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11.3.2013 B7-0086/3 

Amendement  3 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

De risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") van kerncentrales in de Europese Unie 

en gerelateerde activiteiten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. benadrukt dat de stresstest geen 

methode aanreikt voor de vergelijking van 

verschillende kerncentrales, noch 

antwoord geeft op de vraag hoe veilig 

Europese kerncentrales nu eigenlijk echt 

zijn; 

Or. en 



 

AM\930110NL.doc  PE507.350v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

11.3.2013 B7-0086/4 

Amendement  4 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

De risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") van kerncentrales in de Europese Unie 

en gerelateerde activiteiten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 ter. betreurt dat de kerncentrales waar 

tijdens de stresstest de grootste 

veiligheidsproblemen zijn vastgesteld, niet 

tot sluiting zijn gedwongen; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/5 

Amendement  5 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

De risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") van kerncentrales in de Europese Unie 

en gerelateerde activiteiten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 quater. onderkent dat zolang 

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 
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11.3.2013 B7-0086/6 

Amendement  6 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

De risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") van kerncentrales in de Europese Unie 

en gerelateerde activiteiten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 quinquies. benadrukt 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 
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11.3.2013 B7-0086/7 

Amendement  7 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

De risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") van kerncentrales in de Europese Unie 

en gerelateerde activiteiten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. maakt zich ernstige zorgen over 

het feit dat geen enkele kernreactor 

gegarandeerd bestand is tegen een 

vliegramp met een groot vracht- of 

passagiersvliegtuig, of volledig kan 

worden beschermd tegen een 

terroristische aanslag, sabotage of 

oorlogshandelingen; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/8 

Amendement  8 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

De risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") van kerncentrales in de Europese Unie 

en gerelateerde activiteiten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. onderstreept dat de EU over 47 

kerncentrales met 111 reactoren beschikt 

waarvoor geldt dat er meer dan 100 000 

mensen in een straal van 30 km wonen; 

betreurt dat de reikwijdte van de 

"stresstests" niet tot "off-site"-paraatheid in 

noodgevallen is uitgebreid, hoewel deze 

factor van groot belang is voor het 

beperken van de effecten van een 

mogelijke ramp met een kerncentrale voor 

de bevolking; juicht het toe dat de 

Commissie, ondersteund door de Ensreg, 

de aanzet heeft gegeven voor een studie 

naar grensoverschrijdende regio's in de 

EU en gevraagd heeft om uiterlijk eind 

2013 aanbevelingen te krijgen over onder 

andere "off-site" preventieve maatregelen, 

en verzoekt dat de resultaten van deze 

studie ten laatste eind 2014 bekend 

worden gemaakt; beveelt in dit verband 

aan de bevoegde grensoverschrijdende 

autoriteiten op nationaal en regionaal 

niveau bij dit proces te betrekken, 

bijvoorbeeld daar waar het gaat om hun 

actieplannen op het gebied van veiligheid 

en hun ervaringen met informatie- en 

communicatieprocessen voor kerncentrales 

die in de onmiddellijke nabijheid van de 

landsgrenzen zijn gebouwd; 

13. onderstreept dat de EU over 47 

kerncentrales met 111 reactoren beschikt 

waarvoor geldt dat er meer dan 100 000 

mensen in een straal van 30 km wonen; 

betreurt dat de reikwijdte van de 

"stresstests" niet tot "off-site"-paraatheid in 

noodgevallen is uitgebreid, hoewel deze 

factor van groot belang is voor het 

beperken van de effecten van een 

mogelijke ramp met een kerncentrale voor 

de bevolking; vraagt de Commissie als 

onderdeel van de aangekondigde 

verordening betreffende nucleaire 

veiligheid aanbevelingen te doen over 

grensoverschrijdende en binnenlandse 

"off-site" preventieve maatregelen; beveelt 

in dit verband aan de bevoegde 

grensoverschrijdende autoriteiten op 

nationaal en regionaal niveau bij dit proces 

te betrekken, bijvoorbeeld daar waar het 

gaat om hun actieplannen op het gebied 

van veiligheid en hun ervaringen met 

informatie- en communicatieprocessen 

voor kerncentrales die in de onmiddellijke 

nabijheid van de landsgrenzen zijn 

gebouwd; 
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Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/9 

Amendement  9 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

De risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") van kerncentrales in de Europese Unie 

en gerelateerde activiteiten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. verzoekt de Commissie met klem de 

nodige aanbevelingen over "off-site" 

preventieve maatregelen te doen, rekening 

houdend met diverse niveaus van 

radioactiviteit, de duur van de 

noodsituatie (dagen, weken, maanden), 

gebieden die onmiddellijk moeten worden 

geëvacueerd (bv. een straal van 5, 10, 20, 

30 of meer dan 30 km), evacuatiecriteria, 

prioriteitscriteria voor vrijwillige 

evacuatie en criteria inzake de 

beschikbaarheid van materiaal (bv. 

vervoermiddelen); 

Or. en 



 

AM\930110NL.doc  PE507.350v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

11.3.2013 B7-0086/10 

Amendement  10 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

De risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") van kerncentrales in de Europese Unie 

en gerelateerde activiteiten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. vraagt om een doeltreffende en 

ambitieuze richtlijn betreffende nucleaire 

veiligheid die het hoogste 

veiligheidsniveau van nucleaire 

installaties garandeert, met name door de 

vaststelling en toepassing van bindende 

nucleaire-veiligheidsnormen conform de 

meest moderne werkwijzen in de EU op 

technisch, regelgevings- en operationeel 

vlak; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/11 

Amendement  11 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

De risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") van kerncentrales in de Europese Unie 

en gerelateerde activiteiten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. vraagt de Commissie een voorstel 

in te dienen om te garanderen dat de 

nationale nucleaire regelgevende 

instanties volkomen onafhankelijk zijn 

van om het even welke organisatie of 

instelling die kernenergie promoot of 

kerncentrales beheert; vraagt de 

Commissie in dit verband haar eigen 

taken op het gebied van de bevordering 

van kernenergie te scheiden van haar 

taken op het gebied van veiligheid, 

gezondheid en milieubescherming; 

Or. en 



 

AM\930110NL.doc  PE507.350v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

11.3.2013 B7-0086/12 

Amendement  12 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

De risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") van kerncentrales in de Europese Unie 

en gerelateerde activiteiten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. is in dit verband ingenomen met de 

intentie van de Commissie om voorstellen 

te ontwikkelen voor wetgevings- en niet-

wetgevingsinstrumenten op het vlak van 

nucleaire verzekeringen en 

aansprakelijkheid; wijst erop dat nucleaire 

aansprakelijkheid van burgers al is 

opgenomen in internationale verdragen 

(Parijs en Wenen); is evenwel van oordeel 

dat exploitanten van kerncentrales en 

afvalverwerkers over waterdichte 

financiële voorzieningen moeten 

beschikken om in het geval van een 

ongeluk alle kosten te kunnen vergoeden 

van schade aan mensen en het milieu 

waarvoor zij de aansprakelijkheid dragen; 

verzoekt de Commissie in dit verband 

hiervoor ten laatste eind 2013 voorstellen 

uit te werken en voor te leggen; 

28. 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 

afvalverwerkers moeten worden verplicht 

om door middel van verzekeringen en 

andere financiële instrumenten over alle 

nodige financiële middelen te beschikken 

om de volledige kosten te dragen van 

schade aan mensen en het milieu ten 

gevolge van ongelukken in hun 

voorzieningen; verzoekt de Commissie in 

dit verband hiervoor ten laatste eind 2013 

voorstellen uit te werken en voor te leggen; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/13 

Amendement  13 

Rebecca Harms 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

namens de Commissie industrie, onderzoek en energie 

De risico- en veiligheidsbeoordelingen ("stress tests") van kerncentrales in de Europese Unie 

en gerelateerde activiteiten 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. verzoekt de lidstaten in te stemmen 

met 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); 

29. verzoekt de EU en de lidstaten ten 

behoeve van de democratie en met het oog 

op inspraak van het Europees Parlement, 

transparantie en volledige toegang van het 

publiek tot informatie, kernenergie 

krachtens het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie op dezelfde 

wijze als alle andere energiebronnen te 

behandelen; 

Or. en 

 

 


