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Ändringsförslag 23
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Tjernobylolyckan 1986 framhävde 
kärnsäkerhetens globala betydelse. 
Fukushima Daiichi-olyckan 2011 
bekräftade behovet av fortsatta
ansträngningar för att förbättra 
kärnsäkerheten så att denna uppfyller de 
högsta standarderna. För att skapa sådana 
förhållanden i säkerhetshänseende att 
farorna för befolkningens liv och hälsa 
avlägsnas bör Europeiska
atomenergigemenskapen (nedan kallad 
gemenskapen) ha möjlighet att
understödja kärnsäkerheten i tredjeländer.

(3) Tjernobylolyckan 1986 framhävde 
kärnsäkerhetens globala betydelse.
Fukushima Daiichi-olyckan 2011 
bekräftade att kärntekniska risker är 
förbundna med varenda reaktor och att 
dessa risker är oförutsebara. 
Kärnkraftsolyckan i Fukushima markerar 
slutet på paradigmet ”säker kärnkraft”. 
Emellertid måste man göra ansträngningar 
för att förbättra kärnsäkerheten under de
kärntekniska anläggningarnas livstid 
liksom under avvecklingen av dem, enligt 
de högsta standarder som motsvarar bästa 
möjliga praxis. För att främja denna 
säkerhetskultur bör Europeiska unionen
ha möjlighet att stödja kärnsäkerheten i 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 24
Bernd Lange

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Tjernobylolyckan 1986 framhävde 
kärnsäkerhetens globala betydelse. 
Fukushima Daiichi-olyckan 2011 
bekräftade behovet av fortsatta 
ansträngningar för att förbättra 
kärnsäkerheten så att denna uppfyller de 
högsta standarderna. För att skapa sådana 

(3) Tjernobylolyckan 1986 framhävde 
kärnsäkerhetens globala betydelse. 
Fukushima Daiichi-olyckan 2011 
bekräftade behovet av fortsatta 
ansträngningar, så länge som det finns 
kärnkraftverk i drift, för att förbättra 
kärnsäkerheten så att denna uppfyller de 
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förhållanden i säkerhetshänseende att 
farorna för befolkningens liv och hälsa 
avlägsnas bör Europeiska 
atomenergigemenskapen (nedan kallad 
gemenskapen) ha möjlighet att understödja 
kärnsäkerheten i tredjeländer.

högsta standarderna. För att skapa sådana 
förhållanden i säkerhetshänseende att 
farorna för befolkningens liv och hälsa 
avlägsnas bör Europeiska 
atomenergigemenskapen (nedan kallad 
gemenskapen) ha möjlighet att understödja 
kärnsäkerheten i tredjeländer.

Or. de

Ändringsförslag 25
Bernd Lange

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Förhandlingarna bör, så länge som 
det finns kärnkraftverk och det mot 
förmodan byggs nya kärnkraftverk, 
inriktas på att detta utformas på ett så 
säkert sätt som möjligt så att de 
europeiska säkerhetsstandarderna kan 
garanteras.

Or. de

Ändringsförslag 26
Bernd Lange

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Förhandlingarna bör, så länge som 
det finns kärnkraftverk och det mot 
förmodan byggs nya kärnkraftverk, 
inriktas på att stöd genom oberoende 
tillsynsmyndigeter ges högsta prioritet.

Or. de
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Ändringsförslag 27
Bernd Lange

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det är bara Europeiska unionen som, 
genom att agera inom ramen för 
gemensamma policyer och strategier 
tillsammans med medlemsstaterna, har den 
”kritiska massa” som behövs för att möta 
globala utmaningar. Europeiska unionen är 
också bäst lämpad att samordna samarbetet 
med tredjeländer.

(4) Det är bara Europeiska unionen som, 
genom att agera inom ramen för 
gemensamma policyer och strategier 
tillsammans med medlemsstaterna, har den 
”kritiska massa” som behövs för att möta 
globala utmaningar. Europeiska unionen är 
också bäst lämpad att samordna samarbetet 
med tredjeländer. Europaparlamentet bör i 
detta sammanhang informeras och höras 
med jämna mellanrum om 
unionsmedlemsstaternas och 
tredjeländernas planer på området för 
kärnsäkerhet. 

Or. de

Ändringsförslag 28
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I syfte att upprätthålla och främja en 
kontinuerlig förbättring av kärnsäkerheten 
och regleringen av denna antog rådet 
direktiv 2009/71/Euratom av den 
25 juni 2009 om upprättande av ett 
gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid 
kärntekniska anläggningar. Rådet har också 
antagit direktiv 2011/70/Euratom av den 
19 juli 2011 om inrättande av ett 
gemenskapsramverk för ansvarsfull och 
säker hantering av använt kärnbränsle och 

(6) I syfte att upprätthålla och främja en 
kontinuerlig förbättring av kärnsäkerheten 
och regleringen av denna antog rådet 
direktiv 2009/71/Euratom av den 
25 juni 2009 om upprättande av ett 
gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid 
kärntekniska anläggningar. Rådet har också 
antagit direktiv 2011/70/Euratom av den 
19 juli 2011 om inrättande av ett 
gemenskapsramverk för ansvarsfull och 
säker hantering av använt kärnbränsle och 
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radioaktivt avfall. De båda direktiven och 
de höga standarder som tillämpas i
Europeiska unionen i fråga om 
kärnsäkerhet och hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall utgör 
exempel som kan användas för att 
uppmuntra tredjeländer att anta liknande 
höga standarder.

radioaktivt avfall. I enlighet med vad 
kommissionen medgav efter olyckan i 
Fukushima måste dessa direktiv 
omgående omarbetas så att de högsta 
standarderna i fråga om kärnsäkerhet och 
hantering av radioaktivt avfall och använt 
kärnbränsle som tillämpas i unionen kan 
införas och som dessutom ska kunna
användas för att uppmuntra tredjeländer att 
anta högsta möjliga säkerhetsstandarder 
som motsvarar bästa möjliga praxis och 
strålskydd.

Or. en

Motivering

Det bör noteras att EU-direktiven om kärnsäkerhet inte innehåller några tekniska 
säkerhetsstandarder. Säkerhetsnormerna för befintliga och potentiella nya kärntekniska 
anläggningar ska vara de högsta möjliga. Kommissionen har i detta sammanhang – i sitt 
arbetsprogram för 2011 – beslutat att se över det nyligen antagna direktivet om kärnsäkerhet.

Ändringsförslag 29
Bernd Lange

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Man måste se till att stresstesterna 
genomförs i samtliga medlemsstater och 
berörda tredjeländer och att 
kärnkraftverken kopplas bort i tillämpliga 
fall.

Or. de

Ändringsförslag 30
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I samtliga regioner till vilka 
samarbetsmekanismen utvidgats sedan 
2007 (bland annat länderna i den 
europeiska grannskapspolitiken i söder, 
Latinamerika, Asien) har flera nya 
projekt inom ramen för instrumentet för 
kärnsäkerhetssamarbete endera kört fast 
eller inställts, och länder med betydande 
utveckling på kärnenergiområdet 
(exempelvis Indien, Brasilien eller 
länderna i Gulfstaternas samarbetsråd) 
visar inget intresse för att samarbeta inom 
ramen för instrumentet för 
kärnsäkerhetssamarbete. Mot bakgrund 
av de erfarenheter som gjorts bör denna 
nya samarbetsmekanism på nivån mellan 
kärnkraftsanläggningar därför diskuteras 
särskilt i EU:s grannländer. 

Or. en

Ändringsförslag 31
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) En total budget på 
534 miljoner euro har anslagits till 
instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete 
för perioden 2007–2013 till stöd för 
EU:s insatser och för att främja 
kärnsäkerhet, strålskydd och 
verkningsfull säkerhetskontroll av 
kärnmaterial i hela världen. Ungefär 
halva detta belopp har gått till 
Tjerbnobylfonderna. De sista 
betalningarna till dessa fonder förväntas 
göras före utgången av 2013. Det kommer 
därför inte att finnas något behov av 
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bidrag från EU till Tjernobylfonderna 
under tidsperioden 2014–2020. En delvis 
omfördelning av de 631,1 miljoner euro 
som föreslås till det nya instrumentet för 
kärnsäkerhetssamarbete för perioden 
2014–2020 kommer därför att gå till 
saneringen av Fukushima Daiichi-
anläggningen och till strålskydd.

Or. en

Ändringsförslag 32
Romana Jordan

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) I det nya ramprogrammet för
forskning och innovation 2014–2020 
(Horisont 2020) och i Europeiska 
atomenergigemenskapens forsknings- och 
utbildningsprogram (2014–2018) som 
kompletterar Horisont 2020 ägnas 
särskild uppmärksamhet åt internationellt 
samarbete och EU:s relationer med 
tredjeländer. Särskild uppmärksamhet bör 
härvid ges till utveckling av mänskliga 
resurser.

Or. sl

Ändringsförslag 33
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska unionen ska i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning 

Europeiska unionen ska i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning 
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finansiera åtgärder för att understödja 
främjandet av en hög kärnsäkerhets- och 
strålskyddsnivå och tillämpningen av en 
effektiv och verkningsfull 
säkerhetskontroll av kärnmaterial i 
tredjeländer.

finansiera åtgärder för att understödja 
främjandet av en hög kärnsäkerhets- och 
strålskyddsnivå och tillämpningen av en 
effektiv och verkningsfull 
säkerhetskontroll av kärnmaterial. 
Samarbetet på området för kärnsäkerhet 
och kärnämneskontroll inom ramen för 
denna förordning syftar inte till att främja 
kärnenergin.

Or. en

Motivering

I det aktuella förslaget till förordning strävas efter att tydliggöra att det är säkerhet och inte 
främjande av kärnkraft som är det allra viktigaste syftet. Syftet med detta ändringsförslag är 
att helt enkelt lyfta fram detta ändamål från Bilagorna – Allmänna kriterier – sista 
strecksatsen till artikel 1.

Ändringsförslag 34
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska unionen ska i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning 
finansiera åtgärder för att understödja 
främjandet av en hög kärnsäkerhets- och 
strålskyddsnivå och tillämpningen av en 
effektiv och verkningsfull 
säkerhetskontroll av kärnmaterial i 
tredjeländer.

Europeiska unionen ska i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning 
finansiera åtgärder för att understödja 
främjandet av en hög kärnsäkerhets- och 
strålskyddsnivå och tillämpningen av en 
effektiv och verkningsfull 
säkerhetskontroll av kärnmaterial i 
tredjeländer. Det måste också garanteras 
att kärnmaterial endast används för de 
avsedda civila ändamålen.

Or. de

Ändringsförslag 35
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främjande av en verkningsfull 
kärnsäkerhetskultur och genomförande av 
de högsta standarderna i fråga om 
kärnsäkerhet och strålskydd.

(a) Främjande av en verkningsfull 
kärnsäkerhetskultur och genomförande av 
de högsta standarderna i fråga om 
kärnsäkerhet och strålskydd, särskilt i 
länder i det europeiska grannskapet och i 
anslutningsländer med kärnkraftverk i 
drift vid tidpunkten för ikraftträdandet av 
denna förordning.

Or. en

Motivering

I samtliga regioner, till vilka samarbetsmekanismen utvidgats sedan 2007 (bland annat 
länderna i den europeiska grannskapspolitiken i söder, Latinamerika, Asien), har flera nya 
projekt inom ramen för instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete endera kört fast eller 
inställts, och länder med betydande utveckling på kärnenergiområdet (exempelvis Indien, 
Brasilien eller länderna i Gulfstaternas samarbetsråd) visar inget intresse för att samarbeta 
inom instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete. Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts 
bör denna nya samarbetsmekanism på nivån mellan kärnkraftsanläggningar därför 
diskuteras i EU:s grannländer. 

Ändringsförslag 36
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ansvarsfull och säker hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, 
avveckling av befintliga kärntekniska 
anläggningar och sanering av tidigare 
kärntekniska förläggningsplatser.

(b) Ansvarsfull och säker hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, 
avveckling av befintliga kärntekniska 
anläggningar och sanering av tidigare 
kärntekniska förläggningsplatser i 
tredjeländer.

Or. en
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Motivering

Eventuella projekt kan bland annat omfatta stabilisering och sanering av Fukushima-
anläggningen, sanering av platser tidigare förorenade av uran, återfinnande, bearbetning 
och lagring av sjunkna föremål i havet (exempelvis atomubåtar) eller frågor som hänger 
samman med ansvarsfull förvaltning av radioaktivt avfall i länder som för närvarande inte 
har någon kapacitet för produktion av kärnkraft.

Ändringsförslag 37
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ansvarsfull och säker hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, 
avveckling av befintliga kärntekniska 
anläggningar och sanering av tidigare 
kärntekniska förläggningsplatser.

(b) Ansvarsfull och säker hantering av 
kärnbränsle och radioaktivt avfall, 
avveckling av befintliga kärntekniska 
anläggningar och sanering av tidigare 
kärntekniska förläggningsplatser.

Or. ro

Ändringsförslag 38
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Främjande av strategier för 
information, utbildning och fortbildning 
på området för kärnkraft och med 
avseende på kärnbränslecykeln, hantering 
av kärnavfall och strålskydd.

Or. ro

Ändringsförslag 39
Rebecca Harms
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I vilken utsträckning de länder som 
mottar bistånd har utarbetat högsta 
möjliga nivåer för säkerheten i 
kärnkraftsanläggningar till en standard 
som motsvarar bästa möjliga praxis i EU i 
fråga om teknik, tillsyn och drift.

Or. en

Ändringsförslag 40
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Läget i utformningen av strategier för 
hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall och för avvecklingar, i 
utformningen av lagar och andra 
författningar för detta och i genomförandet 
av projekt.

(b) Läget i utformningen av strategier för 
hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall och för avvecklingar, i
antalet och omfattningen av saneringen 
av tidigare kärntekniska anläggningar 
och förläggningsplatser samt i
utformningen av lagar och andra 
författningar för detta och i genomförandet 
av projekt.

Or. en

Ändringsförslag 41
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En positiv inverkan på miljön på lång 
sikt.

Or. sl

Ändringsförslag 42
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Uppnående av en hög nivå av 
kärnsäkerhet i tredje länder, som är 
jämförbar med 
kärnsäkerhetsstandarderna i Europeiska 
unionen.

Or. sl

Ändringsförslag 43
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De specifika åtgärder som får 
understödjas genom denna förordning och 
de kriterier som gäller för 
kärnsäkerhetssamarbete anges närmare i 
bilagan.

4. Målet i artikel 1.1 ska eftersträvas 
särskilt genom följande åtgärder:

a) Stöd till förstärkning av regelverket.
b) Stöd till utformning och genomförande 
av effektiva system för 
säkerhetsbedömning, som ska utgå från 
metodik som godkänts av den europeiska 
högnivågruppen för kärnsäkerhet och 
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avfallshantering och under uppföljningen 
av utbytet av bästa praxis om efterföljande 
säkerhetsrekommendationer.
c) Samarbete inom följande områden: 
Uppbyggnad av sakkunskap och 
kompetens, förfaranden för hantering och 
förebyggande av olyckor, strategier för 
ansvarsfull och säker hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall samt 
avvecklingsstrategier.
Åtgärderna ska omfatta ett väsentligt 
inslag av kunskapsöverföring (delande av 
sakkunskap, stöd till både befintliga och 
nya utbildnings- och 
fortbildningsprogram på området för 
kärnsäkerhet), i syfte att göra de resultat 
som uppnås mer hållbara.
Deras genomförande ska samordnas med 
internationella organisationer, framför 
allt IAEA, och genom samarbete med 
myndigheter i tredjeländer, tillsynsorgan 
på kärnsäkerhetsområdet och deras 
organisationer för tekniskt stöd och med 
driftsansvariga för kärntekniska 
anläggningar, när så är lämpligt och 
särskilt inom ramen för genomgripande 
risk- och säkerhetsbedömningar 
(”stresstester”).
De specifika åtgärder som får understödjas 
genom denna förordning och de kriterier 
som gäller för kärnsäkerhetssamarbete 
anges närmare i bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 44
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De specifika åtgärder som får 4. De mål som anges i punkt 1 ovan ska 
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understödjas genom denna förordning och 
de kriterier som gäller för 
kärnsäkerhetssamarbete anges närmare i 
bilagan.

uppnås främst genom följande åtgärder:

a) Stöd till tillsynsorgan för att garantera 
deras oberoende, kompetens och 
utveckling och till investeringar i 
mänskliga resurser.
b) Stöd till åtgärder för att stärka och 
genomföra den rättsliga ramen.
c) Stöd till utformning och genomförande 
av säkerhetsbedömningssystem som 
grundar sig på standarder som motsvarar 
dem som tillämpas i Europeiska unionen.
d) Samarbete inom följande områden: 
Utveckling av sakkunskap, erfarenhet och 
kompetens, förfaranden för hantering av 
olyckor och förebyggande av olyckor, 
strategier för ansvarsfull och säker 
hantering av använt kärnbränsle samt 
strategier för avveckling.
De specifika åtgärder som får understödjas 
genom denna förordning och de kriterier 
som gäller för kärnsäkerhetssamarbete 
anges närmare i bilagan.

Or. sl

Ändringsförslag 45
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det finansiella, ekonomiska och tekniska 
samarbetet inom ramen för denna 
förordning ska utgöra ett komplement till 
unionens samarbete med tredjeländer inom 
ramen för andra instrument för 
utvecklingssamarbete.

5. Det finansiella, ekonomiska och tekniska 
samarbetet inom ramen för denna 
förordning ska utgöra ett komplement till 
unionens samarbete med tredjeländer inom 
ramen för andra instrument för 
utvecklingssamarbete och ramprogrammet 
för forskning och innovation 2014–2020 
(Horisont 2020) och Europeiska 
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atomenergigemenskapens forsknings- och 
utbildningsprogram (2014–2018) som 
kompletterar Horisont 2020.

Or. sl

Ändringsförslag 46
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet ska informeras 
och höras med jämna mellanrum om 
EU-medlemsstaternas och 
tredjeländernas planer på området för 
kärnsäkerhet. 

Or. de

Ändringsförslag 47
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska godkänna 
strategidokumenten i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 15.3 i den gemensamma 
genomförandeförordningen. 
Strategidokumenten får ses över efter 
halva tiden eller vid behov, i enlighet med 
det förfarande som avses ovan. Det 
förfarandet behöver dock inte tillämpas för 
sådana uppdateringar av strategin som inte 
berör de ursprungliga prioritetsområdena 
och målen i strategidokumenten.

5. Kommissionen ska godkänna 
strategidokumenten i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 15.3 i den gemensamma 
genomförandeförordningen. 
Strategidokumenten ska ses över efter 
halva tiden eller vid behov, i enlighet med 
det förfarande som avses ovan. Det 
förfarandet behöver dock inte tillämpas för 
sådana uppdateringar av strategin som inte 
berör de ursprungliga prioritetsområdena 
och målen i strategidokumenten.

Strategidokumentet ska överlämnas till 
Europaparlamentet, som ska avge sin 
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bedömning vid halvtidsöversynen.

Or. sl

Ändringsförslag 48
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I de vägledande programmen ska de 
prioritetsområden som valts ut för 
finansiering, de specifika målen, de 
förväntade resultaten, 
prestationsindikatorerna samt de 
vägledande finansiella anslagen – totalt och 
per prioritetsområde – och en skälig reserv 
med icke tilldelade medel anges; de 
finansiella anslagen får där så är lämpligt 
anges i form av ett intervall eller ett 
minimibelopp.

2. I de vägledande programmen ska de 
prioritetsområden som valts ut för 
finansiering, de specifika målen, de 
förväntade resultaten, 
prestationsindikatorerna samt de 
vägledande finansiella anslagen – totalt och 
per prioritetsområde – och en skälig reserv 
med icke tilldelade medel anges; de 
finansiella anslagen får där så är lämpligt 
anges i form av ett intervall eller ett 
minimibelopp. De fleråriga vägledande 
programmen ska innehålla bestämmelser 
om hur dubblering kan undvikas och för 
att se till att tillgängliga resurser används 
rätt.

Or. en

Ändringsförslag 49
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De vägledande programmen ska i 
princip grunda sig på en dialog med de 
berörda partnerländerna (eller regionerna) i 
vilken de berörda aktörerna deltar, i syfte 
att säkerställa att partnerländerna (eller 
regionerna) i tillräckligt hög grad övertar 

3. De vägledande programmen ska i 
princip grunda sig på en dialog med de 
berörda partnerländerna (eller regionerna) i 
vilken de berörda aktörerna deltar, i syfte 
att säkerställa att partnerländerna (eller 
regionerna) i tillräckligt hög grad övertar 
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ägarskapet i processen och främja stödet 
för de nationella utvecklingsstrategierna.

ägarskapet i processen och främja stödet 
för de nationella utvecklingsstrategierna.
Dessa fleråriga vägledande program ska 
beakta IAEA:s arbetsprogram på området 
för kärnsäkerhet och avfallshantering.

Or. en

Ändringsförslag 50
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Rapportering

1. Kommissionen ska granska framstegen 
med genomförandet av de åtgärder som 
vidtas med stöd av denna förordning och 
två gånger om året till Europaparlamentet 
och rådet överlämna en rapport om 
genomförandet av biståndssamarbetet.
2. Rapporten ska innehålla uppgifter för 
de föregående två åren om finansierade 
åtgärder och resultatet av övervaknings-
och utvärderingsåtgärder samt uppgifter 
om budgetgenomförandet med avseende 
på åtaganden och betalningar fördelade 
på länder, regioner och samarbetsformer.

Or. en

Ändringsförslag 51
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det finansiella referensbeloppet för 
genomförandet av denna förordning under 
perioden 2014–2020 är 631 100 000 euro.

1. Det finansiella referensbeloppet för 
genomförandet av denna förordning under 
perioden 2014–2020 är [316 000 000 –
631 100 000].

Or. en

Motivering

Det föreslagna beloppet på 631 miljoner euro utgör en ökning av den totala budgeten för det 
löpande instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete trots att det föreslagna instrumentet inte 
kommer att omfatta något bidrag till Tjernobylfonden, vilken utgör största delen av de 
finansierade åtgärderna enligt det löpande instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete. Med 
detta ändringsförslag föreslås att den föreslagna budgeten minskas till ett mer realistiskt 
belopp, om inte åtgärder vidtas för att bidra till saneringen vid Fukushima-anläggningen. I 
det senare fallet ska den föreslagna summan på 631 miljoner euro behållas.

Ändringsförslag 52
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtminstone 315 100 000 euro öronmärks 
för stabilisering och sanering av 
Fukushima Daiichi-anläggningen och till 
strålskydd och livsmedelssäkerhet i Japan. 

Or. en

Motivering

Samarbete mellan instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete och Japan till följd av olyckan i 
Fukushima Daiichi-kärnkraftverket vore en konkret möjlighet att uppfylla det politiska löftet 
att arbeta för kärnsäkerhet i enlighet med uttalandet/bilagan från toppmötet mellan EU och 
Japan i maj 2011 Även om ägarna/operatören och de behöriga officiella myndigheterna i 
Japan fortsatt är primärt ansvariga för saneringen av anläggningen skulle intensifierad, 
organiserad internationell hjälp och rådgivning vara till mycket stor hjälp.
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Ändringsförslag 53
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – Specifika åtgärder som får understödjas – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främjande av en verkningsfull 
kärnsäkerhetskultur och genomförande av 
de högsta standarderna i fråga om 
kärnsäkerhet och strålskydd, på alla nivåer, 
särskilt

(a) Inrättande och främjande av en 
verkningsfull kärnsäkerhetskultur och 
genomförande av de högsta standarderna i 
fråga om kärnsäkerhet som motsvarar 
bästa möjliga praxis och strålskydd, på 
alla nivåer, särskilt

Or. en

Motivering

Tvärtemot det intryck som kanske kan fås av förslaget till förordning bör det noteras att EU-
direktiven om kärnsäkerhet inte innehåller några tekniska säkerhetsstandarder. 
Säkerhetsnormerna för befintliga och potentiella nya kärntekniska anläggningar ska vara de 
högsta möjliga. Anläggningarna måste därför uppnå en nivå som motsvarar den bästa 
möjliga praxis i världen när det gäller teknik, tillsyn och drift, och de måste fortlöpande 
förbättras.

Ändringsförslag 54
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – Specifika åtgärder som får understödjas – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genom kontinuerligt stöd för
tillsynsorgan och organisationer för 
tekniskt stöd, genom förstärkning av 
regelverket (särskilt rörande verksamhet 
som har med tillståndsgivning att göra) och 
genom översyn och uppföljning av 
verkningsfulla och genomgripande risk-
och säkerhetsbedömningar (s.k. 
stresstester),

– genom kontinuerligt stöd för 
tillsynsorgan och organisationer för 
tekniskt stöd, genom förstärkning av 
regelverket (särskilt rörande verksamhet 
som har med tillståndsgivning att göra) och 
genom översyn och genomförande av de 
åtgärder som behövs för att garantera 
högsta möjliga nivåer för säkerheten i 
kärntekniska anläggningar till en 
standard som motsvarar bästa möjliga 
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praxis i EU i fråga om teknik, tillsyn och 
drift,

Or. en

Motivering

Säkerhetsnormerna för befintliga och potentiella nya kärntekniska anläggningar ska vara de 
högsta möjliga. Anläggningarna måste därför uppnå en nivå som motsvarar den bästa 
möjliga praxis i världen när det gäller teknik, tillsyn och drift, och de måste fortlöpande 
förbättras.

Ändringsförslag 55
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – Specifika åtgärder som får understödjas – led a – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genom stöd för driftsansvariga för 
kärntekniska anläggningar, i 
undantagsfall, under specifika 
omständigheter där det är väl motiverat, 
inom ramen för åtgärder för uppföljning 
av genomgripande risk- och 
säkerhetsbedömningar (stresstester).

utgår

Or. en

Motivering

EU-skattebetalarnas pengar bör inte användas för att finansiera ägare av och driftsansvariga 
för kärnkraftsanläggningar.

Ändringsförslag 56
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga – Specifika åtgärder som får understödjas – led a – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genom stöd för driftsansvariga för – genom samarbete med driftsansvariga 
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kärntekniska anläggningar, i undantagsfall, 
under specifika omständigheter där det är 
väl motiverat, inom ramen för åtgärder för 
uppföljning av genomgripande risk- och 
säkerhetsbedömningar (stresstester).

för kärntekniska anläggningar, i 
undantagsfall där så är lämpligt och 
särskilt inom ramen för åtgärder för 
uppföljning av genomgripande risk- och 
säkerhetsbedömningar (stresstester).

Or. en

Ändringsförslag 57
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga – Specifika åtgärder som får understödjas – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) En hög nivå av kompetens och 
sakkunskap hos tillsynsorgan, 
organisationer för tekniskt stöd och 
driftsansvariga på de områden som 
instrumentet omfattar, särskilt
– genom kontinuerligt stöd för utbildning 
och fortbildning av personalen vid 
tillsynsorgan, organisationer för tekniskt 
stöd och driftsansvariga för kärntekniska 
anläggningar,
– genom främjande av utveckling av 
passande fortbildningsresurser.

Or. en

Ändringsförslag 58
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga – Specifika åtgärder som får understödjas – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Stöd för att garantera en hög nivå av 
kompetens och kunskap hos tillsynsorgan, 
organisationer för tekniskt stöd och 
driftsansvariga på de områden som 
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instrumentet omfattar, särskilt
– genom fortlöpande stöd för utbildning 
och fortbildning av personalen vid 
tillsynsorgan, organisationer för tekniskt 
stöd och driftsansvariga för kärntekniska 
anläggningar,
– genom främjande av utveckling av 
lämplig infrastruktur för fortbildning.

Or. sl

Ändringsförslag 59
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga – Specifika åtgärder som får understödjas – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna ska omfatta ett väsentligt inslag 
av kunskapsöverföring, i syfte att göra de 
resultat som uppnås mer hållbara. De ska 
genomföras i samarbete med de berörda 
tredjeländernas myndigheter, tillsynsorgan 
och organisationer för tekniskt stöd samt i 
vissa fall i samarbete med driftsansvariga 
för kärntekniska anläggningar. Åtgärderna 
bör understödjas genom utnyttjande av 
ytterligare synergier med de direkta och 
indirekta åtgärderna i Euratoms 
ramprogram för kärnforskning och 
utbildning.

Åtgärderna ska omfatta ett väsentligt inslag 
av kunskapsöverföring, i syfte att göra de 
resultat som uppnås mer hållbara. De ska 
genomföras i samarbete med de berörda 
tredjeländernas myndigheter, tillsynsorgan 
och organisationer för tekniskt stöd samt, 
där så är lämpligt, i samarbete med 
driftsansvariga för kärntekniska 
anläggningar. Åtgärderna bör understödjas 
genom utnyttjande av ytterligare synergier 
med de direkta och indirekta åtgärderna i 
Euratoms ramprogram för kärnforskning 
och utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 60
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – Kriterier – 1. Allmänna Kriterier – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Samarbete kan bedrivas med varje
tredjeland (dvs. varje land som inte är EU-
medlemsstat) i världen.

– Samarbete bör kunna bedrivas med 
tredjeländer (dvs. varje land som inte är 
EU-medlemsstat) i enlighet med de mål 
som anges i artikel 1 i denna förordning.

Or. en

Motivering

Det angivna geografiska område som denna mekanism omfattar bör stämma överens med de 
angivna områden för kärnsäkerhet som anges i artikel 1.

Ändringsförslag 61
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga – Kriterier – 1. Allmänna kriterier – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Höginkomstländer bör inte komma i 
fråga annat än för att göra det möjligt att 
vidta exceptionella åtgärder, t.ex. efter en 
stor kärnteknisk olycka, om det är 
nödvändigt och lämpligt.

– Höginkomstländer bör inte komma i 
fråga annat än för att göra det möjligt att 
vidta exceptionella åtgärder, t.ex. efter en 
stor kärnteknisk olycka, om det är 
nödvändigt och lämpligt. I denna 
förordning avses med 
”höginkomstländer” de länder och 
territorier som räknas upp i bilaga I till 
rådets förordning (EG) nr 1934/2006 av 
den 21 december 2006 om inrättande av 
ett finansieringsinstrument för samarbete 
med industriländer och andra 
höginkomstländer och territorier, och 
med utvecklingsländer som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1905/2006, för annan 
verksamhet än offentligt 
utvecklingsbistånd

Or. sl
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Ändringsförslag 62
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Bilaga – Kriterier – 1. Allmänna kriterier – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tredjeländer som vill samarbeta med 
Europeiska unionen bör fullständigt ansluta 
sig till principen om icke-spridning. 
Dessutom bör de vara parter i relevanta 
konventioner inom IAEA om 
kärnverksamhet eller ha inlett åtgärder 
som visar en fast vilja att ansluta sig till 
dessa. Samarbete med Europeiska unionen
kan göras beroende av en sådan anslutning
eller av åtgärder som syftar till att 
länderna ska ansluta sig till 
konventionerna. I brådskande fall är det 
önskvärt att i undantagsfall visa flexibilitet 
vid tillämpningen av denna princip.

– Tredjeländer som vill samarbeta med 
Europeiska unionen bör fullständigt ansluta 
sig till principen om icke-spridning.
Dessutom bör de vara parter i relevanta 
konventioner inom IAEA om kärnsäkerhet 
och fysiskt skydd, och länderna bör 
hantera radioaktivt avfall på ett säkert 
sätt. Samarbete med Europeiska unionen
ska göras beroende av anslutning till de 
relevanta konventionerna och 
genomförande av dem. I brådskande fall är 
det önskvärt att i undantagsfall visa 
flexibilitet vid tillämpningen av denna 
princip.

Or. lt

Ändringsförslag 63
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – Kriterier – 1. Allmänna kriterier – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Samarbetet på området för kärnsäkerhet 
och kärnämneskontroll inom ramen för 
denna förordning syftar inte till att främja 
kärnenergin.

– Samarbetet på området för kärnsäkerhet 
och kärnämneskontroll inom ramen för 
denna förordning syftar inte till att främja 
kärnenergin eller förlänga livslängden på 
befintliga kärnkraftsanläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 64
Rebecca Harms
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – Kriterier – 2. Kriterier för samarbete med länder som redan har byggt upp en 
kapacitet för kärnkraftsel – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de länder som redan har erhållit 
gemenskapsfinansiering bör fortsatt 
samarbete utgå från en utvärdering av de 
åtgärder som inletts med 
gemenskapsfinansiering och från att nya 
behov kan styrkas. Denna utvärdering bör 
göra det möjligt att i framtiden bättre 
fastställa samarbetets art och omfattningen 
av stödet till dessa länder.

För anslutningsländer och för länder i det 
europeiska grannskapet som redan har 
erhållit gemenskapsfinansiering bör fortsatt 
samarbete som inte syftar inte till att 
utveckla ny kapacitet för kärnkraftsel 
eller förlänga livslängden på befintliga 
kärnkraftverk utgå från en utvärdering av 
de åtgärder som inletts med 
gemenskapsfinansiering och från att nya 
behov kan styrkas.  Denna utvärdering bör 
göra det möjligt att i framtiden bättre 
fastställa samarbetets art och omfattningen 
av stödet till dessa länder.

Or. en

Ändringsförslag 65
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – Kriterier – 2. Kriterier för samarbete med länder som redan har byggt upp en 
kapacitet för kärnkraftsel – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För samtliga tredjeländer som byggt upp 
en kapacitet för kärnkraftsel bör 
samarbetsprogrammen prioritera 
avveckling av befintliga anläggningar, 
stabilisering och/eller sanering av tidigare 
kärntekniska anläggningar, strålskydd 
och livsmedelssäkerhet, särskilt efter en 
stor kärnteknisk olycka, och tidigare 
platser för uranbrytning samt bärgning 
och hantering av i havet sänkta 
radioaktiva föremål och material, ifall 
dessa utgör en fara för befolkningen.



AM\904980SV.doc 27/32 PE491.225v01-00

SV

Or. en

Motivering

Programmets syfte är inte att uppmuntra länder att tillämpa kärnenergiteknik. Med hjälp av 
detta ändringsförslag förtydligas detta genom att man upprepar att största delen av 
programmets medel ska riktas direkt till avveckling och sanering, särskilt av Fukushima-
anläggningen.

Ändringsförslag 66
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – Kriterier – 2. Kriterier för samarbete med länder som redan har byggt upp en 
kapacitet för kärnkraftsel – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Hur brådskande insatsen är i det 
aktuella landet med hänsyn till läget i fråga 
om kärnsäkerhet och fysiskt skydd. 

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 67
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – Kriterier – 2. Kriterier för samarbete med länder som redan har byggt upp en 
kapacitet för kärnkraftsel – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Hur viktigt det är att, i vissa länder där 
det finns ett ambitiöst utvecklingsprogram 
för kärnkraftsel, göra en insats vid 
lämplig tidpunkt, så att 
kärnsäkerhetskulturen och 
medvetenheten i fråga om fysiskt skydd 
ökar parallellt med denna utveckling, 
särskilt när det gäller inrättande eller 
förstärkning av tillsynsmyndigheter och 
organisationer för tekniskt stöd och 

utgår
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utformning och genomförande av 
strategier och ramar för ansvarsfull och 
säker hantering av använt kärnbränsle 
och radioaktivt avfall.

Or. en

Ändringsförslag 68
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – Kriterier – 3. Kriterier för samarbete med länder som saknar kapacitet för 
kärnkraftsel – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För länder som på sitt territorium har 
forskningsreaktorer men inte önskar 
utveckla kapacitet för kärnkraftsel: hur 
brådskande ett eventuellt samarbete är 
med hänsyn till läget i fråga om 
kärnsäkerhet och fysiskt skydd.

För länder som saknar kapacitet för 
kärnkraftsel vid tidpunkten för 
ikraftträdandet av denna förordning bör 
samarbetsprogrammen begränsas till
strålskydd, särskilt efter en stor 
kärnteknisk olycka, och till sanering av 
tidigare platser för uranbrytning samt 
bärgning och hantering av i havet sänkta 
radioaktiva föremål och material, ifall 
dessa utgör en fara för befolkningen.

Or. en

Motivering

Samarbetet på området för kärnsäkerhet och kärnämneskontroll inom ramen för denna 
förordning syftar inte till att främja kärnenergin. Att indirekt uppmuntra länder till att 
utveckla kärnenergiteknik genom att ge deras kärnenergiprogram en fasad av trovärdighet i 
form av EU-stöd omfattas därför inte tillämpningsområdet för denna förordning.

Ändringsförslag 69
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – Kriterier – 3. Kriterier för samarbete med länder som saknar kapacitet för 
kärnkraftsel – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För länder som önskar utveckla kapacitet 
för kärnkraftsel, oberoende av om de på 
sitt territorium har forskningsreaktorer 
eller ej, och för vilka frågan uppstår om 
en insats vid lämplig tidpunkt, så att 
kärnsäkerhetskulturen och 
medvetenheten i fråga om fysiskt skydd 
ökar parallellt med utvecklingen av 
programmet för kärnkraftsel i synnerhet 
när det gäller att förstärka 
tillsynsmyndigheterna och 
organisationerna för tekniskt stöd: 
trovärdigheten i programmet för 
utveckling av kärnenergi, förekomsten av 
ett regeringsbeslut om användningen av 
kärnenergi och utarbetandet av en 
preliminär färdplan.

utgår

Or. en

Motivering

Samarbetet på området för kärnsäkerhet och kärnämneskontroll inom ramen för denna 
förordning syftar inte till att främja kärnenergin. Att indirekt uppmuntra länder till att 
utveckla kärnenergiteknik genom att ge deras kärnenergiprogram en fasad av trovärdighet i 
form av EU-stöd omfattas därför inte tillämpningsområdet för denna förordning.

Ändringsförslag 70
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – Kriterier – 3. Kriterier för samarbete med länder som saknar kapacitet för 
kärnkraftsel – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För länder som tillhör den ovannämnda 
kategorin bör samarbetet i första hand 
inriktas på att bygga upp den erforderliga 
tillsynsinfrastrukturen, tillsynsorganens 
tekniska kompetens och organisationerna 
för tekniskt stöd. Utformning av strategier 

utgår
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och ramar för ansvarsfull och säker 
hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall bör också tas i 
beaktande och där så är lämpligt 
understödjas, även i länder som inte 
planerar att utveckla kapacitet för 
kärnkraftsel eller som har beslutat att inte 
utveckla sådan kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 71
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – Prioriteter – styckena 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att skapa sådana förhållanden i
säkerhetshänseende att farorna för 
befolkningens liv och hälsa avlägsnas och 
garantera att kärnmaterial inte används 
för andra ändamål än sådana för vilka det 
är avsett bör samarbetet i första hand
inriktas på tillsynsorganen (och deras 
organisationer för tekniskt stöd). Målet är 
att säkerställa deras tekniska kompetens 
och deras oberoende och att trygga 
förstärkning av regelverket (särskilt 
rörande verksamhet som har med 
tillståndsgivning att göra) och översyn 
och uppföljning av verkningsfulla och 
genomgripande risk- och 
säkerhetsbedömningar (stresstester).

Samarbetet enligt detta instrument är i 
första hand inriktat på tillsynsorganen (och 
deras organisationer för tekniskt stöd), med
målet att garantera deras tekniska 
kompetens och deras oberoende och att 
trygga förstärkning av regelverket, särskilt 
rörande

I de samarbetsprogram som utformas
inom ramen för denna förordning bör 
även bl.a. följande prioriteras:

– Tillståndsgivning.
Utformning och genomförande av 
strategier och ramar för ansvarsfull och 
säker hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall.

– Utformning och genomförande av 
strategier och ramar för ansvarsfull och 
säker hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall.

Avveckling av befintliga kärntekniska – Avveckling av befintliga kärntekniska 
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anläggningar, sanering av tidigare 
kärntekniska förläggningsplatser och 
tidigare platser för uranbrytning och 
bärgning och hantering av i havet sänkta 
radioaktiva föremål och material, ifall 
dessa utgör en fara för befolkningen.

anläggningar, sanering av tidigare 
kärntekniska förläggningsplatser och 
tidigare platser för uranbrytning och 
bärgning och hantering av i havet sänkta 
radioaktiva föremål och material, ifall 
dessa utgör en fara för befolkningen.

– Säkerställande av att kärnmaterial inte 
används för andra ändamål än sådana för 
vilka det är avsett.

Or. en

Motivering

Det erkänns också i yttrandet från EESK (av den 23 maj 2012) att ”Enligt förslaget om 
instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete är målet med instrumentet att undanröja den 
nukleära risken, men det bör noteras att det tekniskt sett – liksom vid undanröjande av risker 
inom alla komplexa industriella processer – inte går att garantera att detta mål uppnås, 
särskilt inte att det går att förhindra en kärnkraftskatastrof. [...] Det bör också noteras att 
tron på att risken i en process har undanröjs inte främjar en hög säkerhetskultur.”

Ändringsförslag 72
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga – Prioriteter – stycke 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utveckling av den kompetens som krävs 
på området för drift och avveckling av 
kärntekniska anläggningar, hantering av 
kärnavfall och strålskydd.

Or. ro

Ändringsförslag 73
Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – Prioriteter – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete med driftsansvariga för 
kärntekniska anläggningar i tredjeländer
kommer att tas i beaktande i specifika 
situationer, inom ramen för åtgärder för 
uppföljning av stresstester. Sådant 
samarbete kommer inte att omfatta 
leverans av utrustning.

Samarbete med ägare och/eller
driftsansvariga för kärntekniska 
anläggningar i tredjeländer är undantaget 
från detta instrument.

Or. en

Motivering

EU-skattebetalarnas pengar bör inte användas för att finansiera ägare av och driftsansvariga 
för kärnkraftsanläggningar.


