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Amendement 1
Jan Březina

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de onderzoeksbezoeken aan de 
centrales, die werden georganiseerd door 
de Ensreg als follow-up na de voltooiing 
van het evaluatieproces over de stresstests, 
met het doel om informatie uit te wisselen 
over de maatregelen die in de 
kerncentrale getroffen, gepland of in 
overweging genomen zijn ter verbetering 
van de veiligheid naar aanleiding van de 
stresstest, en om goede praktijken en 
opmerkelijke successen vast te stellen en 
eventuele lering die getrokken is uit de 
uitvoering van de maatregelen of de 
moeilijkheden die daarbij zijn opgetreden,

Or. en

Amendement 2
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Europese 
Raad van 24 en 25 maart 2011, met name 
het daarin geformuleerde verzoek aan de 
onafhankelijke Europese nationale 
autoriteiten om een alomvattende en 
transparante risico- en 
veiligheidsbeoordeling van alle 
kerncentrales in de EU uit te voeren, in 
het kader van de lering die getrokken is 
uit het ongeval in de kerncentrale van 
Fukushima-Daiichi in Japan,
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Or. en

Amendement 3
Jan Březina

Ontwerpresolutie
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de goedkeuring van het actieplan 
van de Ensreg op 1 augustus 2012, 
waarmee wordt gewaarborgd dat de 
nationale regelgevende instanties en de 
Ensreg op een consistente manier gevolg 
zullen geven aan de aanbevelingen en de 
suggesties van de "peer reviews" over de 
stresstests,

Or. en

Amendement 4
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2009/71/Euratom van de 
Raad van 25 juni 2009 tot vaststelling van 
een communautair kader voor de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties,

– gezien Richtlijn 2009/71/Euratom van de 
Raad van 25 juni 2009 tot vaststelling van 
een communautair kader voor de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties, waarin 
wordt benadrukt dat de nationale 
verantwoordelijkheid van de lidstaten 
voor de veiligheid van nucleaire 
installaties een grondbeginsel is en dat de 
voornaamste verantwoordelijkheid voor 
het toezicht op nucleaire 
veiligheidsinstallaties berust bij de 
nationale regelgevende instanties,

Or. en
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Amendement 5
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2009/71/Euratom van de 
Raad van 25 juni 2009 tot vaststelling van 
een communautair kader voor de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties,

– gezien Richtlijn 2009/71/Euratom van de 
Raad van 25 juni 2009 tot vaststelling van 
een communautair kader voor de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties, waarin 
wordt benadrukt dat de nationale 
verantwoordelijkheid van de lidstaten 
voor de veiligheid van nucleaire 
installaties een grondbeginsel is en dat de 
voornaamste verantwoordelijkheid voor 
het toezicht op nucleaire 
veiligheidsinstallaties berust bij de 
nationale regelgevende instanties,

Or. en

Amendement 6
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, met name de artikelen 2 
en 30,

– gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, met name 
de artikelen 153 (sociale zaken), 168 
(gezondheid), 192 (milieu) en 194 
(energie),

Or. en

Amendement 7
Catherine Trautmann
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Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van de Ensreg inzake 
de peer review over de stresstests, dat is 
aangenomen door de Ensreg en de 
Europese Commissie, en de bijbehorende 
gezamenlijke verklaring van de Ensreg en 
de Europese Commissie van 26 april 
2012, 

Or. en

Amendement 8
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, met name 
de artikelen 192 (milieu) en 194 (energie),

Or. en

Amendement 9
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de kernramp in de kerncentrale 
Fukushima Daiichi in Japan van 2011,

Or. en
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Amendement 10
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Europese 
Raad van 28 en 29 juni 2012, met name 
het verzoek aan de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat de aanbevelingen in het 
verslag van de Ensreg volledig en tijdig 
worden uitgevoerd na de voltooiing van de 
stresstests voor nucleaire veiligheid,   

Or. en

Amendement 11
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Europese 
Raad van 24 en 25 maart 2011, met name 
het daarin geformuleerde verzoek aan de 
onafhankelijke Europese nationale 
autoriteiten om een alomvattende en 
transparante risico- en 
veiligheidsbeoordeling van alle 
kerncentrales in de EU uit te voeren, in 
het kader van de lering die getrokken is 
uit het ongeval in de kerncentrale van 
Fukushima-Daiichi in Japan,

Or. en

Amendement 12
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester
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Ontwerpresolutie
Visum 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van de Ensreg inzake 
de peer review over de stresstests, dat is 
aangenomen door de Ensreg en de 
Europese Commissie, en de bijbehorende 
gezamenlijke verklaring van de Ensreg en 
de Europese Commissie van 26 april 
2012, 

Or. en

Amendement 13
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Visum 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Europese 
Raad van 28 en 29 juni 2012, met name 
het verzoek aan de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat de aanbevelingen in het 
verslag van de Ensreg volledig en tijdig 
worden uitgevoerd na de voltooiing van de 
stresstests voor nucleaire veiligheid,   

Or. en

Amendement 14
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in het ITRE-verslag A. overwegende dat de tragische 
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over het voorstel voor een verordening van 
de Raad tot vaststelling van een instrument 
voor samenwerking op het gebied van 
nucleaire veiligheid wordt verlangd dat 
nucleaire veiligheid in derde landen 
voldoet aan Europese veiligheidsnormen;

gebeurtenissen in Fukushima eens te 
meer laten zien dat het "nulrisico" in de 
kernindustrie niet bestaat, en 
overwegende dat in verordening van de 
Raad tot vaststelling van een instrument 
voor samenwerking op het gebied van 
nucleaire veiligheid wordt verlangd dat 
nucleaire veiligheid in derde landen de 
meest recente veiligheidspraktijken 
weerspiegelt;

Or. en

Amendement 15
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in het ITRE-verslag 
over het voorstel voor een verordening van 
de Raad tot vaststelling van een instrument 
voor samenwerking op het gebied van 
nucleaire veiligheid wordt verlangd dat 
nucleaire veiligheid in derde landen 
voldoet aan Europese veiligheidsnormen;

A. overwegende dat in het ITRE-verslag 
over het voorstel voor een verordening van 
de Raad tot vaststelling van een instrument 
voor samenwerking op het gebied van 
nucleaire veiligheid wordt verlangd dat, 
zolang er nog kerncentrales bestaan,
nucleaire veiligheid in derde landen 
voldoet aan Europese veiligheidsnormen;

Or. de

Amendement 16
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de "risico- en 
veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") 
van kerncentrales in de Europese Unie en 

B. overwegende dat de "risico- en 
veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") 
van kerncentrales in de Europese Unie en 
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gerelateerde activiteiten" zijn uitgevoerd 
om de paraatheid van kerncentrales bij 
extreme omstandigheden te onderzoeken;

gerelateerde activiteiten" zijn uitgevoerd 
om de paraatheid van kerncentrales bij een 
aantal extreme omstandigheden te 
onderzoeken;

Or. en

Amendement 17
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat zowel de IAEA als 
Euratom zich voor de bevordering van 
nucleaire bedrijven inzetten, terwijl ze 
tevens een rol hebben die hier haaks op 
staat, omdat ze tegelijkertijd 
verantwoordelijk zijn voor het vaststellen 
van nucleaire veiligheidsnormen voor de 
hele wereld en de EU;

Or. en

Amendement 18
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie over stresstests en de resultaten 
daarvan; is ingenomen met het initiatief 
van de Commissie en Ensreg om na het 
ongeval in Fukushima 145 reactoren in de 
EU en 20 reactoren buiten de EU aan een 
stresstestprocedure te onderwerpen; 
benadrukt het nut van deze procedure en 
het feit dat deze exercitie zijn weerga niet 

1. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie over stresstests en de resultaten 
daarvan; is ingenomen met het initiatief 
van de Commissie en de nationale 
regelgevende instanties via de Ensreg om 
na het ongeval in Fukushima 145 reactoren 
in de EU en 20 reactoren buiten de EU aan 
een stresstestprocedure te onderwerpen; 
benadrukt het nut van deze procedure en 
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kent in de wereld; verwacht dat de 
resultaten van de stresstests zullen 
bijdragen aan de bevordering van een 
cultuur van nucleaire veiligheid in Europa 
en daarmee een internationaal voorbeeld 
kunnen stellen;

het feit dat deze exercitie zijn weerga niet 
kent in de wereld; verwacht dat de 
resultaten van de stresstests zullen 
bijdragen aan de bevordering van een 
cultuur van nucleaire veiligheid in Europa 
en daarmee een internationaal voorbeeld 
kunnen stellen; onderstreept de 
inspanningen om grotere transparantie in 
dit proces te bewerkstelligen, met de 
publicatie van alle verslagen en het 
organiseren van twee bijeenkomsten in 
Brussel, op 17 januari en 8 mei 2012, 
waar de belanghebbenden (ngo's, de 
Europese nucleaire industrie, 
regelgevende instanties, regeringen, enz.) 
bijeenkwamen, en door middel van 
toespraken in het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 19
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie over stresstests en de resultaten 
daarvan; is ingenomen met het initiatief 
van de Commissie en Ensreg om na het 
ongeval in Fukushima 145 reactoren in de 
EU en 20 reactoren buiten de EU aan een 
stresstestprocedure te onderwerpen; 
benadrukt het nut van deze procedure en 
het feit dat deze exercitie zijn weerga niet 
kent in de wereld; verwacht dat de 
resultaten van de stresstests zullen 
bijdragen aan de bevordering van een 
cultuur van nucleaire veiligheid in Europa 
en daarmee een internationaal voorbeeld 
kunnen stellen;

1. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie over stresstests en de resultaten 
daarvan; is ingenomen met het initiatief 
van de regelgevende instanties in de 27 
lidstaten en de Commissie via de Ensreg 
na het ongeval in Fukushima om 145 
reactoren in de EU, en van regelgevende 
instanties in derde landen om 20 reactoren 
buiten de EU aan een stresstestprocedure te 
onderwerpen; benadrukt het nut van deze 
procedure en het feit dat deze exercitie zijn 
weerga niet kent in de wereld; verwacht dat 
de resultaten van de stresstests zullen 
bijdragen aan de bevordering van een 
cultuur van nucleaire veiligheid in Europa 
en daarmee een internationaal voorbeeld 
kunnen stellen; looft de inspanningen om 
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de stresstests zo transparant mogelijk te 
maken;

Or. en

Amendement 20
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie over stresstests en de resultaten 
daarvan; is ingenomen met het initiatief 
van de Commissie en Ensreg om na het 
ongeval in Fukushima 145 reactoren in de 
EU en 20 reactoren buiten de EU aan een 
stresstestprocedure te onderwerpen; 
benadrukt het nut van deze procedure en 
het feit dat deze exercitie zijn weerga niet 
kent in de wereld; verwacht dat de 
resultaten van de stresstests zullen 
bijdragen aan de bevordering van een 
cultuur van nucleaire veiligheid in Europa 
en daarmee een internationaal voorbeeld 
kunnen stellen;

1. neemt kennis van de mededeling van de 
Commissie over stresstests en de resultaten 
daarvan; is ingenomen met het initiatief 
van de Commissie en Ensreg om na het 
ongeval in Fukushima 145 reactoren in de 
EU en 20 reactoren buiten de EU aan een 
stresstestprocedure te onderwerpen; 
benadrukt het nut van deze procedure en 
het feit dat deze exercitie zijn weerga niet 
kent in de wereld; verwacht dat de 
resultaten van de stresstests zullen 
bijdragen aan de bevordering van een 
cultuur van nucleaire veiligheid en 
beveiliging in Europa en daarmee een 
internationaal voorbeeld kunnen stellen;

Or. ro

Amendement 21
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan, Lena 
Kolarska-Bobińska, Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. neemt kennis van de belangrijkste 
conclusies van het verslag over de peer 
reviews waarin vier hoofdterreinen voor 
verbetering in Europa worden 
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onderscheiden: 1) het uitbrengen van 
WENRA-leidraden over de beoordeling 
van natuurlijke gevaren en marges met 
inachtneming van de bestaande IAEA-
richtsnoeren, 2) het onderstrepen van het 
belang van periodieke 
veiligheidsevaluaties, 3) het treffen van 
erkende maatregelen om de integriteit van 
de omhulling in stand te houden en 4) het 
tot een minimum beperken van 
ongevallen als gevolg van natuurlijke 
gevaren, en het terugdringen van de 
gevolgen daarvan;

Or. en

Amendement 22
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat landen na de stresstests 
zijn begonnen maatregelen uit te voeren of 
te plannen om de veiligheid van hun 
centrales te verbeteren; beklemtoont dat de 
"peer review" ook maatregelen heeft 
opgeleverd die op EU-niveau moeten 
worden overwogen; roept alle betrokkenen 
op een adequate en acute opvolging te 
geven aan alle bevindingen en 
aanbevelingen in die peer review, zo ook 
aan de beproefde praktijken die daarin 
worden genoemd;

2. onderkent dat landen na de stresstests 
zijn begonnen maatregelen uit te voeren of 
te plannen om de veiligheid van hun 
centrales te verbeteren; beklemtoont dat de 
"peer review" ook maatregelen heeft 
opgeleverd die op EU-niveau moeten 
worden overwogen; adviseert dus de 
cruciale rol van de Ensreg bij het toezicht 
op de uitvoering, op grond van de 
aanbevelingen die zijn geformuleerd in de 
"peer review" op grond van nationale 
actieplannen, te bekrachtigen; verzoekt 
om regelmatige informatie van de Ensreg 
aan de Commissie, het Parlement en de 
Raad over de geboekte vooruitgang;

Or. fr

Amendement 23
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat landen na de stresstests 
zijn begonnen maatregelen uit te voeren of 
te plannen om de veiligheid van hun 
centrales te verbeteren; beklemtoont dat de 
"peer review" ook maatregelen heeft 
opgeleverd die op EU-niveau moeten 
worden overwogen; roept alle betrokkenen 
op een adequate en acute opvolging te 
geven aan alle bevindingen en 
aanbevelingen in die peer review, zo ook 
aan de beproefde praktijken die daarin 
worden genoemd;

2. onderkent dat landen na de stresstests 
zijn begonnen maatregelen uit te voeren of 
te plannen om de veiligheid van hun 
centrales te vergroten, is ingenomen met 
het feit dat de Ensreg en de Commissie 
een actieplan overeengekomen zijn voor 
de follow-up van de aanbevelingen, en dat 
alle maatregelen die getroffen zijn ter 
verbetering van de nucleaire 
veiligheidsmarges na de voltooiing van de 
stresstests op Europees niveau gedeeld 
zullen worden, met name via een door de 
Ensreg georganiseerd seminar aan het 
begin van 2013; roept alle betrokkenen op 
een adequate en tijdige opvolging te geven 
aan alle bevindingen en aanbevelingen in 
die peer review, zo ook aan de beproefde 
praktijken die daarin worden genoemd;

Or. en

Amendement 24
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat landen na de stresstests 
zijn begonnen maatregelen uit te voeren of 
te plannen om de veiligheid van hun 
centrales te verbeteren; beklemtoont dat de 
"peer review" ook maatregelen heeft 
opgeleverd die op EU-niveau moeten 
worden overwogen; roept alle betrokkenen 
op een adequate en acute opvolging te 
geven aan alle bevindingen en 
aanbevelingen in die peer review, zo ook 
aan de beproefde praktijken die daarin 

2. onderkent dat landen na de stresstests 
zijn begonnen maatregelen uit te voeren of 
te plannen om de veiligheid van hun 
centrales te verbeteren; beklemtoont dat de 
"peer review" ook maatregelen heeft 
opgeleverd die op EU-niveau moeten 
worden overwogen; is ingenomen met het 
actieplan dat de Ensreg en de Commissie 
overeengekomen zijn voor de opvolging 
van deze aanbevelingen; beveelt in dit 
verband aan om de leidende rol van de 
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worden genoemd; Ensreg in het toezicht op de uitvoering 
van deze aanbevelingen en het delen van 
beproefde praktijken te bekrachtigen;
roept alle betrokkenen op een adequate en 
tijdige opvolging te geven aan alle 
bevindingen en aanbevelingen in het 
actieplan; 

Or. en

Amendement 25
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Romana Jordan, Lena 
Kolarska-Bobińska, Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat landen na de stresstests 
zijn begonnen maatregelen uit te voeren of 
te plannen om de veiligheid van hun 
centrales te verbeteren; beklemtoont dat de 
"peer review" ook maatregelen heeft 
opgeleverd die op EU-niveau moeten 
worden overwogen; roept alle betrokkenen 
op een adequate en acute opvolging te 
geven aan alle bevindingen en 
aanbevelingen in die peer review, zo ook 
aan de beproefde praktijken die daarin 
worden genoemd;

2. onderkent dat landen na de stresstests 
zijn begonnen maatregelen uit te voeren of 
te plannen die de veiligheid van hun 
centrales zullen verbeteren; beklemtoont 
dat de "peer review" ook maatregelen heeft 
opgeleverd die op EU-niveau moeten 
worden overwogen; roept alle betrokkenen 
op een adequate en tijdige opvolging te 
geven aan alle bevindingen en 
aanbevelingen in die peer review, zo ook 
aan de beproefde praktijken die daarin 
worden genoemd; beveelt in dit verband 
aan om de leidende rol van de Ensreg in 
het toezicht op de uitvoering van de
aanbevelingen over peer reviews op grond 
van nationale actieplannen te 
bekrachtigen; verlangt regelmatige 
informatie van de Ensreg aan de 
Commissie, het Parlement en de Raad 
over de geboekte vooruitgang;

Or. en

Amendement 26
Bernd Lange



PE500.594v01-00 16/95 AM\919991NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat landen na de stresstests 
zijn begonnen maatregelen uit te voeren of 
te plannen om de veiligheid van hun 
centrales te verbeteren; beklemtoont dat de 
"peer review" ook maatregelen heeft 
opgeleverd die op EU-niveau moeten 
worden overwogen; roept alle betrokkenen 
op een adequate en acute opvolging te 
geven aan alle bevindingen en 
aanbevelingen in die peer review, zo ook 
aan de beproefde praktijken die daarin 
worden genoemd;

2. onderkent dat landen na de stresstests 
zijn begonnen maatregelen uit te voeren of 
te plannen om de veiligheid van hun 
centrales te verbeteren; beklemtoont dat de 
"peer review" ook maatregelen heeft 
opgeleverd die op EU-niveau moeten 
worden overwogen; roept alle betrokkenen 
op een adequate en acute opvolging te 
geven aan alle bevindingen en 
aanbevelingen in die peer review, zo ook 
aan de beproefde praktijken die daarin 
worden genoemd; verlangt dat het 
Europees Parlement elk jaar 
geïnformeerd en geraadpleegd wordt over 
de resultaten, maatregelen en plannen op 
het gebied van nucleaire veiligheid;

Or. de

Amendement 27
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat landen na de stresstests 
zijn begonnen maatregelen uit te voeren of 
te plannen om de veiligheid van hun 
centrales te verbeteren; beklemtoont dat de 
"peer review" ook maatregelen heeft 
opgeleverd die op EU-niveau moeten 
worden overwogen; roept alle betrokkenen 
op een adequate en acute opvolging te 
geven aan alle bevindingen en 
aanbevelingen in die peer review, zo ook 
aan de beproefde praktijken die daarin 
worden genoemd;

2. onderkent dat landen na de stresstests 
zijn begonnen maatregelen uit te voeren of 
te plannen die de veiligheid van hun 
centrales in de hand zullen werken, gezien 
de lering die getrokken is uit Fukushima; 
beklemtoont dat op grond van de "peer 
review" de Commissie maatregelen heeft 
vastgesteld die op EU-niveau moeten 
worden overwogen; roept alle betrokkenen 
op een adequate en acute opvolging te 
geven aan alle bevindingen en 
aanbevelingen in die peer review, zo ook 
aan de beproefde praktijken die daarin 
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worden genoemd;

Or. en

Amendement 28
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderkent dat landen na de stresstests 
zijn begonnen maatregelen uit te voeren of 
te plannen om de veiligheid van hun 
centrales te verbeteren; beklemtoont dat de 
"peer review" ook maatregelen heeft 
opgeleverd die op EU-niveau moeten 
worden overwogen; roept alle betrokkenen 
op een adequate en acute opvolging te 
geven aan alle bevindingen en 
aanbevelingen in die peer review, zo ook 
aan de beproefde praktijken die daarin 
worden genoemd;

2. onderkent dat landen na de stresstests 
zijn begonnen maatregelen uit te voeren of 
te plannen om de veiligheid en de 
beveiliging van hun centrales te verbeteren; 
beklemtoont dat de "peer review" ook 
maatregelen heeft opgeleverd die op EU-
niveau moeten worden overwogen; roept 
alle betrokkenen op een adequate en acute 
opvolging te geven aan alle bevindingen en 
aanbevelingen in die peer review, zo ook 
aan de beproefde praktijken die daarin 
worden genoemd;

Or. ro

Amendement 29
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herinnert er echter aan dat de reikwijdte
van de door de Commissie en Ensreg 
geïnitieerde stresstests beperkt was, en dat 
deze tests in de eerste plaats bedoeld zijn 
om de degelijkheid en de paraatheid van 
kerncentrales in het geval van ernstige 
externe gebeurtenissen te beoordelen; is 
van mening dat de stresstests daarom niet 
als vervanging kunnen dienen van 

3. herinnert er echter aan dat de door de 
Commissie en de Ensreg geïnitieerde 
stresstests bedoeld zijn om de degelijkheid 
en de paraatheid van kerncentrales in het 
geval van zeer ernstige externe 
gebeurtenissen, zoals de ramp in 
Fukushima, te beoordelen; is van mening 
dat de stresstests daarom niet als 
vervanging kunnen dienen van de 
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gedetailleerde veiligheidsbeoordelingen 
van kerncentrales en dat ook niet 
pretenderen, aangezien die beoordelingen 
worden uitgevoerd binnen de nationale 
bevoegdheid van de lidstaten in kwestie en 
in de eerste plaats bedoeld zijn om de 
degelijkheid en de paraatheid van 
kerncentrales in het geval van ernstige 
externe gebeurtenissen te beoordelen;

gedetailleerde veiligheidsbeoordelingen 
van kerncentrales en dat ook niet 
pretenderen, aangezien die beoordelingen 
al worden uitgevoerd binnen de nationale 
bevoegdheid van de lidstaten in kwestie 
om de nucleaire veiligheid van 
kerncentrales te beoordelen;

Or. en

Amendement 30
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herinnert er echter aan dat de reikwijdte 
van de door de Commissie en Ensreg 
geïnitieerde stresstests beperkt was, en dat 
deze tests in de eerste plaats bedoeld zijn 
om de degelijkheid en de paraatheid van 
kerncentrales in het geval van ernstige 
externe gebeurtenissen te beoordelen; is 
van mening dat de stresstests daarom niet 
als vervanging kunnen dienen van 
gedetailleerde veiligheidsbeoordelingen 
van kerncentrales en dat ook niet 
pretenderen, aangezien die beoordelingen 
worden uitgevoerd binnen de nationale 
bevoegdheid van de lidstaten in kwestie en 
in de eerste plaats bedoeld zijn om de 
degelijkheid en de paraatheid van 
kerncentrales in het geval van ernstige 
externe gebeurtenissen te beoordelen;

3. herinnert er echter aan dat de door de 
Commissie en de Ensreg geïnitieerde 
stresstests bedoeld zijn om de degelijkheid 
en de paraatheid van kerncentrales in het 
geval van zeer ernstige externe 
gebeurtenissen te beoordelen; is van 
mening dat de stresstests daarom niet als 
vervanging kunnen dienen van de 
gedetailleerde veiligheidsbeoordelingen 
van kerncentrales en dat ook niet 
pretenderen, aangezien die beoordelingen 
al worden uitgevoerd binnen de nationale 
bevoegdheid van de lidstaten in kwestie 
om de nucleaire veiligheid van 
kerncentrales in het geval van ernstige 
externe gebeurtenissen te beoordelen;

Or. en

Amendement 31
Catherine Trautmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herinnert er echter aan dat de reikwijdte 
van de door de Commissie en Ensreg 
geïnitieerde stresstests beperkt was, en dat 
deze tests in de eerste plaats bedoeld zijn 
om de degelijkheid en de paraatheid van 
kerncentrales in het geval van ernstige 
externe gebeurtenissen te beoordelen; is 
van mening dat de stresstests daarom niet 
als vervanging kunnen dienen van 
gedetailleerde veiligheidsbeoordelingen 
van kerncentrales en dat ook niet 
pretenderen, aangezien die beoordelingen 
worden uitgevoerd binnen de nationale 
bevoegdheid van de lidstaten in kwestie en 
in de eerste plaats bedoeld zijn om de 
degelijkheid en de paraatheid van 
kerncentrales in het geval van ernstige 
externe gebeurtenissen te beoordelen;

3. herinnert er echter aan dat de reikwijdte 
van de door de Commissie en de Ensreg 
geïnitieerde stresstests beperkt was, en dat 
deze tests in de eerste plaats bedoeld zijn 
om de degelijkheid en de paraatheid van 
kerncentrales in het geval van ernstige 
externe gebeurtenissen te beoordelen; is 
van mening dat de stresstests daarom niet 
als vervanging kunnen dienen van 
gedetailleerde veiligheidsbeoordelingen 
van kerncentrales en dat ook niet 
pretenderen, aangezien die beoordelingen 
worden uitgevoerd binnen de nationale 
bevoegdheid van de lidstaten in kwestie 
om de nucleaire veiligheid van 
kerncentrales te beoordelen;

Or. en

Amendement 32
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herinnert er echter aan dat de reikwijdte 
van de door de Commissie en Ensreg 
geïnitieerde stresstests beperkt was, en dat 
deze tests in de eerste plaats bedoeld zijn 
om de degelijkheid en de paraatheid van 
kerncentrales in het geval van ernstige 
externe gebeurtenissen te beoordelen; is 
van mening dat de stresstests daarom niet 
als vervanging kunnen dienen van 
gedetailleerde veiligheidsbeoordelingen 
van kerncentrales en dat ook niet 

3. herinnert er echter aan dat de door de 
Commissie en Ensreg geïnitieerde 
stresstests in de eerste plaats bedoeld zijn 
om de degelijkheid en de paraatheid van 
kerncentrales in het geval van ernstige 
gebeurtenissen te beoordelen; is van 
mening dat de stresstests daarom niet als 
vervanging kunnen dienen van 
gedetailleerde veiligheidsbeoordelingen 
van kerncentrales en dat ook niet 
pretenderen, aangezien die beoordelingen 
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pretenderen, aangezien die beoordelingen 
worden uitgevoerd binnen de nationale 
bevoegdheid van de lidstaten in kwestie en 
in de eerste plaats bedoeld zijn om de 
degelijkheid en de paraatheid van 
kerncentrales in het geval van ernstige 
externe gebeurtenissen te beoordelen;

worden uitgevoerd binnen de nationale 
bevoegdheid van de lidstaten in kwestie en 
in de eerste plaats bedoeld zijn om de 
degelijkheid en de paraatheid van 
kerncentrales in het geval van ernstige 
gebeurtenissen te beoordelen;

Or. fr

Amendement 33
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herinnert er echter aan dat de reikwijdte 
van de door de Commissie en Ensreg 
geïnitieerde stresstests beperkt was, en dat 
deze tests in de eerste plaats bedoeld zijn 
om de degelijkheid en de paraatheid van 
kerncentrales in het geval van ernstige 
externe gebeurtenissen te beoordelen; is 
van mening dat de stresstests daarom niet 
als vervanging kunnen dienen van 
gedetailleerde veiligheidsbeoordelingen 
van kerncentrales en dat ook niet 
pretenderen, aangezien die beoordelingen 
worden uitgevoerd binnen de nationale 
bevoegdheid van de lidstaten in kwestie en 
in de eerste plaats bedoeld zijn om de 
degelijkheid en de paraatheid van 
kerncentrales in het geval van ernstige 
externe gebeurtenissen te beoordelen;

3. herinnert er echter aan dat de reikwijdte 
van de door de Commissie en de Ensreg 
geïnitieerde stresstests beperkt was, en dat 
deze tests in de eerste plaats bedoeld zijn 
om de degelijkheid en de paraatheid van 
kerncentrales in het geval van niet in het 
ontwerp voorziene gebeurtenissen te 
beoordelen; is van mening dat de 
stresstests daarom niet als vervanging 
kunnen dienen van gedetailleerde 
veiligheidsbeoordelingen van kerncentrales 
en dat ook niet pretenderen, aangezien die 
beoordelingen worden uitgevoerd binnen 
de nationale bevoegdheid van de lidstaten 
in kwestie en in de eerste plaats bedoeld 
zijn om de degelijkheid en de paraatheid 
van kerncentrales in het geval van ernstige 
externe gebeurtenissen te beoordelen;

Or. en

Amendement 34
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat in de stresstests 
uitsluitend specifieke, van te voren 
overeengekomen risico's beoordeeld 
worden, en dat er geen rekening wordt 
gehouden met risico's als indirecte 
gebeurtenissen, slijtage, menselijke 
fouten, concrete mankementen binnenin 
de reactorvaten en vele andere risico's, en 
onderstreept daarom dat zelfs het 
doorstaan van een stresstest geen garantie 
is voor de veiligheid van een kerncentrale;

Or. en

Amendement 35
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. dringt er dan ook bij de Commissie 
op aan de algemene degelijkheid van 
kerncentrales (vooral met betrekking tot 
mogelijke scheuren in drukvaten) als een 
specifiek criterium op te nemen in 
toekomstige stresstests;

Or. en

Amendement 36
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. merkt op dat andere 
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veiligheidscontroles dan de controle die 
wordt uitgevoerd in het kader van de 
stresstestprocedure hebben geleid tot de 
sluiting van kerncentrales (bijv. in 
België); 

Or. en

Amendement 37
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. benadrukt dat een deel van de 
informatie in de stresstestverslagen is 
gebaseerd op resultaten uit eerdere 
routineuze veiligheidstests die zijn 
uitgevoerd door de vergunninghouders en 
daarom achterhaald kunnen zijn of op 
zijn minst niet uitgevoerd volgens de 
meest recente en best beschikbare 
methoden;

Or. en

Amendement 38
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. benadrukt dat 100 % veilige 
kerncentrales niet bestaan; is daarom van 
mening dat het onmogelijk is ernstige 
ongevallen in de toekomst te voorkomen, 
binnen of buiten de grenzen van de EU; 

Or. en
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Amendement 39
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. onderstreept dat stresstests geen 
methode aanreiken voor de vergelijking 
van verschillende kerncentrales, noch 
antwoord geven op de vraag hoe veilig 
Europese kerncentrales nu eigenlijk echt 
zijn, noch expliciete nationale of 
Europese criteria geven voor de 
beoordeling van de veiligheidskenmerken, 
d.w.z. de "degelijkheid" van 
kerncentrales;

Or. en

Amendement 40
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. betreurt het dat de kerncentrales 
waarbij de grootste veiligheidsproblemen 
werden vastgesteld in het proces van de 
stresstest niet tot sluiting werden 
gedwongen; 

Or. en

Amendement 41
Fiona Hall, Judith A. Merkies
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. onderkent dat zo lang kerncentrales 
en -voorzieningen in bedrijf blijven, er 
altijd een restrisico zal bestaan, hoe klein 
ook, op een ernstig ongeval, ongeacht de 
uitkomsten van de stresstests;  

Or. en

Amendement 42
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. betreurt het zeer dat de 
kernreactoren die als gevaarlijkst uit de 
bus kwamen, niet gesloten hoefden te 
worden;

Or. en

Amendement 43
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. onderkent dat de preventie van 
nucleaire rampen - de kern van de 
bepalingen over nucleaire veiligheid -
praktisch uitgesloten wordt door de 
stresstests; onderkent dat scenario's die 
worden geëvalueerd in de stresstests 
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incompleet zijn: brandscenario's, 
elektrische spanning, lekkage van buizen, 
haperende kleppen, menselijke fouten en 
combinaties van deze gebeurtenissen zijn 
niet opgenomen in de reikwijdte van de 
test; onderstreept verder dat indirecte 
gebeurtenissen (zoals plaatselijke 
branden, explosies, enz.) die vaak 
plaatsvinden tijdens een ernstig ongeval 
en die het moeilijker maken om het 
ongeval te beheersen, ook geen deel 
uitmaken van de stresstests;

Or. en

Amendement 44
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quinquies. onderstreept dat in de 
stresstests geen rekening wordt gehouden 
met de effecten van verval, met name als 
gevolg van de veroudering van centrales 
en materiaalmoeheid, maar dat er wordt 
vertrouwd op de veiligheidsanalyses in de 
vergunningen van de afzonderlijke 
centrales, die in veel gevallen achterhaald 
zijn;

Or. en

Amendement 45
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 sexies. bevestigt dat er altijd een 
restrisico blijft bestaan zo lang 
kerncentrales en nucleaire installaties in 
bedrijf blijven; wijst er verder op dat het 
onverstandig is de mogelijkheid dat zich 
een ongewenst incident voordoet alleen 
uit te sluiten op grond van het feit dat dit 
"uiterst" onwaarschijnlijk is, of naar 
aanleiding van de resultaten van een 
"stress test", aangezien de mogelijkheid 
van een ernstig ongeval in de toekomst 
nooit helemaal kan worden uitgesloten;

Or. en

Amendement 46
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 septies. dringt er bij de lidstaten en de 
buurlanden van de EU op aan zich niet 
meer in te zetten voor de risicovolle 
technologie van kernenergie;

Or. en

Amendement 47
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan landen buiten de EU die 

5. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan landen buiten de EU die 
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beschikken over nucleaire voorzieningen, 
vooral buurlanden, aan te moedigen de 
stresstestprocedure toe te passen en de 
resultaten daarvan mee te delen; benadrukt 
dat de nucleaire veiligheidsnormen moeten 
worden verscherpt en adequaat worden 
toegepast; is van mening dat de EU nauwe 
samenwerking op internationaal niveau in 
de hand moet werken, met name in de 
context van de Internationale Organisatie 
voor Atoomenergie (IAEA);

beschikken over kerncentrales, vooral 
buurlanden, aan te moedigen de 
stresstestprocedure toe te passen en de 
resultaten daarvan mee te delen; benadrukt 
dat de nucleaire veiligheidsnormen moeten 
worden verscherpt en adequaat worden 
toegepast; moedigt de EU aan de
samenwerking op internationaal niveau 
voort te zetten, met name in de context van 
de Internationale Organisatie voor 
Atoomenergie (IAEA);

Or. en

Amendement 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan landen buiten de EU die 
beschikken over nucleaire voorzieningen, 
vooral buurlanden, aan te moedigen de 
stresstestprocedure toe te passen en de 
resultaten daarvan mee te delen; benadrukt 
dat de nucleaire veiligheidsnormen moeten 
worden verscherpt en adequaat worden 
toegepast; is van mening dat de EU nauwe
samenwerking op internationaal niveau in 
de hand moet werken, met name in de 
context van de Internationale Organisatie 
voor Atoomenergie (IAEA);

5. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan landen buiten de EU die 
beschikken over kerncentrales, vooral 
buurlanden, aan te moedigen de
stresstestprocedure toe te passen en de 
resultaten daarvan mee te delen; benadrukt 
dat de nucleaire veiligheidsnormen moeten 
worden verscherpt en adequaat worden 
toegepast; is van mening dat de EU haar
samenwerking op internationaal niveau 
moet intensiveren, met name in de context 
van de Internationale Organisatie voor 
Atoomenergie (IAEA);

Or. en

Amendement 49
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan landen buiten de EU die 
beschikken over nucleaire voorzieningen, 
vooral buurlanden, aan te moedigen de 
stresstestprocedure toe te passen en de 
resultaten daarvan mee te delen; benadrukt 
dat de nucleaire veiligheidsnormen moeten 
worden verscherpt en adequaat worden 
toegepast; is van mening dat de EU nauwe 
samenwerking op internationaal niveau in 
de hand moet werken, met name in de
context van de Internationale Organisatie 
voor Atoomenergie (IAEA);

5. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan landen buiten de EU die 
beschikken over kerncentrales, vooral 
buurlanden, aan te moedigen de 
stresstestprocedure toe te passen en de 
resultaten daarvan mee te delen; benadrukt 
dat de nucleaire veiligheidsnormen moeten 
worden verscherpt en adequaat worden 
toegepast; is van mening dat de EU nauwe 
samenwerking op internationaal niveau in 
de hand moet werken, met name in de 
context van de Internationale Organisatie 
voor Atoomenergie (IAEA);

Or. en

Amendement 50
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan landen buiten de EU die 
beschikken over nucleaire voorzieningen, 
vooral buurlanden, aan te moedigen de 
stresstestprocedure toe te passen en de 
resultaten daarvan mee te delen; benadrukt 
dat de nucleaire veiligheidsnormen moeten 
worden verscherpt en adequaat worden 
toegepast; is van mening dat de EU nauwe 
samenwerking op internationaal niveau in 
de hand moet werken, met name in de 
context van de Internationale Organisatie 
voor Atoomenergie (IAEA);

5. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan landen buiten de EU die 
beschikken over nucleaire voorzieningen, 
vooral buurlanden, aan te moedigen de 
stresstestprocedure toe te passen en de 
resultaten daarvan mee te delen; benadrukt 
dat de nucleaire veiligheids- en 
beveiligingsnormen moeten worden 
verscherpt en adequaat worden toegepast; 
is van mening dat de EU nauwe 
samenwerking op internationaal niveau in 
de hand moet werken, met name in de 
context van de Internationale Organisatie 
voor Atoomenergie (IAEA);

Or. ro
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Amendement 51
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. dringt er bij de lidstaten en landen 
buiten de EU met nucleaire voorzieningen 
op aan over te gaan tot de onmiddellijke 
sluiting van kernreactoren en andere 
nucleaire voorzieningen die grote risico's 
met zich meebrengen gezien hun 
geografische ligging en/of gebreken in 
hun ontwerp, d.w.z. in 
aardbevingsgebieden of kustgebieden 
waar een aanzienlijk gevaar voor een 
stijgende zeespiegel of het optreden van 
tsunami's bestaat, alle reactoren met een 
secundaire of volledige drukommanteling, 
alle nucleaire kokendwaterreactoren 
(BWR) met een enkelvoudig koelsysteem 
en opslag van gebruikte brandstof buiten 
de ommanteling, en alle verouderende 
nucleaire installaties;

Or. en

Amendement 52
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat het Verdrag inzake 
nucleaire veiligheid een 
stimuleringsinstrument is en het de 
partijen ertoe verplicht verslagen in te 
dienen over de naleving van hun 
verplichtingen op het gebied van "peer 
review" op bijeenkomsten van de partijen, 
die worden gehouden bij de IAEA;

6. merkt op dat het Verdrag inzake 
nucleaire veiligheid een rechtsinstrument 
is dat gericht is op de bevordering van 
grote nucleaire veiligheid op mondiaal 
niveau en de verdragspartijen (waaronder 
Euratom) ertoe verplicht verslagen in te 
dienen over de naleving van hun 
verplichtingen op het gebied van "peer 
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review" op regelmatig te houden 
bijeenkomsten van de partijen, onder 
auspiciën van de IAEA;

Or. en

Amendement 53
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat het Verdrag inzake 
nucleaire veiligheid een 
stimuleringsinstrument is en het de 
partijen ertoe verplicht verslagen in te 
dienen over de naleving van hun 
verplichtingen op het gebied van "peer 
review" op bijeenkomsten van de partijen, 
die worden gehouden bij de IAEA;

6. merkt op dat het Verdrag inzake 
nucleaire veiligheid (VNV) een 
rechtsinstrument is dat al zijn 
verdragspartijen (waaronder Euratom)
ertoe verplicht verslagen in te dienen over 
de naleving van hun taken op het gebied 
van "peer review" op bijeenkomsten van de 
partijen, die worden gehouden onder 
auspiciën van de IAEA;

Or. en

Amendement 54
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat het Verdrag inzake 
nucleaire veiligheid een 
stimuleringsinstrument is en het de partijen 
ertoe verplicht verslagen in te dienen over 
de naleving van hun verplichtingen op het 
gebied van "peer review" op bijeenkomsten 
van de partijen, die worden gehouden bij
de IAEA;

6. merkt op dat het Verdrag inzake 
nucleaire veiligheid een 
stimuleringsinstrument is en er bij de 
partijen op aandringt verslagen in te 
dienen over de naleving van hun 
verplichtingen op het gebied van "peer 
review" op bijeenkomsten van de partijen, 
die worden georganiseerd door de IAEA;
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Or. ro

Amendement 55
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat het Verdrag inzake 
nucleaire veiligheid een 
stimuleringsinstrument is en het de partijen 
ertoe verplicht verslagen in te dienen over 
de naleving van hun verplichtingen op het 
gebied van "peer review" op bijeenkomsten 
van de partijen, die worden gehouden bij 
de IAEA;

6. merkt op dat het Verdrag inzake 
nucleaire veiligheid een 
stimuleringsinstrument is en het de 
verdragspartijen ertoe verplicht elke drie 
jaar verslagen in te dienen over de 
naleving van hun verplichtingen op het 
gebied van "peer review" op bijeenkomsten 
van de verdragspartijen, die worden 
gehouden bij de IAEA;

Or. en

Amendement 56
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt dat de gevaren van de verwerking 
van radioactief afval opnieuw onder de 
aandacht gebracht zijn door de kernramp 
in Fukushima; merkt op dat dergelijke 
ongevallen zich ook kunnen voordoen in 
bestaande of in aanbouw zijnde 
kerncentrales in de Unie en haar 
buurlanden waar een verhoogd risico op
aardbevingen en tsunami's bestaat, zoals in 
Akkuyu (Turkije); is van mening dat de 
Unie passende maatregelen moet treffen
om te voorkomen dat radioactief afval 
wordt opgeslagen in gebieden waarvan is 
vastgesteld dat er een hoog risico bestaat; 

7. stelt dat de gevaren van de verwerking 
van radioactief afval opnieuw duidelijk 
zijn geworden door de kernramp in 
Fukushima; merkt op dat aardbevingen en 
tsunami's een bijzonder groot gevaar 
vormen voor opslagplaatsen met 
radioactief afval; verzoekt de Commissie 
dan ook passende maatregelen voor te
stellen en uit te voeren om te voorkomen 
dat radioactief afval wordt opgeslagen in 
gebieden in de Unie waarvan is vastgesteld 
dat er een hoog risico bestaat; dringt er bij 
buurlanden en kandidaat-lidstaten op aan 
zich aan te sluiten bij het communautaire 
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dringt er bij buurlanden en kandidaat-
lidstaten op aan zich aan te sluiten bij het 
communautaire systeem voor de snelle 
uitwisseling van informatie in geval van 
stralingsgevaar (Ecurie);

systeem voor de snelle uitwisseling van 
informatie in geval van stralingsgevaar 
(Ecurie);

Or. de

Amendement 57
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt dat de gevaren van de verwerking 
van radioactief afval opnieuw onder de 
aandacht gebracht zijn door de kernramp 
in Fukushima; merkt op dat dergelijke 
ongevallen zich ook kunnen voordoen in 
bestaande of in aanbouw zijnde 
kerncentrales in de Unie en haar 
buurlanden waar een verhoogd risico op 
aardbevingen en tsunami's bestaat, zoals 
in Akkuyu (Turkije); is van mening dat de 
Unie passende maatregelen moet treffen
om te voorkomen dat radioactief afval 
wordt opgeslagen in gebieden waarvan is 
vastgesteld dat er een hoog risico bestaat; 
dringt er bij buurlanden en kandidaat-
lidstaten op aan zich aan te sluiten bij het 
communautaire systeem voor de snelle 
uitwisseling van informatie in geval van 
stralingsgevaar (Ecurie);

7. is van mening dat er naast de 
maatregelen die worden uitgevoerd in 
kerncentrales tevens passende maatregelen
getroffen moeten worden om te 
voorkomen dat radioactief afval wordt 
opgeslagen in gebieden waarvan is 
vastgesteld dat er een hoog risico bestaat; 
dringt er bij buurlanden en kandidaat-
lidstaten op aan zich aan te sluiten bij het 
communautaire systeem voor de snelle 
uitwisseling van informatie in geval van 
stralingsgevaar (Ecurie);

Or. en

Amendement 58
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt dat de gevaren van de verwerking 
van radioactief afval opnieuw onder de 
aandacht gebracht zijn door de kernramp 
in Fukushima; merkt op dat dergelijke 
ongevallen zich ook kunnen voordoen in 
bestaande of in aanbouw zijnde 
kerncentrales in de Unie en haar 
buurlanden waar een verhoogd risico op 
aardbevingen en tsunami's bestaat, zoals 
in Akkuyu (Turkije); is van mening dat de 
Unie passende maatregelen moet treffen
om te voorkomen dat radioactief afval 
wordt opgeslagen in gebieden waarvan is 
vastgesteld dat er een hoog risico bestaat; 
dringt er bij buurlanden en kandidaat-
lidstaten op aan zich aan te sluiten bij het 
communautaire systeem voor de snelle 
uitwisseling van informatie in geval van 
stralingsgevaar (Ecurie);

7. is van mening dat er naast de 
maatregelen die worden uitgevoerd in 
kerncentrales tevens passende maatregelen
getroffen moeten worden om te 
voorkomen dat radioactief afval wordt 
opgeslagen in gebieden waarvan is 
vastgesteld dat er een hoog risico bestaat; 
dringt er bij buurlanden en kandidaat-
lidstaten op aan zich aan te sluiten bij het 
communautaire systeem voor de snelle 
uitwisseling van informatie in geval van 
stralingsgevaar (Ecurie);

Or. en

Amendement 59
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt dat de gevaren van de verwerking 
van radioactief afval opnieuw onder de 
aandacht gebracht zijn door de kernramp 
in Fukushima; merkt op dat dergelijke
ongevallen zich ook kunnen voordoen in 
bestaande of in aanbouw zijnde 
kerncentrales in de Unie en haar 
buurlanden waar een verhoogd risico op 
aardbevingen en tsunami's bestaat, zoals in 
Akkuyu (Turkije); is van mening dat de 
Unie passende maatregelen moet treffen
om te voorkomen dat radioactief afval 
wordt opgeslagen in gebieden waarvan is 

7. stelt dat de gevaren van de verwerking 
van radioactief afval weliswaar niet aan de 
orde waren in Fukushima, maar wel onder 
de aandacht werden gebracht na de ramp; 
merkt op dat ongevallen die dergelijke 
voorzieningen met zich kunnen 
meebrengen zich ook kunnen voordoen in 
bestaande of in aanbouw zijnde 
kerncentrales in de Unie en haar 
buurlanden waar een verhoogd risico op 
aardbevingen en tsunami's bestaat, zoals in 
Akkuyu (Turkije); is van mening dat er 
naast de maatregelen die worden 
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vastgesteld dat er een hoog risico bestaat; 
dringt er bij buurlanden en kandidaat-
lidstaten op aan zich aan te sluiten bij het 
communautaire systeem voor de snelle 
uitwisseling van informatie in geval van 
stralingsgevaar (Ecurie);

uitgevoerd in kerncentrales tevens 
passende maatregelen getroffen moeten 
worden om te voorkomen dat radioactief 
afval wordt opgeslagen in gebieden 
waarvan is vastgesteld dat er een hoog 
risico bestaat; dringt er bij buurlanden en 
kandidaat-lidstaten op aan zich aan te 
sluiten bij het communautaire systeem voor 
de snelle uitwisseling van informatie in 
geval van stralingsgevaar (Ecurie);

Or. en

Amendement 60
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt dat de gevaren van de verwerking 
van radioactief afval opnieuw onder de 
aandacht gebracht zijn door de kernramp in 
Fukushima; merkt op dat dergelijke 
ongevallen zich ook kunnen voordoen in 
bestaande of in aanbouw zijnde 
kerncentrales in de Unie en haar 
buurlanden waar een verhoogd risico op 
aardbevingen en tsunami's bestaat, zoals in 
Akkuyu (Turkije); is van mening dat de 
Unie passende maatregelen moet treffen 
om te voorkomen dat radioactief afval 
wordt opgeslagen in gebieden waarvan is 
vastgesteld dat er een hoog risico bestaat; 
dringt er bij buurlanden en kandidaat-
lidstaten op aan zich aan te sluiten bij het 
communautaire systeem voor de snelle 
uitwisseling van informatie in geval van 
stralingsgevaar (Ecurie);

7. stelt dat de gevaren van de verwerking 
van radioactief afval opnieuw onder de 
aandacht gebracht zijn door de kernramp in 
Fukushima; merkt op dat dergelijke 
ongevallen zich ook kunnen voordoen in 
bestaande of in aanbouw zijnde 
kerncentrales in de Unie en haar 
buurlanden waar een verhoogd risico op 
aardbevingen en tsunami's bestaat, zoals in 
Akkuyu (Turkije); verzoekt de Commissie 
de onbevooroordeelde vaststelling van de 
beste opslagplaatsen te steunen zodat de 
hoogste veiligheidsnormen voor 
radioactief afval kunnen worden 
gegarandeerd, is van mening dat de Unie 
passende maatregelen moet treffen om te 
voorkomen dat radioactief afval wordt 
opgeslagen in gebieden waarvan is 
vastgesteld dat er een hoog risico bestaat; 
dringt er bij buurlanden en kandidaat-
lidstaten op aan zich aan te sluiten bij het 
communautaire systeem voor de snelle 
uitwisseling van informatie in geval van 
stralingsgevaar (Ecurie); roept op tot een 
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verbod op de export van radioactief afval;

Or. de

Amendement 61
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat een aantal 
kerncentrales in de Unie, zoals in het 
Spaanse Vandellós en in de Franse 
plaatsen Flamanville, Paluel, Penly, 
Fessenheim en Gravelines, zich ook in 
gebieden bevindt waar het gevaar op 
aardbevingen en tsunami's bijzonder 
groot is, net als andere kerncentrales in 
aanbouw in de buurlanden van de Unie, 
zoals in Akkuyu (Turkije); stelt met 
bezorgdheid vast dat ongevallen zoals in 
het Japanse Fukushima zich daar op elk 
willekeurig moment kunnen voordoen; is 
van mening dat de Unie passende 
maatregelen moet treffen om het risico 
voor kerncentrales in gebieden met een 
hoog risico uit te sluiten;

Or. de

Amendement 62
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt er bij de Commissie en 
lidstaten met nucleaire voorzieningen op 
aan voor het eind van 2013 een strategie 
op te stellen voor de overdracht van alle 
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verbruikte splijtstof uit bassins naar droge 
opslagruimten zodra de restwarmte dit 
toelaat, en voor een verbod op de 
opwerking van verbruikte splijtstof en het 
gebruik van MOX-splijtstof, dat onder 
andere de grootschalige opslag in bassins 
van verbruikte splijtstof behelst waardoor 
het risico op een ernstige kernramp 
toeneemt;

Or. en

Amendement 63
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. merkt bovendien op dat het 
tsunamiwaarschuwingssysteem in de 
Middellandse Zee zoals bekend nog niet 
voldoende ontwikkeld is, omdat de 
druksensoren op de diepzeebodem of de 
GPS-ontvangers die geschikt zijn voor 
real-time gegevensoverdracht nog niet 
overal beschikbaar zijn; verzoekt de 
Commissie dan ook met klem vaart te 
zetten achter de installatie van extra 
apparatuur voor het meten van de 
getijden in de Middellandse Zee, teneinde 
volledig toezicht op de Middellandse Zee 
te garanderen;  

Or. de

Amendement 64
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten en nationale 
regelgevende instanties de praktijken die 
als beste uit de bus kwamen op te nemen
in hun wetgeving;

8. verzoekt de lidstaten en nationale 
regelgevende instanties de aanbevelingen 
en suggesties uit het "peer review"-
verslag van de Ensreg uit te voeren, met 
inbegrip van de beproefde praktijken die 
daarin zijn vastgesteld, en in voorkomend 
geval hun wetgeving aan te passen zodat 
er rekening kan worden gehouden met de
lering die uit de ramp in Fukushima-
Daiichi getrokken is;

Or. en

Amendement 65
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten en nationale 
regelgevende instanties de praktijken die 
als beste uit de bus kwamen op te nemen
in hun wetgeving;

8. verzoekt de lidstaten en nationale 
regelgevende instanties de aanbevelingen 
en suggesties uit het "peer review"-
verslag van de Ensreg uit te voeren, en in 
voorkomend geval hun wetgeving aan te 
passen zodat er rekening kan worden 
gehouden met de lering die uit de ramp in 
Fukushima-Daiichi getrokken is;

Or. en

Amendement 66
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie voorstellen 
in te dienen voor de definitie van de 
beginselen op het gebied van nucleaire 
veiligheidsvoorschriften voor 
kerncentrales in de EU, die in bedrijf zijn, 
ontmanteld worden of al ontmanteld zijn, 
en op EU-niveau een 
toezichtsmechanisme voor nucleaire 
veiligheid in het leven te roepen en 
lidstaten verantwoordelijkheid te stellen 
voor het garanderen van nucleaire 
veiligheid;  

Or. lt

Amendement 67
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verlangt dat zolang kerncentrales 
nog in bedrijf zijn de onafhankelijkheid 
en de transparantie van de 
toezichtsinstanties de hoogste prioriteit 
moet krijgen;

Or. de

Amendement 68
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat er verschillende 
nationale benaderingen bestaan om de 

9. is van mening dat er verschillende 
nationale benaderingen bestaan om de 
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effecten van vliegrampen op de veiligheid 
van kerncentrales te beoordelen; merkt op 
dat "vliegrampen niet expliciet worden 
beschouwd als aanleiding voor 
veiligheidsbeoordelingen" en dat de 
effecten geschetst zijn in de specificaties 
van de stresstests; betreurt het echter dat 
slechts vier lidstaten zulke beoordelingen 
in hun stresstestverslagen hebben 
opgenomen; verzoekt de Commissie 
samen te werken met Ensreg, de lidstaten 
en kerncentrale-exploitanten om te 
anticiperen op de risico's van vliegrampen 
en daartoe een gemeenschappelijke 
aanpak overeen te komen, waarbij ze 
echter wel onderkennen dat dit risico deel 
uitmaakt van nationale 
veiligheidsaangelegenheden en de 
soevereiniteit van de lidstaten;

effecten van vliegrampen op de veiligheid 
van kerncentrales te beoordelen; onderkent 
dat dit risico onderdeel vormt van 
nationale veiligheidsaangelegenheden en 
de soevereiniteit van de lidstaten; merkt 
echter op dat in de specificaties van de 
stresstests vermeld staat dat "de 
beoordeling van de gevolgen van falende 
veiligheidsfuncties ook relevant is als de 
ontstane situatie een indirecte aanleiding 
heeft, zoals (...) een vliegramp", waarbij 
wel wordt onderkend dat dit risico 
onderdeel vormt van nationale 
veiligheidsaangelegenheden en de 
soevereiniteit van de lidstaten; wijst erop 
dat er een ad-hocgroep nucleaire 
beveiliging (AHGNS) is opgericht binnen 
de Raad om beveiligingskwesties, 
waaronder vliegrampen, volgens het 
mandaat van de Raad afzonderlijk te 
behandelen;

Or. fr

Amendement 69
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat er verschillende 
nationale benaderingen bestaan om de 
effecten van vliegrampen op de veiligheid 
van kerncentrales te beoordelen; merkt op 
dat "vliegrampen niet expliciet worden 
beschouwd als aanleiding voor 
veiligheidsbeoordelingen" en dat de 
effecten geschetst zijn in de specificaties 
van de stresstests; betreurt het echter dat 
slechts vier lidstaten zulke beoordelingen 
in hun stresstestverslagen hebben 
opgenomen; verzoekt de Commissie 
samen te werken met Ensreg, de lidstaten 
en kerncentrale-exploitanten om te 

9. is van mening dat er verschillende 
nationale benaderingen bestaan om de 
effecten van vliegrampen op de veiligheid 
van kerncentrales te beoordelen; merkt 
echter op dat er in de specificaties van de 
stresstests vermeld staat dat "de 
beoordeling van de gevolgen van falende 
veiligheidsfuncties ook relevant is als de 
ontstane situatie een indirecte aanleiding 
heeft, zoals (...) een vliegramp"; wijst erop 
dat, aangezien dit risico grotendeels 
onderdeel vormt van nationale 
beveiligingsaangelegenheden en valt 
onder de soevereiniteit van de lidstaten, 
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anticiperen op de risico's van vliegrampen 
en daartoe een gemeenschappelijke 
aanpak overeen te komen, waarbij ze 
echter wel onderkennen dat dit risico deel 
uitmaakt van nationale 
veiligheidsaangelegenheden en de 
soevereiniteit van de lidstaten;

een ad-hocgroep nucleaire beveiliging 
(AHGNS) de opdracht had gekregen die 
kwestie nader uit te zoeken, en haar 
conclusies inmiddels heeft gepubliceerd; 
merkt op dat er verdere uitwisselingen 
tussen de lidstaten over dat onderwerp 
gepland staan, op de juiste fora, zoals 
Ensra (Europese vereniging van 
regelgevende instanties op het gebied van 
nucleaire beveiliging); merkt op dat in het 
actieplan van de Ensreg te lezen staat dat 
"dergelijke extra follow-upactiviteiten 
moeten worden ontplooid" om haar bij te 
staan op de terreinen waarop ze bevoegd 
is; 

Or. en

Amendement 70
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat er verschillende 
nationale benaderingen bestaan om de 
effecten van vliegrampen op de veiligheid 
van kerncentrales te beoordelen; merkt op 
dat "vliegrampen niet expliciet worden 
beschouwd als aanleiding voor 
veiligheidsbeoordelingen" en dat de 
effecten geschetst zijn in de specificaties 
van de stresstests; betreurt het echter dat 
slechts vier lidstaten zulke beoordelingen 
in hun stresstestverslagen hebben 
opgenomen; verzoekt de Commissie 
samen te werken met Ensreg, de lidstaten
en kerncentrale-exploitanten om te 
anticiperen op de risico's van vliegrampen 
en daartoe een gemeenschappelijke 
aanpak overeen te komen, waarbij ze 
echter wel onderkennen dat dit risico deel 
uitmaakt van nationale 
veiligheidsaangelegenheden en de 

9. is van mening dat er verschillende 
nationale benaderingen bestaan om de 
effecten van vliegrampen op de veiligheid 
van kerncentrales te beoordelen; onderkent 
dat dit risico onderdeel vormt van 
nationale veiligheidsaangelegenheden en 
valt onder de soevereiniteit van de 
lidstaten; wijst erop dat er een ad-
hocgroep nucleaire beveiliging (AHGNS) 
is opgericht binnen de Raad om 
beveiligingskwesties, waaronder 
vliegrampen, volgens het mandaat van de 
Raad afzonderlijk te behandelen, en dat 
deze groep haar conclusies openbaar 
heeft gemaakt; verzoekt de Commissie de 
werkzaamheden van de AHGNS op de 
voet te volgen; merkt op dat er verdere 
uitwisselingen tussen de lidstaten over dit 
onderwerp gepland staan, bijvoorbeeld 
binnen de Europese vereniging van 
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soevereiniteit van de lidstaten; regelgevende instanties op het gebied van 
nucleaire beveiliging (Ensra);  

Or. en

Amendement 71
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat er verschillende 
nationale benaderingen bestaan om de 
effecten van vliegrampen op de veiligheid 
van kerncentrales te beoordelen; merkt op 
dat "vliegrampen niet expliciet worden 
beschouwd als aanleiding voor 
veiligheidsbeoordelingen" en dat de 
effecten geschetst zijn in de specificaties 
van de stresstests; betreurt het echter dat 
slechts vier lidstaten zulke beoordelingen 
in hun stresstestverslagen hebben 
opgenomen; verzoekt de Commissie 
samen te werken met Ensreg, de lidstaten
en kerncentrale-exploitanten om te 
anticiperen op de risico's van vliegrampen 
en daartoe een gemeenschappelijke 
aanpak overeen te komen, waarbij ze 
echter wel onderkennen dat dit risico deel 
uitmaakt van nationale 
veiligheidsaangelegenheden en de 
soevereiniteit van de lidstaten;

9. is van mening dat er verschillende 
nationale benaderingen bestaan om de 
effecten van vliegrampen op de veiligheid 
van kerncentrales te beoordelen; onderkent 
dat dit risico onderdeel vormt van 
nationale veiligheidsaangelegenheden en 
valt onder de soevereiniteit van de 
lidstaten; wijst erop dat er een ad-
hocgroep nucleaire beveiliging (AHGNS) 
is opgericht binnen de Raad om 
beveiligingskwesties, waaronder 
vliegrampen, volgens het mandaat van de 
Raad afzonderlijk te behandelen, en dat 
deze groep haar conclusies openbaar 
heeft gemaakt; merkt op dat er verdere 
uitwisselingen tussen de lidstaten over dit 
onderwerp gepland staan, bijvoorbeeld 
binnen de Europese vereniging van 
regelgevende instanties op het gebied van 
nucleaire beveiliging (Ensra);  

Or. en

Amendement 72
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat er verschillende 
nationale benaderingen bestaan om de 
effecten van vliegrampen op de veiligheid 
van kerncentrales te beoordelen; merkt op 
dat "vliegrampen niet expliciet worden 
beschouwd als aanleiding voor 
veiligheidsbeoordelingen" en dat de 
effecten geschetst zijn in de specificaties 
van de stresstests; betreurt het echter dat 
slechts vier lidstaten zulke beoordelingen 
in hun stresstestverslagen hebben 
opgenomen; verzoekt de Commissie 
samen te werken met Ensreg, de lidstaten 
en kerncentrale-exploitanten om te 
anticiperen op de risico's van vliegrampen 
en daartoe een gemeenschappelijke 
aanpak overeen te komen, waarbij ze 
echter wel onderkennen dat dit risico deel 
uitmaakt van nationale 
veiligheidsaangelegenheden en de 
soevereiniteit van de lidstaten;

9. merkt op dat de lidstaten in de 
ad-hocgroep beveiliging niet alleen de 
stresstests hadden behandeld, maar ook 
kwesties met betrekking tot nucleaire 
beveiliging en een veiligheidsinterface, 
waaronder vliegrampen; onderkent dat de 
beveiligingsaspecten van vliegrampen 
onderdeel vormen van nationale 
veiligheidsaangelegenheden en vallen 
onder de soevereiniteit van de lidstaten;
wijst erop dat de bevoegde autoriteiten een 
goed begrip moeten hebben van de 
mogelijke gevolgen van een opzettelijke 
vliegramp voor een kerncentrale; doet de 
aanbeveling dat maatregelen en 
procedures voor het tijdig waarschuwen 
van kerncentrales, wanneer wordt 
vastgesteld dat een Renegade-vliegtuig 
een mogelijke bedreiging vormt voor 
kerncentrales, moeten worden overwogen 
op nationaal niveau;

Or. en

Amendement 73
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat er verschillende 
nationale benaderingen bestaan om de 
effecten van vliegrampen op de veiligheid 
van kerncentrales te beoordelen; merkt op 
dat "vliegrampen niet expliciet worden 
beschouwd als aanleiding voor 
veiligheidsbeoordelingen" en dat de 
effecten geschetst zijn in de specificaties 
van de stresstests; betreurt het echter dat 
slechts vier lidstaten zulke beoordelingen 
in hun stresstestverslagen hebben 

9. is van mening dat er verschillende 
nationale benaderingen bestaan om de 
effecten van vliegrampen op de veiligheid 
van kerncentrales te beoordelen; merkt op 
dat "vliegrampen niet expliciet worden 
beschouwd als aanleiding voor 
veiligheidsbeoordelingen" en dat alleen de 
effecten daarvan geschetst zijn in de 
specificaties van de stresstests; betreurt het 
echter dat slechts vier lidstaten zulke 
beoordelingen in hun stresstestverslagen 
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opgenomen; verzoekt de Commissie samen 
te werken met Ensreg, de lidstaten en 
kerncentrale-exploitanten om te anticiperen 
op de risico's van vliegrampen en daartoe 
een gemeenschappelijke aanpak overeen te 
komen, waarbij ze echter wel onderkennen 
dat dit risico deel uitmaakt van nationale 
veiligheidsaangelegenheden en de 
soevereiniteit van de lidstaten;

hebben opgenomen; merkt echter op dat er 
in de specificaties van de stresstests 
vermeld staat dat "de beoordeling van de 
gevolgen van falende veiligheidsfuncties 
ook relevant is als de ontstane situatie een 
indirecte aanleiding heeft, zoals (...) een 
vliegramp"; wijst erop dat, aangezien dit 
risico grotendeels onderdeel vormt van 
nationale beveiligingsaangelegenheden 
en valt onder de soevereiniteit van de 
lidstaten, een ad-hocgroep nucleaire 
beveiliging (AHGNS) de opdracht had 
gekregen die kwestie nader uit te zoeken, 
en haar conclusies inmiddels heeft 
gepubliceerd; merkt op dat er verdere 
uitwisselingen tussen de lidstaten over dat 
onderwerp gepland staan, op de juiste 
fora, zoals Ensra (Europese vereniging 
van regelgevende instanties op het gebied 
van nucleaire beveiliging); merkt op dat in 
het actieplan van de Ensreg te lezen staat 
dat "dergelijke extra follow-upactiviteiten 
moeten worden ontplooid" om haar bij te 
staan op de terreinen waarop ze bevoegd is; 
verzoekt daarom alle geïnteresseerde 
belanghebbenden, inclusief de lidstaten, 
de Commissie, de Ensreg, de ENSRA en 
kerncentrale-exploitanten samen te werken
om te anticiperen op de risico's van 
vliegrampen en daartoe een 
gemeenschappelijke aanpak overeen te 
komen, waarbij ze echter wel onderkennen 
dat dit risico deel uitmaakt van nationale 
veiligheidsaangelegenheden en de 
soevereiniteit van de lidstaten;

Or. en

Amendement 74
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat er verschillende 
nationale benaderingen bestaan om de 
effecten van vliegrampen op de veiligheid 
van kerncentrales te beoordelen; merkt op 
dat "vliegrampen niet expliciet worden 
beschouwd als aanleiding voor 
veiligheidsbeoordelingen" en dat de 
effecten geschetst zijn in de specificaties 
van de stresstests; betreurt het echter dat 
slechts vier lidstaten zulke beoordelingen 
in hun stresstestverslagen hebben 
opgenomen; verzoekt de Commissie samen 
te werken met Ensreg, de lidstaten en 
kerncentrale-exploitanten om te anticiperen 
op de risico's van vliegrampen en daartoe 
een gemeenschappelijke aanpak overeen te 
komen, waarbij ze echter wel onderkennen 
dat dit risico deel uitmaakt van nationale 
veiligheidsaangelegenheden en de 
soevereiniteit van de lidstaten;

9. is van mening dat er verschillende 
nationale benaderingen bestaan om de 
effecten van vliegrampen op de veiligheid 
van kerncentrales te beoordelen; merkt op 
dat "vliegrampen niet expliciet worden 
beschouwd als aanleiding voor 
veiligheidsbeoordelingen" en dat de 
effecten geschetst zijn in de specificaties 
van de stresstests; betreurt het echter dat 
slechts vier lidstaten zulke beoordelingen 
in hun stresstestverslagen hebben 
opgenomen; maakt zich grote zorgen 
omdat geen enkele kernreactor bestand is 
tegen een vliegramp met een groot 
vliegtuig (bijv. Airbus A380 of Boeing 
747-400); verzoekt de Commissie samen te 
werken met de Ensreg, de lidstaten en 
kerncentrale-exploitanten om te anticiperen 
op de risico's van vliegrampen en daartoe 
een gemeenschappelijke aanpak overeen te 
komen, waarbij ze echter wel onderkennen 
dat dit risico deel uitmaakt van nationale 
veiligheidsaangelegenheden en de 
soevereiniteit van de lidstaten;

Or. en

Amendement 75
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt verder op dat er in de 
veiligheidsbeoordelingen geen rekening is 
gehouden met het gevaar van 
terroristische aanslagen; is van mening 
dat het gevaar van terroristische 
aanslagen, gezien de aanslagen in Madrid 
van 2004 en in Londen van 2005, 
dringend in aanmerking moet worden 
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genomen; verzoekt de Commissie daarom 
in samenwerking met de Ensreg, de 
lidstaten en kerncentrale-exploitanten ook 
de mogelijkheid van terroristische 
aanslagen in de veiligheidsbeoordelingen 
op te nemen, bijbehorende controles uit te 
voeren en een gemeenschappelijke 
strategie voor de beheersing van het risico 
op terroristische aanslagen op 
kerncentrales overeen te komen, waarbij 
echter wel moet worden onderkend dat 
nationale veiligheidsaangelegenheden 
onder de soevereiniteit van de lidstaten 
vallen;

Or. de

Amendement 76
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de EU beschikt over 
47 kerncentrales met 111 reactoren 
waarvoor geldt dat er meer dan 100 000 
mensen in een straal van 30 km wonen, en 
betreurt het daarom dat het 
toepassingsgebied van de stresstests niet is 
uitgebreid locatie-externe voorbereiding op 
noodsituaties; is ingenomen met het door
de Ensreg gesteunde initiatief van de 
Commissie om een onderzoek in te stellen 
naar de huidige regelingen, waarbij de 
aandacht vooral moet uitgaan naar 
grensoverschrijdende regio's in de EU en 
het doen van aanbevelingen, onder andere 
over locatie-externe preventieve 
noodmaatregelen tot het einde van 2013, 
en verlangt dat er voor het eind van 2014 
resultaten worden geboekt;

10. onderstreept dat de EU beschikt over 
47 kerncentrales met 111 reactoren 
waarvoor geldt dat er meer dan 100 000 
mensen in een straal van 30 km wonen, en 
betreurt het daarom dat het 
toepassingsgebied van de stresstests niet is 
uitgebreid naar locatie-externe 
voorbereiding op noodsituaties, ondanks 
het belang daarvan voor de beperking van 
de effecten van kernrampen op de 
bevolking, zoals ook weer gebleken is in 
de nasleep van de ramp in Fukushima; is 
ingenomen met het door de Ensreg 
gesteunde initiatief van de Commissie om 
een onderzoek in te stellen naar de huidige 
regelingen, waarbij de aandacht vooral 
moet uitgaan naar grensoverschrijdende 
regio's in de EU en het doen van 
aanbevelingen; verzoekt de Commissie met 
klem voor het einde van 2013 de nodige 
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aanbevelingen te doen, met inachtneming 
van diverse niveaus van radioactiviteit, de 
duur van de noodsituatie (dagen, weken, 
maanden) en het geografische gebied van 
de noodsituatie (een straal van 5, 10, 20, 
30 of meer dan 30 km) dat moet worden 
gedekt voor doeltreffende locatie-externe 
preventieve noodmaatregelen; 

Or. en

Amendement 77
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de EU beschikt over 
47 kerncentrales met 111 reactoren 
waarvoor geldt dat er meer dan 100 000 
mensen in een straal van 30 km wonen, 
en betreurt het daarom dat het 
toepassingsgebied van de stresstests niet is 
uitgebreid locatie-externe voorbereiding 
op noodsituaties; is ingenomen met het 
door de Ensreg gesteunde initiatief van de 
Commissie om een onderzoek in te stellen 
naar de huidige regelingen, waarbij de 
aandacht vooral moet uitgaan naar
grensoverschrijdende regio's in de EU en 
het doen van aanbevelingen, onder andere 
over locatie-externe preventieve 
noodmaatregelen tot het einde van 2013, en 
verlangt dat er voor het eind van 2014 
resultaten worden geboekt;

10. is ingenomen met het door de Ensreg 
gesteunde initiatief van de Commissie om 
een onderzoek in te stellen dat bedoeld is 
om de getroffen maatregelen op het vlak 
van locatie-externe noodplannen in kaart 
te brengen, waarbij het accent wordt 
gelegd op grensoverschrijdende regio's in 
de EU, en om aanbevelingen te doen, 
onder andere over locatie-externe 
preventieve noodmaatregelen tot het einde 
van 2013, en verlangt dat er voor het eind 
van 2014 resultaten worden geboekt;

Or. fr

Amendement 78
Catherine Trautmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de EU beschikt over 
47 kerncentrales met 111 reactoren 
waarvoor geldt dat er meer dan 100 000 
mensen in een straal van 30 km wonen, en 
betreurt het daarom dat het 
toepassingsgebied van de stresstests niet is 
uitgebreid locatie-externe voorbereiding op 
noodsituaties; is ingenomen met het door 
de Ensreg gesteunde initiatief van de 
Commissie om een onderzoek in te stellen 
naar de huidige regelingen, waarbij de 
aandacht vooral moet uitgaan naar 
grensoverschrijdende regio's in de EU en 
het doen van aanbevelingen, onder andere 
over locatie-externe preventieve 
noodmaatregelen tot het einde van 2013, en 
verlangt dat er voor het eind van 2014 
resultaten worden geboekt;

10. onderstreept dat de EU beschikt over 
47 kerncentrales met 111 reactoren 
waarvoor geldt dat er meer dan 100 000 
mensen in een straal van 30 km wonen; is 
ingenomen met de initiatieven van de 
Commissie en de Ensreg om een betere 
begeleiding te stimuleren van wederzijdse 
hulp van regelgevende instanties bij 
regelingen inzake locatie-externe 
voorbereiding op noodsituaties en een 
onderzoek waarbij de aandacht uitgaat
naar grensoverschrijdende regio's in de EU 
en dat gericht is op het doen van 
aanbevelingen, onder andere over locatie-
externe preventieve noodmaatregelen tot 
het einde van 2013, en verlangt dat er voor 
het eind van 2014 resultaten worden 
geboekt;

Or. en

Amendement 79
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de EU beschikt over 
47 kerncentrales met 111 reactoren 
waarvoor geldt dat er meer dan 100 000 
mensen in een straal van 30 km wonen, 
en betreurt het daarom dat het 
toepassingsgebied van de stresstests niet is 
uitgebreid locatie-externe voorbereiding 
op noodsituaties; is ingenomen met het 
door de Ensreg gesteunde initiatief van de 
Commissie om een onderzoek in te stellen 
naar de huidige regelingen, waarbij de 

10. is ingenomen met het door de Ensreg 
gesteunde initiatief van de Commissie om 
een onderzoek in te stellen naar de huidige 
regelingen inzake locatie-externe 
voorbereiding op noodsituaties, waarbij de 
aandacht vooral moet uitgaan naar 
grensoverschrijdende regio's in de EU en 
het doen van aanbevelingen, onder andere 
over locatie-externe preventieve 
noodmaatregelen tot het einde van 2013, en 
verlangt dat er voor het eind van 2014 
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aandacht vooral moet uitgaan naar 
grensoverschrijdende regio's in de EU en 
het doen van aanbevelingen, onder andere 
over locatie-externe preventieve 
noodmaatregelen tot het einde van 2013, en 
verlangt dat er voor het eind van 2014 
resultaten worden geboekt;

resultaten worden geboekt;

Or. en

Amendement 80
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de EU beschikt over 
47 kerncentrales met 111 reactoren 
waarvoor geldt dat er meer dan 100 000 
mensen in een straal van 30 km wonen, en 
betreurt het daarom dat het 
toepassingsgebied van de stresstests niet is 
uitgebreid locatie-externe voorbereiding op 
noodsituaties; is ingenomen met het door 
de Ensreg gesteunde initiatief van de 
Commissie om een onderzoek in te stellen 
naar de huidige regelingen, waarbij de 
aandacht vooral moet uitgaan naar 
grensoverschrijdende regio's in de EU en 
het doen van aanbevelingen, onder andere 
over locatie-externe preventieve 
noodmaatregelen tot het einde van 2013, en 
verlangt dat er voor het eind van 2014 
resultaten worden geboekt;

10. onderstreept dat de EU beschikt over 
47 kerncentrales met 111 reactoren 
waarvoor geldt dat er meer dan 100 000 
mensen in een straal van 30 km wonen, en 
betreurt het daarom dat het 
toepassingsgebied van de stresstests niet is 
uitgebreid naar locatie-externe 
voorbereiding op noodsituaties; is 
ingenomen met het door de Ensreg 
gesteunde initiatief van de Commissie om 
een onderzoek in te stellen naar de huidige 
regelingen, waarbij de aandacht vooral 
moet uitgaan naar grensoverschrijdende 
regio's in de EU en het doen van 
aanbevelingen, onder andere over locatie-
externe preventieve noodmaatregelen tot 
het einde van 2013, en verlangt dat er voor 
het eind van 2014 resultaten worden 
geboekt; beveelt in dit verband aan om de 
betrokkenheid van de 
grensoverschrijdende bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten te 
garanderen, evenals hun verslagen over 
actieplannen op het gebied van 
beveiliging, en de ervaringen in het 
informatie- en communicatieproces bij 
kerncentrales die zich net buiten de 
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nationale grenzen bevinden; 

Or. en

Amendement 81
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de EU beschikt over 
47 kerncentrales met 111 reactoren 
waarvoor geldt dat er meer dan 100 000 
mensen in een straal van 30 km wonen, en 
betreurt het daarom dat het 
toepassingsgebied van de stresstests niet is 
uitgebreid locatie-externe voorbereiding op 
noodsituaties; is ingenomen met het door 
de Ensreg gesteunde initiatief van de 
Commissie om een onderzoek in te stellen 
naar de huidige regelingen, waarbij de 
aandacht vooral moet uitgaan naar 
grensoverschrijdende regio's in de EU en
het doen van aanbevelingen, onder andere 
over locatie-externe preventieve 
noodmaatregelen tot het einde van 2013, en 
verlangt dat er voor het eind van 2014 
resultaten worden geboekt;

10. onderstreept dat de EU beschikt over 
47 kerncentrales met 111 reactoren 
waarvoor geldt dat er meer dan 100 000 
mensen in een straal van 30 km wonen, 
waarbij de kerncentrales van Doel in 
België in het meest dichtbevolkte gebied 
van Europa liggen met 9 000 000 mensen 
in een straal van 75 km, en betreurt het 
daarom dat het toepassingsgebied van de 
stresstests niet is uitgebreid naar locatie-
externe voorbereiding op noodsituaties; is 
ingenomen met het door de Ensreg 
gesteunde initiatief van de Commissie om 
een onderzoek in te stellen naar de huidige 
regelingen, waarbij de aandacht vooral 
moet uitgaan naar grensoverschrijdende 
regio's in de EU en het doen van 
aanbevelingen, onder andere over locatie-
externe preventieve noodmaatregelen tot 
het einde van 2013, en verlangt dat er voor 
het eind van 2014 resultaten worden 
geboekt;

Or. en

Amendement 82
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de EU beschikt over 
47 kerncentrales met 111 reactoren 
waarvoor geldt dat er meer dan 100 000 
mensen in een straal van 30 km wonen, en 
betreurt het daarom dat het 
toepassingsgebied van de stresstests niet is 
uitgebreid locatie-externe voorbereiding op 
noodsituaties; is ingenomen met het door 
de Ensreg gesteunde initiatief van de 
Commissie om een onderzoek in te stellen 
naar de huidige regelingen, waarbij de 
aandacht vooral moet uitgaan naar 
grensoverschrijdende regio's in de EU en 
het doen van aanbevelingen, onder andere 
over locatie-externe preventieve 
noodmaatregelen tot het einde van 2013, en 
verlangt dat er voor het eind van 2014 
resultaten worden geboekt;

10. onderstreept dat de EU beschikt over 
47 kerncentrales met 111 reactoren 
waarvoor geldt dat er meer dan 100 000 
mensen in een straal van 30 km wonen, en 
betreurt het daarom dat het 
toepassingsgebied van de stresstests niet is 
uitgebreid locatie-externe voorbereiding op 
noodsituaties, in samenwerking met 
andere bevoegde nationale, regionale en 
lokale autoriteiten; is ingenomen met het 
door de Ensreg gesteunde initiatief van de 
Commissie om een onderzoek in te stellen 
naar de huidige regelingen, waarbij de 
aandacht vooral moet uitgaan naar 
grensoverschrijdende regio's in de EU en 
het doen van aanbevelingen, onder andere 
over locatie-externe preventieve 
noodmaatregelen tot het einde van 2013, en 
verlangt dat er voor het eind van 2014 
resultaten worden geboekt;

Or. ro

Amendement 83
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verlangt dat de EU-onderdanen 
grondig geïnformeerd en geraadpleegd 
worden over de nucleaire veiligheid in de 
Europese Unie;

Or. de

Amendement 84
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van gekwalificeerd en ervaren personeel 
cruciaal is voor grote nucleaire veiligheid, 
ongeacht of een lidstaat geleidelijk zijn 
kerncentrale(s) zal sluiten, in bedrijf houdt 
of (een) nieuwe bouwt; hamert er daarom 
op dat alle noodzakelijke maatregelen op 
Europees en nationaal niveau ten uitvoer 
worden gelegd om het vereiste niveau van 
vaardigheden op het gebied van nucleaire 
veiligheid, zoals opleidingen in 
afvalbeheer, te bevorderen en in stand te 
houden; verzoekt de Commissie de 
grensoverschrijdende uitwisseling van 
deskundigen en beproefde praktijken aan te 
moedigen;

11. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van gekwalificeerd en ervaren personeel 
cruciaal is voor grote nucleaire veiligheid, 
ongeacht of een lidstaat geleidelijk zijn 
kerncentrale(s) zal sluiten, in bedrijf houdt 
of (een) nieuwe bouwt; hamert er daarom 
op dat alle noodzakelijke maatregelen op 
Europees en nationaal niveau ten uitvoer 
worden gelegd om het vereiste niveau van 
vaardigheden op het gebied van nucleaire 
veiligheid, afvalbeheer, bescherming tegen 
straling en de paraatheid bij noodsituaties 
te bevorderen en in stand te houden; 
verzoekt de Commissie de 
grensoverschrijdende uitwisseling van 
deskundigen en beproefde praktijken aan te 
moedigen;

Or. en

Amendement 85
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van gekwalificeerd en ervaren personeel 
cruciaal is voor grote nucleaire veiligheid, 
ongeacht of een lidstaat geleidelijk zijn 
kerncentrale(s) zal sluiten, in bedrijf houdt 
of (een) nieuwe bouwt; hamert er daarom 
op dat alle noodzakelijke maatregelen op 
Europees en nationaal niveau ten uitvoer 
worden gelegd om het vereiste niveau van 
vaardigheden op het gebied van nucleaire 
veiligheid, zoals opleidingen in
afvalbeheer, te bevorderen en in stand te 

11. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van gekwalificeerd en ervaren personeel 
cruciaal is voor grote nucleaire veiligheid, 
ongeacht of een lidstaat geleidelijk zijn 
kerncentrale(s) zal sluiten, in bedrijf houdt 
of (een) nieuwe bouwt; hamert er daarom 
op dat alle noodzakelijke maatregelen op 
Europees en nationaal niveau ten uitvoer 
worden gelegd om het vereiste niveau van 
vaardigheden op het gebied van nucleaire 
veiligheid, afvalbeheer, bescherming tegen 
straling en de paraatheid bij noodsituaties 
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houden; verzoekt de Commissie de 
grensoverschrijdende uitwisseling van 
deskundigen en beproefde praktijken aan te 
moedigen;

te bevorderen en in stand te houden; 
verzoekt de Commissie de 
grensoverschrijdende uitwisseling van 
deskundigen en beproefde praktijken aan te 
moedigen;

Or. en

Amendement 86
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van gekwalificeerd en ervaren personeel 
cruciaal is voor grote nucleaire veiligheid, 
ongeacht of een lidstaat geleidelijk zijn 
kerncentrale(s) zal sluiten, in bedrijf 
houdt of (een) nieuwe bouwt; hamert er 
daarom op dat alle noodzakelijke 
maatregelen op Europees en nationaal 
niveau ten uitvoer worden gelegd om het 
vereiste niveau van vaardigheden op het 
gebied van nucleaire veiligheid, zoals 
opleidingen in afvalbeheer, te bevorderen 
en in stand te houden; verzoekt de 
Commissie de grensoverschrijdende 
uitwisseling van deskundigen en beproefde 
praktijken aan te moedigen;

11. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van gekwalificeerd en ervaren personeel 
cruciaal is voor grote nucleaire veiligheid; 
hamert er daarom op dat alle noodzakelijke 
maatregelen op Europees en nationaal 
niveau ten uitvoer worden gelegd om het 
vereiste niveau van vaardigheden op het 
gebied van nucleaire veiligheid, zoals 
opleidingen in afvalbeheer, te bevorderen 
en in stand te houden; verzoekt de 
Commissie de grensoverschrijdende 
uitwisseling van deskundigen en beproefde 
praktijken aan te moedigen;

Or. en

Amendement 87
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van gekwalificeerd en ervaren personeel 
cruciaal is voor grote nucleaire veiligheid, 
ongeacht of een lidstaat geleidelijk zijn 
kerncentrale(s) zal sluiten, in bedrijf houdt 
of (een) nieuwe bouwt; hamert er daarom 
op dat alle noodzakelijke maatregelen op 
Europees en nationaal niveau ten uitvoer 
worden gelegd om het vereiste niveau van 
vaardigheden op het gebied van nucleaire 
veiligheid, zoals opleidingen in 
afvalbeheer, te bevorderen en in stand te 
houden; verzoekt de Commissie de 
grensoverschrijdende uitwisseling van 
deskundigen en beproefde praktijken aan te 
moedigen;

11. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van gekwalificeerd en ervaren personeel 
cruciaal is voor grote nucleaire veiligheid, 
ongeacht of een lidstaat geleidelijk zijn 
kerncentrale(s) zal sluiten, in bedrijf houdt 
of (een) nieuwe bouwt; hamert er daarom 
op dat alle noodzakelijke maatregelen op 
Europees en nationaal niveau ten uitvoer 
worden gelegd om een hoog niveau van 
vaardigheden op het gebied van nucleaire 
veiligheid, waaronder opleidingen in 
afvalbeheer, te bevorderen en in stand te 
houden; verzoekt de Commissie de 
grensoverschrijdende uitwisseling van 
deskundigen en beproefde praktijken aan te 
moedigen;

Or. ro

Amendement 88
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van gekwalificeerd en ervaren personeel 
cruciaal is voor grote nucleaire veiligheid, 
ongeacht of een lidstaat geleidelijk zijn 
kerncentrale(s) zal sluiten, in bedrijf houdt 
of (een) nieuwe bouwt; hamert er daarom 
op dat alle noodzakelijke maatregelen op 
Europees en nationaal niveau ten uitvoer 
worden gelegd om het vereiste niveau van 
vaardigheden op het gebied van nucleaire 
veiligheid, zoals opleidingen in 
afvalbeheer, te bevorderen en in stand te 
houden; verzoekt de Commissie de 
grensoverschrijdende uitwisseling van 
deskundigen en beproefde praktijken aan te 
moedigen;

11. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van gekwalificeerd en ervaren personeel 
cruciaal is voor grote nucleaire veiligheid, 
ongeacht of een lidstaat geleidelijk zijn 
kerncentrale(s) zal sluiten, in bedrijf houdt 
of (een) nieuwe bouwt; hamert er daarom 
op dat alle noodzakelijke maatregelen op 
Europees en nationaal niveau ten uitvoer 
worden gelegd om het vereiste niveau van 
vaardigheden op het gebied van nucleaire 
veiligheid te bevorderen en in stand te 
houden; verzoekt de Commissie zich hard 
te maken voor een duidelijke nadruk op 
opleidingen in afvalbeheer; verzoekt de 
Commissie de grensoverschrijdende 
uitwisseling van deskundigen en beproefde 
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praktijken aan te moedigen;

Or. de

Amendement 89
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van gekwalificeerd en ervaren personeel 
cruciaal is voor grote nucleaire veiligheid, 
ongeacht of een lidstaat geleidelijk zijn 
kerncentrale(s) zal sluiten, in bedrijf houdt 
of (een) nieuwe bouwt; hamert er daarom 
op dat alle noodzakelijke maatregelen op 
Europees en nationaal niveau ten uitvoer 
worden gelegd om het vereiste niveau van 
vaardigheden op het gebied van nucleaire 
veiligheid, zoals opleidingen in 
afvalbeheer, te bevorderen en in stand te 
houden; verzoekt de Commissie de 
grensoverschrijdende uitwisseling van 
deskundigen en beproefde praktijken aan te 
moedigen;

11. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van gekwalificeerd en ervaren personeel 
cruciaal is voor grote nucleaire veiligheid, 
ongeacht of een lidstaat geleidelijk zijn 
kerncentrale(s) zal sluiten, in bedrijf houdt 
of (een) nieuwe bouwt; hamert er daarom 
op dat alle noodzakelijke maatregelen op 
nationaal niveau ten uitvoer worden gelegd 
om het vereiste niveau van vaardigheden 
op het gebied van nucleaire veiligheid, 
zoals opleidingen in afvalbeheer, te 
bevorderen en in stand te houden; verzoekt 
de Commissie de grensoverschrijdende 
uitwisseling van deskundigen en beproefde 
praktijken aan te moedigen;

Or. nl

Amendement 90
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept dat wetenschappelijk 
onderzoek van een hoger niveau, 
waaronder grensverleggend onderzoek, 
cruciaal is voor grote nucleaire veiligheid, 
ongeacht of een lidstaat geleidelijk zijn 
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kerncentrale(s) zal sluiten, in bedrijf 
houdt of (een) nieuwe bouwt; hamert er 
daarom op dat alle noodzakelijke 
maatregelen op Europees en nationaal 
niveau ten uitvoer moeten worden gelegd 
om het vereiste niveau van onderzoek op 
het gebied van nucleaire veiligheid te 
bevorderen en in stand te houden; is 
ingenomen met het programma voor 
onderzoek en opleiding van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie voor de 
periode 2014-2018 ter aanvulling op het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie;

Or. fr

Amendement 91
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat er moet worden 
gezorgd voor een toereikend aantal 
hooggekwalificeerde specialisten met 
ervaring in het vakgebied, en benadrukt 
dat er adequate werkomstandigheden 
moeten worden gegarandeerd, vooral met 
betrekking tot werktijden, om de nucleaire 
veiligheid niet op het spel te zetten;

Or. ro

Amendement 92
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. doet de aanbeveling dat de EU 
internationale inspanningen voor de 
ontwikkeling van hogere 
veiligheidsnormen steunt; beklemtoont in 
dit verband de rol van de EU in het 
nabuurschapsbeleid als instrument voor 
nucleaire veiligheid; dringt er bij de 
lidstaten en de Commissie op aan zich 
gezamenlijk te verplichten tot verscherping 
van de internationale nucleaire 
veiligheidsnormen en tot de adequate 
toepassing daarvan, in nauwe 
samenwerking met de IAEA, het 
secretariaat van het Espoo-Verdrag en 
andere relevante internationale 
organisaties; verzoekt de Commissie een 
integraal actieplan met concrete afspraken 
voor de uitvoering daarvan in te dienen; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten, 
in coöperatie met de IAEA, op aan 
constructief samen te werken met landen 
die geen stresstests voor nucleaire 
veiligheid hebben toegepast, zoals Belarus 
en Rusland, aan te moedigen de 
stresstestprocedure toe te passen en de 
resultaten daarvan openbaar te maken, en 
dringt er bij deze landen op aan de 
internationale veiligheidsnormen in acht te 
nemen en samen te werken met 
internationale experts tijdens alle stadia 
van de voorbereiding, bouw, exploitatie en 
ontmanteling van kerncentrales; is in dit 
verband van mening dat de EU ten volle 
gebruik moet maken van de door 
internationale organisaties en instanties 
verstrekte expertise;

12. doet de aanbeveling dat de EU 
internationale inspanningen voor de 
ontwikkeling van de hoogste
veiligheidsnormen steunt die strikt worden 
toegepast, gelijke tred moeten houden met 
de wetenschappelijke vooruitgang, en de 
legitieme bezwaren van de burgers moeten 
weerspiegelen; beklemtoont in dit verband 
de rol van de EU in het nabuurschapsbeleid 
als instrument voor nucleaire veiligheid; 
dringt er bij de lidstaten en de Commissie 
op aan zich gezamenlijk te verplichten tot 
verscherping van de internationale 
nucleaire veiligheidsnormen en tot de 
adequate toepassing daarvan, in nauwe 
samenwerking met de IAEA, het 
secretariaat van het Espoo-Verdrag en 
andere relevante internationale 
organisaties; verzoekt de Commissie een 
integraal actieplan met concrete afspraken 
voor de uitvoering daarvan in te dienen; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten, 
in coöperatie met de IAEA, op aan 
constructief samen te werken met landen 
die geen stresstests voor nucleaire 
veiligheid hebben toegepast, zoals Belarus 
en Rusland, aan te moedigen de 
stresstestprocedure toe te passen en de 
resultaten daarvan openbaar te maken, en 
dringt er bij deze landen op aan de 
internationale veiligheidsnormen in acht te 
nemen en samen te werken met 
internationale experts tijdens alle stadia 
van de voorbereiding, bouw, exploitatie en 
ontmanteling van kerncentrales; is in dit 
verband van mening dat de EU ten volle 
gebruik moet maken van de door 
internationale organisaties en instanties 
verstrekte expertise;

Or. fr
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Amendement 93
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. doet de aanbeveling dat de EU 
internationale inspanningen voor de 
ontwikkeling van hogere 
veiligheidsnormen steunt; beklemtoont in 
dit verband de rol van de EU in het 
nabuurschapsbeleid als instrument voor 
nucleaire veiligheid; dringt er bij de 
lidstaten en de Commissie op aan zich 
gezamenlijk te verplichten tot verscherping 
van de internationale nucleaire 
veiligheidsnormen en tot de adequate 
toepassing daarvan, in nauwe 
samenwerking met de IAEA, het 
secretariaat van het Espoo-Verdrag en 
andere relevante internationale 
organisaties; verzoekt de Commissie een 
integraal actieplan met concrete afspraken 
voor de uitvoering daarvan in te dienen; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten, 
in coöperatie met de IAEA, op aan 
constructief samen te werken met landen 
die geen stresstests voor nucleaire 
veiligheid hebben toegepast, zoals Belarus 
en Rusland, aan te moedigen de 
stresstestprocedure toe te passen en de 
resultaten daarvan openbaar te maken, en 
dringt er bij deze landen op aan de 
internationale veiligheidsnormen in acht te 
nemen en samen te werken met 
internationale experts tijdens alle stadia 
van de voorbereiding, bouw, exploitatie en 
ontmanteling van kerncentrales; is in dit 
verband van mening dat de EU ten volle 
gebruik moet maken van de door 
internationale organisaties en instanties 
verstrekte expertise;

12. doet de aanbeveling dat de EU 
internationale inspanningen voor de 
ontwikkeling van hogere 
veiligheidsnormen steunt; beklemtoont in 
dit verband de rol van de EU in het 
nabuurschapsbeleid als instrument voor 
samenwerking op het gebied van nucleaire 
veiligheid; dringt er bij de lidstaten en de 
Commissie op aan zich gezamenlijk te 
verplichten tot verscherping van de 
internationale nucleaire veiligheidsnormen 
en tot de adequate toepassing daarvan, in 
nauwe samenwerking met de IAEA, het 
secretariaat van het Espoo-Verdrag en 
andere relevante internationale 
organisaties; verzoekt de Commissie het 
post-Fukushima actieplan van de IAEA te 
steunen en in voorkomend geval een 
integraal actieplan met concrete afspraken 
voor de uitvoering daarvan in te dienen;
dringt er bij de Commissie en de lidstaten, 
in coöperatie met de IAEA, op aan 
constructief samen te werken met landen 
die geen transparante stresstests voor 
nucleaire veiligheid hebben toegepast, 
zoals Belarus en Rusland, aan te moedigen 
de stresstestprocedure toe te passen en de 
resultaten daarvan openbaar te maken, en 
dringt er bij deze landen op aan de 
internationale veiligheidsnormen in acht te 
nemen en samen te werken met 
internationale experts tijdens alle stadia 
van de voorbereiding, bouw, exploitatie en 
ontmanteling van kerncentrales; is in dit 
verband van mening dat de EU ten volle 
gebruik moet maken van de door 
internationale organisaties en instanties 
verstrekte expertise;

Or. en
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Amendement 94
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Romana Jordan, Herbert Reul, Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. doet de aanbeveling dat de EU 
internationale inspanningen voor de 
ontwikkeling van hogere 
veiligheidsnormen steunt; beklemtoont in 
dit verband de rol van de EU in het 
nabuurschapsbeleid als instrument voor 
nucleaire veiligheid; dringt er bij de 
lidstaten en de Commissie op aan zich 
gezamenlijk te verplichten tot verscherping 
van de internationale nucleaire 
veiligheidsnormen en tot de adequate 
toepassing daarvan, in nauwe 
samenwerking met de IAEA, het 
secretariaat van het Espoo-Verdrag en 
andere relevante internationale 
organisaties; verzoekt de Commissie een 
integraal actieplan met concrete afspraken 
voor de uitvoering daarvan in te dienen; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten, 
in coöperatie met de IAEA, op aan 
constructief samen te werken met landen 
die geen stresstests voor nucleaire 
veiligheid hebben toegepast, zoals Belarus 
en Rusland, aan te moedigen de 
stresstestprocedure toe te passen en de 
resultaten daarvan openbaar te maken, en 
dringt er bij deze landen op aan de 
internationale veiligheidsnormen in acht te 
nemen en samen te werken met 
internationale experts tijdens alle stadia 
van de voorbereiding, bouw, exploitatie en 
ontmanteling van kerncentrales; is in dit 
verband van mening dat de EU ten volle 
gebruik moet maken van de door 
internationale organisaties en instanties 
verstrekte expertise;

12. doet de aanbeveling dat de EU 
internationale inspanningen voor de 
ontwikkeling van hogere 
veiligheidsnormen steunt; beklemtoont in 
dit verband de rol van de EU in het 
nabuurschapsbeleid als instrument voor 
samenwerking op het gebied van nucleaire 
veiligheid; dringt er bij de lidstaten en de 
Commissie op aan zich gezamenlijk te 
verplichten tot verscherping van de 
internationale nucleaire veiligheidsnormen 
en tot de adequate toepassing daarvan, in 
nauwe samenwerking met de IAEA, het 
secretariaat van het Espoo-Verdrag en 
andere relevante internationale 
organisaties; verzoekt de Commissie het 
post-Fukushima actieplan van de IAEA te 
steunen, met concrete afspraken voor de 
uitvoering daarvan; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten, in coöperatie 
met de IAEA, op aan constructief samen te 
werken met landen die geen stresstests 
voor nucleaire veiligheid hebben toegepast, 
zoals Belarus en Rusland, aan te moedigen 
de stresstestprocedure toe te passen en de 
resultaten daarvan openbaar te maken, en 
dringt er bij deze landen op aan de 
internationale veiligheidsnormen in acht te 
nemen en samen te werken met 
internationale experts tijdens alle stadia 
van de voorbereiding, bouw, exploitatie en 
ontmanteling van kerncentrales; is in dit
verband van mening dat de EU ten volle 
gebruik moet maken van de door 
internationale organisaties en instanties 
verstrekte expertise; moedigt het 
instrument voor samenwerking op het 
gebied van nucleaire veiligheid (INSC) 
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aan om de uitvoering van stresstests op 
grond van de Europese ervaringen 
internationaal te bevorderen;

Or. en

Amendement 95
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. doet de aanbeveling dat de EU 
internationale inspanningen voor de 
ontwikkeling van hogere 
veiligheidsnormen steunt; beklemtoont in 
dit verband de rol van de EU in het 
nabuurschapsbeleid als instrument voor 
nucleaire veiligheid; dringt er bij de 
lidstaten en de Commissie op aan zich 
gezamenlijk te verplichten tot verscherping 
van de internationale nucleaire 
veiligheidsnormen en tot de adequate 
toepassing daarvan, in nauwe 
samenwerking met de IAEA, het 
secretariaat van het Espoo-Verdrag en 
andere relevante internationale 
organisaties; verzoekt de Commissie een 
integraal actieplan met concrete afspraken 
voor de uitvoering daarvan in te dienen; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten, 
in coöperatie met de IAEA, op aan 
constructief samen te werken met landen 
die geen stresstests voor nucleaire 
veiligheid hebben toegepast, zoals Belarus 
en Rusland, aan te moedigen de 
stresstestprocedure toe te passen en de 
resultaten daarvan openbaar te maken, en 
dringt er bij deze landen op aan de 
internationale veiligheidsnormen in acht te 
nemen en samen te werken met 
internationale experts tijdens alle stadia 
van de voorbereiding, bouw, exploitatie en 
ontmanteling van kerncentrales; is in dit 

12. doet de aanbeveling dat de EU 
internationale inspanningen voor de 
ontwikkeling van hogere 
veiligheidsnormen steunt; beklemtoont in 
dit verband de rol van de EU in het 
nabuurschapsbeleid als instrument voor 
nucleaire veiligheid; dringt er bij de 
lidstaten en de Commissie op aan zich 
gezamenlijk te verplichten tot verscherping 
van de internationale nucleaire 
veiligheidsnormen en tot de adequate
toepassing daarvan, in nauwe 
samenwerking met de IAEA, het 
secretariaat van het Espoo-Verdrag en 
andere relevante internationale 
organisaties; verzoekt de Commissie een 
integraal actieplan met concrete afspraken 
voor de uitvoering daarvan in te dienen; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten, 
in coöperatie met de IAEA, op aan 
constructief samen te werken met landen 
die geen stresstests voor nucleaire 
veiligheid hebben toegepast, zoals Belarus 
en Rusland, aan te moedigen de 
stresstestprocedure toe te passen en de 
resultaten daarvan openbaar te maken, en 
dringt er bij deze landen op aan de 
internationale veiligheidsnormen in acht te 
nemen en samen te werken met 
internationale experts tijdens alle stadia 
van de voorbereiding, bouw, exploitatie en 
ontmanteling van kerncentrales; is van 
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verband van mening dat de EU ten volle 
gebruik moet maken van de door 
internationale organisaties en instanties 
verstrekte expertise;

mening dat de EU ten volle gebruik moet 
maken van de door internationale 
organisaties en instanties verstrekte 
expertise;

Or. en

Amendement 96
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. vindt dat de Gemeenschap 
overeenkomstig het Euratom-Verdrag, 
nauw moet samenwerken met de IAEA op 
het gebied van nucleaire veiligheid;

13. vindt dat de Gemeenschap 
overeenkomstig het Euratom-Verdrag, 
nauw moet samenwerken met de IAEA op 
het gebied van nucleaire veiligheid; 
onderstreept dat de verordening van de 
Raad tot vaststelling van een instrument 
voor samenwerking op het gebied van 
nucleaire veiligheid onder andere Japan 
moet helpen bij de stabilisatie en de 
sanering van de kerncentrale Fukushima 
Daiichi en bij stralingsbescherming en 
voedselveiligheid in Japan;

Or. en

Amendement 97
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. vindt dat de Gemeenschap
overeenkomstig het Euratom-Verdrag, 
nauw moet samenwerken met de IAEA op 
het gebied van nucleaire veiligheid;

13. vindt dat de Europese Unie
overeenkomstig het Euratom-Verdrag, 
nauw moet samenwerken met de IAEA op 
het gebied van nucleaire veiligheid;
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Or. fr

Amendement 98
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de nationale regelgevende 
instanties op grond van de stresstests 
hebben geconcludeerd dat er geen 
technische redenen zijn voor de sluiting 
van kerncentrales in Europa, al is wel uit 
de stresstests gebleken dat vrijwel alle
kerncentrales verbeteringen op het gebied 
van veiligheid moeten ondergaan en dat in 
veel gevallen de uitvoering van eerdere 
maatregelen nog op zich laat wachten;

14. merkt op dat de nationale regelgevende 
instanties op grond van de stresstests 
hebben geconcludeerd dat er geen 
technische redenen zijn voor de sluiting 
van kerncentrales in Europa, al is wel uit 
de stresstests gebleken dat vrijwel alle 
kerncentrales verbeteringen op het gebied 
van veiligheid moeten ondergaan en dat in 
veel gevallen de uitvoering van eerdere 
maatregelen nog op zich laat wachten; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat deze maatregelen alsnog zo snel 
mogelijk worden uitgevoerd; verzoekt de 
Commissie de rendabiliteit van de 
maatregelen voor modernisering zeer 
grondig te controleren en gezien de 
mogelijke gevaren de sluiting van de 
kerncentrale in kwestie te overwegen; 

Or. de

Amendement 99
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de nationale regelgevende 
instanties op grond van de stresstests 
hebben geconcludeerd dat er geen 
technische redenen zijn voor de sluiting 
van kerncentrales in Europa, al is wel uit 

14. merkt op dat de nationale regelgevende 
instanties op grond van de stresstests 
hebben geconcludeerd dat er geen 
technische redenen zijn voor de sluiting 
van kerncentrales in Europa; benadrukt 
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de stresstests gebleken dat vrijwel alle 
kerncentrales verbeteringen op het gebied 
van veiligheid moeten ondergaan en dat in 
veel gevallen de uitvoering van eerdere 
maatregelen nog op zich laat wachten;

echter dat uit de stresstests gebleken is dat 
vrijwel alle kerncentrales verbeteringen op
het gebied van veiligheid moeten 
ondergaan, aangezien honderden 
maatregelen voor technische verbetering 
zijn vastgesteld, en dat in veel gevallen de 
uitvoering van eerdere maatregelen nog op 
zich laat wachten;

Or. en

Amendement 100
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de nationale regelgevende 
instanties op grond van de stresstests 
hebben geconcludeerd dat er geen 
technische redenen zijn voor de sluiting 
van kerncentrales in Europa, al is wel uit 
de stresstests gebleken dat vrijwel alle 
kerncentrales verbeteringen op het gebied 
van veiligheid moeten ondergaan en dat 
in veel gevallen de uitvoering van eerdere 
maatregelen nog op zich laat wachten;

14. merkt op dat de nationale regelgevende 
instanties op grond van de stresstests 
hebben geconcludeerd dat er geen directe 
veiligheids- of technische redenen zijn 
voor de sluiting van kerncentrales in 
Europa, al is wel uit de stresstests gebleken 
dat vrijwel alle kerncentrales een aantal 
locatie-specifieke veiligheidsverbeteringen
moeten doorvoeren gezien de lering die 
getrokken is uit de ramp in Fukushima, 
en dat de uitvoering van eerdere 
maatregelen nog moet worden afgerond;

Or. en

Amendement 101
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de nationale regelgevende 
instanties op grond van de stresstests 

14. merkt op dat de nationale regelgevende 
instanties op grond van de stresstests 



AM\919991NL.doc 63/95 PE500.594v01-00

NL

hebben geconcludeerd dat er geen 
technische redenen zijn voor de sluiting 
van kerncentrales in Europa, al is wel uit 
de stresstests gebleken dat vrijwel alle 
kerncentrales verbeteringen op het gebied 
van veiligheid moeten ondergaan en dat in 
veel gevallen de uitvoering van eerdere 
maatregelen nog op zich laat wachten;

hebben geconcludeerd dat er geen 
technische redenen zijn voor de sluiting 
van kerncentrales in Europa, al is wel uit 
de stresstests gebleken dat vrijwel alle 
kerncentrales verbeteringen op het gebied 
van veiligheid moeten ondergaan en dat in 
veel gevallen de uitvoering van eerdere 
maatregelen nog op zich laat wachten, en 
verlangt de dringende uitvoering van de 
uit de stresstests voortgevloeide 
aanbevelingen;

Or. ro

Amendement 102
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de nationale regelgevende 
instanties op grond van de stresstests 
hebben geconcludeerd dat er geen 
technische redenen zijn voor de sluiting 
van kerncentrales in Europa, al is wel uit 
de stresstests gebleken dat vrijwel alle 
kerncentrales verbeteringen op het gebied 
van veiligheid moeten ondergaan en dat in 
veel gevallen de uitvoering van eerdere 
maatregelen nog op zich laat wachten;

14. merkt op dat de nationale regelgevende 
instanties op grond van de stresstests 
hebben geconcludeerd dat er geen 
technische redenen zijn voor de sluiting 
van kerncentrales op het grondgebied van 
de Europese Unie, al is wel uit de 
stresstests gebleken dat vrijwel alle 
kerncentrales verbeteringen op het gebied 
van veiligheid moeten ondergaan en dat in 
veel gevallen de uitvoering van eerdere 
maatregelen nog op zich laat wachten;

Or. fr

Amendement 103
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst erop dat maatregelen met 
betrekking tot nucleaire beveiliging en 
veiligheid niet mogen worden beïnvloed 
door bezuinigingsmaatregelen die door de 
lidstaten zijn opgelegd; 

Or. ro

Amendement 104
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verlangt dat de eerste raming van de 
totale kosten voor de noodzakelijke 
maatregelen waarvoor een aanbeveling is 
gedaan in de stresstests met betrekking tot 
de 132 reactoren die in bedrijf zijn in de 
EU (10 tot 25 miljard euro voor de 
komende jaren) verder moet worden 
gestaafd met een meer gedetailleerde 
kostenanalyse die moet worden uitgevoerd 
door de nationale regelgevende instanties 
in samenwerking met de exploitanten van 
kerncentrales, en die indien mogelijk 
gekoppeld wordt aan de keuze voor 
gedane aanbevelingen; is van mening dat 
de kosten van zulke verbeteringen moeten 
worden gedragen door de exploitanten 
van kerncentrales en niet door de 
belastingbetaler, en verzoekt de 
Commissie deze kwestie nauwlettend in de 
gaten te houden, ook in het kader van 
haar bevoegdheden in het 
concurrentiebeleid;

schrappen

Or. fr
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Amendement 105
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verlangt dat de eerste raming van de 
totale kosten voor de noodzakelijke 
maatregelen waarvoor een aanbeveling is 
gedaan in de stresstests met betrekking tot 
de 132 reactoren die in bedrijf zijn in de 
EU (10 tot 25 miljard euro voor de 
komende jaren) verder moet worden 
gestaafd met een meer gedetailleerde 
kostenanalyse die moet worden uitgevoerd 
door de nationale regelgevende instanties 
in samenwerking met de exploitanten van 
kerncentrales, en die indien mogelijk 
gekoppeld wordt aan de keuze voor 
gedane aanbevelingen; is van mening dat 
de kosten van zulke verbeteringen moeten 
worden gedragen door de exploitanten 
van kerncentrales en niet door de 
belastingbetaler, en verzoekt de 
Commissie deze kwestie nauwlettend in de 
gaten te houden, ook in het kader van 
haar bevoegdheden in het 
concurrentiebeleid;

Schrappen

Or. en

Amendement 106
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verlangt dat de eerste raming van de 
totale kosten voor de noodzakelijke 
maatregelen waarvoor een aanbeveling is 
gedaan in de stresstests met betrekking tot 
de 132 reactoren die in bedrijf zijn in de 

15. verlangt met het oog op efficiënte 
beleidsvoering en een transparant publiek 
debat dat de eerste raming van de totale 
kosten voor de noodzakelijke maatregelen 
waarvoor een aanbeveling is gedaan in de 
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EU (10 tot 25 miljard euro voor de 
komende jaren) verder moet worden 
gestaafd met een meer gedetailleerde 
kostenanalyse die moet worden uitgevoerd 
door de nationale regelgevende instanties 
in samenwerking met de exploitanten van 
kerncentrales, en die indien mogelijk 
gekoppeld wordt aan de keuze voor 
gedane aanbevelingen; is van mening dat
de kosten van zulke verbeteringen moeten 
worden gedragen door de exploitanten van 
kerncentrales en niet door de 
belastingbetaler, en verzoekt de Commissie 
deze kwestie nauwlettend in de gaten te 
houden, ook in het kader van haar 
bevoegdheden in het concurrentiebeleid;

stresstests met betrekking tot de 132 
reactoren die in bedrijf zijn in de EU (10 
tot 25 miljard euro voor de komende jaren) 
verder moet worden gestaafd met een meer 
gedetailleerde kostenanalyse; is van 
mening dat wat de kosten van zulke 
verbeteringen ook zijn, deze moeten 
worden gedragen door de exploitanten van 
kerncentrales en niet door de 
belastingbetaler;

Or. en

Amendement 107
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verlangt dat de eerste raming van de 
totale kosten voor de noodzakelijke 
maatregelen waarvoor een aanbeveling is 
gedaan in de stresstests met betrekking tot 
de 132 reactoren die in bedrijf zijn in de 
EU (10 tot 25 miljard euro voor de 
komende jaren) verder moet worden 
gestaafd met een meer gedetailleerde 
kostenanalyse die moet worden uitgevoerd 
door de nationale regelgevende instanties 
in samenwerking met de exploitanten van 
kerncentrales, en die indien mogelijk 
gekoppeld wordt aan de keuze voor gedane 
aanbevelingen; is van mening dat de kosten 
van zulke verbeteringen moeten worden
gedragen door de exploitanten van 
kerncentrales en niet door de 
belastingbetaler, en verzoekt de 
Commissie deze kwestie nauwlettend in de 

15. verlangt dat de eerste raming van de 
totale kosten voor de noodzakelijke 
maatregelen waarvoor een aanbeveling is 
gedaan in de stresstests met betrekking tot 
de 132 reactoren die in bedrijf zijn in de 
EU (10 tot 25 miljard euro voor de 
komende jaren) verder moet worden 
gestaafd met een meer gedetailleerde 
kostenanalyse die moet worden uitgevoerd 
door de nationale regelgevende instanties 
in samenwerking met de exploitanten van 
kerncentrales, en die indien mogelijk 
gekoppeld wordt aan de keuze voor gedane 
aanbevelingen; verzoekt de Commissie de 
rendabiliteit van de maatregelen voor 
modernisering gezien de mogelijke 
gevaren en de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Europese 
Unie, zeer grondig te onderzoeken; is van 
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gaten te houden, ook in het kader van haar 
bevoegdheden in het concurrentiebeleid;

mening dat zulke verbeteringen door de 
exploitanten van kerncentrales 
gefinancierd moeten worden en onder 
geen beding met belastinggeld, en 
verzoekt de Commissie deze kwestie 
nauwlettend in de gaten te houden, ook in 
het kader van haar bevoegdheden in het 
concurrentiebeleid;

Or. de

Amendement 108
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verlangt dat de eerste raming van de 
totale kosten voor de noodzakelijke 
maatregelen waarvoor een aanbeveling is 
gedaan in de stresstests met betrekking tot 
de 132 reactoren die in bedrijf zijn in de 
EU (10 tot 25 miljard euro voor de 
komende jaren) verder moet worden 
gestaafd met een meer gedetailleerde 
kostenanalyse die moet worden uitgevoerd 
door de nationale regelgevende instanties 
in samenwerking met de exploitanten van 
kerncentrales, en die indien mogelijk 
gekoppeld wordt aan de keuze voor gedane 
aanbevelingen; is van mening dat de kosten 
van zulke verbeteringen moeten worden 
gedragen door de exploitanten van 
kerncentrales en niet door de 
belastingbetaler, en verzoekt de Commissie 
deze kwestie nauwlettend in de gaten te 
houden, ook in het kader van haar 
bevoegdheden in het concurrentiebeleid;

15. verlangt dat de eerste raming van de 
totale kosten voor de noodzakelijke 
maatregelen waarvoor een aanbeveling is 
gedaan in de stresstests met betrekking tot 
de 132 reactoren die in bedrijf zijn in de 
EU (10 tot 25 miljard euro voor de 
komende jaren) verder moet worden 
gestaafd met een meer gedetailleerde 
kostenanalyse die moet worden uitgevoerd 
door de nationale regelgevende instanties 
in samenwerking met de exploitanten van 
kerncentrales, en die indien mogelijk 
gekoppeld wordt aan de keuze voor gedane 
aanbevelingen; is van mening dat de kosten 
van zulke verbeteringen moeten worden 
gedragen door de exploitanten van 
kerncentrales en niet door de 
belastingbetaler, en verzoekt de Commissie 
deze kwestie nauwlettend in de gaten te 
houden, ook in het kader van haar 
bevoegdheden in het concurrentiebeleid; 
verlangt dat de exploitanten van 
kerncentrales deze kosten opnemen in de 
kostprijs en ook in hun jaarrekening 
vermelden; verlangt dat ook de kosten van 
ontmanteling op dezelfde wijze worden 
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behandeld; 

Or. fr

Amendement 109
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verlangt dat de eerste raming van de 
totale kosten voor de noodzakelijke 
maatregelen waarvoor een aanbeveling is 
gedaan in de stresstests met betrekking tot 
de 132 reactoren die in bedrijf zijn in de 
EU (10 tot 25 miljard euro voor de 
komende jaren) verder moet worden 
gestaafd met een meer gedetailleerde 
kostenanalyse die moet worden uitgevoerd 
door de nationale regelgevende instanties 
in samenwerking met de exploitanten van 
kerncentrales, en die indien mogelijk 
gekoppeld wordt aan de keuze voor 
gedane aanbevelingen; is van mening dat 
de kosten van zulke verbeteringen moeten 
worden gedragen door de exploitanten van 
kerncentrales en niet door de 
belastingbetaler, en verzoekt de Commissie 
deze kwestie nauwlettend in de gaten te 
houden, ook in het kader van haar 
bevoegdheden in het concurrentiebeleid;

15. wijst erop dat de eerste raming van de 
totale kosten voor de noodzakelijke 
maatregelen waarvoor een aanbeveling is 
gedaan in de stresstests met betrekking tot 
de 132 reactoren die in bedrijf zijn in de 
EU (10 tot 25 miljard euro voor de 
komende jaren); is van mening dat de 
kosten van zulke verbeteringen moeten 
worden gedragen door de exploitanten van 
kerncentrales en niet door de 
belastingbetaler, en verzoekt de Commissie 
deze kwestie nauwlettend in de gaten te 
houden, ook in het kader van haar 
bevoegdheden in het concurrentiebeleid;

Or. en

Amendement 110
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. verlangt dat de eerste raming van de 
totale kosten voor de noodzakelijke 
maatregelen waarvoor een aanbeveling is 
gedaan in de stresstests met betrekking tot 
de 132 reactoren die in bedrijf zijn in de 
EU (10 tot 25 miljard euro voor de 
komende jaren) verder moet worden 
gestaafd met een meer gedetailleerde 
kostenanalyse die moet worden uitgevoerd 
door de nationale regelgevende instanties 
in samenwerking met de exploitanten van 
kerncentrales, en die indien mogelijk 
gekoppeld wordt aan de keuze voor gedane 
aanbevelingen; is van mening dat de kosten 
van zulke verbeteringen moeten worden 
gedragen door de exploitanten van 
kerncentrales en niet door de 
belastingbetaler, en verzoekt de Commissie 
deze kwestie nauwlettend in de gaten te 
houden, ook in het kader van haar 
bevoegdheden in het concurrentiebeleid;

15. verlangt dat de eerste raming van de 
totale kosten voor de enige maatregelen 
voor veiligheidsverbeteringen waarvoor 
een aanbeveling is gedaan in de stresstests 
met betrekking tot de 132 reactoren die in 
bedrijf zijn in de EU (10 tot 25 miljard 
euro voor de komende jaren, volgens de 
ramingen die gepubliceerd zijn door de 
Franse autoriteit voor nucleaire 
veiligheid) verder moet worden gestaafd 
met een meer gedetailleerde kostenanalyse 
die moet worden uitgevoerd door de 
nationale regelgevende instanties in 
samenwerking met de exploitanten van 
kerncentrales, en die indien mogelijk 
gekoppeld wordt aan de keuze voor gedane 
aanbevelingen; is van mening dat de kosten 
van zulke verbeteringen uitsluitend moeten 
worden gedragen door de exploitanten van 
kerncentrales en niet door de 
belastingbetaler, en verzoekt de Commissie 
deze kwestie nauwlettend in de gaten te 
houden, ook in het kader van haar 
bevoegdheden in het concurrentiebeleid;

Or. en

Amendement 111
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verlangt dat de eerste raming van de 
totale kosten voor de noodzakelijke 
maatregelen waarvoor een aanbeveling is 
gedaan in de stresstests met betrekking tot 
de 132 reactoren die in bedrijf zijn in de 
EU (10 tot 25 miljard euro voor de 
komende jaren) verder moet worden 
gestaafd met een meer gedetailleerde 

15. verlangt dat de eerste raming van de 
totale kosten voor de noodzakelijke 
maatregelen waarvoor een aanbeveling is 
gedaan in de stresstests met betrekking tot 
de 132 reactoren die in bedrijf zijn in de 
EU (10 tot 25 miljard euro voor de 
komende jaren) verder moet worden 
gestaafd met een meer gedetailleerde 
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kostenanalyse die moet worden uitgevoerd 
door de nationale regelgevende instanties 
in samenwerking met de exploitanten van 
kerncentrales, en die indien mogelijk 
gekoppeld wordt aan de keuze voor gedane 
aanbevelingen; is van mening dat de kosten 
van zulke verbeteringen moeten worden 
gedragen door de exploitanten van 
kerncentrales en niet door de 
belastingbetaler, en verzoekt de Commissie 
deze kwestie nauwlettend in de gaten te 
houden, ook in het kader van haar 
bevoegdheden in het concurrentiebeleid;

kostenanalyse die moet worden uitgevoerd 
door de nationale regelgevende instanties 
in samenwerking met de exploitanten van 
kerncentrales, en die indien mogelijk 
gekoppeld wordt aan de keuze voor gedane 
aanbevelingen; is van mening dat de kosten 
van zulke verbeteringen volledig moeten 
worden gedragen door de exploitanten van 
kerncentrales en niet door de 
belastingbetaler, en verzoekt de Commissie 
deze kwestie nauwlettend in de gaten te 
houden, ook in het kader van haar 
bevoegdheden in het concurrentiebeleid;

Or. en

Amendement 112
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. merkt op dat de Europese Unie 
maatregelen voor de bevordering van 
nucleaire veiligheid financiert; verzoekt 
de Commissie te waarborgen dat daarbij 
uitsluitend een hoger veiligheidsniveau 
wordt gesteund, en niet de modernisering 
van alle kerncentrales om de levensduur 
daarvan te verlengen;

Or. de

Amendement 113
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat een algemeen beleid 16. beklemtoont dat een algemeen beleid 
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inzake nucleaire veiligheid de volgende 
zaken moet omvatten: alle kerncentrales, 
de veiligheid van splijtstof en reactoren, 
afvalbeheer en ontmanteling, 
bedrijfsveiligheid, voldoende personeel, 
voortdurende verbetering van de 
veiligheidsomstandigheden van de 
personen die direct met nucleaire stoffen 
werken, paraatheid bij noodsituaties en de 
garantie voor onafhankelijke en sterke 
regelgevende instanties;

inzake nucleaire veiligheid de volgende 
zaken moet omvatten: alle kerncentrales, 
de veiligheid van splijtstof en reactoren, 
afvalbeheer en ontmanteling,
bedrijfsveiligheid, voldoende personeel, 
voortdurende verbetering van de 
veiligheidsomstandigheden van de 
personen die direct met nucleaire stoffen 
werken, paraatheid bij noodsituaties, 
waaronder grensoverschrijdende locatie-
externe actieplannen voor noodsituaties
en de garantie voor onafhankelijke en 
sterke regelgevende instanties die met 
elkaar moeten samenwerken;

Or. en

Amendement 114
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat een algemeen beleid 
inzake nucleaire veiligheid de volgende 
zaken moet omvatten: alle kerncentrales, 
de veiligheid van splijtstof en reactoren, 
afvalbeheer en ontmanteling, 
bedrijfsveiligheid, voldoende personeel, 
voortdurende verbetering van de 
veiligheidsomstandigheden van de 
personen die direct met nucleaire stoffen 
werken, paraatheid bij noodsituaties en de 
garantie voor onafhankelijke en sterke 
regelgevende instanties;

16. beklemtoont dat een algemeen beleid 
inzake nucleaire veiligheid de volgende 
zaken moet omvatten: alle kerncentrales, 
de veiligheid van splijtstof en reactoren, 
afvalbeheer en ontmanteling, 
bedrijfsveiligheid, voldoende personeel, 
voortdurende verbetering van de 
veiligheidsomstandigheden, paraatheid bij 
noodsituaties en de garantie voor 
onafhankelijke en sterke regelgevende 
instanties;

(De verbetering van de 
veiligheidsomstandigheden moet gelden 
voor alle werknemers, niet alleen voor 
degenen die direct met nucleaire stoffen 
werken)

Or. en
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Amendement 115
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat een algemeen beleid 
inzake nucleaire veiligheid de volgende 
zaken moet omvatten: alle kerncentrales, 
de veiligheid van splijtstof en reactoren, 
afvalbeheer en ontmanteling, 
bedrijfsveiligheid, voldoende personeel, 
voortdurende verbetering van de 
veiligheidsomstandigheden van de 
personen die direct met nucleaire stoffen 
werken, paraatheid bij noodsituaties en de 
garantie voor onafhankelijke en sterke 
regelgevende instanties;

16. beklemtoont dat een algemeen beleid 
inzake nucleaire veiligheid de volgende 
zaken moet omvatten: alle kerncentrales, 
de veiligheid van splijtstof en reactoren, 
afvalbeheer en ontmanteling, 
bedrijfsveiligheid, voldoende personeel, 
voortdurende verbetering van de 
veiligheidsomstandigheden van alle 
werknemers in deze sector, paraatheid bij 
noodsituaties en de garantie voor 
onafhankelijke en sterke regelgevende 
instanties;

Or. en

Amendement 116
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat een algemeen beleid 
inzake nucleaire veiligheid de volgende 
zaken moet omvatten: alle kerncentrales, 
de veiligheid van splijtstof en reactoren, 
afvalbeheer en ontmanteling, 
bedrijfsveiligheid, voldoende personeel, 
voortdurende verbetering van de 
veiligheidsomstandigheden van de 
personen die direct met nucleaire stoffen 
werken, paraatheid bij noodsituaties en de 
garantie voor onafhankelijke en sterke 
regelgevende instanties;

16. beklemtoont dat een algemeen beleid 
inzake nucleaire veiligheid en beveiliging 
de volgende zaken moet omvatten: alle 
kerncentrales, de veiligheid van splijtstof 
en reactoren, afvalbeheer en ontmanteling, 
bedrijfsveiligheid, voldoende personeel, 
voortdurende verbetering van de 
veiligheidsomstandigheden van de 
personen die direct met nucleaire stoffen 
werken, paraatheid bij noodsituaties en de 
garantie voor onafhankelijke en sterke 
regelgevende instanties;
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Or. en

Amendement 117
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beklemtoont dat een algemeen beleid 
inzake nucleaire veiligheid de volgende 
zaken moet omvatten: alle kerncentrales, 
de veiligheid van splijtstof en reactoren, 
afvalbeheer en ontmanteling, 
bedrijfsveiligheid, voldoende personeel, 
voortdurende verbetering van de 
veiligheidsomstandigheden van de 
personen die direct met nucleaire stoffen 
werken, paraatheid bij noodsituaties en de 
garantie voor onafhankelijke en sterke 
regelgevende instanties;

16. beklemtoont dat een algemeen beleid 
inzake nucleaire veiligheid en beveiliging 
de volgende zaken moet omvatten: alle
kerncentrales, de veiligheid van splijtstof 
en reactoren, afvalbeheer en ontmanteling, 
bedrijfsveiligheid, voldoende personeel, 
voortdurende verbetering van de 
veiligheidsomstandigheden van de 
personen die direct met nucleaire stoffen 
werken, paraatheid bij noodsituaties en de 
garantie voor onafhankelijke en sterke 
regelgevende instanties;

Or. en

Amendement 118
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat zolang bestaande 
kerncentrales in bedrijf blijven of gebouwd 
worden, het niveau van nucleaire 
veiligheid in de EU maar ook in derde 
buurlanden als eerste prioriteit moet 
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen; 
acht het van cruciaal belang dat er aandacht 
wordt besteed aan deze kwesties gedurende 
de hele levenscyclus van kerncentrales, dus 
ook bij hun eventuele ontmanteling;

17. is van mening dat zolang bestaande 
kerncentrales in bedrijf blijven of gebouwd 
worden, het niveau van nucleaire 
veiligheid in de EU maar ook in derde 
buurlanden als eerste prioriteit moet 
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen; 
acht het van cruciaal belang dat er aandacht 
wordt besteed aan deze kwesties gedurende 
de hele levenscyclus van kerncentrales, dus 
ook bij hun eventuele ontmanteling; vindt 
dat met name de kosten die tijdens de 
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levenscyclus (locatiekeuze, ontwerp, 
bouw, inbedrijfname, werking en 
ontmanteling) ontstaan, bij de 
veiligheidsoverwegingen van een 
kerncentrale moeten worden 
meegewogen; is namelijk van mening dat 
de analyse van de kosten en de risico's 
een belangrijke rol speelt bij de eventuele 
verdere exploitatie van een centrale;

Or. de

Amendement 119
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat zolang bestaande 
kerncentrales in bedrijf blijven of 
gebouwd worden, het niveau van nucleaire 
veiligheid in de EU maar ook in derde 
buurlanden als eerste prioriteit moet 
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen; 
acht het van cruciaal belang dat er aandacht 
wordt besteed aan deze kwesties gedurende 
de hele levenscyclus van kerncentrales, dus 
ook bij hun eventuele ontmanteling;

17. is van mening dat het niveau van 
nucleaire veiligheid in de EU maar ook in 
derde buurlanden als eerste prioriteit moet 
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen; 
acht het van cruciaal belang dat er aandacht 
wordt besteed aan deze kwesties gedurende 
de hele levensduur van kerncentrales, dus 
ook bij hun eventuele ontmanteling;

Or. en

Amendement 120
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat zolang bestaande 
kerncentrales in bedrijf blijven of gebouwd 
worden, het niveau van nucleaire 

17. is van mening dat zolang bestaande 
kerncentrales in bedrijf blijven of gebouwd 
worden, het niveau van nucleaire 
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veiligheid in de EU maar ook in derde 
buurlanden als eerste prioriteit moet 
voldoen aan de hoogste 
veiligheidsnormen; acht het van cruciaal 
belang dat er aandacht wordt besteed aan 
deze kwesties gedurende de hele 
levenscyclus van kerncentrales, dus ook bij 
hun eventuele ontmanteling;

veiligheid in de EU maar ook in derde 
buurlanden als eerste prioriteit moet 
voldoen aan de meest recente
veiligheidspraktijken en -normen; acht het 
van cruciaal belang dat er aandacht wordt 
besteed aan deze kwesties gedurende de 
hele levenscyclus van kerncentrales, dus 
ook bij hun eventuele ontmanteling;

Or. en

Amendement 121
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat zolang bestaande 
kerncentrales in bedrijf blijven of gebouwd 
worden, het niveau van nucleaire 
veiligheid in de EU maar ook in derde 
buurlanden als eerste prioriteit moet 
voldoen aan de hoogste 
veiligheidsnormen; acht het van cruciaal 
belang dat er aandacht wordt besteed aan 
deze kwesties gedurende de hele 
levenscyclus van kerncentrales, dus ook bij 
hun eventuele ontmanteling;

17. is van mening dat zolang bestaande 
kerncentrales in bedrijf blijven of gebouwd 
worden, het niveau van nucleaire 
veiligheid in de EU maar ook in derde 
buurlanden als eerste prioriteit moet 
voldoen aan de meest recente
veiligheidspraktijken en -normen; acht het 
van cruciaal belang dat er aandacht wordt 
besteed aan deze kwesties gedurende de 
hele levenscyclus van kerncentrales, dus 
ook bij hun eventuele ontmanteling;

Or. en

Amendement 122
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat zolang bestaande 
kerncentrales in bedrijf blijven of gebouwd 

17. is van mening dat zolang bestaande 
kerncentrales in bedrijf blijven of gebouwd 
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worden, het niveau van nucleaire 
veiligheid in de EU maar ook in derde 
buurlanden als eerste prioriteit moet 
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen; 
acht het van cruciaal belang dat er aandacht 
wordt besteed aan deze kwesties gedurende 
de hele levenscyclus van kerncentrales, dus 
ook bij hun eventuele ontmanteling;

worden, het niveau van nucleaire 
veiligheid in de EU maar ook in derde 
buurlanden als eerste prioriteit moet 
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen 
van de wereld, die bovendien strikt 
worden toegepast; acht het van cruciaal 
belang dat er aandacht wordt besteed aan 
deze kwesties gedurende de hele 
levenscyclus van kerncentrales, dus ook bij 
hun eventuele ontmanteling;

Or. fr

Amendement 123
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat zolang bestaande 
kerncentrales in bedrijf blijven of gebouwd 
worden, het niveau van nucleaire 
veiligheid in de EU maar ook in derde 
buurlanden als eerste prioriteit moet 
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen; 
acht het van cruciaal belang dat er aandacht 
wordt besteed aan deze kwesties gedurende 
de hele levenscyclus van kerncentrales, dus 
ook bij hun eventuele ontmanteling;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. en

Amendement 124
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat zolang bestaande 17. is van mening dat zolang bestaande 
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kerncentrales in bedrijf blijven of gebouwd 
worden, het niveau van nucleaire 
veiligheid in de EU maar ook in derde 
buurlanden als eerste prioriteit moet 
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen; 
acht het van cruciaal belang dat er aandacht 
wordt besteed aan deze kwesties gedurende 
de hele levenscyclus van kerncentrales, dus 
ook bij hun eventuele ontmanteling;

kerncentrales in bedrijf blijven of gebouwd 
worden, het niveau van nucleaire 
veiligheid in de EU maar ook in derde 
buurlanden als eerste prioriteit moet 
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen; 
acht het van cruciaal belang dat er aandacht 
wordt besteed aan deze kwesties gedurende 
de hele levensduur van kerncentrales, dus 
ook bij hun eventuele ontmanteling;

Or. en

Amendement 125
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat zolang bestaande 
kerncentrales in bedrijf blijven of 
gebouwd worden, het niveau van nucleaire 
veiligheid in de EU maar ook in derde 
buurlanden als eerste prioriteit moet 
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen; 
acht het van cruciaal belang dat er aandacht 
wordt besteed aan deze kwesties gedurende 
de hele levenscyclus van kerncentrales, dus 
ook bij hun eventuele ontmanteling;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. en

Amendement 126
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat zolang bestaande 
kerncentrales in bedrijf blijven of gebouwd 
worden, het niveau van nucleaire 

17. is van mening dat zolang bestaande 
kerncentrales in bedrijf blijven of dat er
tegen de verwachting in nieuwe gebouwd 
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veiligheid in de EU maar ook in derde 
buurlanden als eerste prioriteit moet 
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen; 
acht het van cruciaal belang dat er aandacht 
wordt besteed aan deze kwesties gedurende 
de hele levenscyclus van kerncentrales, dus 
ook bij hun eventuele ontmanteling;

worden, het niveau van nucleaire 
veiligheid in de EU maar ook in derde 
buurlanden als eerste prioriteit moet 
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen; 
acht het van cruciaal belang dat er aandacht 
wordt besteed aan deze kwesties gedurende 
de hele levenscyclus van kerncentrales, dus 
ook bij hun eventuele ontmanteling;

Or. de

Amendement 127
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat zolang bestaande 
kerncentrales in bedrijf blijven of gebouwd 
worden, het niveau van nucleaire 
veiligheid in de EU maar ook in derde 
buurlanden als eerste prioriteit moet 
voldoen aan de hoogste 
veiligheidsnormen; acht het van cruciaal 
belang dat er aandacht wordt besteed aan 
deze kwesties gedurende de hele 
levenscyclus van kerncentrales, dus ook bij 
hun eventuele ontmanteling;

17. is van mening dat zolang bestaande 
kerncentrales in bedrijf blijven of gebouwd 
worden, het niveau van nucleaire 
veiligheid in de EU maar ook in derde 
buurlanden als eerste prioriteit moet 
voldoen aan de hoogste veiligheids- en 
beveiligingsnormen; acht het van cruciaal 
belang dat er aandacht wordt besteed aan 
deze kwesties gedurende de hele 
levenscyclus van kerncentrales, dus ook bij 
hun eventuele ontmanteling;

Or. ro

Amendement 128
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat de beheersing van 
alle externe gevaren een 
beoordelingsprocedure moet doorlopen dat 

18. is van mening dat de beheersing van 
alle externe gevaren een 
beoordelingsprocedure moet doorlopen dat 
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in overeenstemming is met de richtsnoeren 
van de IAEA en waarbij ook niet-
technische aspecten niet mogen worden 
onderschat;

ten minste in overeenstemming is met de 
richtsnoeren van de IAEA en waarbij ook 
niet-technische aspecten niet mogen 
worden onderschat;

Or. fr

Amendement 129
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. merkt op dat de verschillen tussen de 
lidstaten leiden tot uiteenlopende 
benaderingen van de regelgeving op het 
gebied van nucleaire veiligheid;

19. merkt op dat de verschillen tussen de 
lidstaten kunnen leiden tot uiteenlopende 
benaderingen van de regelgeving op het 
gebied van nucleaire veiligheid, maar dat 
alle lidstaten partij zijn bij de nucleaire 
veiligheidsnormen van de IAEA en dat ze 
alle verplicht zijn de bepalingen van de in 
2009 aangenomen "veiligheidsrichtlijn" 
na te leven en uit te voeren;

Or. en

Amendement 130
Fiona Hall, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. merkt op dat de verschillen tussen de 
lidstaten leiden tot uiteenlopende 
benaderingen van de regelgeving op het 
gebied van nucleaire veiligheid;

19. merkt op dat de verschillen tussen de 
lidstaten leiden tot uiteenlopende 
benaderingen van de regelgeving op het 
gebied van nucleaire veiligheid; roept 
daarom op tot een doeltreffende en 
ambitieuze richtlijn betreffende nucleaire 
veiligheid, die zal resulteren in de definitie 
en de uitvoering van bindende nucleaire 
veiligheidsnormen conform de laatste 
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ontwikkelingen;  

Or. en

Amendement 131
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. merkt op dat de verschillen tussen de 
lidstaten leiden tot uiteenlopende 
benaderingen van de regelgeving op het 
gebied van nucleaire veiligheid;

19. merkt op dat de verschillen tussen de 
lidstaten kunnen leiden tot uiteenlopende 
benaderingen, maar dat deze alle 
geïnspireerd zijn op de nucleaire 
veiligheidsnormen van de IAEA, en de 
bepalingen van de in 2009 aangenomen 
"veiligheidsrichtlijn" moeten naleven;

Or. en

Amendement 132
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. merkt op dat de verschillen tussen de 
lidstaten leiden tot uiteenlopende 
benaderingen van de regelgeving op het 
gebied van nucleaire veiligheid;

19. merkt op dat de verschillen tussen de 
lidstaten kunnen leiden tot uiteenlopende 
benaderingen, maar dat deze alle 
geïnspireerd zijn op de nucleaire 
veiligheidsnormen van de IAEA, en de 
bepalingen van de in 2009 aangenomen 
"veiligheidsrichtlijn" moeten naleven;

Or. en
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Amendement 133
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. merkt op dat de verschillen tussen de 
lidstaten leiden tot uiteenlopende 
benaderingen van de regelgeving op het 
gebied van nucleaire veiligheid;

19. merkt op dat de verschillen tussen de 
lidstaten leiden tot uiteenlopende 
benaderingen van de regelgeving op het 
gebied van nucleaire veiligheid, die de 
beste beveiligingsnormen moet 
waarborgen;

Or. en

Amendement 134
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderkent dat volgens de mededeling 
van de Commissie en het "peer review"-
verslag van de Ensreg de stresstests hebben 
laten zien dat periodieke 
veiligheidsbeoordelingen een toegevoegde 
waarde vormen als efficiënt hulpmiddel om 
de veiligheid en de degelijkheid van 
kerncentrales te handhaven en te 
verbeteren; wijst bijvoorbeeld op het 
standpunt van de Ensreg dat er ten minste 
elke 10 jaar een herbeoordeling moet 
plaats vinden van de risico's op 
natuurrampen en van de daartoe getroffen 
voorzieningen binnen de kerncentrales; 
doet de aanbeveling dat de herziening van 
het wettelijk kader inzake nucleaire 
veiligheid ook geldt voor de 
overeenkomstige bepalingen;

20. onderkent dat volgens de mededeling 
van de Commissie en het "peer review"-
verslag van de Ensreg de stresstests hebben 
laten zien dat periodieke 
veiligheidsbeoordelingen een toegevoegde 
waarde vormen als efficiënt hulpmiddel om 
de veiligheid en de degelijkheid van 
kerncentrales te handhaven en te 
verbeteren; wijst bijvoorbeeld op het 
standpunt van de Ensreg dat er ten minste 
elke 5 of 10 jaar een herbeoordeling moet 
plaats vinden van de risico's op 
natuurrampen en van de daartoe getroffen 
voorzieningen binnen de kerncentrales; 
doet de aanbeveling dat periodieke 
beoordelingen gebaseerd moeten zijn op 
gemeenschappelijke veiligheidsnormen en 
dat de herziening van het wettelijk kader 
inzake nucleaire veiligheid ook moet 
gelden voor de overeenkomstige 
bepalingen;
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Or. ro

Amendement 135
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de op stapel staande 
herziening van de Verordening betreffende 
nucleaire veiligheid, die de mogelijkheid 
biedt om aanzienlijke verbeteringen aan te 
brengen op terreinen als 
veiligheidsprocedures en -kaders, de rol, 
onafhankelijkheid en middelen van 
nucleaire regelgevende instanties, openheid 
en transparantie, en controle en verificatie;
onderstreept dat bij de herziening van het 
wettelijk kader inzake nucleaire veiligheid 
rekening moet worden gehouden met 
doorlopende internationale activiteiten, 
onder andere op IAEA-niveau;

21. is verheugd over de op stapel staande 
herziening van de Verordening betreffende 
nucleaire veiligheid, die de mogelijkheid 
biedt om aanzienlijke verbeteringen aan te 
brengen op terreinen als 
veiligheidsprocedures en -kaders, de rol, 
onafhankelijkheid en middelen van 
nucleaire regelgevende instanties, openheid 
en transparantie, en controle en verificatie; 
verzoekt de Commissie in dit verband met 
een voorstel te komen dat gericht is op het 
garanderen van de absolute 
onafhankelijkheid van de nationale 
regelgevende instanties op het gebied van 
kernenergie; onderstreept dat bij de 
herziening van het wettelijk kader inzake 
nucleaire veiligheid rekening moet worden 
gehouden met doorlopende internationale 
activiteiten, onder andere op IAEA-niveau;

Or. en

Amendement 136
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de op stapel staande 
herziening van de Verordening betreffende 
nucleaire veiligheid, die de mogelijkheid 
biedt om aanzienlijke verbeteringen aan te 
brengen op terreinen als 

21. is verheugd over de op stapel staande 
herziening van de Verordening betreffende 
nucleaire veiligheid, die moet resulteren in 
de definitie en de uitvoering van bindende 
nucleaire veiligheidsnormen die voldoen 
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veiligheidsprocedures en -kaders, de rol, 
onafhankelijkheid en middelen van 
nucleaire regelgevende instanties, openheid 
en transparantie, en controle en verificatie;
onderstreept dat bij de herziening van het 
wettelijk kader inzake nucleaire veiligheid 
rekening moet worden gehouden met 
doorlopende internationale activiteiten, 
onder andere op IAEA-niveau;

aan de laatste ontwikkelingen en andere
aanzienlijke verbeteringen aan te brengen 
op terreinen als veiligheids- en 
beveiligingsprocedures en -kaders, de rol, 
onafhankelijkheid en middelen van 
nucleaire regelgevende instanties, openheid 
en transparantie, en controle en verificatie; 
onderstreept dat bij de herziening van het 
wettelijk kader inzake nucleaire veiligheid 
rekening moet worden gehouden met 
doorlopende internationale activiteiten, 
onder andere op IAEA-niveau;

Or. en

Amendement 137
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de op stapel staande 
herziening van de Verordening betreffende 
nucleaire veiligheid, die de mogelijkheid 
biedt om aanzienlijke verbeteringen aan te 
brengen op terreinen als 
veiligheidsprocedures en -kaders, de rol, 
onafhankelijkheid en middelen van 
nucleaire regelgevende instanties, openheid 
en transparantie, en controle en verificatie;
onderstreept dat bij de herziening van het 
wettelijk kader inzake nucleaire veiligheid 
rekening moet worden gehouden met 
doorlopende internationale activiteiten, 
onder andere op IAEA-niveau;

21. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om de Verordening betreffende 
nucleaire veiligheid krachtiger te maken, 
die de mogelijkheid biedt om met bewijzen 
gestaafde verbeteringen te overwegen en 
waar nodig aan te brengen op terreinen als 
veiligheidsprocedures en -kaders, 
rolverdelingen en verantwoordelijkheden, 
onafhankelijkheid en middelen van 
nucleaire regelgevende instanties, openheid 
en transparantie, en controle en verificatie; 
onderstreept dat bij de herziening van het 
wettelijk kader inzake nucleaire veiligheid 
rekening moet worden gehouden met 
doorlopende internationale activiteiten, 
onder andere op IAEA-niveau;

Or. en

Amendement 138
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Giles Chichester



PE500.594v01-00 84/95 AM\919991NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de op stapel staande 
herziening van de Verordening betreffende 
nucleaire veiligheid, die de mogelijkheid 
biedt om aanzienlijke verbeteringen aan te 
brengen op terreinen als 
veiligheidsprocedures en -kaders, de rol, 
onafhankelijkheid en middelen van 
nucleaire regelgevende instanties, openheid 
en transparantie, en controle en verificatie;
onderstreept dat bij de herziening van het 
wettelijk kader inzake nucleaire veiligheid 
rekening moet worden gehouden met 
doorlopende internationale activiteiten, 
onder andere op IAEA-niveau;

21. is verheugd over de op stapel staande 
herziening van de Verordening betreffende 
nucleaire veiligheid, die de mogelijkheid 
biedt om aanzienlijke verbeteringen aan te 
brengen op terreinen als 
veiligheidsprocedures en -kaders, de rol, 
onafhankelijkheid en middelen van 
nucleaire regelgevende instanties, openheid 
en transparantie, en controle en peer 
review; onderstreept dat bij de herziening 
van het wettelijk kader inzake nucleaire 
veiligheid rekening moet worden gehouden 
met doorlopende internationale activiteiten, 
onder andere op IAEA-niveau;

Or. en

Amendement 139
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de op stapel staande 
herziening van de Verordening betreffende 
nucleaire veiligheid, die de mogelijkheid 
biedt om aanzienlijke verbeteringen aan te 
brengen op terreinen als 
veiligheidsprocedures en -kaders, de rol, 
onafhankelijkheid en middelen van 
nucleaire regelgevende instanties, openheid 
en transparantie, en controle en verificatie;
onderstreept dat bij de herziening van het 
wettelijk kader inzake nucleaire veiligheid 
rekening moet worden gehouden met 
doorlopende internationale activiteiten, 
onder andere op IAEA-niveau;

21. is verheugd over de op stapel staande 
herziening van de Verordening betreffende 
nucleaire veiligheid, die de mogelijkheid 
biedt om aanzienlijke verbeteringen aan te 
brengen op terreinen als 
veiligheidsprocedures en -kaders, de rol, 
onafhankelijkheid en middelen van 
nucleaire regelgevende instanties, openheid 
en transparantie, en controle en verificatie 
alsmede grensoverschrijdende beveiliging 
en grensoverschrijdend toezicht; 
onderstreept dat bij de herziening van het 
wettelijk kader inzake nucleaire veiligheid 
rekening moet worden gehouden met 
doorlopende internationale activiteiten, 
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onder andere op IAEA-niveau;

Or. en

Amendement 140
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de op stapel staande 
herziening van de Verordening betreffende 
nucleaire veiligheid, die de mogelijkheid 
biedt om aanzienlijke verbeteringen aan te 
brengen op terreinen als 
veiligheidsprocedures en -kaders, de rol, 
onafhankelijkheid en middelen van 
nucleaire regelgevende instanties, openheid 
en transparantie, en controle en verificatie;
onderstreept dat bij de herziening van het 
wettelijk kader inzake nucleaire veiligheid 
rekening moet worden gehouden met 
doorlopende internationale activiteiten, 
onder andere op IAEA-niveau;

21. is verheugd over de op stapel staande 
herziening van de Verordening betreffende 
nucleaire veiligheid, die de mogelijkheid 
biedt om aanzienlijke verbeteringen aan te 
brengen op terreinen als 
veiligheidsprocedures en -kaders, de rol, 
onafhankelijkheid en middelen van 
nucleaire regelgevende instanties, openheid 
en transparantie, en controle en peer 
reviews; onderstreept dat bij de herziening 
van het wettelijk kader inzake nucleaire 
veiligheid rekening moet worden gehouden 
met doorlopende internationale activiteiten, 
onder andere op IAEA-niveau;

Or. en

Amendement 141
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de op stapel staande 
herziening van de Verordening betreffende 
nucleaire veiligheid, die de mogelijkheid 
biedt om aanzienlijke verbeteringen aan te 
brengen op terreinen als 
veiligheidsprocedures en -kaders, de rol, 
onafhankelijkheid en middelen van 

21. is verheugd over de op stapel staande 
herziening van de Verordening betreffende 
nucleaire veiligheid, die de mogelijkheid 
biedt om aanzienlijke verbeteringen aan te 
brengen op terreinen als veiligheids- en 
beveiligingsprocedures en -kaders, de rol, 
onafhankelijkheid en middelen van 
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nucleaire regelgevende instanties, openheid 
en transparantie, en controle en verificatie;
onderstreept dat bij de herziening van het 
wettelijk kader inzake nucleaire veiligheid 
rekening moet worden gehouden met 
doorlopende internationale activiteiten, 
onder andere op IAEA-niveau;

nucleaire regelgevende instanties, openheid 
en transparantie, en controle en verificatie; 
onderstreept dat bij de herziening van het 
wettelijk kader inzake nucleaire veiligheid 
rekening moet worden gehouden met 
doorlopende internationale activiteiten, 
onder andere op IAEA-niveau;

Or. en

Amendement 142
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is van mening dat nucleaire 
veiligheid een bron van zorg is voor de 
hele Europese Unie en dat het 
subsidiariteitsbeginsel daarop slechts ten 
dele van toepassing is; dringt daarom aan 
op herziening van het Euratom-Verdrag 
om de bevoegdheden van de EU in deze 
sector uit te breiden, het Europees 
Parlement via de gewone 
wetgevingsprocedure bij de materie te 
betrekken teneinde meer transparantie te 
bewerkstelligen, en daarbij rekening te 
houden met de in het Verdrag van 
Lissabon neergelegde doelstellingen van 
het energiebeleid;

Or. en

Amendement 143
Werner Langen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. onderkent dat de aanbevelingen moeten 
worden opgevolgd en dat de mate waarin 
het toepassingsgebied van de periodieke 
veiligheidsbeoordeling uitgebreid dient te 
worden, moet worden vastgesteld; herhaalt 
het belang van nauwe 
grensoverschrijdende samenwerking en de 
uitwisseling van de optimale 
werkmethoden bij deze aangelegenheden;

22. onderkent dat de aanbevelingen moeten 
worden opgevolgd en dat de mate waarin 
het toepassingsgebied van de periodieke 
veiligheidsbeoordeling uitgebreid dient te 
worden, moet worden vastgesteld; 
benadrukt het belang van nauwe 
grensoverschrijdende samenwerking en de 
uitwisseling van de optimale 
werkmethoden bij deze aangelegenheden 
en bij de coördinatie en informatie; is van 
mening dat tevens de 
grensoverschrijdende beveiliging en 
grensoverschrijdend toezicht moeten 
worden gewaarborgd; vindt dat in dit 
verband rekening moet worden gehouden 
met de mensen die in een straal van 50 km 
van een kerncentrale wonen, en dat als 
het de meerderheid van de inwoners van 
een naburige lidstaat betreft, ook de 
bevoegde autoriteit van de naburige 
lidstaat moet worden betrokken bij de 
besluitvorming;

Or. en

Amendement 144
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderkent dat de aanbevelingen moeten 
worden opgevolgd en dat de mate waarin 
het toepassingsgebied van de periodieke 
veiligheidsbeoordeling uitgebreid dient te 
worden, moet worden vastgesteld; herhaalt 
het belang van nauwe 
grensoverschrijdende samenwerking en de 
uitwisseling van de optimale 
werkmethoden bij deze aangelegenheden;

22. onderkent dat de aanbevelingen moeten 
worden opgevolgd in nauwe 
samenwerking met de autoriteiten op het 
gebied van nucleaire veiligheid, en dat de 
mate waarin het toepassingsgebied van de 
periodieke veiligheidsbeoordeling 
uitgebreid dient te worden, moet worden 
vastgesteld; herhaalt het belang van nauwe 
grensoverschrijdende samenwerking en de 
uitwisseling van de optimale 
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werkmethoden bij deze aangelegenheden;

Or. en

Amendement 145
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderkent dat de aanbevelingen moeten 
worden opgevolgd en dat de mate waarin 
het toepassingsgebied van de periodieke 
veiligheidsbeoordeling uitgebreid dient te 
worden, moet worden vastgesteld; herhaalt 
het belang van nauwe 
grensoverschrijdende samenwerking en de 
uitwisseling van de optimale 
werkmethoden bij deze aangelegenheden;

22. onderkent dat de aanbevelingen moeten 
worden opgevolgd in nauwe 
samenwerking met de autoriteiten op het 
gebied van nucleaire veiligheid, en dat de 
mate waarin het toepassingsgebied van de 
periodieke veiligheidsbeoordeling 
uitgebreid dient te worden, moet worden 
vastgesteld; herhaalt het belang van nauwe 
grensoverschrijdende samenwerking en de 
uitwisseling van de optimale 
werkmethoden bij deze aangelegenheden;

Or. en

Amendement 146
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. pleit ervoor dat de lidstaten met de 
deelname van de Gemeenschap passende 
voorlichting en bewustmaking bevorderen 
om burgers te informeren over de 
noodzaak en de voordelen van stresstests;

Or. en
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Amendement 147
Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de intentie van de 
Commissie om wetgeving voor te stellen 
op het vlak van nucleaire verzekeringen 
en aansprakelijkheid; verzoekt de 
Commissie in dit verband een dergelijk 
voorstel in te dienen voor het einde van 
2013;

Schrappen

Or. nl

Amendement 148
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de intentie van de 
Commissie om wetgeving voor te stellen 
op het vlak van nucleaire verzekeringen en 
aansprakelijkheid; verzoekt de Commissie 
in dit verband een dergelijk voorstel in te 
dienen voor het einde van 2013;

23. is ingenomen met de intentie van de 
Commissie om wetgeving voor te stellen 
op het vlak van nucleaire verzekeringen en 
aansprakelijkheid; verzoekt de Commissie 
in dit verband een dergelijk voorstel in te 
dienen voor het einde van 2013 om ervoor 
te zorgen dat de lidstaten en de 
buurlanden van de EU erop toezien dat 
exploitanten van kerncentrales en de 
houders van een vergunning voor de 
verwerking van kernafval bij ongevallen 
en afvalbeheer op de lange termijn 
volledig wettelijk aansprakelijk worden 
gesteld voor enige schade die door zulke 
activiteiten wordt aangericht, met inbegrip 
van schade aan het terrestrische, 
aquatische en mariene milieu;     

Or. en
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Amendement 149
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de intentie van de 
Commissie om wetgeving voor te stellen 
op het vlak van nucleaire verzekeringen en 
aansprakelijkheid; verzoekt de Commissie 
in dit verband een dergelijk voorstel in te 
dienen voor het einde van 2013;

23. is ingenomen met de intentie van de 
Commissie om wetgeving voor te stellen 
op het vlak van nucleaire verzekeringen en 
aansprakelijkheid; verzoekt de Commissie 
in dit verband een dergelijk voorstel in te 
dienen voor het einde van 2013; verzoekt 
de Commissie met klem in haar voorstel 
volledige wettelijke aansprakelijkheid op 
te nemen voor ongevallen en afvalbeheer 
op de lange termijn in verband met enige 
schade die door zulke activiteiten wordt 
veroorzaakt, met inbegrip van schade aan 
het terrestrische, aquatische en mariene 
milieu;

Or. en

Amendement 150
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de intentie van de 
Commissie om wetgeving voor te stellen 
op het vlak van nucleaire verzekeringen en 
aansprakelijkheid; verzoekt de Commissie 
in dit verband een dergelijk voorstel in te 
dienen voor het einde van 2013;

23. is ingenomen met de intentie van de 
Commissie om wetgeving voor te stellen 
op het vlak van nucleaire verzekeringen en 
aansprakelijkheid; benadrukt dat 
exploitanten van kerncentrales en 
vergunninghouders voor afvalverwerking 
volledig verzekerd moeten zijn en dat alle 
verzekeringskosten en aansprakelijkheid 
en claims in het geval van schade aan 
personen en het milieu bij ongevallen 
volledig moeten worden gedekt door de 
exploitanten en vergunninghouders, en 
verzoekt de Commissie in dit verband een 
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dergelijk voorstel in te dienen voor het 
einde van 2013;

Or. en

Amendement 151
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de intentie van de 
Commissie om wetgeving voor te stellen 
op het vlak van nucleaire verzekeringen en 
aansprakelijkheid; verzoekt de Commissie 
in dit verband een dergelijk voorstel in te 
dienen voor het einde van 2013;

23. is in dit verband ingenomen met de 
intentie van de Commissie om wetgevings-
en niet-wetgevingsinstrumenten voor te 
stellen op het vlak van nucleaire 
verzekeringen en aansprakelijkheid; wijst 
erop dat nucleaire aansprakelijkheid van 
burgers al is opgenomen in internationale 
verdragen (Parijs en Wenen);

Or. en

Amendement 152
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de intentie van de 
Commissie om wetgeving voor te stellen 
op het vlak van nucleaire verzekeringen en 
aansprakelijkheid; verzoekt de Commissie 
in dit verband een dergelijk voorstel in te 
dienen voor het einde van 2013;

23. neemt kennis van de intentie van de 
Commissie om wetgevings- en niet-
wetgevingsinstrumenten voor te stellen op 
het vlak van nucleaire verzekeringen en 
aansprakelijkheid; wijst erop dat de 
nucleaire aansprakelijkheid van burgers 
valt onder internationale verdragen 
(Parijs en Wenen);

Or. fr
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Amendement 153
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de intentie van de 
Commissie om wetgeving voor te stellen 
op het vlak van nucleaire verzekeringen en 
aansprakelijkheid; verzoekt de Commissie 
in dit verband een dergelijk voorstel in te 
dienen voor het einde van 2013;

23. neemt kennis van de intentie van de 
Commissie om wetgevings- en niet-
wetgevingsinstrumenten voor te stellen op 
het vlak van nucleaire verzekeringen en 
aansprakelijkheid; herhaalt dat wettelijke 
aansprakelijkheid op nucleair gebied valt 
onder internationale verdragen (Parijs en 
Wenen) en dat daarom de mogelijke 
meerwaarde van een Euratom-instrument 
goed moet worden overwogen;

Or. en

Amendement 154
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de intentie van de 
Commissie om wetgeving voor te stellen 
op het vlak van nucleaire verzekeringen en 
aansprakelijkheid; verzoekt de Commissie 
in dit verband een dergelijk voorstel in te 
dienen voor het einde van 2013;

23. neemt kennis van de intentie van de 
Commissie om wetgevings- en niet-
wetgevingsinstrumenten voor te stellen op 
het vlak van nucleaire verzekeringen en 
aansprakelijkheid voor het einde van 2013;

Or. en

Amendement 155
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de intentie van de 
Commissie om wetgeving voor te stellen 
op het vlak van nucleaire verzekeringen en 
aansprakelijkheid; verzoekt de Commissie 
in dit verband een dergelijk voorstel in te 
dienen voor het einde van 2013;

23. is ingenomen met de intentie van de 
Commissie om bindende wetgeving voor 
te stellen op het vlak van nucleaire 
verzekeringen en aansprakelijkheid; 
verzoekt de Commissie in dit verband een 
dergelijk voorstel in te dienen voor het 
einde van 2013;

Or. de

Amendement 156
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de EU en de lidstaten in 
naam van de democratie en met het oog 
op de betrokkenheid van het Europees 
Parlement, transparantie en volledige 
toegang van het publiek tot informatie, 
kernenergie uit hoofde van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie als alle andere energiebronnen te 
behandelen; verzoekt daarom om 
intrekking van het Euratom-Verdrag;

Or. en

Amendement 157
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. herinnert eraan dat kernenergie 
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een energiebron is, en verzoekt daarom de 
EU en de lidstaten kernenergie uit hoofde 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie op dezelfde manier 
te behandelen als andere energiebronnen; 

Or. en

Amendement 158
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de lidstaten in te stemmen 
met een nauwe betrokkenheid van het 
Europees Parlement bij wetgeving 
waarover wordt besloten in het kader van 
het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (Euratom);

Or. fr

Amendement 159
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. dringt erop aan dat bij de volgende 
verdragswijziging het Euratom-Verdrag 
in het EU-Verdrag moet worden 
opgenomen en in de normale 
wetgevingsprocedure moet worden 
geïntegreerd; 

Or. de
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Amendement 160
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. verzoekt de Commissie de taken uit 
haar energiebeleid, waaronder de 
bevordering van het gebruik van 
kernenergie, te scheiden van haar 
veiligheidstaken; wenst dat 
laatstgenoemde taken onder de 
verantwoordelijkheid van haar 
directoraten-generaal voor milieu en 
volksgezondheid vallen;

Or. en

Amendement 161
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Commissie.

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Commissie, de 
Europese Raad, en de nationale 
parlementen.

Or. fr


