zetten 
totdat er aan de hoogst mogelijke normen 
wordt voldaan. Om 
veiligheidsvoorwaarden te scheppen 
waardoor de gevaren voor het leven en de 
gezondheid van de bevolking worden 
afgewend, dient de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie ('de Gemeenschap') de 
nucleaire veiligheid in derde landen te 
kunnen steunen.

Or. de

Amendement 25
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Zolang er nog kerncentrales zijn 
en in het onwaarschijnlijke geval dat er 
nieuwe kerncentrales worden gebouwd, 
moet er tijdens onderhandelingen naar 
worden gestreefd dat dit gebeurt op zo'n 
wijze dat de Europese veiligheidsnormen 
worden nageleefd.

Or. de

Amendement 26
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Zolang er nog kerncentrales zijn en 
in het onwaarschijnlijke geval dat er 
nieuwe kerncentrales worden gebouwd, 
moet er tijdens onderhandelingen naar 
worden gestreefd dat de ondersteuning 
door onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten de hoogste prioriteit krijgt.

Or. de
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Amendement 27
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Door samen met de lidstaten op basis 
van gemeenschappelijke 
beleidsmaatregelen en strategieën te 
handelen, beschikt alleen de Europese Unie 
over de kritische massa die nodig is om op 
mondiale uitdagingen te kunnen reageren 
en verkeert zij tevens in de beste positie 
om de samenwerking met derde landen te 
coördineren.

(4) Door samen met de lidstaten op basis 
van gemeenschappelijke 
beleidsmaatregelen en strategieën te 
handelen, beschikt alleen de Europese Unie 
over de kritische massa die nodig is om op 
mondiale uitdagingen te kunnen reageren 
en verkeert zij tevens in de beste positie 
om de samenwerking met derde landen te 
coördineren. Het Europees Parlement 
moet in dit verband periodiek van de 
plannen van de lidstaten van de Europese 
Unie en derde landen op het gebied van 
de nucleaire veiligheid op de hoogte 
worden gesteld en daarover worden 
geraadpleegd. 

Or. de

Amendement 28
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Met het oog op het in stand houden en 
bevorderen van een continue verbetering 
van de nucleaire veiligheid en de 
bijbehorende regelgeving, heeft de Raad 
Richtlijn 2009/71/Euratom van 25 juni 
2009 tot vaststelling van een communautair 
kader voor de nucleaire veiligheid van 
kerninstallaties vastgesteld. Daarnaast 
heeft de Raad op 19 juli 2011 Richtlijn 
2011/70/Euratom aangenomen tot 
vaststelling van een communautair kader 
voor een verantwoord en veilig beheer van 

(6) Met het oog op het in stand houden en 
bevorderen van een continue verbetering 
van de nucleaire veiligheid en de 
bijbehorende regelgeving, heeft de Raad 
Richtlijn 2009/71/Euratom van 25 juni 
2009 tot vaststelling van een communautair 
kader voor de nucleaire veiligheid van 
kerninstallaties vastgesteld. Daarnaast 
heeft de Raad op 19 juli 2011 Richtlijn 
2011/70/Euratom aangenomen tot 
vaststelling van een communautair kader 
voor een verantwoord en veilig beheer van 
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verbruikte splijtstof en radioactief afval. 
Deze richtlijnen vormen, samen met de
hoge normen voor nucleaire veiligheid en 
voor het beheer van radioactief afval en 
verbruikte splijtstof zoals die in de Unie 
ten uitvoer zijn gelegd, goede voorbeelden
die kunnen worden gebruikt om derde 
landen aan te sporen vergelijkbare hoge
normen vast te stellen.

verbruikte splijtstof en radioactief afval. 
Zoals door de Commissie erkend is na de 
ramp in Fukushima, moeten deze 
richtlijnen dringend worden herzien ten
einde de hoge normen voor nucleaire 
veiligheid en voor het beheer van 
radioactief afval en verbruikte splijtstof in 
te voeren zoals die in de Europese Unie ten 
uitvoer zijn gelegd en ook kunnen worden 
gebruikt om derde landen aan te sporen de 
hoogste veiligheidsnormen aan te nemen 
met gebruikmaking van de nieuwste 
praktijken en stralingsbescherming van 
het hoogste niveau.

Or. en

Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat de Europese richtlijnen inzake nucleaire veiligheid geen 
technische veiligheidsnormen bevatten. De veiligheidsnormen van bestaande of eventuele nieuwe 
nucleaire faciliteiten moeten de hoogste normen zijn. Tegen deze achtergrond heeft de 
Commissie - in haar werkprogramma voor 2011 - besloten om de huidige richtlijn inzake 
nucleaire veiligheid te herzien.

Amendement 29
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Er moet voor worden gezorgd dat 
de stresstests in alle lidstaten van de 
Europese Unie en mogelijke derde landen 
worden uitgevoerd en dat kerncentrales zo 
nodig worden stilgelegd.

Or. de

Amendement 30
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In alle regio's waarnaar het 
samenwerkingsmechanisme is uitgebreid 
sinds 2007 (bv. zuidelijke ENB-landen, 
Latijns-Amerika, Azië), zijn verscheidene 
nieuwe INSC-projecten stopgezet dan wel 
geannuleerd, en landen met omvangrijke 
nucleaire ontwikkelingen (zoals India, 
Brazilië of landen in de 
samenwerkingsraad van de Golf) zijn niet 
geïnteresseerd in samenwerking onder het 
INSC. Rekening houdend met opgedane 
ervaringen in het verleden dient dit 
nieuwe samenwerkingsmechanisme op 
het niveau van kerninstallaties derhalve 
met name in aan de EU grenzende landen 
te worden aangepakt.

Or. en

Amendement 31
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Voor de periode 2007 - 2013 is 
een totale begroting van 524 miljoen EUR 
toegewezen aan het INSC ter 
ondersteuning van EU-activiteiten en 
voor de bevordering van nucleaire 
veiligheid, stralingsbescherming en 
doeltreffende nucleaire 
veiligheidscontrole wereldwijd. Ongeveer 
de helft van dit bedrag was bestemd voor 
het Fonds Tsjernobyl. De laatste 
betalingen aan deze fondsen zullen naar 
verwachting tegen het einde van 2013 
worden gedaan. Er is derhalve geen 
noodzaak om EU-bijdragen aan het 
Fonds Tsjernobyl op te nemen in de 
verwachtingen voor 2014 -2020. Een 
gedeeltelijke herschikking van de 
voorgestelde 631,1 miljoen EUR van het 



PE491.225v01-00 8/31 AM\904980NL.doc

NL

nieuwe INSC voor de periode 2014 - 2020 
zal daarom gaan naar de sanering van de 
kerncentrale Fukushima Daiichi en naar 
stralingsbescherming.

Or. en

Amendement 32
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) In het nieuwe kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie 2014-2020 
("Horizon 2020") en het programma voor 
onderzoek en opleiding van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie (2014-
2018) in aanvulling op Horizon 2020 
wordt bijzondere aandacht besteed aan 
internationale samenwerking en 
betrekkingen tussen de EU en derde 
landen. In dat opzicht moet bijzondere 
aandacht worden besteed aan de 
ontwikkeling van human resources.

Or. sl

Amendement 33
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening financiert de Europese Unie 
maatregelen ter ondersteuning van de 
bevordering van een hoog niveau van 
nucleaire veiligheid, stralingsbescherming 
en de toepassing van efficiënte en 
effectieve veiligheidscontroles op 
kernmateriaal in derde landen.

Overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening financiert de Europese Unie 
maatregelen ter ondersteuning van de 
bevordering van een hoog niveau van 
nucleaire veiligheid, stralingsbescherming 
en de toepassing van efficiënte en 
effectieve veiligheidscontroles op 
kernmateriaal. De samenwerking op het 
gebied van de nucleaire veiligheid en 
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veiligheidscontrole op grond van deze 
verordening is niet bedoeld om het 
gebruik van kernenergie te bevorderen.

Or. en

Motivering

In onderhavig voorstel voor een verordening wordt getracht duidelijk te maken dat veiligheid en 
niet de bevordering van kernenergie het belangrijkste doel is. Dit amendement streeft er 
eenvoudigweg naar dit doel uit de Bijlage – Criteria – laatste punt te halen en naar het eerste 
artikel te verplaatsen.

Amendement 34
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening financiert de Europese Unie 
maatregelen ter ondersteuning van de 
bevordering van een hoog niveau van 
nucleaire veiligheid, stralingsbescherming 
en de toepassing van efficiënte en 
effectieve veiligheidscontroles op 
kernmateriaal in derde landen.

Overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening financiert de Europese Unie 
maatregelen ter ondersteuning van de 
bevordering van een hoog niveau van 
nucleaire veiligheid, stralingsbescherming 
en de toepassing van efficiënte en 
effectieve veiligheidscontroles op 
kernmateriaal in derde landen. Daarbij 
wordt gewaarborgd dat het kernmateriaal 
uitsluitend voor de aangegeven civiele 
doeleinden wordt gebruikt.

Or. de

Amendement 35
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bevordering van een effectieve 
nucleaire veiligheidscultuur en de 
tenuitvoerlegging van de hoogste nucleaire 
veiligheidsnormen en 

(a) de bevordering van een effectieve 
nucleaire veiligheidscultuur en de 
tenuitvoerlegging van de hoogste nucleaire 
veiligheidsnormen en 
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stralingsbescherming; stralingsbescherming, in het bijzonder in 
het EU-nabuurschap en 
toetredingslanden waarin kerncentrales in 
bedrijf zijn op de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening;

Or. en

Motivering

In alle regio's waarnaar het samenwerkingsmechanisme is uitgebreid sinds 2007 (bv. zuidelijke 
ENB-landen, Latijns-Amerika, Azië), zijn verscheidene nieuwe INSC-projecten stopgezet dan wel 
geannuleerd, en landen met omvangrijke nucleaire ontwikkelingen (zoals India, Brazilië of 
landen in de samenwerkingsraad van de Golf) zijn niet geïnteresseerd in samenwerking onder 
het INSC. Rekening houdend met opgedane ervaringen in het verleden dient dit nieuwe 
samenwerkingsmechanisme op het niveau van kerncentrales derhalve in aan de EU grenzende 
landen te worden aangepakt.

Amendement 36
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een verantwoord en veilig beheer van 
verbruikte splijtstof en radioactief afval en 
een verantwoorde en veilige ontmanteling 
en sanering van voormalige nucleaire 
terreinen en installaties;

(b) een verantwoord en veilig beheer van 
verbruikte splijtstof en radioactief afval en 
een verantwoorde en veilige ontmanteling 
en sanering van voormalige nucleaire 
terreinen en installaties in derde landen;

Or. en

Motivering

Mogelijke projecten omvatten onder andere mogelijk de stabilisering en de sanering van de 
kerncentrale Fukushima, de sanering van locaties voor de uraanwinning, de berging, het beheer 
en de opslag van radioactieve objecten en materialen die in zee zijn afgezonken (bv. nucleaire 
onderzeeërs) of zaken met betrekking tot het verantwoordelijke beheer van radioactief afval in 
landen die momenteel niet over capaciteit voor de opwekking van kernenergie beschikken.

Amendement 37
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een verantwoord en veilig beheer van 
verbruikte splijtstof en radioactief afval en 
een verantwoorde en veilige ontmanteling 
en sanering van voormalige nucleaire 
terreinen en installaties;

(b) een verantwoord en veilig beheer van 
splijtstof en radioactief afval en een 
verantwoorde en veilige ontmanteling en 
sanering van voormalige nucleaire 
terreinen en installaties;

Or. ro

Amendement 38
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het bevorderen van een beleid voor 
voorlichting, onderwijs en 
beroepsopleidingen op het gebied van 
kernenergie en met betrekking tot de 
nucleaire splijtstofcyclus, het beheer van 
kernafval en stralingsbescherming;

Or. ro

Amendement 39
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de mate waarin de landen die steun 
hebben ontvangen het hoogst mogelijke 
veiligheidsniveau in kerninstallaties 
hebben ontwikkeld tot een norm die 
gebruik maakt van de nieuwste praktijken 
in de EU in technisch, regulerend en 
operationeel opzicht,

Or. en
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Amendement 40
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de stand van de ontwikkeling van de 
strategieën voor verbruikte splijtstof, 
nucleair afval en ontmanteling, het 
desbetreffende wet- en regelgevingskader 
en de uitvoering van projecten;

(b) de stand van de ontwikkeling van de 
strategieën voor verbruikte splijtstof, 
nucleair afval en ontmanteling, het aantal 
en de omvang van de sanering van 
voormalige kerncentrales en -installaties, 
het desbetreffende wet- en 
regelgevingskader en de uitvoering van 
projecten;

Or. en

Amendement 41
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een langdurig positief effect op het 
milieu;

Or. sl

Amendement 42
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) het bereiken van een hoog niveau 
van nucleaire veiligheid in derde landen 
dat te vergelijken is met de normen van 
nucleaire veiligheid in de Europese Unie;

Or. sl
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Amendement 43
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De specifieke maatregelen die door deze 
verordening worden ondersteund en de 
criteria die op de samenwerking op het 
gebied van de nucleaire veiligheid van 
toepassing zijn, worden nader beschreven 
in de bijlage.

4. De in artikel 1, lid 1 omschreven 
doelstelling wordt nagestreefd door 
middel van, met name, de onderstaande 
maatregelen:
a) steun voor de versterking van het 
regelgevingskader;
b) steun voor de opzet en de implementatie 
van doeltreffende regelingen voor 
veiligheidsbeoordelingen op basis van de 
methodologie waarmee ENSREG heeft 
ingestemd en in de opvolgfase voor de 
uitwisseling van beste praktijken 
betreffende de daarop volgende 
veiligheidsaanbevelingen;
c) samenwerking op de volgende 
gebieden: het verwerven van kennis en 
vaardigheden, het beheer van ongelukken 
en preventiemaatregelen, strategieën voor 
het verantwoordelijke en veilige beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval en strategieën voor ontmanteling.
De maatregelen bevatten een aanzienlijk 
deel kennisoverdracht (kennis delen, 
steun voor zowel bestaande als nieuwe 
opleidings- en trainingsprogramma's op 
het gebied van nucleaire veiligheid) ten
einde de bereikte resultaten te 
verduurzamen.
Ze worden ten uitvoer gebracht in 
samenwerking met internationale 
organisaties, met name IAEA, en in 
samenwerking met de autoriteiten van 
derde landen, nucleaire regelgevers en 
hun technische ondersteunende 
organisaties en met exploitanten van 
kerninstallaties, waar nodig en in het 
bijzonder in het kader van alomvattende 
risico- en veiligheidsbeoordelingen 
('stress tests')
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De specifieke maatregelen die door deze 
verordening worden ondersteund en de 
criteria die op de samenwerking op het 
gebied van de nucleaire veiligheid van 
toepassing zijn, worden nader beschreven 
in de bijlage.

Or. en

Amendement 44
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De specifieke maatregelen die door deze 
verordening worden ondersteund en de 
criteria die op de samenwerking op het 
gebied van de nucleaire veiligheid van 
toepassing zijn, worden nader beschreven 
in de bijlage.

4. De doelstellingen zoals hierboven 
uiteen gezet in punt 1 worden 
voornamelijk verwezenlijkt met behulp 
van de volgende maatregelen:
(a) steun voor regelgevende instanties 
teneinde hun onafhankelijkheid, 
bevoegdheid en ontwikkeling te 
waarborgen en voor investeringen in 
human resources;
(b) steun voor maatregelen om het 
wetgevingskader te versterken en ten 
uitvoer te leggen;
(c) steun voor het opstellen en uitvoeren 
van veiligheidsbeoordelingssystemen op 
basis van normen die vergelijkbaar zijn 
met die in de Europese Unie worden 
gehanteerd;
(d) samenwerking op de volgende 
gebieden: De ontwikkeling van kennis, 
ervaring en vaardigheden, procedures 
voor het beheer en de preventie van 
ongelukken, strategieën voor een 
verantwoordelijk en veilig beheer van 
verbruikte splijtstof en 
ontmantelingsstrategieën.
De specifieke maatregelen die door deze 
verordening worden ondersteund en de 
criteria die op de samenwerking op het 
gebied van de nucleaire veiligheid van 
toepassing zijn, worden nader beschreven 
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in de bijlage.

Or. sl

Amendement 45
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De financiële, economische en 
technische samenwerking in het kader van 
deze verordening vormt een aanvulling op 
de bijstand die uit hoofde van andere 
instrumenten voor 
ontwikkelingssamenwerking door de Unie 
wordt verleend.

5. De financiële, economische en 
technische samenwerking in het kader van 
deze verordening vormt een aanvulling op 
de bijstand die door de Unie wordt 
verleend uit hoofde van andere 
instrumenten voor 
ontwikkelingssamenwerking en het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie 2014-2020 ("Horizon 2020") en 
het programma voor onderzoek en 
opleiding van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie (2014-2018) in 
aanvulling op Horizon 2020.

Or. sl

Amendement 46
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het Europees Parlement wordt 
periodiek van de plannen van de EU-
lidstaten en derde landen op het gebied 
van de nucleaire veiligheid op de hoogte 
gesteld en daarover geraadpleegd. 

Or. de

Amendement 47
Romana Jordan
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het strategiedocument wordt door de 
Commissie goedgekeurd in 
overeenstemming met de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in artikel 
15, lid 3, van de gemeenschappelijke 
uitvoeringsverordening. 
Strategiedocumenten worden halverwege 
of telkens wanneer dat nodig is op basis 
van diezelfde onderzoeksprocedure 
geëvalueerd. De toepassing van die 
procedure is echter niet vereist voor 
aanpassingen van de strategie die niet van 
invloed zijn op de initiële 
prioriteitsgebieden en prioritaire 
doelstellingen zoals uiteengezet in het 
strategiedocument.

5. Het strategiedocument wordt door de 
Commissie goedgekeurd in 
overeenstemming met de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in artikel 
15, lid 3, van de gemeenschappelijke 
uitvoeringsverordening. 
Strategiedocumenten moeten halverwege 
of telkens wanneer dat nodig is op basis 
van diezelfde onderzoeksprocedure worden 
geëvalueerd. De toepassing van die 
procedure is echter niet vereist voor 
aanpassingen van de strategie die niet van 
invloed zijn op de initiële 
prioriteitsgebieden en prioritaire 
doelstellingen zoals uiteengezet in het 
strategiedocument.

Het strategiedocument moet worden 
voorgelegd aan het Europees Parlement, 
dat zijn visie zal geven tijdens de
tussentijdse evaluatie.

Or. sl

Amendement 48
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de indicatieve meerjarenprogramma's 
worden de voor financiering geselecteerde 
prioritaire terreinen, de specifieke 
doelstellingen, de verwachte resultaten, de 
prestatie-indicatoren en de indicatieve 
financiële toewijzingen zowel globaal als 
per prioriteitsgebied vastgelegd, waarbij 
ook een redelijke reserve aan niet-
toegewezen middelen wordt gevormd, deze 
kan in de vorm van een marge of een 
minimumbedrag worden aangehouden;

2. In de indicatieve meerjarenprogramma's 
worden de voor financiering geselecteerde 
prioritaire terreinen, de specifieke 
doelstellingen, de verwachte resultaten, de 
prestatie-indicatoren en de indicatieve 
financiële toewijzingen zowel globaal als 
per prioriteitsgebied vastgelegd, waarbij 
ook een redelijke reserve aan niet-
toegewezen middelen wordt gevormd, deze 
kan in de vorm van een marge of een 
minimumbedrag worden aangehouden; De 
indicatieve meerjarenprogramma's 
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bevatten regels voor het voorkomen van 
doublures en het correct gebruik van 
beschikbare middelen.

Or. en

Amendement 49
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indicatieve meerjarenprogramma's zijn 
in beginsel gebaseerd op een dialoog met 
de partnerlanden, de regio of de regio's, 
waarbij belanghebbenden worden 
betrokken, om te waarborgen dat het 
betrokken land of de betreffende regio 
voldoende verantwoordelijkheid voor het 
proces neemt en om de ondersteuning voor 
nationale ontwikkelingsstrategieën te 
bevorderen.

3. Indicatieve meerjarenprogramma's zijn 
in beginsel gebaseerd op een dialoog met 
de partnerlanden, de regio of de regio's, 
waarbij belanghebbenden worden 
betrokken, om te waarborgen dat het 
betrokken land of de betreffende regio 
voldoende verantwoordelijkheid voor het 
proces neemt en om de ondersteuning voor 
nationale ontwikkelingsstrategieën te 
bevorderen. Deze indicatieve 
meerjarenprogramma's houden rekening 
met het werkprogramma van IAEA op het 
gebied van nucleaire veiligheid en 
afvalbeheer.

Or. en

Amendement 50
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Rapportage

1. De Commissie onderzoekt de
vooruitgang bij de uitvoering van de 
maatregelen die krachtens deze 
verordening zijn genomen en legt het 
Europees Parlement en de Raad een 
tweejaarlijks verslag over de uitvoering 
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van de samenwerking voor.
2. Het verslag bevat gegevens met 
betrekking tot de voorafgaande twee jaren 
over de gefinancierde maatregelen, de 
resultaten van het toezicht en de 
beoordeling, en de uitvoering van de 
begroting wat betreft vastleggingen en 
betalingen per land, regio en per 
samenwerkingsterrein.

Or. en

Amendement 51
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het financieel referentiebedrag voor de 
uitvoering van deze verordening gedurende 
de periode 2014-2020 is 631,1 miljoen 
EUR.

1. Het financieel referentiebedrag voor de 
uitvoering van deze verordening gedurende 
de periode 2014-2020 is [316 miljoen -
631,1 miljoen EUR].

Or. en

Motivering

Het voorgestelde bedrag van 631 miljoen EUR betekent een verhoging van de totale begroting 
van het huidige INSC, hoewel het voorgestelde instrument geen bijdragen bevat aan het Fonds 
Tsjernobyl, dat de meerderheid van de gefinancierde maatregelen onder het bestaande INSC 
vertegenwoordigt. In het amendement wordt geopperd de voorgestelde begroting terug te 
brengen tot een meer realistisch bedrag, tenzij maatregelen worden getroffen ter ondersteuning 
van de sanering van kerncentrale Fukushima. In het laatste geval wordt het voorgestelde bedrag 
van 631 miljoen EUR gehandhaafd.

Amendement 52
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten minste 315,1 miljoen EUR wordt 
gereserveerd voor de stabilisering en de 
sanering van de kerncentrale Fukushima-
Daiichi, voor stralingsbescherming en 
voedselveiligheid in Japan. 

Or. en

Motivering

Een INSC-samenwerking met Japan volgende op de ramp met de kerncentrale Fukushima-
Daiichi zou een tastbaar concreet voorstel inhouden volgende op de politieke verplichting zich 
toe te leggen op nucleaire veiligheid zoals vervat in de verklaring / bijlage van de EU-Japan-top 
van mei 2011. Hoewel de grootste verantwoordelijkheid voor sanering bij de eigenaar-exploitant 
van de locatie en bij de bevoegde overheidsinstanties in Japen blijft liggen, kunnen toegenomen, 
georganiseerde internationale steun en adviezen van onschatbare waarde zijn.

Amendement 53
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Specifieke ondersteunde maatregelen – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bevordering van een effectieve 
nucleaire veiligheidscultuur en de 
tenuitvoerlegging van de hoogste nucleaire 
veiligheidsnormen en stralingsbescherming 
op alle niveaus, meer in het bijzonder door:

(a) de totstandbrenging en de bevordering 
van een effectieve nucleaire 
veiligheidscultuur en de tenuitvoerlegging 
van de hoogste nucleaire 
veiligheidsnormen die gebruik maken van 
de nieuwste praktijken en 
stralingsbescherming op alle niveaus, meer 
in het bijzonder door:

Or. en

Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat de Europese richtlijnen betreffende nucleaire veiligheid, in 
tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd in de voorgestelde verordening, geen technische 
veiligheidsnormen bevatten. De veiligheidsnormen van bestaande of eventuele nieuwe nucleaire 
faciliteiten moeten de hoogste normen zijn. Ze dienen derhalve van een niveau te zijn dat 
overeenkomt met de beste praktijken wereldwijd op technologisch, regelgevings- en operationeel 
gebied, en dienen voortdurend te worden opgewaardeerd.
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Amendement 54
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Specifieke ondersteunde maatregelen – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– permanente steun voor regelgevende 
lichamen, voor organisaties voor 
technische ondersteuning en voor de 
versterking van het regelgevingskader, met 
name met betrekking tot 
vergunningsactiviteiten en met inbegrip 
van de evaluatie en follow-up van 
effectieve en alomvattende risico- en 
veiligheidsbeoordelingen ("stresstests");

– permanente steun voor regelgevende 
lichamen, voor organisaties voor 
technische ondersteuning en voor de 
versterking van het regelgevingskader, met 
name met betrekking tot 
vergunningsactiviteiten en met inbegrip 
van de evaluatie en de tenuitvoerlegging 
van de noodzakelijke maatregelen 
teneinde het hoogste veiligheidsniveau in 
kerninstallaties te waarborgen tot een 
norm die gebruik maakt van de nieuwste 
praktijken in de EU in technisch, 
regulerend en operationeel opzicht;

Or. en

Motivering

De veiligheidsnormen van bestaande of eventuele nieuwe nucleaire faciliteiten moeten de 
hoogste normen zijn. Ze dienen derhalve van een niveau te zijn dat overeenkomt met de beste 
praktijken wereldwijd op technologisch, regelgevings- en operationeel gebied, en dienen 
voortdurend te worden opgewaardeerd.

Amendement 55
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Specifieke ondersteunde maatregelen – letter a – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– steun voor exploitanten van 
kerninstallaties in uitzonderingsgevallen 
onder specifieke, goed gemotiveerde 
omstandigheden in het kader van follow-
upmaatregelen naar aanleiding van de 
alomvattende risico- en 
veiligheidsbeoordelingen ("stresstests");

Schrappen
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Or. en

Motivering

Het geld van de belastingbetalers in de EU mag niet worden gebruikt voor het financieren van 
de eigenaren en exploitanten van kerncentrales.

Amendement 56
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Specifieke ondersteunde maatregelen – letter a – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– steun voor exploitanten van 
kerninstallaties in uitzonderingsgevallen 
onder specifieke, goed gemotiveerde 
omstandigheden in het kader van follow-
upmaatregelen naar aanleiding van de 
alomvattende risico- en 
veiligheidsbeoordelingen ("stresstests");

– samenwerking met exploitanten van 
kerninstallaties in uitzonderingsgevallen, 
zo nodig en in het bijzonder in het kader 
van de alomvattende risico- en 
veiligheidsbeoordelingen ("stresstests");

Or. en

Amendement 57
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Specifieke ondersteunde maatregelen – letter b bis – (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Een hoog niveau van vaardigheden 
en expertise van regelgevers, organisaties 
voor technische ondersteuning en 
exploitanten op de door het instrument 
bestreken terreinen, in het bijzonder door:
- permanente steun voor de opleiding en 
training van het personeel van 
regelgevende instanties, organisaties voor 
technische ondersteuning en exploitanten 
van kerninstallaties;
- de bevordering van de ontwikkeling van 
geschikte opleidingsfaciliteiten.

Or. en
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Amendement 58
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Specifieke ondersteunde maatregelen – letter b bis – (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Hulp om een hoog niveau van 
kennis en vaardigheden van regelgevers, 
organisaties voor technische 
ondersteuning en exploitanten te
garanderen op de door dit instrument 
bestreken gebieden, in het bijzonder door:
- aanhoudende steun voor de opleiding en 
training van werknemers van 
regelgevende instanties, organisaties voor 
technische ondersteuning en exploitanten 
van kerninstallaties;
- het bevorderen van de ontwikkeling van 
geschikte opleidingsinfrastructuur.

Or. sl

Amendement 59
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Specifieke ondersteunde maatregelen – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen dienen een substantiële 
hoeveelheid kennisoverdracht te omvatten 
teneinde de duurzaamheid van de 
gerealiseerde resultaten te versterken. Zij 
moeten worden uitgevoerd in 
samenwerking met de autoriteiten van 
derde landen, nucleaire regelgevers en hun 
organisaties voor technische ondersteuning 
en in bepaalde gevallen in samenwerking 
met de exploitanten van kerninstallaties. 
De maatregelen moeten daarnaast 
ondersteund worden door het benutten van 
aanvullende synergieën met de eigen 
werkzaamheden en werkzaamheden onder 
contract van de kaderprogramma's van 
Euratom voor onderzoeks- en 

Deze maatregelen dienen een substantiële 
hoeveelheid kennisoverdracht te omvatten 
teneinde de duurzaamheid van de 
gerealiseerde resultaten te versterken. Zij 
moeten worden uitgevoerd in 
samenwerking met de autoriteiten van 
derde landen, nucleaire regelgevers en hun 
organisaties voor technische ondersteuning 
en waar nodig in samenwerking met de 
exploitanten van kerninstallaties. De 
maatregelen moeten daarnaast ondersteund 
worden door het benutten van aanvullende 
synergieën met de eigen werkzaamheden 
en werkzaamheden onder contract van de 
kaderprogramma's van Euratom voor 
onderzoeks- en opleidingsactiviteiten 
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opleidingsactiviteiten inzake kernenergie. inzake kernenergie.

Or. en

Amendement 60
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Criteria – 1. Algemene criteria – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– De samenwerking kan met alle 'derde 
landen' (landen die geen lidstaat van de EU 
zijn) overal ter wereld worden aangegaan.

– De samenwerking moet met 'derde 
landen' (landen die geen lidstaat van de EU 
zijn) worden aangegaan overeenkomstig de 
doelstellingen zoals uiteengezet in artikel 
1 van deze verordening.

Or. en

Motivering

De specifieke geografische dekking van dit mechanisme moet in overeenstemming zijn met de in 
artikel 1 genoemde specifieke terreinen van nucleaire veiligheid.

Amendement 61
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Criteria – 1. Algemene criteria – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Samenwerking met hoge-
inkomenslanden behoort alleen tot de 
mogelijkheden indien waar noodzakelijk 
en wenselijk uitzonderlijke maatregelen 
moeten worden genomen, bijvoorbeeld na 
een grote nucleaire ramp.

– Samenwerking met hoge-
inkomenslanden behoort alleen tot de 
mogelijkheden indien waar noodzakelijk 
en wenselijk uitzonderlijke maatregelen 
moeten worden genomen, bijvoorbeeld na 
een grote nucleaire ramp. Voor de 
toepassing van deze verordening geldt dat 
met "landen met een hoog inkomen" de 
landen en gebieden worden bedoeld die 
zijn opgesomd in Bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 tot 
vaststelling van een 
financieringsinstrument voor de 
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samenwerking met geïndustrialiseerde 
landen en andere landen en gebieden met 
een hoog inkomen, en met 
ontwikkelingslanden die vallen onder 
Verordening (EG) nr. 1905/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad, voor 
activiteiten anders dan officiële 
ontwikkelingshulp.

Or. sl

Amendement 62
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Criteria – 1. Algemene criteria – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Derde landen die met de Europese Unie 
willen samenwerken, moeten zich volledig 
aan de non-proliferatiebeginselen houden. 
Bovendien moeten zij partij zijn bij de 
desbetreffende overeenkomsten in IAEA-
verband inzake nucleaire veiligheid en 
beveiliging of reeds stappen hebben gezet 
waaruit hun vaste voornemen blijkt om 
toe te treden tot die overeenkomsten. Aan 
de samenwerking met de Europese Unie 
kan de voorwaarde worden verbonden dat 
de betrokken landen toetreden tot de 
overeenkomsten of voorbereidingen 
treffen om toe te treden tot de 
overeenkomsten. Het is wenselijk dat dit 
beginsel in noodgevallen bij wijze van 
uitzondering flexibel wordt toegepast;

– Derde landen die met de Europese Unie 
willen samenwerken, moeten zich volledig 
aan de non-proliferatiebeginselen houden. 
Bovendien moeten zij partij zijn bij de 
desbetreffende overeenkomsten in IAEA-
verband inzake nucleaire veiligheid en 
beveiliging en moeten het landen zijn die 
veilig met radioactief afval omgaan. Aan 
de samenwerking met de Europese Unie 
moet de voorwaarde worden verbonden dat 
de betrokken landen toetreden tot de 
overeenkomsten en de tenuitvoerlegging 
daarvan. Het is wenselijk dat dit beginsel 
in noodgevallen bij wijze van uitzondering 
flexibel wordt toegepast;

Or. lt

Amendement 63
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Criteria – 1. Algemene criteria – streepje 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– De samenwerking op het gebied van de 
nucleaire veiligheid en veiligheidscontrole 
op grond van deze verordening is niet 
bedoeld om het gebruik van kernenergie te 
bevorderen.

– De samenwerking op het gebied van de 
nucleaire veiligheid en veiligheidscontrole 
op grond van deze verordening is niet 
bedoeld om het gebruik van kernenergie te 
bevorderen of om de levensduur van 
bestaande kerncentrales te verlengen.

Or. en

Amendement 64
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Criteria – 2. Landen die reeds over de capaciteit beschikken om kernenergie op te 
wekken – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor landen die reeds eerder een financiële 
bijdrage van de Gemeenschap hebben 
ontvangen, is verdere samenwerking 
afhankelijk van de beoordeling van de 
acties die uit de begroting van de 
Gemeenschap zijn gefinancierd en van een 
adequate motivering van de nieuwe 
financieringbehoeften. Doel van die 
beoordeling is om beter vast te stellen wat 
de aard van de samenwerking moet zijn en 
welke bedragen er in de toekomst aan 
dergelijke landen moeten worden 
toegewezen.

Voor toetredingslanden en landen in de 
Europese nabuurschapsregio die reeds 
eerder een financiële bijdrage van de 
Gemeenschap hebben ontvangen, is 
verdere samenwerking die niet gericht is 
op de ontwikkeling van nieuwe capaciteit 
om kernenergie op te wekken of het 
verlengen van de levensduur van 
bestaande kerncentrales afhankelijk van 
de beoordeling van de acties die uit de 
begroting van de Gemeenschap zijn 
gefinancierd en van adequate motivering 
van de nieuwe financieringsbehoeften. 
Doel van die beoordeling is om beter vast 
te stellen wat de aard van de samenwerking 
moet zijn en welke bedragen er in de 
toekomst aan dergelijke landen moeten 
worden toegewezen.

Or. en

Amendement 65
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – Criteria – 2. Landen die reeds over de capaciteit beschikken om kernenergie op te 
wekken – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van alle derde landen die 
reeds over de capaciteit beschikken om 
kernenergie op te wekken, moeten de 
samenwerkingsprogramma's voorrang 
geven aan de ontmanteling van bestaande 
installaties, de stabilisering en/of de 
sanering van voormalige kerncentrales, 
stralingsbescherming en 
voedselveiligheid, in het bijzonder na een 
grote kernramp, en aan locaties voor de 
uraanwinning, evenals het terughalen en 
beheer van radioactieve objecten en 
materialen die in zee zijn afgezonken 
voorzover zij een gevaar voor de bevolking 
vormen.

Or. en

Motivering

Het programma is niet bedoeld om landen aan te moedigen nucleaire technologie in gebruik te 
nemen. Dit amendement helpt dit te verduidelijken door erop te wijzen dat het merendeel van de 
uitgaven in het kader van het programma zal worden bestemd voor ontmanteling en herstel van 
met name de kerncentrale Fukushima.

Amendement 66
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Criteria – 2. Landen die reeds over de capaciteit beschikken om kernenergie op te 
wekken – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) uitgaan naar de mate van urgentie van 
de interventie in een bepaald land in het 
licht van de situatie met betrekking tot de 
nucleaire veiligheid en beveiliging; en

(a) uitgaan naar de mate van urgentie van 
de interventie in een bepaald land in het 
licht van de situatie met betrekking tot de 
nucleaire veiligheid en beveiliging.

Or. en
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Amendement 67
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Criteria – 2. Landen die reeds over de capaciteit beschikken om kernenergie op te 
wekken – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor bepaalde landen met een 
ambitieus programma voor de 
ontwikkeling van kernenergie uitgaan 
naar het belang om op het geschikte 
moment in te grijpen zodat tegelijk met 
deze ontwikkeling een cultuur van 
nucleaire veiligheid en nucleaire 
beveiliging ontstaat, vooral wat betreft het 
inzetten of versterken van de regelgevende 
instanties en de organisaties voor 
technische ondersteuning en het 
ontwikkelen en uitvoeren van strategieën 
en kaders voor een verantwoord en veilig 
beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval.

Schrappen

Or. en

Amendement 68
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Criteria – 3. Landen zonder capaciteit om kernenergie op te wekken – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor landen die weliswaar over
onderzoeksreactoren beschikken, maar die 
niet voornemens zijn om kernenergie op 
te wekken, is de samenwerking 
afhankelijk van de mate van urgentie 
gezien de toestand van de nucleaire 
veiligheid en beveiliging.

Voor landen die niet over capaciteit om 
kernenergie op te wekken beschikken op 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening, moeten 
samenwerkingsprogramma's beperkt 
worden tot stralingsbescherming, met 
name na een grote kernramp, en tot de 
sanering van locaties voor de 
uraanwinning, evenals het terughalen en 
beheer van radioactieve objecten en 
materialen die in zee zijn afgezonken voor 
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zover zij een gevaar voor de bevolking 
vormen.

Or. en

Motivering

De samenwerking op het gebied van de nucleaire veiligheid en veiligheidscontrole op grond van 
deze verordening is niet bedoeld om het gebruik van kernenergie te bevorderen. Het indirect 
aanmoedigen van landen om nucleaire technologie te ontwikkelen door hun nucleaire 
programma de schijn van geloofwaardigheid te geven die voortvloeit uit steun van de EU, ligt 
derhalve buiten het toepassingsgebied van deze verordening.

Amendement 69
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Criteria – 3. Landen zonder capaciteit om kernenergie op te wekken – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor landen die, ongeacht of zij al dan 
niet over onderzoeksreactoren 
beschikken, capaciteit wensen te 
ontwikkelen om kernenergie op te 
wekken, en waarvoor het zaak is op het 
juiste moment in te grijpen zodat er 
tegelijk met de ontwikkeling van een 
kernenergieprogramma een cultuur van 
nucleaire veiligheid en nucleaire 
beveiliging ontstaat, met name wat betreft 
het versterken van de regelgevende 
instanties en de organisaties voor 
technische ondersteuning, zal er bij de 
samenwerking rekening worden 
gehouden met de geloofwaardigheid van 
het nucleaire ontwikkelingsprogramma, 
de aanwezigheid van een overheidsbesluit 
inzake de toepassing van kernenergie en 
de uitwerking van een eerste draaiboek10.

Schrappen

Or. en

Motivering

De samenwerking op het gebied van de nucleaire veiligheid en veiligheidscontrole op grond van 
deze verordening is niet bedoeld om het gebruik van kernenergie te bevorderen. Het indirect 
aanmoedigen van landen om nucleaire technologie te ontwikkelen door hun nucleaire 
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programma de schijn van geloofwaardigheid te geven die voortvloeit uit steun van de EU, ligt 
derhalve buiten het toepassingsgebied van deze verordening.

Amendement 70
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Criteria – 3. Landen zonder capaciteit om kernenergie op te wekken – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor landen in deze categorie moet de 
samenwerking voornamelijk gericht zijn 
op het ontwikkelen van de vereiste 
regelgevingsinfrastructuur, de technische 
competenties van de nucleaire regelgever 
en de aanverwante organisatie(s) voor 
technische ondersteuning. Daarnaast 
dient de ontwikkeling van strategieën en 
kaders voor een verantwoord en veilig 
beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval in aanmerking te worden 
genomen en, waar van toepassing, te 
worden ondersteund, ook in landen die 
niet voornemens zijn om een 
opwekkingscapaciteit voor kernenergie te 
ontwikkelen of die reeds besloten hebben 
om daarvan af te zien.

Schrappen

Or. en

Amendement 71
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Prioriteiten – alinea's 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de veiligheidsvoorwaarden te 
scheppen waardoor de gevaren voor het 
leven en de gezondheid van de bevolking 
worden afgewend en om te waarborgen 
dat nucleaire materialen niet voor andere 
doeleinden worden gebruikt dan waarvoor 

Onder dit instrument is de samenwerking 
voornamelijk gericht op de nucleaire 
regelgevers (en hun organisaties voor 
technische ondersteuning) met als doel om 
hun technische competenties en 
onafhankelijkheid te garanderen en om het 
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zij oorspronkelijk bestemd waren, is de 
samenwerking voornamelijk gericht op de 
nucleaire regelgevers (en hun organisaties 
voor technische ondersteuning). Doel is om 
hun technische competenties en 
onafhankelijkheid te garanderen en om het 
regelgevingskader te versterken, met name 
met betrekking tot activiteiten op het 
gebied van vergunningverlening, met 
inbegrip van de herziening en follow-up 
van effectieve en alomvattende risico- en 
veiligheidsbeoordelingen ("stresstests").

regelgevingskader te versterken, met name 
met betrekking tot:
- activiteiten op het gebied van 
vergunningverlening;

Tot de andere prioriteiten van de 
samenwerkingsprogramma's die in het 
kader van deze verordening ontwikkeld 
worden, behoren:
– de ontwikkeling en uitvoering van 
strategieën en kaders voor een verantwoord 
en veilig beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval;

- de ontwikkeling en uitvoering van 
strategieën en kaders voor een verantwoord 
en veilig beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval;

– de ontmanteling van bestaande 
installaties, de sanering van de terreinen 
van voormalige nucleaire installaties en 
locaties voor de uraanwinning, evenals het 
terughalen en beheer van radioactieve 
objecten en materialen die in zee zijn 
afgezonken voor zover zij een gevaar voor 
de bevolking vormen.

- de ontmanteling van bestaande 
installaties, de sanering van de terreinen 
van voormalige nucleaire installaties en 
locaties voor de uraanwinning, evenals het 
terughalen en beheer van radioactieve 
objecten en materialen die in zee zijn 
afgezonken voorzover zij een gevaar voor 
de bevolking vormen;

- de zekerheid dat nucleaire materialen 
niet worden gebruikt voor doeleinden 
anders dan die waarvoor zij bedoeld zijn.

Or. en

Motivering

zoals ook werd erkend in het EESC-advies (23 mei 2012) "In het INSC-voorstel staat dat het doel 
van het INSC het wegnemen van nucleaire gevaren is, maar opgemerkt moet worden dat deze 
doelstelling technisch gezien, net zoals bij alle complexe industriële processen, niet 
gegarandeerd haalbaar is, vooral niet de preventie van catastrofale nucleaire ongevallen. [...] 
Daarnaast is de overtuiging dat alle gevaar weggenomen is in geen enkel proces bevorderlijk 
voor een veiligheidscultuur op hoog niveau."

Amendement 72
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – Prioriteiten – alinea 2 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de ontwikkeling van de vereiste 
vaardigheden op het gebied van de 
exploitatie en ontmanteling van 
kerninstallaties, het beheer van nucleair 
afval en stralingsbescherming

Or. ro

Amendement 73
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie
Voorstel voor een verordening
Bijlage – Prioriteiten – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De samenwerking met exploitanten van 
nucleaire installaties in derde landen zal in 
overweging worden genomen in specifieke 
situaties in het kader van follow-
upmaatregelen naar aanleiding van de 
"stresstests". Deze samenwerking met 
exploitanten van nucleaire installaties 
omvat geen levering van uitrusting of 
apparatuur.

Samenwerking met eigenaren en/of 
exploitanten van nucleaire installaties in 
derde landen is uitgesloten van dit 
instrument.

Or. en

Motivering

Het geld van de belastingbetalers in de EU mag niet worden gebruikt voor het financieren van 
de eigenaren en exploitanten van kerncentrales.


