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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende steun van de Unie aan 
de bijstandprogramma's voor de ontmanteling van nucleaire installaties in Bulgarije, 
Litouwen en Slowakije
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0783),

– gezien artikel 203 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd 
(C7-0514/2011),

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Begrotingscommissie (A7-0000/2012),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 106 bis van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie dienovereenkomstig te 
wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie.

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Bij de voor de periode 2007-2013 
vastgestelde programma's heeft de 
Commissie vooral toezicht gehouden op 
de budgettaire toepassing van de 
financiële middelen en op de 
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projectuitvoering, en minder op de mate 
van bereikte voortgang in de richting van 
de programmadoelstellingen in hun 
geheel. Onvoldoende meting van de 
vorderingen bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de programma's en 
ontoereikend toezicht op het gebruik van 
de middelen heeft ertoe geleid dat 
niemand aansprakelijk is voor de algehele 
prestaties van de programma's.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Na het verzoek van Bulgarije, Litouwen 
en Slowakije om verdere financiering werd 
in het voorstel van de Commissie voor het 
volgende meerjarig financieel kader voor 
de periode 2014-2020: ''Een begroting voor 
Europa 2020'' een bedrag van 700 miljoen 
euro uit de algemene begroting van de 
Europese Unie bestemd voor nucleaire 
veiligheid en ontmanteling. Van dit bedrag 
is 500 miljoen euro in prijzen van 2011, 
wat overeenkomt met ongeveer 553 
miljoen euro in de huidige prijzen, 
uitgetrokken voor een nieuw programma
voor verdere steun aan de ontmanteling 
van eenheden 1-2 van de V1-kerncentrale 
van Bohunice en eenheden 1-2 van de 
kerncentrale van Ignalina gedurende de 
periode van 2014 tot 2017 en eenheden 1-4 
van de kerncentrale van Kozloduy 
gedurende de periode 2014 tot en met 
2020. De financiering in het kader van dit 
nieuwe programma dient op een geleidelijk 
afnemende manier beschikbaar te worden 
gesteld.

(6) Na het verzoek van Bulgarije, Litouwen 
en Slowakije om verdere financiering werd 
in het voorstel van de Commissie voor het 
volgende meerjarig financieel kader voor 
de periode 2014-2020: ''Een begroting voor 
Europa 2020'' een bedrag van 700 miljoen 
euro uit de algemene begroting van de 
Europese Unie bestemd voor nucleaire 
veiligheid en ontmanteling. Van dit bedrag 
is 500 miljoen euro in prijzen van 2011, 
wat overeenkomt met ongeveer 553 
miljoen euro in de huidige prijzen, 
uitgetrokken voor een nieuw programma 
voor verdere steun aan de ontmanteling 
van eenheden 1-2 van de V1-kerncentrale 
van Bohunice en eenheden 1-2 van de 
kerncentrale van Ignalina gedurende de 
periode van 2014 tot 2017 en eenheden 1-4 
van de kerncentrale van Kozloduy 
gedurende de periode 2014 tot en met 
2020. De financiering in het kader van dit 
nieuwe programma dient op een geleidelijk 
afnemende manier beschikbaar te worden 
gesteld. De steun die onder deze 
verordening valt, moet helpen zorgen voor 
een geslaagde omschakeling van de 
kerncentrales van een operationele 
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situatie naar een ontmantelingssituatie.

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De Commissie zal zorgen voor een 
effectieve controle van de evolutie van het 
ontmantelingsproces om de hoogste 
toegevoegde waarde voor de Unie te 
verzekeren van de financiering die in het 
kader van deze verordening wordt 
toegewezen, ook al ligt de 
eindverantwoordelijkheid voor de 
ontmanteling bij de lidstaten. Dit omvat 
effectieve prestatiemetingen en de 
beoordeling van corrigerende maatregelen 
tijdens het programma.

(11) De Commissie zal zorgen voor een 
effectieve controle van de evolutie van het 
ontmantelingsproces om de hoogste 
toegevoegde waarde voor de Unie te 
verzekeren van de financiering die in het 
kader van deze verordening wordt 
toegewezen, ook al ligt de 
eindverantwoordelijkheid voor de 
ontmanteling bij de lidstaten. Dit omvat 
effectieve prestatiemetingen en de 
beoordeling van corrigerende maatregelen 
tijdens het programma. Deze controle moet 
steunen op de vaststelling van 
betekenisvolle prestatie-indicatoren die zo 
nodig makkelijk kunnen worden gebruikt 
voor toezicht en rapportage.

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene doelstelling van het 
programma is de betrokken lidstaten 
bijstand te verlenen om te komen tot een 
onomkeerbare toestand in het 
ontmantelingsproces van de eenheden 1 tot 
en met 4 van de kerncentrale van 
Kozloduy, de eenheden 1 en 2 van de 
kerncentrale van Ignalina en de eenheden 1 
en 2 van de V1-kerncentrale van Bohunice, 

1. De algemene doelstelling van het 
programma is de betrokken lidstaten 
bijstand te verlenen om te komen tot een 
onomkeerbare toestand in het 
ontmantelingsproces van de eenheden 1 tot 
en met 4 van de kerncentrale van 
Kozloduy, de eenheden 1 en 2 van de 
kerncentrale van Ignalina en de eenheden 1 
en 2 van de V1-kerncentrale van Bohunice, 
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in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan, terwijl het 
hoogste veiligheidsniveau wordt 
aangehouden.

in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan, terwijl het 
hoogste veiligheidsniveau wordt 
aangehouden, overeenkomstig Richtlijn 
96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 
1996 tot vaststelling van de basisnormen 
voor de bescherming van de gezondheid 
der bevolking en der werkers tegen de aan 
ioniserende straling verbonden gevaren1.
____________________

1 PB L 159 van 29.6.1996, blz. 1.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) veilig beheer van de langdurige 
opslag of verwijdering van 
ontmantelingsafval in overeenstemming 
met een uitvoerig plan voor afvalbeheer, 
te meten aan de hand van de hoeveelheid 
en het type opgeslagen en verwijderd afval 
in verhouding tot de totale voortgebrachte 
hoeveelheid afval.

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) veilig beheer van de langdurige 
opslag of verwijdering ontmantelingsafval 
in overeenstemming met een uitvoerig 
afvalbeheer, te meten aan de hand van de 
hoeveelheid en het type opgeslagen en 
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verwijderd afval in verhouding tot de 
totale voortgebrachte hoeveelheid afval.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) veilig beheer van de langdurige 
opslag of verwijdering ontmantelingsafval 
in overeenstemming met een uitvoerig 
afvalbeheer, te meten aan de hand van de 
hoeveelheid en het type opgeslagen en 
verwijderd afval in verhouding tot de 
totale voortgebrachte hoeveelheid afval.

Or. en

Motivering

De langdurige opslag van afval moet voldoen aan de opslagrichtlijn. De traceerbaarheid van 
het afval verhoogt de veiligheid en voorkomt ongecontroleerd verkeer van besmet afval. Bij 
geologische opslag moet de richtlijn inzake grondwater in acht worden genomen. Contacten 
met het Technologisch platform Implementatie van geologische berging van radioactief afval 
kunnen nuttig zijn aangezien dit platform bedoeld is als instrument om vertrouwen te wekken 
in de veiligheid en de implementatie van diepe geologische opslag.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële middelen voor de uitvoering 
van het programma voor de periode 2014 
tot en met 2020 bedragen 552 947 000 euro 
in de huidige prijzen.

De financiële middelen voor de uitvoering 
van het programma voor de periode 2014 
tot en met 2020 bedragen [552 947 000]
euro in de huidige prijzen.

Or. en
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Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 208 503 000 euro voor het Kozloduy-
programma voor de periode 2014 tot en 
met 2020;

(a) [208 503 000] euro voor het Kozloduy-
programma voor de periode 2014 tot en 
met 2020;

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 229 629 000 euro voor het Ignalina-
programma voor de periode 2014 tot en 
met 2017;

(b) [229 629 000] euro voor het Ignalina-
programma voor de periode 2014 tot en 
met 2017;

Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) 114 815 000 euro voor het Bohunice-
programma voor de periode 2014 tot en 
met 2017.

(c) [114 815 000] euro voor het Bohunice-
programma voor de periode 2014 tot en 
met 2017.

Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tegen het einde van 2015 zal de
Commissie de prestaties van het 
programma beoordelen en de voortgang 
van de programma's voor Kozloduy, 
Ignalina en Bohunice vergelijken met de in 
artikel 2, lid 3 bedoelde mijlpalen en 
streefdatums in het kader van de in artikel 
8 bedoelde tussentijdse evaluatie. Op grond 
van de resultaten van deze beoordeling is 
het mogelijk dat de Commissie de omvang 
van de aan het programma toegewezen 
kredieten zal herzien, evenals de 
programmaperiode en de verdeling ervan 
tussen de programma's voor Kozloduy, 
Ignalina en Bohunice.

2. Op basis van een vooraf vastgesteld 
gedetailleerd programma zal de 
Commissie tegen het einde van 2015 de 
prestaties van het programma beoordelen 
en de voortgang van de programma's voor 
Kozloduy, Ignalina en Bohunice 
vergelijken met de in artikel 2, lid 3 
bedoelde mijlpalen en streefdatums in het 
kader van de in artikel 8 bedoelde 
tussentijdse evaluatie. Op grond van de 
resultaten van deze beoordeling is het 
mogelijk dat de Commissie de omvang van 
de aan het programma toegewezen 
kredieten zal herzien, evenals de 
programmaperiode en de verdeling ervan 
tussen de programma's voor Kozloduy, 
Ignalina en Bohunice.

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële middelen voor de 
programma's van Kozloduy, Ignalina, en 
Bohunice kunnen ook worden aangewend 
voor uitgaven in verband met de 
voorbereidende werkzaamheden, 
monitoring, controle, doorlichting en 
evaluatie die vereist zijn voor het beheer 
van het programma en het behalen van de 
doelstellingen; met name studies, 
vergaderingen met deskundigen, informatie 
en communicatie, waaronder 
bedrijfscommunicatie over de 
beleidsprioriteiten van de Europese Unie 
voor zover zij betrekking hebben op de 
algemene doelstellingen van deze 
verordening, uitgaven in verband met IT-
netwerken die bedoeld zijn voor de 

De financiële middelen voor de 
programma's van Kozloduy, Ignalina, en 
Bohunice kunnen ook worden aangewend 
voor uitgaven in verband met de 
voorbereidende werkzaamheden, 
monitoring, controle, doorlichting en 
evaluatie die vereist zijn voor het beheer 
van het programma en het behalen van de 
doelstellingen, met name studies, 
vergaderingen met deskundigen, informatie 
en communicatie, waaronder 
bedrijfscommunicatie over de 
beleidsprioriteiten van de Europese Unie 
voor zover zij betrekking hebben op de 
algemene doelstellingen van deze 
verordening. Ook uitgaven in verband met 
IT-netwerken die bedoeld zijn voor de 
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verwerking en uitwisseling van informatie, 
samen met alle andere kosten voor 
technische en administratieve bijstand die 
door de Commissie worden opgelopen 
voor het beheer van het programma.

verwerking en uitwisseling van informatie, 
samen met alle andere kosten voor 
technische en administratieve bijstand die 
door de Commissie worden opgelopen 
voor het beheer van het programma, 
kunnen worden gedekt.

Or. en

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Alles moet in het werk worden 
gesteld om de medefinanciering in het 
kader van de pretoetredingssteun en de 
bijstand die in de periode 2007-2013 is 
verleend voor de 
ontmantelingswerkzaamheden in alle drie 
de lidstaten voort te zetten en zo nodig 
medefinanciering uit andere bronnen aan 
te trekken.

Or. en

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 dienen 
Bulgarije, Litouwen en Slowakije te
voldoen aan de volgende ex-
antevoorwaarden:

1. Uiterlijk 1 januari 2014 dienen 
Bulgarije, Litouwen en Slowakije de 
nodige maatregelen te nemen om ervoor 
te zorgen dat zij voldoen aan de volgende 
ex-antevoorwaarden:

Or. en
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Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) naleving van het acquis van de Unie; 
meer bepaald op het vlak van nucleaire 
veiligheid, de omzetting in nationale 
wetgeving van Richtlijn 2009/71/Euratom 
van de Raad inzake nucleaire veiligheid en 
Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad 
inzake het beheer van verbruikte splijtstof 
en radioactief afval;

(a) naleving van het acquis van het 
Euratom-Verdrag op het vlak van 
nucleaire veiligheid, meer bepaald wat de 
omzetting in nationale wetgeving van 
Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad 
inzake nucleaire veiligheid en Richtlijn 
2011/70/Euratom van de Raad inzake het 
beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval betreft;

Or. en

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vaststelling van een nationaal 
rechtskader dat voorziet in passende 
bepalingen voor de tijdige inzameling van
nationale financiële middelen ten behoeve 
van de veilige voltooiing van de 
ontmanteling overeenkomstig de 
toepasselijke voorschriften inzake 
staatssteun;

(b) vaststelling van een algemeen 
financieringsplan waarin de volledige 
kosten van de veilige voltooiing van de 
ontmanteling van de kernreactoreenheden 
die onder deze verordening vallen, alsook 
de financieringsbronnen duidelijk worden 
vermeld, en dat wordt verankerd in een 
nationaal wettelijk kader, overeenkomstig 
de toepasselijke voorschriften inzake 
staatssteun;

Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voorlegging aan de Commissie van een (c) voorlegging aan de Commissie van een 
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herzien, uitvoerig ontmantelingsplan. herzien, uitvoerig ontmantelingsplan, 
uitgesplitst tot op het niveau van de 
ontmantelingswerkzaamheden, een 
tijdschema en de overeenkomstige 
kostenstructuur, volgens een 
internationaal erkende norm voor de 
raming van ontmantelingskosten.

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Vóór 1 januari 2014 verstrekken 
Bulgarije, Litouwen en Slowakije de 
informatie waaruit blijkt dat zij aan 
bovengenoemde ex-antevoorwaarden 
voldoen.

Or. en

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt één gezamenlijk 
jaarlijks werkprogramma vast voor de 
programma's voor Kozlodiu, Ignalina en 
Bohunice, met vermelding van de 
doelstellingen, de verwachte resultaten, 
gerelateerde indicatoren en het tijdschema 
voor het gebruik van middelen in het kader 
van elke jaarlijkse financiële vastlegging.

1. Aan het begin van elk jaar van de
periode 2014-2020 stelt de Commissie één 
gezamenlijk jaarlijks werkprogramma vast 
voor de programma's voor Kozlodiu, 
Ignalina en Bohunice, met respectievelijk
vermelding van de doelstellingen, de 
verwachte resultaten, gerelateerde
prestatie-indicatoren en het tijdschema 
voor het gebruik van middelen in het kader 
van elke jaarlijkse financiële vastlegging.

Or. en



PR\905128NL.doc 15/21 PE491.251v01-00

NL

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aan het eind van elk jaar van de 
periode 2014-2020 dient de Commissie 
een evaluatieverslag in over de uitvoering 
van de gezamenlijke jaarlijkse 
werkprogramma's. Dit verslag dient als 
basis voor de vaststelling van de volgende 
jaarlijkse werkprogramma's.

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt uiterlijk op 31 
december 2014 gedetailleerde 
uitvoeringsprocedures vast voor de gehele 
duur van het programma. In het besluit 
waarbij de uitvoeringsprocedures worden 
vastgesteld, worden ook de verwachte 
resultaten, activiteiten en de bijbehorende 
prestatie-indicatoren voor de programma's 
in verband met Kozloduy, Ignalina en 
Bohunice omschreven. Het besluit bevat de 
in artikel 4, lid 1, onder c), herziene 
ontmantelingsplannen die als uitgangspunt 
dienen voor de bewaking van de 
vooruitgang en het tijdig behalen van de 
verwachte resultaten.

2. De Commissie stelt uiterlijk op 31 
december 2014 gedetailleerde 
uitvoeringsprocedures vast voor de gehele 
duur van het programma. In het besluit 
waarbij de uitvoeringsprocedures worden 
vastgesteld, worden ook de verwachte
algemene en specifieke resultaten, 
activiteiten, gedetailleerde mijlpalen 
alsook de bijbehorende prestatie-
indicatoren voor de programma's in 
verband met Kozloduy, Ignalina en 
Bohunice omschreven. Het besluit bevat de 
in artikel 4, lid 1, onder c), herziene 
ontmantelingsplannen die als uitgangspunt 
dienen voor de bewaking van de 
vooruitgang en het tijdig behalen van de 
verwachte resultaten.

Or. en
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Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evaluatie Tussentijdse evaluatie

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt uiterlijk einde 2015 
een evaluatieverslag op betreffende het 
behalen van de doelstellingen van alle 
maatregelen, voor wat betreft resultaten en 
effecten, de doeltreffendheid van de 
aanwending van de middelen en de 
toegevoegde waarde voor de Unie, met het 
oog op een besluit om de maatregelen te 
wijzigen of op te schorten. De evaluatie 
heeft verder betrekking op de ruimte voor 
vereenvoudiging, de interne en externe 
samenhang en de blijvende relevantie van 
alle doelstellingen. Zij houdt rekening met 
evaluatieresultaten betreffende de 
langdurige effecten van de voorafgaande 
maatregelen.

1. In nauwe samenwerking met de
lidstaten en de begunstigden stelt de
Commissie uiterlijk einde 2015 een
tussentijds evaluatieverslag op betreffende 
het behalen van de doelstellingen van alle 
maatregelen, voor wat betreft resultaten en 
effecten, de doeltreffendheid van de 
aanwending van de middelen en de 
toegevoegde waarde voor de Unie, met het 
oog op een besluit om de maatregelen te 
wijzigen of op te schorten. Op grond van
de resultaten van deze beoordeling is het 
mogelijk dat de Commissie de 
geschiktheid van de aan het programma 
toegewezen kredieten en de verdeling 
ervan tussen Kozloduy, Ignalina en 
Bohunice zal herzien. De evaluatie heeft 
verder betrekking op de ruimte voor 
vereenvoudiging, de interne en externe 
samenhang en de blijvende relevantie van 
alle doelstellingen. Zij houdt rekening met 
evaluatieresultaten betreffende de 
langdurige effecten van de voorafgaande 
maatregelen.

Or. en
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Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie verricht in nauwe 
samenwerking met de lidstaten en de 
begunstigden een ex-postevaluatie. Bij de 
ex-postbeoordeling worden de 
doeltreffendheid en de efficiëntie van het 
programma en de gevolgen ervan voor de 
ontmanteling onderzocht.

Schrappen

Or. en

(Verplaatst naar artikel 8 bis (nieuw), lid 1)

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de evaluaties wordt de vooruitgang 
beoordeeld aan de hand van de in artikel 2, 
lid 2 bedoelde prestatie-indicatoren.

3. Bij de tussentijdse evaluaties wordt de 
vooruitgang beoordeeld aan de hand van de 
in artikel 2, lid 2 bedoelde prestatie-
indicatoren.

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Eindevaluatie

1. De Commissie verricht in nauwe 
samenwerking met de lidstaten en de 
begunstigden een ex-postevaluatie. Bij de 
ex-postevaluatie worden de 
doeltreffendheid en de efficiëntie van het 
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programma en de gevolgen ervan voor de 
ontmanteling onderzocht.
2. Vóór 31 december 2020 stelt de 
Commissie in nauwe samenwerking met 
de lidstaten en de begunstigden een 
eindevalutieverslag op over de 
doeltreffendheid en efficiëntie van het 
programma en de doeltreffendheid van de 
gefinancierde maatregelen qua effecten, 
aanwending van de middelen en 
toegevoegde waarde voor de Unie.
3. Bij de eindevaluatie wordt de 
vooruitgang beoordeeld aan de hand van 
de in artikel 2, lid 2, bedoelde prestatie-
indicatoren.
4. De Commissie legt de conclusies van 
deze evaluatie voor aan het Europees 
Parlement en de Raad.
5. De Commissie houdt rekening met de 
diverse deskundigheid en strategieën 
inzake ontmanteling die deze lidstaten 
gebruiken, teneinde te onderzoeken hoe 
de aanpak van ontmanteling in de Unie 
mogelijk kan worden geharmoniseerd 
zodat de nodige kennis tijdig wordt 
bijeengebracht om het 
concurrentievermogen van de nucleaire 
sector in de Unie op dat gebied te 
verbeteren.

Or. en

Motivering

In heel Europa zijn er steeds meer kerncentrales die reeds worden ontmanteld of op korte tot 
middellange termijn zullen worden ontmanteld. Daarom moet de Europese industrie op dat 
gebied deskundigheid opdoen om een wereldleider te worden. Waarschijnlijk zal een derde 
van de 143 reactoren in de EU tegen 2025 moeten worden stilgelegd (COM(2007)794 
definitief).
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EXPLANATORY STATEMENT

The three countries, Lithuania, Slovakia and Bulgaria, operated old nuclear reactors which the 
international community concluded were too dated and could not be cost effectively upgraded 
to meet the minimum required safety standards. In the context of the negotiations for 
accession to the European Union, the three countries took the commitment to close and 
subsequently decommission these nuclear reactors on fixed dates. Recognising the 
exceptional social, environmental, economic and financial burden that early closure 
represented, and the European Union committed itself to provide financial assistance until the 
end of 2013 for both the decommissioning of these reactor units and contributing towards 
addressing the consequences of early closure. 

In the pre-accession period assistance was provided to Lithuania and Slovakia through the 
PHARE1 programme. Following accession between 2004-2006 assistance was provided under 
the Protocols to the Act of Accession and since 2007, Council Regulations for Lithuania2 and 
Slovakia3 ensure that the assistance continues for the period 2007-2013.

For Bulgaria in the pre-accession period up to 2007 the EU had contributed to the 
decommissioning of the Kozloduy NPP through the PHARE programme, assistance for the 
period 2007-2009 was provided under the Protocol to the Treaty of Accession. In 2009 
Bulgaria requested a prolongation of the funding assistance in order to proceed with a revised 
immediate decommissioning strategy, and the Council Regulation4 ensures that the assistance 
continues for the period 2010-2013.

The total assistance from the European Union to the three Member States until end of 2013 
foresees € 2 847.8 million (€1367 million for Lithuania, €613 million for Slovakia and €867.8 
million for Bulgaria). 

In March 2011 the recipient Member States updated their decommissioning cost estimates to 
reach €5 300 million Euros, leaving a suggested shortfall of €2 500 million when comparing 
to the funding currently available at national and programme level. The absence of sufficient 
funding arrangements puts the completion of the decommissioning processes at risk.

Legal basis

In the case of Lithuania, the 2003 Treaty of Accession explicitly foresees the possibility for 
further financing for decommissioning (Ignalina units 1-2) beyond 2006. 
In the case of Bulgaria (Kozloduy units 1-4), Article 30 of the 2005 Act of Accession refers 
only to the period 2007-2009. 
In the case of Slovakia (Bohunice 1-2 units) the 2003 Treaty of Accession refers only to the 
period 2004-2006. 
The Act and the Treaty do not provide a specific legal basis for Bulgaria and Slovakia for 

                                               
1 Programme of aid to central and east European countries
2 OJ L 411, 30.12.2006, p.10
3 OJ L 131, 23.5.2007, p.1
4 OJ L 189, 13.7.2010, p.9
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continued support beyond 2009/2006 as it did in the case of Lithuania. The Treaty of 
Accession and Article 30 of the Act of Accession can therefore not constitute an appropriate 
legal basis for putting further financing beyond 2013 in place.
The appropriate legal basis therefore is Article 203 of the Euratom Treaty. That Article 
provides that "if action by the Community should prove necessary to attain one of the 
objectives of the Community, and this Treaty has not provided the necessary powers, the 
Council shall, acting unanimously on a proposal from the Commission and after consulting 
the European Parliament, take the appropriate measures".
The current proposal foresees several simplifications: a single Council Regulation is foreseen 
for the financial Union support to Bulgaria, Lithuania and Slovakia under the 2014 – 2020 
Multiannual Financial Framework (MFF) , where previously  there were three separate and 
independent Regulations. This Regulation does not foresee any exceptions to the Financial 
Regulation.

Budgetary implication
The overall budgetary envelope covering the period 2014-2020 is € [552 947 000] in current 
prices and inline with the Commission proposal for the next Multi-Annual financial 
framework (2014-2020). This amount shall be distributed as follows: €[208 503 000] for the 
Kozloduy programme, €[229 629 000] for the Ignalina programme and €[114 815 000] for the 
Bohunice programme.

Management, audit and control

In 2007 a Member State Management Committee was put in place to assist the Commission in 
the implementation of the assistance programmes, and the Commission procedures were 
modified. A Memorandum of Understanding was signed between the Commission and the 
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and a Joint Steering Committee 
was set up with the beneficiary countries to improve the coordination of the programme.

The assistance programme has been subject to regular audits and evaluations, in addition the 
European Court of Auditors has conducted performance audits of all three programmes, the 
ECA Special Report (16/2011) is available and conclusions should be considered when 
establishing the extent of Union support. 

The Commission delegated the management of most (83%) of the EU financial assistance for 
the country programmes to the EBRD, who experience in managing nuclear decommissioning 
facilities since the early 1990s. The Commission is however ultimately responsible for the use 
of EU funds and they should therefore always be in a position to exercise its ultimate 
responsibility for the implementation of the programmes and be held accountable for the use 
of the funds. 

Responsibilities for setting up the programmes involve the Commission, the EBRD, the 
CPMA (Central Projects Management Agency), the Assembly of Contributors to the 
International Decommissioning Support Funds, Nuclear plants operators and the Member 
States concerned. The Commission did not ensure that the broad priorities set out in the 
Accession Treaties and subsequent Council Regulations were translated into a coherent set of 
detailed targets and indicators. 
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None of the abovementioned bodies has established a system to monitor and assess the 
progress towards the achievement of the overall objectives of the programmes, the decommis-
sioning of the eight reactors and the mitigation of their closure. Monitoring and reporting on 
programme achievements at all levels were therefore difficult.

It should be ensured by the Commission that the conditions for an effective, efficient and 
economical use of EU funds is in place. Objectives must be aligned with the budget made 
available and to the establishment of meaningful performance indicators, which can 
subsequently be monitored and reported on as necessary for the programme implementation 
as a whole. 

To ensure that the objectives are met and monitored, the Commission, in close cooperation 
with the Member States and beneficiaries, should conduct both an interim and final evaluation 
on the achievement of the objectives, the level of results and impacts and the efficiency of the 
use of resources. The Commission should also be permitted, based on the results of the
interim evaluation, to review the appropriateness of the appropriations allocated to the 
Programme and their distribution amongst Kozloduy, Ignalina and Bohunice.


