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AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Door de Raad voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Titel

Voorstel voor een verordening van de Raad 
tot invoering van een instrument voor hulp 
op het gebied van nucleaire veiligheid en 
beveiliging

Voorstel voor een verordening van de Raad 
tot invoering van een instrument voor 
samenwerking op het gebied van nucleaire 
veiligheid

Motivering

Verwijzen naar beveiliging heeft hier weinig zin daar dit instrument weinig beleidsartikelen 
bevat die te maken hebben met het aspect beveiliging in de samenwerking met derde landen.

Amendement 2
Visum -1 (nieuw)

 Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, inzonderheid   
artikel 308 daarvan,

Motivering

De door de Raad voorgestelde verordening zal belangrijke besluiten van de Raad vervangen 
die naar het EG-Verdrag verwijzen, zoals besluit van de Raad 1998/381 (EG, Euratom) van 
5 juni 1998 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling ten behoeve van het Fonds Inkapseling Tsjernobyl en 
besluit van de Raad 2001/824 (EG, Euratom) van 16 november 2001 betreffende een tweede 
financiële bijdrage van de Europese Gemeenschap aan de Europese Bank voor Wederopbouw 
en Ontwikkeling ten behoeve van het Fonds Inkapseling Tsjernobyl. Ook het momenteel in 
behandeling zijnde ontwerpbesluit van de Raad om in 2007 middelen uit te trekken voor het 
Fonds Inkapseling Tsjernobyl (2006/0102 CNS) is zowel op het EG-Verdrag als op het 
Euratomverdrag gebaseerd.

1 Nog niet in het PB gepubliceerd.



PE 376.781v02-00 4/16 AD\632904NL.doc

NL

Er is dan ook geen reden om de rechtsgrondslag van dit nieuwe instrument te beperken tot het 
Euratomverdrag, daar het betrekking heeft op de veiligheidsaspecten van nucleaire 
installaties in derde landen, dus ook de financiële middelen voor Tsjernobyl. De bevoegdheid 
van het Europees Parlement inperken door alleen naar Euratom te verwijzen is dan ook 
onaanvaardbaar. Artikel 308 van het EG-Verdrag is verenigbaar met artikel 203 van het 
Euratomverdrag en moet dan ook op deze verordening van toepassing zijn.

Amendement 3
Overweging 2

(2) Het ongeval in Tsjernobyl in 1986 heeft 
duidelijk gemaakt dat nucleaire veiligheid 
van mondiaal belang is. Om het doel van 
het Verdrag te verwezenlijken en 
veiligheidsvoorwaarden te scheppen 
waardoor de gevaren voor het leven en de 
gezondheid van de bevolking worden 
afgewend, dient de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie (hierna te noemen: "de 
Gemeenschap") de nucleaire veiligheid in 
derde landen te kunnen steunen.

(2) De nucleaire ramp in Tsjernobyl in 
1986, de ernstigste aller tijden wegens het 
aantal slachtoffers en de tragische 
gevolgen voor de gezondheid van zowel de 
bevolking die op het moment van het 
ongeluk aan de straling werd blootgesteld, 
als de toekomstige generaties, heeft 
duidelijk gemaakt welke dramatische 
mondiale gevolgen een dergelijke ramp 
heeft voor de economie, het milieu, de 
samenleving en de volksgezondheid. Om de 
risico's voor het leven en de gezondheid van 
de bevolking te verminderen dienen de 
lidstaten en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (hierna te noemen: "de 
Gemeenschap") de veilige sluiting van 
bestaande gevaarlijke en bijzonder 
vervuilende nucleaire installaties in derde 
landen te kunnen steunen.

Motivering

Het is belangrijk om de tragische en unieke aard van de ramp in Tsjernobyl in 1986 te 
onderstrepen die absoluut niet als een normaal ongeval kan worden omschreven en die ertoe 
zou moeten leiden dat het pad geëffend wordt voor financiële middelen om de sanering van 
oude terreinen en de sluiting van bijzonder gevaarlijke en vervuilende nucleaire installaties te 
bespoedigen. 

Amendement 4
Overweging 4

(4) De Gemeenschap heeft reeds, 
overeenkomstig hoofdstuk 10 van het 
Verdrag, een nauwe samenwerking met de 
Internationale Organisatie voor 
Atoomenergie, zowel op het gebied van de 
nucleaire veiligheidscontrole (ter 

(4) De Gemeenschap heeft reeds, 
overeenkomstig hoofdstuk 10 van het 
Verdrag, een nauwe samenwerking met de 
Internationale Organisatie voor 
Atoomenergie, zowel op het gebied van de 
nucleaire veiligheidscontrole (ter 
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bevordering van de doelstellingen van 
hoofdstuk 7 van titel II van het Verdrag), als 
op het gebied van de nucleaire veiligheid.

bevordering van de doelstellingen van 
hoofdstuk 7 van titel II van het Verdrag), als 
op het gebied van de nucleaire veiligheid. 
Uit hoofde daarvan ondersteunt de 
Gemeenschap actief de opstelling van een 
gedragscode voor een internationaal 
bewakingssysteem voor nucleaire 
incidenten onder toezicht van de 
Internationale Organisatie voor 
Atoomenergie.

Amendement 5
Overweging 5

(5) Het is in het bijzonder van belang 
voor de Gemeenschap om haar inspanningen 
ter ondersteuning van de bevordering van de 
nucleaire veiligheid en de toepassing van 
effectieve veiligheidscontroles van 
kernmateriaal in derde landen voor te zetten, 
profiterend van de ervaring en met onderling 
overleg tussen de Commissie en haar 
contractanten, en voortbouwend op de 
ervaring die al is opgedaan in het kader van 
de Tacis- en Phare-programma's, onder 
meer door het werk van de bevoegde 
groepen deskundigen, met name inzake de 
civiele aansprakelijkheid op nucleair 
gebied, en op haar eigen veiligheids-
controlewerkzaamheden binnen de Europese 
Unie.

(5) Het is in het bijzonder van belang 
voor de Gemeenschap om haar inspanningen 
ter ondersteuning van de totstandbrenging 
van maximale nucleaire veiligheid en de 
toepassing van effectieve 
veiligheidscontroles van kernmateriaal in 
derde landen voor te zetten, profiterend van 
de ervaring en met onderling overleg tussen 
de Commissie en haar contractanten, en 
rekening houdend met onafhankelijke 
audits, met name door de Europese 
Rekenkamer, over de ervaring die al is 
opgedaan in het kader van de Tacis- en 
Phare-programma's en haar eigen 
veiligheidscontrolewerkzaamheden binnen 
de Europese Unie.

Motivering

De publieke middelen van de Gemeenschap moeten op efficiënte en doeltreffende wijze 
worden besteed. De maatregelen in het kader van dit nieuwe instrument moeten een 
daadwerkelijke impact op de nucleaire veiligheid en beveiliging hebben. Daarom moet 
worden voortgebouwd op eerder opgedane ervaring en onafhankelijke evaluatie. De 
Europese Rekenkamer kwam in 1998 en recentelijk nog in 2006 tot strenge conclusies wat de 
hulp inzake nucleaire veiligheid in Oost-Europa en Rusland betreft en daar moet rekening 
mee worden gehouden.

Amendement 6
Overweging 8

(8) De Raad van de Europese Unie heeft 
in zijn resolutie van 18 juni 1992 betreffende 
technologische vraagstukken in verband met 

(8) De Raad van de Europese Unie heeft 
in zijn resolutie van 18 juni 1992 betreffende 
technologische vraagstukken in verband met 
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de veiligheid van kerninstallaties "het 
bijzondere belang onderstreept dat hij hecht 
aan de nucleaire veiligheid in Europa, en 
derhalve de lidstaten en de Commissie 
verzocht om als essentiële en prioritaire 
doelstelling van de communautaire 
samenwerking in de sector kernenergie, 
inzonderheid met de andere Europese 
landen, met name die van Midden- en Oost-
Europa en de Republieken van de 
voormalige Sovjet-Unie, aan te merken dat 
de veiligheid in de nucleaire installaties van 
die landen wordt opgetrokken tot een niveau 
dat gelijkwaardig is met het in de 
Gemeenschap bestaande niveau, en dat de 
toepassing van de al op communautair 
niveau erkende veiligheidscriteria en -eisen 
wordt vergemakkelijkt"; financiële hulp 
dient te worden verleend indachtig deze 
doelstellingen, ook voor bestaande 
installaties die nog niet in werking zijn. 

de veiligheid van kerninstallaties "het 
bijzondere belang onderstreept dat hij hecht 
aan de nucleaire veiligheid in Europa, en 
derhalve de lidstaten en de Commissie 
verzocht om als essentiële en prioritaire 
doelstelling van de communautaire 
samenwerking in de sector kernenergie, 
inzonderheid met de andere Europese 
landen, met name die van Midden- en Oost-
Europa en de Republieken van de 
voormalige Sovjet-Unie, aan te merken dat 
de veiligheid in de nucleaire installaties van 
die landen wordt opgetrokken tot een niveau 
dat gelijkwaardig is met het in de 
Gemeenschap bestaande niveau, en dat de 
toepassing van de al op communautair 
niveau erkende veiligheidscriteria en -eisen 
wordt vergemakkelijkt"; financiële hulp 
dient te worden verleend indachtig deze 
doelstellingen. 

Motivering

Er moet geen financiële steun gaan naar installaties die nog niet in werking zijn.

Amendement 7
Overweging 8 bis (nieuw)

 (8 bis) De Raad wijst er op 24 september 
1998 voorts op dat zijn evaluatie van de 
adviezen van de Commissie over de 
toetredingsaanvragen van de Midden- en 
Oost-Europese landen leert dat deze landen 
zich aanzienlijke inspanningen zullen 
moeten getroosten om te voldoen aan het 
acquis op milieugebied en het 
daadwerkelijk ten uitvoer te leggen, onder 
meer door te voorzien in de nodige 
administratieve capaciteit. De Raad wijst 
voorts nogmaals op de noodzaak om de 
nucleaire veiligheid in de kandidaat-landen 
op te voeren tot hetzelfde hoge niveau op 
technologisch, regulerend en operationeel 
gebied als in de Europese Unie. De Raad 
herhaalt ook dat de kandidaat-landen alle 
bestaande verplichtingen op dit gebied 
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moeten nakomen.

Motivering

Derde landen moeten inzake nucleaire veiligheid hetzelfde niveau bereiken als wat van de 
vroegere en de huidige kandidaat-lidstaten van de Europese Unie verlangd wordt.

Amendement 8
Overweging 8 ter (nieuw)

 (8 ter) Gelet op het feit dat nulrisico op 
nucleair gebied niet bestaat, wordt de steun 
van de Gemeenschap beperkt tot installaties 
die op het tijdstip van de inwerkingtreding 
van deze verordening in werking zijn of 
waren.

Motivering

Er moet geen financiële steun gaan naar installaties die nog niet in werking zijn.

Amendement 9
Overweging 9

(9) Bij het verlenen van hulp voor de 
betrokken kerninstallatie geschiedt zulks om 
met de hulp een maximaal effect te kunnen 
sorteren, zonder evenwel af te wijken van 
het beginsel dat de verantwoordelijkheid 
voor de veiligheid van de installatie berust 
bij de exploitant en bij de staat die 
rechtsmacht over de installatie heeft.

(9) Bij het verlenen van hulp voor de 
betrokken kerninstallatie geschiedt zulks om 
met de hulp een maximaal effect te kunnen 
sorteren, zonder evenwel af te wijken van 
het beginsel dat de vervuiler betaalt en dat 
de aansprakelijkheid voor de veiligheid van 
de installatie, de ontmanteling en het 
geproduceerde afval berust bij de exploitant 
en bij de staat die rechtsmacht over de 
installatie heeft.

Motivering

Hulp van de Gemeenschap ontslaat derde landen en de exploitanten niet van hun 
verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en milieu gedurende de hele tijd dat de 
installatie in werking is en ook daarna nog, bij de sluiting, de ontmanteling en de sanering 
van het terrein.

Amendement 10
Overweging 13

(13) Deze verordening voorziet in financiële 
hulp ter ondersteuning van de doelstellingen 

(13) Deze verordening voorziet in financiële 
hulp ter ondersteuning van de doelstellingen 
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van het Verdrag, en laat de respectieve 
bevoegdheden van de Gemeenschap en de 
lidstaten op de betrokken gebieden, met 
name op het gebied van de nucleaire 
veiligheidscontroles, onverlet.

van het Verdrag, en laat de exclusieve 
bevoegdheden van de lidstaten met 
betrekking tot het recht hun eigen 
energiekeuzes te maken en de respectieve 
bevoegdheden van de Gemeenschap en de 
lidstaten op de betrokken gebieden, met 
name op het gebied van de nucleaire 
veiligheidscontroles, onverlet.

Motivering

Het is belangrijk te herinneren aan de soevereiniteit van de lidstaten waar het hun 
energiekeuzes betreft, ook al is de nucleaire veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid en 
mogen wij ons verheugen in een gunstige ontwikkeling van de gemeenschappelijke 
benadering door de nationale nucleaire veiligheidsinstanties.

Amendement 11
Overweging 14

(14) Het Verdrag voorziet voor de 
goedkeuring van deze verordening niet in 
andere bevoegdheden dan die van 
artikel 203,

(14) Deze verordening is gebaseerd op 
artikel 308 van het EG-Verdrag en 
artikel 203 van het Euratomverdrag,

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op de rechtsgrondslag.

Amendement 12
Artikel 1

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

Overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening kan de Gemeenschap de 
efficiënte uitvoering van maatregelen 
financieren, als deze leiden tot hetzelfde 
hoge veiligheidsniveau op technologisch, 
regulerend en operationeel gebied als in de 
Europese Unie, rekening houdend met de 
laatste ontwikkelingen op wetenschappelijk 
en technologisch gebied, stralings-
bescherming en de toepassing van efficiënte 
en effectieve veiligheidscontroles op 
kernmateriaal in derde landen, zonder 
afbreuk te doen aan het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. Maatregelen ter 
bevordering van de bouw van nieuwe 
kerncentrales komen hier niet voor in 
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aanmerking.

Motivering

EG-hulp moet tot het hoogst mogelijke veiligheidsniveau leiden. Bovendien ontslaat deze hulp 
derde landen en exploitanten niet van hun verantwoordelijkheid op het gebied van het milieu. 
Tenslotte moet het worden verboden gelden van de Gemeenschap voor de bouw van nieuwe 
kerncentrales te gebruiken.

Amendement 13
Artikel 1, alinea 1 bis (nieuw)

 Deze verordening is enkel van toepassing 
op nucleaire installaties die in derde landen 
in werking zijn of waren op de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

De gelden van de Gemeenschap mogen alleen worden gebruikt voor nucleaire installaties die 
nog in werking zijn of al gesloten zijn. Zij mogen niet worden aangewend om de levensduur 
van nucleaire installaties te verlengen of de bouw ervan te bekostigen.

Amendement 14
Artikel 2, letter (a), inleidende formule

a) de bevordering van een effectieve 
nucleaire veiligheidscultuur op alle niveaus, 
in het bijzonder door:

a) de totstandbrenging van effectieve 
nucleaire veiligheidsmaatregelen op alle 
niveaus, in het bijzonder door:

Motivering

De middelen van de Gemeenschap mogen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van 
echte veiligheidsmaatregelen.

Amendement 15
Artikel 2, letter (a), streepje 2

- programma's voor bijstand ter plaatse 
en externe bijstand;

- programma's voor bijstand ter plaatse 
en externe bijstand ter verbetering van de 
bedrijfszekerheid en het onderhoud van 
bestaande nucleaire installaties;

Motivering

EG-hulp moet tot het hoogst mogelijke veiligheidsniveau leiden. Bovendien ontslaat deze hulp 
derde landen en exploitanten niet van hun verantwoordelijkheid op het gebied van het milieu.

Amendement 16
Artikel 2, letter (a), streepje 3
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- verbetering van de 
veiligheidsaspecten van het ontwerpen, 
exploiteren en onderhouden van bestaande 
kerncentrales en andere bestaande 
nucleaire installaties zodat hoge 
veiligheidsniveaus kunnen worden bereikt;

- verbetering van de 
veiligheidsaspecten zowel bij het ontwerpen 
van nucleaire installaties als bij het 
exploiteren en onderhouden van bestaande 
in werking zijnde kerncentrales;

Motivering

Het moet worden verboden om gelden van de Gemeenschap voor de bouw van nieuwe 
kerncentrales te gebruiken.

Amendement 17
Artikel 2, alinea 1, letter a), streepje 4

- steun voor het op veilige wijze vervoeren, 
behandelen en verwijderen van kernafval en 
radioactief afval;

- steun voor het op veilige wijze vervoeren, 
behandelen en verwijderen van kernafval en 
radioactief afval; enkele methoden voor 
verwijdering van radioactief afval zijn om 
milieuredenen verboden, onder meer 
dumping in zee, opslag in depots onder de 
zee, opslag in de ruimte;

Motivering

Overneming van amendement 22 op het voorstel voor een richtlijn (Euratom) van de Raad 
inzake het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval dat op 13 januari 2004 werd 
aangenomen door het Europees Parlement (P5_TA(2004)0011).

Amendement 18
Artikel 2, alinea 1, letter a), streepje 5

- en de ontwikkeling en uitvoering van 
strategieën voor de ontmanteling van 
bestaande installaties en de sanering van de 
terreinen van voormalige nucleaire 
installaties;

- en de ontwikkeling en uitvoering van 
strategieën voor de ontmanteling van 
bestaande installaties en de sanering van de 
terreinen van voormalige nucleaire 
installaties die tegen redelijke kosten en 
binnen een redelijke termijn een hoog 
veiligheidsniveau kunnen bereiken;

Motivering

Het is van belang te wijzen op de verschillende mogelijkheden waarover de Europese Unie 
beschikt in het kader van de financiële steun die zij biedt aan derde landen via de 
programma's PHARE en TACIS: ofwel deze steun gaat naar modernisering van bestaande 
kerncentrales, ofwel zij dient voor de uitvoering van contracten gericht op de sluiting van de 
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installaties waarvoor geen hoog veiligheidsniveau meer kan worden gegarandeerd.

Amendement 19
Artikel 2, letter (b)

b) de bevordering van effectieve 
regelgevingskaders, procedures en 
systemen om een toereikende bescherming 
te waarborgen tegen ioniserende straling van 
radioactieve materialen, met name van 
hoogactieve radioactieve bronnen, en de 
veilige verwijdering daarvan;

b) de totstandbrenging van effectieve 
maatregelen om een maximale bescherming 
te waarborgen tegen ioniserende straling van 
radioactieve materialen, met name van 
hoogactieve radioactieve bronnen;

Motivering

De middelen van de Gemeenschap mogen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van 
echte veiligheidsmaatregelen.

Amendement 20
Artikel 5, lid 2

2. In de actieprogramma's worden de 
volgende punten beschreven: de 
nagestreefde doelstellingen, de 
interventiegebieden, de overwogen 
maatregelen, de verwachte resultaten, de 
beheersprocedures en het totale bedrag van 
de geplande financiering. Zij bevatten een 
beknopte omschrijving van de te financieren 
acties, een indicatie van de toegewezen 
financieringsbedragen voor elke actie en een 
indicatief tijdschema voor de uitvoering 
ervan. Indien dat relevant is, kunnen zij de 
eventuele resultaten van de uit eerdere 
hulpverlening getrokken lessen omvatten.

2. In de actieprogramma's worden de 
volgende punten beschreven: de 
nagestreefde doelstellingen, de 
interventiegebieden, de overwogen 
maatregelen, de verwachte resultaten, de 
beheersprocedures en het totale bedrag van 
de geplande financiering. Zij bevatten een 
beknopte omschrijving van de te financieren 
acties, een indicatie van de toegewezen 
financieringsbedragen voor elke actie en een 
indicatief tijdschema voor de uitvoering 
ervan. Indien van toepassing worden ook de 
resultaten vermeld van de lessen die 
getrokken zijn uit de ervaring die is 
opgedaan met eerdere hulpverlening in 
dezelfde installatie en/of in hetzelfde 
gebied.

Motivering

Om de actieprogramma's over de hele lijn doeltreffender te maken, moet in elk 
actieprogramma, indien deze voorhanden zijn, ook de resultaten worden vermeld van de 
lessen die getrokken zijn uit de ervaring die is opgedaan met eerdere hulpverlening in 
dezelfde installatie en/of in hetzelfde gebied.

Amendement 21
Artikel 6, lid 3



PE 376.781v02-00 12/16 AD\632904NL.doc

NL

3. Indien de kosten van de maatregelen 
meer dan 10 miljoen euro bedragen, stelt de 
Commissie deze vast volgens de procedure 
van artikel 20, lid 3, in voorkomend geval na 
overleg met het betrokken partnerland of de 
betrokken partnerlanden in de regio.

3. Indien de kosten van de maatregelen 
meer dan 1 miljoen euro bedragen, stelt de 
Commissie deze vast volgens de procedure 
van artikel 20, lid 3, in voorkomend geval na 
overleg met het betrokken partnerland of de 
betrokken partnerlanden in de regio.

Motivering

De grens voor de toepassing van de adviesprocedure bij bijzondere maatregelen moet op 
1 miljoen euro worden gebracht. Bovendien moet er een beperking komen van het aantal 
bijzondere maatregelen die in een bepaald tijdvak kunnen worden genomen. Het Parlement 
moet zelf bijzondere maatregelen kunnen voorstellen en de Commissie en/of het comité 
moeten zich verantwoorden als zij deze voorstellen afwijzen. 

Amendement 22
Artikel 6, lid 4

4. Indien de kosten van de maatregelen 
10 miljoen euro of minder bedragen, stelt de 
Commissie de Raad en het overeenkomstig 
artikel 20 opgerichte comité binnen een 
maand na de aanneming ervan schriftelijk 
van de maatregelen in kennis.

4. Indien de kosten van de maatregelen 
1 miljoen euro of minder bedragen, stelt de 
Commissie het Europees Parlement, de 
Raad en het overeenkomstig artikel 20 
opgerichte comité binnen een maand na de 
aanneming ervan schriftelijk van de 
maatregelen in kennis.

Motivering

Zelfde motivering als bij het amendement op artikel 6, lid 3 van dezelfde indieners.

Amendement 23
Artikel 8, lid 1, streepje 6

- programma’s voor 
schuldverlichting;

schrappen

Motivering

In het kader van deze verordening mogen geen EU-middelen voor schuldverlichting 
beschikbaar worden gesteld. Over het geheel genomen zouden de selectie en de vaststelling 
van maatregelen op een minste-kostenanalyse moeten worden gebaseerd zoals bij de 
Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) het geval is.

Amendement 24
Artikel 8, lid 1, streepje 7

- subsidies voor de financiering van schrappen
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maatregelen;

Motivering

In het kader van deze verordening mogen geen EU-middelen voor subsidies beschikbaar 
worden gesteld. Over het geheel genomen zouden de selectie en de vaststelling van 
maatregelen op een minste-kostenanalyse moeten worden gebaseerd zoals bij de Europese 
Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) het geval is.

Amendement 25
Artikel 9, lid 2

2. Deze ondersteunende maatregelen 
hoeven niet noodzakelijkerwijs in de 
meerjarenprogrammering te worden 
opgenomen en kunnen derhalve buiten de 
strategiedocumenten en de indicatieve 
meerjarenprogramma’s om worden 
gefinancierd. Zij kunnen evenwel ook 
worden gefinancierd uit een indicatief 
meerjarenprogramma. De Commissie stelt 
ondersteunende maatregelen die niet in een 
indicatief meerjarenprogramma zijn 
opgenomen vast overeenkomstig artikel 6.

2. Elke ondersteunende maatregel moet 
in de meerjarenprogrammering of de 
indicatieve meerjarenprogramma’s worden 
opgenomen overeenkomstig artikel 6.

Motivering

De EU-middelen mogen enkel gaan naar veiligheidsmaatregelen die opgenomen zijn in de 
meerjarenprogrammering of de indicatieve meerjarenprogramma’s, behoudens de 
uitzonderingen die vastgesteld zijn in artikel 6.

Amendement 26
Artikel 18

De Commissie evalueert geregeld de 
resultaten van beleidslijnen en programma’s 
en de doeltreffendheid van de 
programmering, om na te gaan of de 
doelstellingen zijn verwezenlijkt en om 
aanbevelingen te kunnen opstellen voor 
verbetering van toekomstige operaties. De 
Commissie zendt relevante 
beoordelingsverslagen aan het 
overeenkomstig artikel 20 ingestelde comité.

De Commissie evalueert met de hulp van 
onafhankelijke deskundigen voor elk 
project geregeld de resultaten van 
beleidslijnen en programma’s en de doel-
treffendheid van de programmering, om na 
te gaan of de doelstellingen zijn 
verwezenlijkt en om aanbevelingen te 
kunnen opstellen voor verbetering van 
toekomstige operaties. De Commissie zendt 
relevante beoordelingsverslagen aan het 
Europees Parlement, de Raad en het 
overeenkomstig artikel 20 ingestelde comité.
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Motivering

In het verleden is er van evaluatie van hulpprogramma's op nucleair gebied duidelijk weinig 
sprake geweest. Voor die evaluatie moet een beroep op onafhankelijke deskundigen worden 
gedaan. Monitoring en evaluatie moeten een ononderbroken proces zijn en op elk project 
afzonderlijk betrekking hebben (en niet per sector of per land zoals de Commissie doorgaans 
doet). De evaluatierapporten moeten ook aan het Parlement en de Raad worden bezorgd.

Amendement 27
Artikel 19

De Commissie onderzoekt de vooruitgang 
bij de uitvoering van de maatregelen die 
krachtens deze verordening zijn genomen en 
legt het Europees Parlement en de Raad een 
jaarverslag over de uitvoering van de hulp 
voor. Zij zendt deze verslagen ook aan het 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s. Het verslag bevat 
gegevens met betrekking tot het 
voorafgaande jaar over de gefinancierde 
maatregelen, de resultaten van het toezicht 
en de beoordeling, en de uitvoering van de 
begroting wat betreft vastleggingen en 
betalingen per partnerland en -regio en per 
samenwerkingsterrein.

De Commissie onderzoekt de vooruitgang 
bij de uitvoering van de maatregelen die 
krachtens deze verordening zijn genomen en 
legt het Europees Parlement en de Raad een 
jaarverslag over de uitvoering van de hulp 
voor. Zij zendt deze verslagen ook aan het 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s. Het verslag bevat de 
beoordelingsverslagen als bedoeld in artikel 
18 en gegevens met betrekking tot het 
voorafgaande jaar over de gefinancierde 
maatregelen, de resultaten van het toezicht 
en de beoordeling, en de uitvoering van de 
begroting wat betreft vastleggingen en 
betalingen per partnerland en -regio, per 
samenwerkingsterrein en per project.

Motivering

De evaluatierapporten moeten ook aan het Parlement en de Raad worden gezonden. 
Bovendien moeten deze verslagen ook informatie bevatten over elk project dat door de 
Gemeenschap uit hoofde van deze verordening wordt gesteund.

Amendement 28
Artikel 20, lid 1

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité bestaande uit vertegenwoordigers 
van de lidstaten en voorgezeten door de 
vertegenwoordiger van de Commissie.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité bestaande uit vertegenwoordigers 
van de lidstaten en het Europees Parlement 
en voorgezeten door de vertegenwoordiger 
van de Commissie.

Motivering

Het Europees Parlement moet in het comité vertegenwoordigd zijn.
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Amendement 29
Artikel 21

Uiterlijk 31 december 2010 legt de 
Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad een verslag voor met een evaluatie 
van de uitvoering van de verordening in de 
eerste drie jaar, met, indien nodig, een 
wetgevingsvoorstel om de nodige 
wijzigingen in het instrument aan te 
brengen.

Uiterlijk 1 juli 2009 legt de Commissie aan 
het Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor met een evaluatie van de 
uitvoering van de verordening in de eerste 
twee jaar en vervolgens om de twee jaar, 
met, indien nodig, een wetgevingsvoorstel 
om de nodige wijzigingen in het instrument 
aan te brengen.

Motivering

Aangezien het hier om forse bedragen gaat en eerdere hulpprogramma's op nucleair gebied 
in Oost-Europa maar een matig resultaat hebben opgeleverd, is het absoluut noodzakelijk dat 
er vaker verslag wordt uitgebracht. Er moeten dan ook voor het eerst op 1 juli 2009 om de 
twee jaar gedetailleerde toetsingsrapporten worden overgelegd over de gecumuleerde 
tijdvakken te rekenen vanaf 1 januari 2007.



PE 376.781v02-00 16/16 AD\632904NL.doc

NL

PROCEDURE

Titel Ontwerp voor een verordening van de Raad tot invoering van een 
instrument voor hulp op het gebied van nucleaire veiligheid en 
beveiliging

Document- en procedurenummers 9037/2006 – C6 0153/2006 – 2006/0802(CNS)
Commissie ten principale ITRE
Advies uitgebracht door

Datum bekendmaking
ENVI
18.5.2006

Nauwere samenwerking – datum 
bekendmaking
Rapporteur voor advies

Datum benoeming
Frédérique Ries
14.6.2006

Vervangen rapporteur voor advies
Behandeling in de commissie
Datum goedkeuring 10.10.2006
Uitslag eindstemming +:

-:
0:

33
4
10

Bij de eindstemming aanwezige leden Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, 
Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, 
Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu 
Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, 
Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, 
Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, 
Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido 
Sacconi, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas 
Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders 
Wijkman

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Hélène Goudin, 
Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Bart Staes

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Fausto Correia

Opmerkingen (slechts in één taal 
beschikbaar)

...


