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Amendement 28
Zigmantas Balčytis

Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, en met name artikel 203,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie, en met name artikel 203 en 
Protocol nr. 4,

Or. en

Amendement 29
Alejo Vidal-Quadras

Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien Protocol nr. 4 van de Akte 
betreffende de toetredingsvoorwaarden 
voor de Tsjechische Republiek, de 
Republiek Estland, de Republiek Cyprus, 
de Republiek Letland, de Republiek 
Litouwen, de Republiek Hongarije, de 
Republiek Malta, de Republiek Polen, de 
Republiek Slovenië en de Slowaakse 
Republiek en de aanpassing van de 
Verdragen waarop de Europese Unie is 
gegrond,

Or. en

Amendement 30
Zigmantas Balčytis

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In Protocol nr. 4 is bepaald dat de 
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Unie, zich er rekenschap van gevend dat 
het vervroegd sluiten en vervolgens 
ontmantelen van de kerncentrale van 
Ignalina - die is uitgerust met twee van de 
voormalige Sovjet-Unie geërfde reactoren 
van het RBMK-type met een vermogen 
van 1500 MW - een ongekend 
grootscheepse onderneming is die voor 
Litouwen uitzonderlijke financiële lasten 
met zich meebrengt die niet in verhouding 
staan tot de omvang en de economische 
draagkracht van het land, voor de periode 
van de volgende financiële vooruitzichten, 
haar via het Ignalina-programma 
verleende steun ononderbroken voortzet 
en verlengt tot na 2006. Dit verlengde 
programma zal gebaseerd zijn op dezelfde 
elementen en beginselen als tijdens de 
perioden 2004-2006 en 2007-2013.

Or. en

Amendement 31
Zigmantas Balčytis

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In overeenstemming met de 
verplichtingen van het toetredingsverdrag 
en met de steun van communautaire 
bijstand hebben Bulgarije, Litouwen en 
Slowakije de kerncentrales gesloten en 
aanzienlijke vooruitgang geboekt in de 
ontmanteling ervan. Verdere 
werkzaamheden zijn noodzakelijk om de 
eigenlijke ontmanteling voort te zetten 
totdat een onomkeerbare toestand in het 
veilige ontmantelingsproces bereikt is, 
terwijl gegarandeerd is dat de hoogste 
veiligheidsnormen worden toegepast. Op 
basis van de beschikbare ramingen zal de 
voltooiing van de 
ontmantelingswerkzaamheden aanzienlijke 

(4) In overeenstemming met de 
verplichtingen van het toetredingsverdrag 
en met de steun van communautaire 
bijstand hebben Bulgarije, Litouwen en 
Slowakije de kerncentrales gesloten en 
aanzienlijke vooruitgang geboekt in de 
ontmanteling ervan. Verdere 
werkzaamheden zijn noodzakelijk om de 
eigenlijke operaties van afbraak, 
decontaminatie, ontmanteling en beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval voort te zetten en om te komen tot 
een onomkeerbare toestand in het 
ontmantelingsproces in overeenstemming 
met de respectieve ontmantelingsplannen, 
waarbij gegarandeerd moet worden dat de 
hoogste veiligheidsnormen worden 
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bijkomende financiële middelen vergen. toegepast. Op basis van de beschikbare 
ramingen zal de voltooiing van de 
ontmantelingswerkzaamheden aanzienlijke 
bijkomende financiële middelen vergen.

Or. en

Amendement 32
Algirdas Saudargas

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In overeenstemming met de 
verplichtingen van het toetredingsverdrag 
en met de steun van communautaire 
bijstand hebben Bulgarije, Litouwen en 
Slowakije de kerncentrales gesloten en 
aanzienlijke vooruitgang geboekt in de 
ontmanteling ervan. Verdere 
werkzaamheden zijn noodzakelijk om de 
eigenlijke ontmanteling voort te zetten 
totdat een onomkeerbare toestand in het 
veilige ontmantelingsproces bereikt is, 
terwijl gegarandeerd is dat de hoogste 
veiligheidsnormen worden toegepast. Op 
basis van de beschikbare ramingen zal de 
voltooiing van de 
ontmantelingswerkzaamheden aanzienlijke 
bijkomende financiële middelen vergen.

(4) In overeenstemming met de 
verplichtingen van het toetredingsverdrag 
en met de steun van communautaire 
bijstand hebben Bulgarije, Litouwen en 
Slowakije de kerncentrales gesloten en 
aanzienlijke vooruitgang geboekt in de 
ontmanteling ervan. Verdere 
werkzaamheden zijn noodzakelijk om de 
eigenlijke operaties van afbraak, 
decontaminatie en ontmanteling voort te 
zetten en om te komen tot een 
onomkeerbare toestand in het 
ontmantelingsproces, waarbij 
gegarandeerd moet worden dat de hoogste 
veiligheidsnormen worden toegepast. Op 
basis van de beschikbare ramingen zal de 
voltooiing van de 
ontmantelingswerkzaamheden aanzienlijke 
bijkomende financiële middelen vergen.

Or. en

Amendement 33
Rolandas Paksas

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In overeenstemming met de (4) In overeenstemming met de 
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verplichtingen van het toetredingsverdrag 
en met de steun van communautaire 
bijstand hebben Bulgarije, Litouwen en 
Slowakije de kerncentrales gesloten en 
aanzienlijke vooruitgang geboekt in de 
ontmanteling ervan. Verdere 
werkzaamheden zijn noodzakelijk om de 
eigenlijke ontmanteling voort te zetten 
totdat een onomkeerbare toestand in het 
veilige ontmantelingsproces bereikt is, 
terwijl gegarandeerd is dat de hoogste 
veiligheidsnormen worden toegepast. Op 
basis van de beschikbare ramingen zal de 
voltooiing van de 
ontmantelingswerkzaamheden aanzienlijke 
bijkomende financiële middelen vergen.

verplichtingen van het toetredingsverdrag 
en met de steun van communautaire 
bijstand hebben Bulgarije, Litouwen en 
Slowakije de kerncentrales gesloten en 
aanzienlijke vooruitgang geboekt in de 
ontmanteling ervan. Verdere 
werkzaamheden zijn noodzakelijk om de 
eigenlijke operaties van afbraak, 
decontaminatie en ontmanteling voort te 
zetten en om te komen tot een 
onomkeerbare toestand in het 
ontmantelingsproces, waarbij 
gegarandeerd moet worden dat de hoogste 
veiligheidsnormen worden toegepast. Op 
basis van de beschikbare ramingen zal de 
voltooiing van de 
ontmantelingswerkzaamheden aanzienlijke 
bijkomende financiële middelen vergen.

Or. en

Amendement 34
Ivailo Kalfin

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In overeenstemming met de 
verplichtingen van het toetredingsverdrag 
en met de steun van communautaire 
bijstand hebben Bulgarije, Litouwen en 
Slowakije de kerncentrales gesloten en 
aanzienlijke vooruitgang geboekt in de 
ontmanteling ervan. Verdere 
werkzaamheden zijn noodzakelijk om de 
eigenlijke ontmanteling voort te zetten 
totdat een onomkeerbare toestand in het 
veilige ontmantelingsproces bereikt is, 
terwijl gegarandeerd is dat de hoogste 
veiligheidsnormen worden toegepast. Op 
basis van de beschikbare ramingen zal de 
voltooiing van de 
ontmantelingswerkzaamheden aanzienlijke 
bijkomende financiële middelen vergen.

(4) In overeenstemming met de 
verplichtingen van het toetredingsverdrag 
en met de steun van communautaire 
bijstand hebben Bulgarije, Litouwen en 
Slowakije de eenheden van de 
kerncentrales gesloten en aanzienlijke 
vooruitgang geboekt in de ontmanteling 
ervan. Verdere werkzaamheden zijn 
noodzakelijk om de eigenlijke 
ontmanteling voort te zetten totdat een 
onomkeerbare toestand in het veilige 
ontmantelingsproces bereikt is, terwijl 
gegarandeerd is dat de hoogste 
veiligheidsnormen worden toegepast. Op 
basis van de beschikbare ramingen zal de 
voltooiing van de 
ontmantelingswerkzaamheden aanzienlijke 
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bijkomende financiële middelen vergen.

Or. en

Amendement 35
Andrey Kovatchev

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Geconstateerd moet worden dat het 
vervroegd sluiten en vervolgens 
ontmantelen van twee reactoren van de 
kerncentrale van Ignalina met een 
vermogen van 1500 MW, van vier 
eenheden van de kerncentrale van 
Kozloduy met een vermogen van 
1760 MW, en van twee eenheden van de 
V1-kerncentrale van Bohunice met een 
vermogen van 880 MW de burgers van de 
drie betrokken landen langdurig een 
zware last heeft bezorgd met gevolgen op 
het gebied van energie, financiën, 
economie, milieu en maatschappij. Voor 
Litouwen brengt de sluiting van de 
centrale uitzonderlijke financiële lasten 
met zich mee die niet in verhouding staan 
tot de omvang en de economische 
draagkracht van het land.

Or. en

Amendement 36
Rolandas Paksas

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In Protocol nr. 4 is bepaald dat de 
Unie, zich er rekenschap van gevend dat 
het vervroegd sluiten en vervolgens 
ontmantelen van de kerncentrale van 
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Ignalina - die is uitgerust met twee van de 
voormalige Sovjet-Unie geërfde reactoren 
van het RBMK-type met een vermogen 
van 1500 MW - een ongekend 
grootscheepse onderneming is die voor 
Litouwen uitzonderlijke financiële lasten 
met zich meebrengt die niet in verhouding 
staan tot de omvang en de economische 
draagkracht van het land, voor de periode 
van de volgende financiële vooruitzichten, 
haar via het Ignalina-programma 
verleende steun ononderbroken voortzet 
en verlengt tot na 2006. Dit verlengde 
programma zal gebaseerd zijn op dezelfde 
elementen en beginselen als tijdens de 
perioden 2004-2006 en 2007-2013.

Or. en

Amendement 37
Algirdas Saudargas

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In Protocol nr. 4 van de Akte 
betreffende de toetreding van Tsjechië, 
Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, 
Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en 
Slowakije is bepaald dat de Unie, zich er 
rekenschap van gevend dat de 
ontmanteling van de kerncentrale van 
Ignalina een langdurige onderneming is 
die voor Litouwen uitzonderlijke 
financiële lasten met zich meebrengt die 
niet in verhouding staan tot de omvang en 
de economische draagkracht van het land, 
voor de periode van de volgende 
financiële vooruitzichten, haar via het 
Ignalina-programma verleende steun 
ononderbroken voortzet en verlengt tot na 
2006. Dit verlengde programma zal 
gebaseerd zijn op dezelfde elementen en 
beginselen als tijdens de perioden 2004-
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2006 en 2007-2013.

Or. en

Amendement 38
Andrey Kovatchev

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Unie heeft toegezegd om Bulgarije, 
Litouwen en Slowakije bijstand te verlenen 
bij het dragen van de uitzonderlijke 
financiële last die het ontmantelingsproces 
met zich meebrengt, onverminderd het 
beginsel dat de eindverantwoordelijkheid 
van de ontmanteling bij de betrokken 
lidstaten berust. Sinds de 
pretoetredingsperiode hebben Bulgarije, 
Litouwen en Slowakije forse financiële 
steun ontvangen van de Europese Unie, 
meer bepaald via de programma's voor 
Kozloduy, Ignalina en Bohunice die voor 
de periode 2007 - 2013 werden vastgelegd. 
De financiële steun van de Unie in het 
kader van deze programma's wordt in 2013 
stopgezet.

(5) De Unie heeft toegezegd om Bulgarije, 
Litouwen en Slowakije bijstand te verlenen 
bij het dragen van de uitzonderlijke 
financiële last die het ontmantelingsproces 
met zich meebrengt. Sinds de 
pretoetredingsperiode hebben Bulgarije, 
Litouwen en Slowakije forse financiële 
steun ontvangen van de Europese Unie, 
meer bepaald via de programma's voor 
Kozloduy, Ignalina en Bohunice. De 
financiële steun van de Unie in het kader 
van deze programma's, die is vastgelegd 
voor de periode 2007-2013, wordt in 2013 
stopgezet.

Or. en

Amendement 39
Algirdas Saudargas

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Unie heeft toegezegd om Bulgarije, 
Litouwen en Slowakije bijstand te verlenen 
bij het dragen van de uitzonderlijke 
financiële last die het ontmantelingsproces 
met zich meebrengt, onverminderd het 
beginsel dat de eindverantwoordelijkheid 

(5) De Unie heeft toegezegd om Bulgarije, 
Litouwen en Slowakije bijstand te verlenen 
bij het dragen van de uitzonderlijke 
financiële last die het ontmantelingsproces 
met zich meebrengt. Sinds de 
pretoetredingsperiode hebben Bulgarije, 
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van de ontmanteling bij de betrokken 
lidstaten berust. Sinds de 
pretoetredingsperiode hebben Bulgarije, 
Litouwen en Slowakije forse financiële 
steun ontvangen van de Europese Unie, 
meer bepaald via de programma's voor 
Kozloduy, Ignalina en Bohunice die voor 
de periode 2007 - 2013 werden vastgelegd. 
De financiële steun van de Unie in het 
kader van deze programma's wordt in 2013 
stopgezet.

Litouwen en Slowakije forse financiële 
steun ontvangen van de Europese Unie, 
meer bepaald via de programma's voor 
Kozloduy, Ignalina en Bohunice die voor 
de periode 2007 - 2013 werden vastgelegd. 
De financiële steun van de Unie in het 
kader van deze programma's wordt in 2013 
stopgezet.

Or. en

Amendement 40
Zigmantas Balčytis

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Unie heeft toegezegd om Bulgarije, 
Litouwen en Slowakije bijstand te verlenen 
bij het dragen van de uitzonderlijke 
financiële last die het ontmantelingsproces 
met zich meebrengt, onverminderd het 
beginsel dat de eindverantwoordelijkheid 
van de ontmanteling bij de betrokken 
lidstaten berust. Sinds de 
pretoetredingsperiode hebben Bulgarije, 
Litouwen en Slowakije forse financiële 
steun ontvangen van de Europese Unie, 
meer bepaald via de programma's voor 
Kozloduy, Ignalina en Bohunice die voor 
de periode 2007 - 2013 werden vastgelegd. 
De financiële steun van de Unie in het 
kader van deze programma's wordt in 2013 
stopgezet.

(5) De Unie heeft toegezegd om Bulgarije, 
Litouwen en Slowakije bijstand te verlenen 
bij het dragen van de uitzonderlijke 
financiële last die het ontmantelingsproces 
met zich meebrengt. Sinds de 
pretoetredingsperiode hebben Bulgarije, 
Litouwen en Slowakije forse financiële 
steun ontvangen van de Europese Unie, 
meer bepaald via de programma's voor 
Kozloduy, Ignalina en Bohunice die voor 
de periode 2007 - 2013 werden vastgelegd. 
De financiële steun van de Unie in het 
kader van deze programma's wordt in 2013 
stopgezet.

Or. en

Amendement 41
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie
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Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Er moet worden gewezen op de 
conclusies van de Europese Rekenkamer1 
dat het belangrijkste deel van het 
ontmantelingsproces in Bulgarije, 
Litouwen en Slowakije nog moet worden 
gerealiseerd en dat er voor de laatste fase 
een aanzienlijk financieringstekort dreigt 
(ongeveer 2,5 miljard euro). Vooral grote 
infrastructuurprojecten kampen in dit 
verband met vertragingen en 
kostenoverschrijdingen. De 
kostenramingen zijn onvolledig bij gebrek 
aan essentiële informatie over radioactief 
afval en/of voorzieningen en 
technologieën om dit te verwerken. De 
Commissie heeft vooral toezicht gehouden 
op de budgettaire toepassing en de 
projectuitvoering, en minder op de 
geboekte vooruitgang ten aanzien van de 
programmadoelstellingen in hun geheel.
__________________
1 Speciaal verslag nr. 16/2011 van de 
Europese Rekenkamer over de financiële 
steun van de EU voor de ontmanteling 
van kerncentrales in Bulgarije, Litouwen 
en Slowakije

Or. en

Amendement 42
Ivailo Kalfin

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 
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financiële middelen en op de 
projectuitvoering, en minder op de 
geboekte vooruitgang ten aanzien van de 
programmadoelstellingen in hun geheel.

Or. en

Amendement 43
Zigmantas Balčytis

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 
projectuitvoering, en minder op de 
geboekte vooruitgang ten aanzien van de 
programmadoelstellingen in hun geheel.

Or. en

Amendement 44
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) De conclusie van de Europese 
Rekenkamer dat er weliswaar financiële 
steun werd verleend voor een brede 
waaier aan maatregelen ter verzachting 
van de gevolgen van de voortijdige 
sluiting van de kernreactoren, maar dat er 
geen cijfers bekend zijn over het resultaat 
van deze maatregelen, stemt tot grote 
ongerustheid. Er moet op worden gewezen 
dat een groot deel van de EU-steun tot 
dusver werd aangewend voor 
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energieprojecten, en dus niet voor de 
belangrijkste doelstelling, met name de 
ontmanteling van de kerncentrales. 
Aangezien de steun dus niet altijd werd 
gebruikt voor de vooropgestelde doelen, 
moet de verordening ervoor zorgen dat 
met betrekking tot de kerncentrales in 
Bulgarije, Litouwen en Slowakije 
voortaan alleen nog 
ontmantelingsprogramma's worden 
gefinancierd. 

Or. en

Amendement 45
Ivailo Kalfin

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 

(6) In het licht van het verzoek van 
Bulgarije, Litouwen en Slowakije om 
verdere financiering moet de begroting 
voor de uitvoering van het programma 
voor de periode 2014-2020 voorzien in 
voldoende financiële steun van de Unie, 
in overeenstemming met het aanzienlijke 
financieringstekort voor elk van de 
ontmantelingsplannen.
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gesteld.

Or. en

Amendement 46
Andrey Kovatchev

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, eenheden 1-2 van de 
kerncentrale van Ignalina en eenheden 1-4 
van de kerncentrale van Kozloduy 
gedurende de periode 2014 tot en met 
2020.

Or. en

Amendement 47
Marian-Jean Marinescu

Overweging 6
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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. Bij de uitvoering moet te werk 
worden gegaan volgens het 
ontmantelingsplan, waarbij de nadruk 
wordt gelegd op essentiële projecten en 
waarbij gestreefd wordt naar een 
onomkeerbare toestand in het 
ontmantelingsproces. 

Or. en

Amendement 48
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Na het verzoek van Bulgarije, Litouwen 
en Slowakije om verdere financiering werd 

(6) Na het verzoek van Bulgarije, Litouwen 
en Slowakije om verdere financiering werd 
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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.

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, eenheden 1-2 van de 
kerncentrale van Ignalina 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.

Or. en

Motivering

Indieners van dit amendement vragen zich af waarom de steunprogramma's voor Slowakije 
en Litouwen al in 2017 moeten eindigen.

Amendement 49
Zigmantas Balčytis

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 

(6) In het licht van de toezeggingen van 
de Unie en 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 50
Algirdas Saudargas

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 

(6) In het licht van de toezeggingen van 
de Unie en 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 51
Alejo Vidal-Quadras

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In het geval van Litouwen stelt 
Protocol nr. 4 dat de Unie haar via het 
Ignalina-programma verleende steun 
"ononderbroken voortzet en verlengt tot 
na 2006", daaraan toevoegend dat "de 
totale vastleggingen in het kader van het 
verlengde Ignalina-programma voor de 
periode van de volgende financiële 
vooruitzichten gemiddeld toereikend 
moeten zijn". In het geval van Bulgarije 
daarentegen, verwijst artikel 30 van de 
toetredingsakte van 2005 uitsluitend naar 
de periode 2007-2009, en in het geval van 
Slowakije heeft de toetredingsakte van 
2003 het enkel over de periode 2004-2006. 
Daarom moet voor de verdere financiële 
steun aan Bulgarije en Slowakije 
artikel 203 van het Euratom-verdrag 
worden toegepast, terwijl voor Litouwen 
Protocol nr. 4 als rechtsgrondslag kan 
blijven dienen.

Or. en

Amendement 52
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Overweging 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het bedrag van de aan de 
programma's toegewezen vastleggingen, 
alsmede de programmalooptijd en de 
verdeling over de programma's voor 
Kozloduy, Ignalina en Bohunice, kunnen 
op basis van de resultaten van de 
tussentijdse en definitieve 
evaluatieverslagen worden herzien. 
Hierbij moet erop worden toegezien dat de 
hoogste veiligheidsnormen en het gestage 
ontmantelingsproces, in overeenstemming 
met de respectieve ontmantelingsplannen, 
niet in het gedrang komen.

Or. en

Amendement 53
Andrey Kovatchev

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De steun die onder deze verordening 
valt, dient ervoor te zorgen dat de 
ontmanteling op naadloze wijze wordt 
voortgezet en dient gericht te zijn op 
maatregelen om een onomkeerbare 
toestand in het veilige ontmantelingsproces 
te bereiken, waardoor de hoogste 
toegevoegde waarde voor de Unie wordt 
gerealiseerd en tegelijkertijd de overgang 
naar de financiering van de voltooiing 
van de ontmanteling door de lidstaat zelf 
wordt gegarandeerd. De 
eindverantwoordelijkheid voor de nucleaire 
veiligheid blijft berusten bij de betrokken 
lidstaten, wat ook impliceert dat zij de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor de 
financiering ervan, inclusief de 
financiering van de ontmanteling. Deze 
verordening laat het resultaat onverlet van 
eventuele toekomstige 

(7) De steun die onder deze verordening 
valt, dient ervoor te zorgen dat de 
ontmanteling op naadloze wijze wordt 
voortgezet en dient gericht te zijn op 
maatregelen om te komen tot een 
onomkeerbare toestand in het 
ontmantelingsproces, met toepassing van 
de hoogste veiligheidsnormen ter zake, 
aangezien dergelijke maatregelen een zeer 
grote meerwaarde voor de Unie bieden, 
terwijl de eindverantwoordelijkheid voor 
de nucleaire veiligheid blijft berusten bij de 
betrokken lidstaten. Deze verordening laat 
het resultaat onverlet van eventuele 
toekomstige staatssteunprocedures die 
kunnen worden ingeleid overeenkomstig 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.
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staatssteunprocedures die kunnen worden 
ingeleid overeenkomstig de artikelen 107 
en 108 van het Verdrag.

Or. en

Amendement 54
Zigmantas Balčytis

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De steun die onder deze verordening 
valt, dient ervoor te zorgen dat de 
ontmanteling op naadloze wijze wordt 
voortgezet en dient gericht te zijn op 
maatregelen om een onomkeerbare 
toestand in het veilige ontmantelingsproces 
te bereiken, waardoor de hoogste 
toegevoegde waarde voor de Unie wordt 
gerealiseerd en tegelijkertijd de overgang 
naar de financiering van de voltooiing 
van de ontmanteling door de lidstaat zelf 
wordt gegarandeerd. De 
eindverantwoordelijkheid voor de nucleaire 
veiligheid blijft berusten bij de betrokken 
lidstaten, wat ook impliceert dat zij de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor de 
financiering ervan, inclusief de 
financiering van de ontmanteling. Deze 
verordening laat het resultaat onverlet van 
eventuele toekomstige 
staatssteunprocedures die kunnen worden 
ingeleid overeenkomstig de artikelen 107 
en 108 van het Verdrag.

(7) De steun die onder deze verordening 
valt, dient ervoor te zorgen dat de 
ontmanteling op naadloze wijze wordt 
voortgezet en dient gericht te zijn op 
maatregelen om te komen tot een 
onomkeerbare toestand in het 
ontmantelingsproces waarbij 
gegarandeerd moet worden dat de hoogste 
veiligheidsnormen worden toegepast, 
aangezien dergelijke maatregelen een zeer 
grote meerwaarde voor de Unie bieden, 
terwijl de eindverantwoordelijkheid voor 
de nucleaire veiligheid blijft berusten bij de 
betrokken lidstaten. Deze verordening laat 
het resultaat onverlet van eventuele 
toekomstige staatssteunprocedures die 
kunnen worden ingeleid overeenkomstig 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag.

Or. en

Amendement 55
Algirdas Saudargas

Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De steun die onder deze verordening 
valt, dient ervoor te zorgen dat de 
ontmanteling op naadloze wijze wordt 
voortgezet en dient gericht te zijn op 
maatregelen om een onomkeerbare 
toestand in het veilige ontmantelingsproces 
te bereiken, waardoor de hoogste 
toegevoegde waarde voor de Unie wordt 
gerealiseerd en tegelijkertijd de overgang 
naar de financiering van de voltooiing 
van de ontmanteling door de lidstaat zelf 
wordt gegarandeerd. De 
eindverantwoordelijkheid voor de nucleaire 
veiligheid blijft berusten bij de betrokken 
lidstaten, wat ook impliceert dat zij de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor de 
financiering ervan, inclusief de 
financiering van de ontmanteling. Deze 
verordening laat het resultaat onverlet van 
eventuele toekomstige 
staatssteunprocedures die kunnen worden 
ingeleid overeenkomstig de artikelen 107 
en 108 van het Verdrag.

(7) De steun die onder deze verordening 
valt, dient ervoor te zorgen dat de 
ontmanteling op naadloze wijze wordt 
voortgezet en dient gericht te zijn op 
maatregelen om te komen tot een 
onomkeerbare toestand in het 
ontmantelingsproces waarbij 
gegarandeerd moet worden dat de hoogste 
veiligheidsnormen worden toegepast, 
aangezien dergelijke maatregelen een zeer 
grote meerwaarde voor de Unie bieden, 
terwijl de eindverantwoordelijkheid voor 
de nucleaire veiligheid blijft berusten bij de 
betrokken lidstaten. Deze verordening laat 
het resultaat onverlet van eventuele 
toekomstige staatssteunprocedures die 
kunnen worden ingeleid overeenkomstig 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag.

Or. en

Amendement 56
Alejo Vidal-Quadras

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De steun die onder deze verordening 
valt, dient ervoor te zorgen dat de 
ontmanteling op naadloze wijze wordt 
voortgezet en dient gericht te zijn op 
maatregelen om een onomkeerbare 
toestand in het veilige ontmantelingsproces 
te bereiken, waardoor de hoogste 
toegevoegde waarde voor de Unie wordt 
gerealiseerd en tegelijkertijd de overgang 
naar de financiering van de voltooiing 

(7) De steun die onder deze verordening 
valt, dient ervoor te zorgen dat de 
ontmanteling op naadloze wijze wordt 
voortgezet en dient gericht te zijn op 
maatregelen om te komen tot een 
onomkeerbare toestand in het 
ontmantelingsproces waarbij 
gegarandeerd moet worden dat de hoogste 
veiligheidsnormen worden toegepast, 
aangezien dergelijke maatregelen een zeer 
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van de ontmanteling door de lidstaat zelf 
wordt gegarandeerd. De 
eindverantwoordelijkheid voor de nucleaire 
veiligheid blijft berusten bij de betrokken 
lidstaten, wat ook impliceert dat zij de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor de 
financiering ervan, inclusief de 
financiering van de ontmanteling. Deze 
verordening laat het resultaat onverlet van 
eventuele toekomstige 
staatssteunprocedures die kunnen worden 
ingeleid overeenkomstig de artikelen 107 
en 108 van het Verdrag.

grote meerwaarde voor de Unie bieden. 
De eindverantwoordelijkheid voor de 
nucleaire veiligheid blijft berusten bij de 
betrokken lidstaten, wat ook impliceert dat 
zij de eindverantwoordelijkheid dragen 
voor de financiering ervan, inclusief de 
financiering van de ontmanteling. Deze 
verordening laat het resultaat onverlet van 
eventuele toekomstige 
staatssteunprocedures die kunnen worden 
ingeleid overeenkomstig de artikelen 107 
en 108 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 57
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De steun die onder deze verordening 
valt, dient ervoor te zorgen dat de 
ontmanteling op naadloze wijze wordt 
voortgezet en dient gericht te zijn op 
maatregelen om een onomkeerbare 
toestand in het veilige ontmantelingsproces 
te bereiken, waardoor de hoogste 
toegevoegde waarde voor de Unie wordt 
gerealiseerd en tegelijkertijd de overgang 
naar de financiering van de voltooiing van 
de ontmanteling door de lidstaat zelf wordt 
gegarandeerd. De 
eindverantwoordelijkheid voor de nucleaire 
veiligheid blijft berusten bij de betrokken 
lidstaten, wat ook impliceert dat zij de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor de 
financiering ervan, inclusief de 
financiering van de ontmanteling. Deze 
verordening laat het resultaat onverlet 
van eventuele toekomstige 
staatssteunprocedures die kunnen worden 
ingeleid overeenkomstig de artikelen 107 

(7) De steun die onder deze verordening 
valt, dient uitsluitend om ervoor te zorgen 
dat de ontmanteling op naadloze wijze 
wordt voortgezet en dient gericht te zijn op 
maatregelen om een onomkeerbare 
toestand in het veilige ontmantelingsproces 
te bereiken, waardoor de hoogste 
toegevoegde waarde voor de Unie wordt 
gerealiseerd en tegelijkertijd de overgang 
naar de financiering van de voltooiing van 
de ontmanteling door de lidstaat zelf wordt 
gegarandeerd. De 
eindverantwoordelijkheid voor de nucleaire 
veiligheid blijft berusten bij de betrokken 
lidstaten, wat ook impliceert dat zij de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor de 
financiering ervan, inclusief de 
financiering van de ontmanteling.
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en 108 van het Verdrag.

Or. en

Amendement 58
Marian-Jean Marinescu

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De steun die onder deze verordening 
valt, dient ervoor te zorgen dat de 
ontmanteling op naadloze wijze wordt 
voortgezet en dient gericht te zijn op 
maatregelen om een onomkeerbare 
toestand in het veilige ontmantelingsproces 
te bereiken, waardoor de hoogste 
toegevoegde waarde voor de Unie wordt 
gerealiseerd en tegelijkertijd de overgang 
naar de financiering van de voltooiing van 
de ontmanteling door de lidstaat zelf wordt 
gegarandeerd. De 
eindverantwoordelijkheid voor de nucleaire 
veiligheid blijft berusten bij de betrokken 
lidstaten, wat ook impliceert dat zij de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor de 
financiering ervan, inclusief de 
financiering van de ontmanteling. Deze 
verordening laat het resultaat onverlet van 
eventuele toekomstige 
staatssteunprocedures die kunnen worden 
ingeleid overeenkomstig de artikelen 107 
en 108 van het Verdrag.

(7) De steun die onder deze verordening 
valt, dient ervoor te zorgen dat de 
ontmanteling op naadloze wijze wordt 
voortgezet en dient gericht te zijn op 
maatregelen om een onomkeerbare 
toestand in het veilige ontmantelingsproces 
te bereiken, waardoor de hoogste 
toegevoegde waarde voor de Unie wordt 
gerealiseerd en tegelijkertijd de overgang 
naar de financiering van de voltooiing van 
de ontmanteling door de lidstaat zelf wordt 
gegarandeerd. De 
eindverantwoordelijkheid voor de nucleaire 
veiligheid blijft berusten bij de betrokken 
lidstaten, wat ook impliceert dat zij de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor de 
financiering ervan, inclusief de 
financiering van de ontmanteling. Als zij 
deze verantwoordelijkheid niet nakomen, 
kan dit burgers van de Unie in gevaar 
brengen. Deze verordening laat het 
resultaat onverlet van eventuele 
toekomstige staatssteunprocedures die 
kunnen worden ingeleid overeenkomstig 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag.

Or. en

Amendement 59
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Overweging 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Gezien de beperkte vooruitgang 
met betrekking tot de definitieve berging 
van bestraalde splijtstofelementen en 
hoogradioactief afval en om een einde te 
maken aan de uitvoer van dit afval naar 
en de opwerking van bestraalde 
splijtstofelementen in het buitenland, 
erkent de Unie voorts dat het nodig is de 
vooruitgang op dit gebied te bespoedigen 
door middel van financiële steun.

Or. en

Amendement 60
Andrey Kovatchev

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De kostenraming van de in deze 
verordening bedoelde ontmantelingsacties 
moet worden opgesteld volgens 
internationaal erkende criteria voor de 
raming van ontmantelingskosten, zoals de 
International Structure for 
Decommissioning Costing, een 
gezamenlijke publicatie van het 
Agentschap voor kernenergie, de 
Internationale Organisatie voor 
atoomenergie en de Commissie.

Or. en

Amendement 61
Vladko Todorov Panayotov

Overweging 11
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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. De controle zal 
berusten op duidelijke, relevante en zowel 
kwantitatieve als kwalitatieve prestatie-
indicatoren die vooraf door de Commissie 
zijn vastgesteld.

Or. en

Motivering

De relevante kwantitatieve en kwalitatieve prestatie-indicatoren moeten op voorhand worden 
meegedeeld. Ze dienen in gelijke mate van toepassing te zijn op de drie betrokken lidstaten.

Amendement 62
Marian-Jean Marinescu

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 

(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, waarbij 
duidelijke, vooraf bepaalde doelstellingen 
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tijdens het programma. worden onderzocht aan de hand van 
nauwkeurige en realistische prestatie-
indicatoren, alsook de beoordeling van 
corrigerende maatregelen tijdens het 
programma.

Or. en

Amendement 63
Marian-Jean Marinescu

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De financiële belangen van de Unie 
moeten gedurende de gehele 
uitgavencyclus worden beschermd door 
middel van evenredige maatregelen, 
waaronder de preventie, de opsporing en 
het onderzoek van onregelmatigheden, de 
terugvordering van verloren gegane, ten 
onrechte betaalde of slecht bestede 
middelen en, indien nodig, sancties.

(12) De financiële belangen van de Unie 
moeten gedurende de gehele 
uitgavencyclus worden beschermd door 
middel van evenredige maatregelen, 
waaronder de preventie, de opsporing en 
het onderzoek van onregelmatigheden, de 
terugvordering van verloren gegane, ten 
onrechte betaalde of slecht bestede 
middelen en, indien nodig, sancties. Het 
toe te passen mechanisme moet in 
dezelfde lijn liggen als dat voor gedeeld 
beheer in het kader van het cohesiebeleid.

Or. en

Amendement 64
Zigmantas Balčytis

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De bijdrage in het kader van het 
Ignalina-programma kan voor bepaalde 
maatregelen tot 100% van de totale 
uitgaven belopen. Alles moet in het werk 
worden gesteld om, enerzijds, de 
medefinanciering in het kader van de 
pretoetredingssteun en de bijstand die in 
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de periode 2007-2013 is verleend voor de 
ontmantelingswerkzaamheden van 
Litouwen voort te zetten, en om, 
anderzijds en waar nodig, 
medefinanciering uit andere bronnen aan 
te trekken.

Or. en

Amendement 65
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt een meerjarig 
bijstandsprogramma voor de ontmanteling 
van nucleaire installaties 2014 - 2020 
(hierna "het programma" genoemd) 
vastgesteld waarin regels worden bepaald 
voor de tenuitvoerlegging van de financiële 
steun van de Unie voor maatregelen met 
betrekking tot de het voortzetten van de 
ontmanteling van de kerncentrale van 
Kozloduy (eenheden 1 tot en met 4; het 
Kozloduy-programma), de kerncentrale 
van Ignalina (eenheden 1 en 2; het 
Ignalina-programma) en de V1-
kerncentrale van Bohunice (eenheden 1 en 
2; het Bohunice-programma).

In deze verordening wordt een meerjarig 
bijstandsprogramma voor de ontmanteling 
van nucleaire installaties 2014 - 2020 
(hierna "het programma" genoemd) 
vastgesteld waarin regels worden bepaald 
voor de tenuitvoerlegging van de financiële 
steun van de Unie voor - en slechts voor -
maatregelen met betrekking tot de 
onherroepelijke ontmanteling van de 
kerncentrale van Kozloduy (eenheden 1 tot 
en met 4; het Kozloduy-programma), de 
kerncentrale van Ignalina (eenheden 1 en 
2; het Ignalina-programma) en de V1-
kerncentrale van Bohunice (eenheden 1 en 
2; het Bohunice-programma).

Or. en

Amendement 66
Zigmantas Balčytis

Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt een meerjarig 
bijstandsprogramma voor de ontmanteling 

In deze verordening wordt een meerjarig 
bijstandsprogramma voor de ontmanteling 
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van nucleaire installaties 2014 - 2020 
(hierna "het programma" genoemd) 
vastgesteld waarin regels worden bepaald 
voor de tenuitvoerlegging van de financiële 
steun van de Unie voor maatregelen met 
betrekking tot de het voortzetten van de 
ontmanteling van de kerncentrale van 
Kozloduy (eenheden 1 tot en met 4; het 
Kozloduy-programma), de kerncentrale 
van Ignalina (eenheden 1 en 2; het 
Ignalina-programma) en de V1-
kerncentrale van Bohunice (eenheden 1 en 
2; het Bohunice-programma).

van nucleaire installaties 2014 - 2020 
(hierna "het programma" genoemd) 
vastgesteld waarin regels worden bepaald 
voor de verdere tenuitvoerlegging van de 
financiële steun van de Unie voor 
maatregelen met betrekking tot de 
ontmanteling van de kerncentrale van 
Kozloduy (eenheden 1 tot en met 4; het 
Kozloduy-programma), de kerncentrale 
van Ignalina (eenheden 1 en 2; het 
Ignalina-programma) en de V1-
kerncentrale van Bohunice (eenheden 1 en 
2; het Bohunice-programma).

Or. en

Amendement 67
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Definitie

Het begrip "ontmanteling" verwijst naar 
werkzaamheden ter voorbereiding op de 
definitieve sluiting (bijvoorbeeld de 
uitwerking van een ontmantelingsplan, de 
voorbereiding van 
vergunningsdocumenten en projecten 
voor afvalverwerkingsinfrastructuur) en 
naar alle werkzaamheden die zich na de 
sluiting van de reactoren opdringen, met 
name de verwijdering en definitieve 
berging van bestraalde 
splijtstofelementen, de decontaminatie, 
ontmanteling en/of afbraak van de 
kerncentrales, de berging van 
overblijvend radioactief afval en het 
herstel van het milieu op de besmette 
locatie. Het ontmantelingsproces eindigt 
wanneer de installatie niet langer is 
onderworpen aan enige wettelijke 



AM\913763NL.doc 29/83 PE496.524v01-00

NL

controle of radiologische restrictie.

Or. en

Motivering

We moeten weten waarover we spreken. De definitie van "ontmanteling" is gebaseerd op de 
definitie in Speciaal verslag nr. 16/2011 van de Rekenkamer met als titel "De financiële steun 
van de EU voor de ontmanteling van kerncentrales in Bulgarije, Litouwen en Slowakije: 
resultaten en uitdagingen voor de toekomst".

Amendement 68
Gaston Franco

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, 
in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan, terwijl het 
hoogste veiligheidsniveau wordt 
aangehouden.

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, 
in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan en met 
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 gevaren, terwijl het hoogste 
veiligheidsniveau wordt aangehouden.

Or. fr

Amendement 69
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Artikel 2 – lid 1
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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, 
in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan, terwijl 
het hoogste veiligheidsniveau wordt 
aangehouden.

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, 
terwijl het hoogste veiligheidsniveau wordt 
aangehouden ter bescherming van de 
gezondheid van de werknemers en de 
burgers in het algemeen, alsook van het 
milieu.

Or. en

Amendement 70
Algirdas Saudargas

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, 
in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan, terwijl het 
hoogste veiligheidsniveau wordt 
aangehouden.

1. De algemene doelstelling van het 
programma is 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, 
in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan, terwijl het 
hoogste veiligheidsniveau wordt 
aangehouden.

Or. en
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Amendement 71
Rolandas Paksas

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, 
in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan, terwijl het 
hoogste veiligheidsniveau wordt 
aangehouden.

1. De algemene doelstelling van het 
programma is 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, 
in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan, terwijl het 
hoogste veiligheidsniveau wordt 
aangehouden.

Or. en

Amendement 72
Zigmantas Balčytis

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, 
in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan, terwijl het 
hoogste veiligheidsniveau wordt 
aangehouden.

1. De algemene doelstelling van het 
programma is 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, 
in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan, terwijl het 
hoogste veiligheidsniveau wordt 
aangehouden.

Or. en
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Amendement 73
Ivailo Kalfin

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, 
in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan, terwijl het 
hoogste veiligheidsniveau wordt 
aangehouden.

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, 
in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan, terwijl het 
hoogste veiligheidsniveau wordt 
aangehouden, in overeenstemming met 
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 en met Richtlijn 
2009/71/Euratom van de Raad van 
25 juni 2009 tot vaststelling van een 
communautair kader voor de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties2.
1 PB L 159 van 29.6.1996, blz. 1.
2 PB L 172 van 2.7.2009, blz. 18.

Or. en

Amendement 74
Andrey Kovatchev

Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene doelstelling van het 1. De algemene doelstelling van het 
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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, 
in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan, terwijl het 
hoogste veiligheidsniveau wordt 
aangehouden.

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, 
in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan, terwijl het 
hoogste veiligheidsniveau gedurende het 
volledige ontmantelingsproces wordt 
aangehouden.

Or. en

Amendement 75
Alejo Vidal-Quadras

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, 
in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan, terwijl het 
hoogste veiligheidsniveau wordt 
aangehouden.

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, 
in overeenstemming met de respectieve 
ontmantelingsplannen daarvan, terwijl het 
hoogste veiligheidsniveau wordt 
aangehouden overeenkomstig de 
wetgeving van de Unie op het gebied van 
nucleaire veiligheid.

Or. en

Amendement 76
Zigmantas Balčytis
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Artikel 2 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen de financieringsperioden zijn de 
specifieke doelstellingen voor de 
afzonderlijke programma's voor Kozloduy, 
Ignalina en Bohunice als volgt:

2. Binnen de financieringsperioden zijn de 
belangrijkste specifieke doelstellingen 
voor de afzonderlijke programma's voor 
Kozloduy, Ignalina en Bohunice als volgt:

Or. en

Amendement 77
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Artikel 2 – lid 2 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) veilig beheer van het 
ontmantelingsafval in overeenstemming 
met een uitvoerig plan voor afvalbeheer, te 
meten aan de hand van de hoeveelheid en 
het type geconditioneerd afval;

(iii) veilig beheer op nationaal niveau van 
het ontmantelingsafval, waaronder 
bestraalde splijtstofelementen en 
hoogradioactief afval, in overeenstemming 
met een uitvoerig nationaal plan voor 
afvalbeheer, te meten aan de hand van de 
hoeveelheid en het type geconditioneerd 
afval;

Or. en

Amendement 78
Ivailo Kalfin

Artikel 2 – lid 2 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) veilig beheer van het 
ontmantelingsafval in overeenstemming 
met een uitvoerig plan voor afvalbeheer, te 
meten aan de hand van de hoeveelheid en 
het type geconditioneerd afval;

(iii) veilig beheer en veilige berging op 
lange termijn van het ontmantelingsafval 
op grond van een uitvoerig plan voor 
afvalbeheer, te meten aan de hand van de 
hoeveelheid en het type geconditioneerd 
afval, in overeenstemming met Richtlijn 
2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 
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2011 tot vaststelling van een 
communautair kader voor een 
verantwoord en veilig beheer van 
verbruikte splijtstof en radioactief afval1;
1PB L 199 van 2.8.2011, blz. 48.

Or. en

Amendement 79
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Artikel 2 – lid 2 – letter a – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) aanwijzing en oprichting van een 
nationale opslagplaats voor een veilig 
beheer en een veilige berging op lange 
termijn van verwijderde bestraalde 
splijtstofelementen en ander radioactief 
afval dat zich aandient bij de 
ontmanteling van de eenheden 1 tot en 
met 4 van de kerncentrale van Kozloduy, 
te meten aan de hand van de hoeveelheid 
en het type opgeslagen en verwijderd 
afval;

Or. en

Amendement 80
Zigmantas Balčytis

Artikel 2 – lid 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) veilig beheer van de reactoreenheden 
totdat alle reactorbrandstof verwijderd is, 
te meten aan de hand van het aantal 
geregistreerde incidenten;

(ii) veilig beheer van de reactoreenheden, 
te meten aan de hand van het aantal 
geregistreerde incidenten;

Or. en
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Motivering

De veiligheid moet gedurende het volledige ontmantelingsproces worden gewaarborgd, dus 
niet alleen bij het verwijderen van de verbruikte splijtstof.

Amendement 81
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Artikel 2 – lid 2 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) ontmanteling van de turbinezaal en 
andere bijgebouwen en veilig beheer van 
het ontmantelingsafval in 
overeenstemming met een uitvoerig plan 
voor afvalbeheer, te meten aan de hand van 
het aantal en het type ontmantelde 
hulpsystemen en de hoeveelheid en het 
type geconditioneerd afval;

(iii) ontmanteling van de turbinezaal en 
andere bijgebouwen en veilig beheer op 
nationaal niveau van het 
ontmantelingsafval, waaronder bestraalde 
splijtstofelementen en hoogradioactief 
afval, in overeenstemming met een 
uitvoerig nationaal plan voor afvalbeheer, 
te meten aan de hand van de hoeveelheid 
en het type geconditioneerd afval;

Or. en

Amendement 82
Ivailo Kalfin

Artikel 2 – lid 2 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) ontmanteling van de turbinezaal en 
andere bijgebouwen en veilig beheer van 
het ontmantelingsafval in 
overeenstemming met een uitvoerig plan 
voor afvalbeheer, te meten aan de hand van 
het aantal en het type ontmantelde 
hulpsystemen en de hoeveelheid en het 
type geconditioneerd afval;

(iii) ontmanteling van de turbinezaal en 
andere bijgebouwen; veilig beheer en 
veilige berging op lange termijn van het 
ontmantelingsafval in overeenstemming 
met een uitvoerig plan voor afvalbeheer, te 
meten aan de hand van het aantal en het 
type ontmantelde hulpsystemen en de 
hoeveelheid en het type geconditioneerd 
afval, in overeenstemming met Richtlijn 
2011/70/Euratom van de Raad;

Or. en
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Amendement 83
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Artikel 2 – lid 2 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) aanwijzing en oprichting van een 
nationale opslagplaats voor een veilig 
beheer en een veilige berging op lange 
termijn van verwijderde bestraalde 
splijtstofelementen en ander radioactief 
afval dat zich aandient bij de 
ontmanteling van de eenheden 1 en 2 van 
de kerncentrale van Ignalina, te meten 
aan de hand van de hoeveelheid en het 
type opgeslagen en verwijderd afval;

Or. en

Amendement 84
Zigmantas Balčytis

Artikel 2 – lid 2 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) maatregelen voor aanpassing aan 
de milieueisen overeenkomstig het acquis 
en voor modernisering van de 
conventionele 
elektriciteitsopwekkingscapaciteit ter 
vervanging van de productiecapaciteit van 
de twee reactoren van de kerncentrale van 
Ignalina;

Or. en

Motivering

Deze maatregelen worden uitdrukkelijk vermeld in Protocol nr. 4.
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Amendement 85
Zigmantas Balčytis

Artikel 2 – lid 2 – letter b – punt iii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii ter) andere maatregelen die 
voortvloeien uit het besluit tot sluiting en 
ontmanteling van deze centrale en die 
bijdragen tot de noodzakelijke 
herstructurering, aanpassing aan de 
milieueisen en modernisering van de 
sectoren voor de productie, het transport 
en de distributie van energie in Litouwen, 
alsook tot de verbetering van de 
voorzieningszekerheid en van de energie-
efficiëntie in Litouwen;

Or. en

Motivering

Deze maatregelen worden uitdrukkelijk vermeld in Protocol nr. 4.

Amendement 86
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Artikel 2 – lid 2 – letter b – punt iii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii ter) ontmanteling van reactorkernen, 
reactorgebouwen en primaire circuits;

Or. en

Amendement 87
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie
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Artikel 2 – lid 2 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) veilig beheer van het 
ontmantelingsafval in overeenstemming 
met een uitvoerig plan voor afvalbeheer, te 
meten aan de hand van de hoeveelheid en 
het type geconditioneerd afval;

(iii) veilig beheer op nationaal niveau van 
het ontmantelingsafval, waaronder 
bestraalde splijtstofelementen en 
hoogradioactief afval, in overeenstemming 
met een uitvoerig nationaal plan voor 
afvalbeheer, te meten aan de hand van de 
hoeveelheid en het type geconditioneerd 
afval;

Or. en

Amendement 88
Ivailo Kalfin

Artikel 2 – lid 2 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) veilig beheer van het 
ontmantelingsafval in overeenstemming 
met een uitvoerig plan voor afvalbeheer, te 
meten aan de hand van de hoeveelheid en 
het type geconditioneerd afval;

(iii) veilig beheer en veilige berging op 
lange termijn van het ontmantelingsafval 
op grond van een uitvoerig plan voor 
afvalbeheer, te meten aan de hand van de 
hoeveelheid en het type geconditioneerd 
afval, in overeenstemming met Richtlijn 
2011/70/Euratom van de Raad;

Or. en

Amendement 89
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Artikel 2 – lid 2 – letter c – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) aanwijzing en oprichting van een 
nationale opslagplaats voor een veilig 
beheer en een veilige berging op lange 
termijn van verwijderde bestraalde 
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splijtstofelementen en ander radioactief 
afval dat zich aandient bij de 
ontmanteling van de eenheden 1 en 2 van 
de V1-kerncentrale van Bohunice, te 
meten aan de hand van de hoeveelheid en 
het type opgeslagen en verwijderd afval;

Or. en

Amendement 90
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Artikel 2 – lid 2 – letter c – punt iii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii ter) ontmanteling van reactorkernen, 
reactorgebouwen en primaire circuits;

Or. en

Amendement 91
Andrey Kovatchev

Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elk van de in lid 2 bedoelde 
ontmantelingsprogramma's kan ook 
maatregelen omvatten die ertoe bijdragen 
dat bij de ontmanteling van de 
kerncentrales een hoog veiligheidsniveau 
wordt gehandhaafd, bijvoorbeeld 
maatregelen ter ondersteuning van het 
personeel van de centrales.

Or. en

Amendement 92
Zigmantas Balčytis
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Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het in lid 2, onder (b), bedoelde 
Ignalina-programma kan ook 
maatregelen omvatten die ertoe bijdragen 
dat bij de ontmanteling van de eenheden 
van de betrokken kerncentrale een hoog 
veiligheidsniveau wordt gehandhaafd, 
bijvoorbeeld maatregelen ter 
ondersteuning van het personeel van de 
centrale.

Or. en

Motivering

De tekst van dit amendement is gebaseerd op artikel 2, tweede alinea, van Protocol nr. 4. De 
EU geeft hierin te kennen dat zij steun zal verlenen aan het personeel van de kerncentrale van 
Ignalina gedurende het volledige ontmantelingsproces.

Amendement 93
Vladko Todorov Panayotov

Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Mijlpalen en streefdatums worden 
bepaald in de handeling waarnaar wordt 
verwezen in artikel 6, lid 2.

3. De mijlpalen, verwachte algemene 
resultaten, streefdatums en prestatie-
indicatoren in verband met het 
gezamenlijke meerjarenprogramma 
worden uiterlijk op 31 december 2013 
vastgesteld en de gezamenlijke jaarlijkse 
werkprogramma's worden bepaald in de 
handeling waarnaar wordt verwezen in 
artikel 6, lid 2.

Or. en

Motivering

De hoofddoelen, mijlpalen, streefdatums en prestatie-indicatoren van het hele programma 
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moeten op voorhand worden meegedeeld om tot een samenhangende aanpak en optimale 
resultaten en prestaties te komen.

Amendement 94
Ivailo Kalfin

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.

Gezien de verliezen die gepaard gaan met 
de voortijdige sluiting van de centrales en 
om de hoogste veiligheidsnormen toe te 
passen, voorziet de begroting voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2014 tot en met 2020 in voldoende 
financiële steun van de Unie, in 
overeenstemming met het aanzienlijke 
financieringstekort voor de respectieve 
ontmantelingsplannen.

Or. en

Motivering

Op lange termijn vereist de uitvoering van de ontmantelingsplannen in Bulgarije, Litouwen en 
Slowakije aanvullende middelen en medefinanciering. Alleen zo kan de ontmanteling efficiënt 
en veilig verlopen. De begunstigden en de beheersautoriteiten moeten dan ook zorgen voor 
een globaal financieringsplan en een volledige kostenberekening die jaarlijks worden 
geactualiseerd.

Amendement 95
Jaroslav Paška

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 815 947 000 euro 
in de huidige prijzen.
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Or. en

Amendement 96
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

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

Amendement 97
Ivailo Kalfin

Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dat bedrag zal als volgt worden verdeeld 
over de programma's van Kozloduy, 
Ignalina en Bohunice:

Schrappen

(a) 208 503 000 euro voor het Kozloduy-
programma voor de periode 2014 tot en 
met 2020;
(b) 229 629 000 euro voor het Ignalina-
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 98
Andrey Kovatchev
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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 2020;

Or. en

Amendement 99
Zigmantas Balčytis

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 2020;

Or. en

Amendement 100
Algirdas Saudargas

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 2020;

Or. en

Amendement 101
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 – letter b
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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 2020;

Or. en

Amendement 102
Rolandas Paksas

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 2020;

Or. en

Amendement 103
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

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 2020;

Or. en

Motivering

Indieners van dit amendement vragen zich af waarom het steunprogramma voor Litouwen al 
in 2017 moeten eindigen.
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Amendement 104
Alejo Vidal-Quadras

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 2020;

Or. en

Amendement 105
Jaroslav Paška

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) 377 815 000 euro voor het Bohunice-
programma voor de periode 2014 tot en 
met 2017.

Or. en

Motivering

Slovakia is prepared to co-finance this process as well. But it is necessary to take into account 
that real costs for decommissioning are much higher as have been predicted before. 
According to this we propose to find the possibility of increasing a total amount of financial 
support for decommissioning process NPP Bohunice V1, for which we propose on the amount 
of 377 815 000 EUR at least. Moreover, Slovakia has implemented number of projects aimed 
at decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice from its own national resources, amounting to 
263 millions EUR (e.g. for handling spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same 
time, other countries have received EU financial support to the similar projects, which seems 
to create general imbalance.

Amendement 106
Andrey Kovatchev

Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 – letter c
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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 2020.

Or. en

Amendement 107
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

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 2020.

Or. en

Motivering

Indieners van dit amendement vragen zich af waarom het steunprogramma voor Slowakije al 
in 2017 moeten eindigen.

Amendement 108
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

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
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Motivering

Most recent cost analyses commissioned by Slovakia have shown insufficient financial 
support a GAP of 425 millions of EUR for decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice. 
Therefore, we consider the amount of 114 mil EUR extremely low, taking under consideration 
impact and burden arising from shutting-down the V1 Jaslovske Bohunice. Moreover, 
Slovakia has implemented number of projects aimed at decommissioning of V1 Jaslovske 
Bohunice from its own national resources, amounting to 263 millions EUR (e.g. for handling 
spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same time, other countries can apply for EU 
financial support to the similar projects, which seems to create general imbalance. In order to 
continue in dimensioning work and eliminate negative impacts on environment we propose to 
raise the Bohunice Programme 2014-2020 to minimum 300 millions EUR.

Amendement 109
Zigmantas Balčytis

Artikel 3 – lid 2

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. Tegen het einde van 2017 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 6 bedoelde mijlpalen en 
streefdatums in het kader van de in 
artikel 8 bedoelde tussentijdse evaluatie. 
Het is mogelijk dat de omvang van de aan 
het programma toegewezen kredieten op 
grond van de resultaten van deze 
beoordeling wordt herzien, evenals de 
programmeringsperiode en de verdeling 
ervan tussen de programma's voor 
Kozloduy, Ignalina en Bohunice, om 
rekening te houden met de geboekte 
vooruitgang en om te waarborgen dat bij 
de programmering en de toewijzing van 
de middelen wordt uitgegaan van de 
feitelijke betalingsbehoeften en 
opnamecapaciteit.

Or. en
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Motivering

Het zou te vroeg zijn om amper een jaar na de start van het programma (het meerjarig 
financieel kader begint in 2014) al een evaluatie van de prestaties op te maken. Protocol nr. 4 
bepaalt dat bij de programmering en de toewijzing van de middelen voor het Ignalina-
programma moet worden uitgegaan van de feitelijke betalingsbehoeften en opnamecapaciteit.

Amendement 110
Jaroslav Paška

Artikel 3 – lid 2

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. 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 
programmeringsperiode en de verdeling 
ervan tussen de programma's voor 
Kozloduy, Ignalina en Bohunice, waarbij 
erop wordt toegezien dat de hoogste 
veiligheidsnormen en het gestage 
ontmantelingsproces, in overeenstemming 
met de respectieve ontmantelingsplannen, 
niet in het gedrang komen.

Or. en

Motivering

De toevoeging van deze zin is erop gericht onverwachte gevolgen ten aanzien van de globale 
veiligheid van het ontmantelingsproces te voorkomen.
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Amendement 111
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Artikel 3 – lid 2

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. 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 gaat de Commissie, in overleg 
met de begrotingsautoriteit van de Unie, 
waar nodig over tot een herziening van de 
omvang van de aan het programma 
toegewezen kredieten, evenals de 
programmeringsperiode en de verdeling 
ervan tussen de programma's voor 
Kozloduy, Ignalina en Bohunice.

Or. en

Amendement 112
Marian-Jean Marinescu

Artikel 3 – lid 2

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 

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 
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programma toegewezen kredieten zal 
herzien, evenals de programmaperiode en 
de verdeling ervan tussen de programma's 
voor Kozloduy, Ignalina en Bohunice.

programma toegewezen kredieten zal 
herzien, evenals de 
programmeringsperiode en de verdeling 
ervan tussen de programma's voor 
Kozloduy, Ignalina en Bohunice, dit in het 
kader van de bepalingen van het 
meerjarig financieel kader voor de 
periode 2014-2020.

Or. en

Amendement 113
Andrey Kovatchev

Artikel 3 – lid 2

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. Tegen het einde van 2017 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 
programmeringsperiode en de verdeling 
ervan tussen de programma's voor 
Kozloduy, Ignalina en Bohunice.

Or. en

Amendement 114
Algirdas Saudargas

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. Tegen het einde van 2017 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 
programmeringsperiode en de verdeling 
ervan tussen de programma's voor 
Kozloduy, Ignalina en Bohunice.

Or. en

Amendement 115
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Artikel 3 – lid 2

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. Tegen het einde van 2017 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 
programmeringsperiode en de verdeling 
ervan tussen de programma's voor 
Kozloduy, Ignalina en Bohunice.
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Or. en

Amendement 116
Ingeborg Gräßle

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 
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.

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 
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.

De middelen kunnen ook worden 
aangewend ter voorbereiding van de 
oprichting van een bergingscentrum. 
Er mogen geen middelen worden 
toegewezen voor de bestrijding van de 
gevolgen van de sluiting en de 
ontmanteling.

Or. de

Amendement 117
Silvia-Adriana Ţicău
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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 
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.

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, opleiding, 
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 
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.

Or. ro

Amendement 118
Ivailo Kalfin

Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de aanzienlijke verliezen die 
gepaard gaan met de voortijdige sluiting 
van de centrales, moet alles 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 op een toereikend niveau 
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voort te zetten en zo nodig 
medefinanciering uit andere bronnen aan 
te trekken.

Or. en

Amendement 119
Ingeborg Gräßle

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bij onenigheid over de interpretatie 
van verdragen en de toekenning van 
contracten wordt gebruikt gemaakt van 
een arbitrageprocedure. Als er ten gevolge 
hiervan vertragingen in het 
ontmantelingsproces ontstaan, kan dit 
leiden tot uitstel van betalingen en lagere 
financiële toewijzingen. Over dit punt 
wordt jaarlijks verslag uitgebracht bij het 
Europees Parlement. 

Or. de

Amendement 120
Vladko Todorov Panayotov

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 september 2013 dienen 
Bulgarije, Litouwen en Slowakije te 
voldoen aan de volgende 
ex-antevoorwaarden:

Or. en

Motivering

Dit amendement moet de Commissie de tijd geven om waar nodig over te gaan tot een 
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aanpassing van de bijzonderheden van het gezamenlijke meerjarenprogramma en van het 
jaarlijkse werkprogramma voor 2014.

Amendement 121
Zigmantas Balčytis

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;

Schrappen

Or. en

Motivering

De verplichting voor de drie betrokken landen om te voldoen aan het acquis van de Unie, is 
discriminerend. Het acquis van de Unie moet immers door elk van de 27 lidstaten worden 
nageleefd. Deze onnodige verplichting moet dan ook worden geschrapt. De desbetreffende 
richtlijnen en het feit dat deze moeten worden nageleefd, worden bovendien al vermeld in 
overweging 10.

Amendement 122
Rolandas Paksas

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 

Schrappen
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splijtstof en radioactief afval;

Or. en

Motivering

Alle lidstaten, dus niet alleen Bulgarije, Litouwen en Slowakije, moeten voldoen aan het 
acquis van de Unie.

Amendement 123
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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;

Schrappen

Or. en

Amendement 124
Alejo Vidal-Quadras

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 de Unie op 
het vlak van nucleaire veiligheid, met 
name 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;



PE496.524v01-00 58/83 AM\913763NL.doc

NL

Or. en

Amendement 125
Zigmantas Balčytis

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 en indiening bij de 
Commissie van een strategisch document 
met een ontmantelingsplan (een 
ontmantelingsstrategie) dat het volledige 
ontmantelingsproces tot en met de 
eindfase bestrijkt en ingaat op de 
belangrijkste processen, de 
ontmantelingsmethode, het eindstation 
van de ontmanteling, de raming van de 
totale kosten (de kosten die nodig zijn 
voor de veilige voltooiing van de 
ontmanteling van de in deze verordening 
bedoelde reactoreenheden), de 
voornaamste werkzaamheden en 
termijnen (voorbereiding van de 
ontmanteling, veilige uitvoering, 
verwijdering van splijtstof, beheer van 
operationeel en ontmantelingsafval, 
decontaminatie, ontmanteling), mogelijke 
financieringsbronnen en financiële 
regelingen overeenkomstig de 
toepasselijke voorschriften inzake 
staatssteun;

Or. en

Amendement 126
Andrey Kovatchev

Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vaststelling van een nationaal 
rechtskader dat voorziet in passende 

(b) vaststelling, in een nationaal kader, van 
een globaal financieringsplan dat alle 
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bepalingen voor de tijdige inzameling van 
nationale financiële middelen ten behoeve 
van de veilige voltooiing van de 
ontmanteling overeenkomstig de 
toepasselijke voorschriften inzake 
staatssteun;

kosten en financieringsbronnen vermeldt 
die nodig zijn voor de veilige voltooiing 
van de ontmanteling van de in deze 
verordening bedoelde reactoreenheden, 
onder meer ten aanzien van het beheer 
van verbruikte splijtstof en radioactief 
afval;

Or. en

Amendement 127
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

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 nationaal 
rechtskader dat voorziet in passende en 
tijdige nationale financiering ten behoeve 
van de veilige voltooiing van de 
ontmanteling van de kerncentrales, 
inclusief de berging van radioactief afval 
en bestraalde splijtstofelementen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt en de toepasselijke 
voorschriften inzake staatssteun;

Or. en

Amendement 128
Zigmantas Balčytis

Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voorlegging aan de Commissie van een 
herzien, uitvoerig ontmantelingsplan.

(c) voorlegging aan de Commissie van een 
herzien, uitvoering ontmantelingsplan voor 
de periode 2014-2020, met vermelding van 
de voornaamste doelstellingen en 
opdrachten (uitgesplitst tot op het niveau 
van de ontmantelingswerkzaamheden), de 
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geplande projecten, het tijdschema, de 
kostenstructuur en de 
medefinancieringspercentages. Bij de 
uitwerking van het plan wordt gebruik 
gemaakt van een internationaal erkende 
standaard voor de raming van 
ontmantelingskosten.

Or. en

Motivering

Aangezien de ontwerpverordening betrekking heeft op de periode van het meerjarig financieel 
kader, moet het ontmantelingsplan dezelfde periode bestrijken. Voorts is het belangrijk dat 
deze plannen conform de internationale praktijk op regelmatige basis worden herzien.

Amendement 129
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voorlegging aan de Commissie van een 
herzien, uitvoerig ontmantelingsplan.

(c) voorlegging aan de Commissie van een 
herzien, uitvoerig ontmantelingsplan, met 
vermelding van concrete mijlpalen en 
randvoorwaarden die een duidelijke 
meerwaarde voor de Unie tot stand 
kunnen brengen, opdat op het gebied van 
verwijdering van splijtstof en 
ontmanteling tijdige, wezenlijke en 
tastbare vooruitgang wordt geboekt en 
opdat de sluiting van de centrales 
onherroepelijk is.

Or. en

Amendement 130
Marian-Jean Marinescu

Artikel 4 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voorlegging aan de Commissie van een 
herzien, uitvoerig ontmantelingsplan.

(c) voorlegging aan de Commissie van een 
herzien, solide en uitvoerig gedetailleerd 
ontmantelingsplan, met een volledige 
kostenraming en met duidelijke 
vermelding van de nationale 
medefinanciering en van de manier 
waarop deze nationale financiering op 
lange termijn kan worden veiliggesteld;

Or. en

Amendement 131
Andrey Kovatchev

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie beoordeelt de verstrekte 
informatie betreffende de naleving van de 
ex-antevoorwaarden wanneer zij het in 
artikel 6, lid 1 bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma voor 2014 opstelt. Bij de 
goedkeuring van het jaarlijkse 
werkprogramma kan zij beslissen de 
financiële bijstand van de Unie geheel of 
gedeeltelijk op te schorten in afwachting 
van de naar behoren afgeronde ex-
antevoorwaarden.

2. De Commissie beoordeelt de verstrekte 
informatie betreffende de naleving van de 
ex-antevoorwaarden wanneer zij het in 
artikel 6, lid 1, bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma voor 2014 opstelt. Indien 
de Commissie een met redenen omkleed 
advies uitbrengt wegens het niet nakomen 
van de voorwaarde van lid 1, onder (a), of 
het onvoldoende nakomen van de 
voorwaarde van lid 1, onder (b) of (c), kan 
het besluit tot gehele of gedeeltelijke 
opschorting van de financiële bijstand van 
de Unie worden genomen volgens de in 
artikel 9, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. Met dat besluit 
wordt vervolgens rekening gehouden bij 
de vaststelling van het jaarlijks 
werkprogramma voor 2014. Het bedrag 
van de opgeschorte bijstand wordt 
vastgesteld volgens de criteria die zijn 
neergelegd in de in artikel 6, lid 2, 
bedoelde handeling.

Or. en
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Amendement 132
Zigmantas Balčytis

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie beoordeelt de verstrekte 
informatie betreffende de naleving van de 
ex-antevoorwaarden wanneer zij het in 
artikel 6, lid 1 bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma voor 2014 opstelt. Bij de 
goedkeuring van het jaarlijkse 
werkprogramma kan zij beslissen de 
financiële bijstand van de Unie geheel of 
gedeeltelijk op te schorten in afwachting 
van de naar behoren afgeronde ex-
antevoorwaarden.

2. De Commissie beoordeelt de verstrekte 
informatie betreffende de naleving van de 
ex-antevoorwaarden wanneer zij het in 
artikel 6 bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma voor 2014 opstelt. Indien 
de Commissie een met redenen omkleed 
advies uitbrengt waarin zij stelt dat de 
voorwaarden van lid 1, onder (b) of (c), 
onvoldoende zijn nageleefd, dient het 
besluit tot gehele of gedeeltelijke 
opschorting van de financiële bijstand van 
de Unie te worden genomen volgens de in 
artikel 9, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Het besluit tot opschorting van bijstand mag niet eenzijdig door de Commissie worden 
genomen: ook de lidstaten moeten hierbij worden betrokken.

Amendement 133
Silvia-Adriana Ţicău

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie beoordeelt de verstrekte 
informatie betreffende de naleving van de 
ex-antevoorwaarden wanneer zij het in 
artikel 6, lid 1 bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma voor 2014 opstelt. Bij de 
goedkeuring van het jaarlijkse 
werkprogramma kan zij beslissen de 
financiële bijstand van de Unie geheel of 

2. De Commissie beoordeelt de verstrekte 
informatie betreffende de naleving van de 
ex-antevoorwaarden wanneer zij het in 
artikel 6, lid 1, bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma voor 2014 opstelt. Bij de 
goedkeuring van het jaarlijkse 
werkprogramma kan zij beslissen de 
financiële bijstand van de Unie geheel of 
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gedeeltelijk op te schorten in afwachting 
van de naar behoren afgeronde ex-
antevoorwaarden.

gedeeltelijk op te schorten in afwachting 
van de naar behoren afgeronde ex-
antevoorwaarden, op voorwaarde dat een 
dergelijke opschorting de veiligheid in de 
in artikel 1 bedoelde kerncentrales niet in 
het gedrang brengt.

Or. ro

Amendement 134
Vladko Todorov Panayotov

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie beoordeelt de verstrekte 
informatie betreffende de naleving van de 
ex-antevoorwaarden wanneer zij het in 
artikel 6, lid 1 bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma voor 2014 opstelt. Bij de 
goedkeuring van het jaarlijkse 
werkprogramma kan zij beslissen de 
financiële bijstand van de Unie geheel of 
gedeeltelijk op te schorten in afwachting 
van de naar behoren afgeronde ex-
antevoorwaarden.

2. De Commissie beoordeelt de verstrekte 
informatie betreffende de naleving van de 
ex-antevoorwaarden wanneer zij het in 
artikel 6, lid 1, bedoelde gezamenlijke 
meerjarenprogramma en het gezamenlijke 
jaarlijkse werkprogramma voor 2014 
opstelt. Bij de goedkeuring van het 
jaarlijkse werkprogramma kan zij beslissen 
de financiële bijstand van de Unie geheel 
of gedeeltelijk op te schorten in afwachting 
van de naar behoren afgeronde ex-
antevoorwaarden.

Or. en

Motivering

Sluit aan bij amendement 2.

Amendement 135
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Artikel 4 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie beoordeelt de verstrekte 
informatie betreffende de naleving van de 
ex-antevoorwaarden wanneer zij het in 
artikel 6, lid 1 bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma voor 2014 opstelt. Bij de 
goedkeuring van het jaarlijkse 
werkprogramma kan zij beslissen de 
financiële bijstand van de Unie geheel of 
gedeeltelijk op te schorten in afwachting 
van de naar behoren afgeronde ex-
antevoorwaarden.

2. De Commissie beoordeelt de verstrekte 
informatie betreffende de naleving van de 
ex-antevoorwaarden wanneer zij het in 
artikel 6, lid 1, bedoelde jaarlijkse 
werkprogramma voor 2014 opstelt. Bij de 
goedkeuring van het jaarlijkse 
werkprogramma besluit zij of de financiële 
bijstand van de Unie geheel of gedeeltelijk 
wordt opgeschort in afwachting van de 
volledig afgeronde ex-antevoorwaarden.

Or. en

Amendement 136
Andrey Kovatchev

Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Jaarlijkse werkprogramma's

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 Kozloduy, 
Bohunice en Ignalina, waarbij voor ieder 
programma de doelstellingen, de 
verwachte resultaten, de gerelateerde 
prestatie-indicatoren en het tijdschema 
voor het gebruik van middelen in het 
kader van elke jaarlijkse financiële 
vastlegging worden vermeld. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 9, 
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.
2. Aan het einde van elk jaar van de 
periode 2014-2020 stelt de Commissie een 
voortgangsverslag op over de uitvoering 
van de tijdens de voorgaande jaren 
uitgevoerde werkzaamheden. Dit verslag 
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wordt toegezonden aan het Europees 
Parlement en de Raad en vormt de basis 
voor de vaststelling van het volgende 
gezamenlijke jaarlijkse werkprogramma.

Or. en

Amendement 137
Andrey Kovatchev

Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Jaarlijkse werkprogramma's en 
uitvoeringsprocedures

Uitvoeringsprocedures

Or. en

Amendement 138
Andrey Kovatchev

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 139
Vladko Todorov Panayotov

Artikel 6 – lid 1
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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 einde van elk jaar van de 
periode 2013-2020 stelt de Commissie één 
gezamenlijk jaarlijks werkprogramma vast 
voor de programma's voor Kozloduy, 
Ignalina en Bohunice, waarbij voor ieder 
programma de doelstellingen, de 
verwachte resultaten, de gerelateerde 
prestatie-indicatoren en het tijdschema 
voor het gebruik van middelen in het kader 
van elke jaarlijkse financiële vastlegging 
worden vermeld. De goedkeuring van het 
volgende jaarlijkse werkprogramma 
berust op een evaluatieverslag over de 
uitvoering van het gezamenlijke jaarlijkse 
werkprogramma van het voorgaande jaar.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet zorgen voor continuïteit ten opzichte van het werk dat momenteel al 
wordt verricht met behulp van de financiering tot en met 2013.

Amendement 140
Silvia-Adriana Ţicău

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. De Commissie stelt op basis van de door 
de lidstaten verstrekte informatie 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.

Or. ro
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Amendement 141
Zigmantas Balčytis

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. De Commissie stelt afzonderlijke 
jaarlijkse werkprogramma's vast voor de 
programma's voor Kozloduy, 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.

Or. en

Amendement 142
Andrey Kovatchev

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. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 9, 
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. In 
het besluit waarbij de 
uitvoeringsprocedures worden vastgesteld, 
worden ook de doelstellingen, verwachte 
resultaten, mijlpalen en streefdatums 
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 voortgang 
en het tijdig behalen van de verwachte 
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resultaten.

Or. en

Amendement 143
Zigmantas Balčytis

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 de programma's. 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.

Or. en

Amendement 144
Vladko Todorov Panayotov

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 

2. De Commissie stelt uiterlijk op 1 juni 
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 mijlpalen en resultaten, 
activiteiten en de bijbehorende prestatie-
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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.

indicatoren en termijnen 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

Motivering

Dit amendement moet zorgen voor continuïteit ten opzichte van het werk dat momenteel al 
wordt verricht met behulp van de financiering tot en met 2013. De lidstaten moeten tijdig 
kennis kunnen nemen van de prestatie-indicatoren die zullen worden gehanteerd bij de 
beoordeling van hun vooruitgang.

Amendement 145
Zigmantas Balčytis

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 de programma's, door middel 
van uitvoeringshandelingen 
overeenkomstig de in artikel 9, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. 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.

Or. en
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Amendement 146
Silvia-Adriana Ţicău

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 2013 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.

Or. ro

Amendement 147
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie zorgt voor de 
uitvoering van deze verordening en 
bezorgt het Europees Parlement en de 
Raad ieder jaar een voortgangsverslag 
over de uitvoering van de in lid 1 bedoelde 
gezamenlijke jaarlijkse werkprogramma's. 
Zij verricht overeenkomstig artikel 8, 
lid 1, een tussentijdse evaluatie.

Or. en
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Amendement 148
Andrey Kovatchev

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De jaarlijkse werkprogramma's en de 
besluiten waarbij de in leden 1 en 2 
bedoelde uitvoeringsprocedures worden 
vastgesteld, worden goedgekeurd in 
overeenstemming met de in artikel 9, lid 2, 
genoemde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 149
Zigmantas Balčytis

Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evaluatie Tussentijdse evaluatie

Or. en

Amendement 150
Andrey Kovatchev

Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evaluatie Tussentijdse evaluatie

Or. en

Amendement 151
Ivailo Kalfin

Artikel 8 – lid 1
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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 
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 kan de Commissie de 
geschiktheid van de aan het programma 
toegewezen kredieten en de verdeling 
ervan tussen Kozloduy, Ignalina en 
Bohunice 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

Amendement 152
Andrey Kovatchev

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 

1. In nauwe samenwerking met de 
begunstigden en de lidstaten stelt de 
Commissie uiterlijk einde 2017 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 
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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.

wijzigen of op te schorten. De evaluatie 
heeft verder betrekking op de ruimte voor 
aanpassing van de specifieke 
doelstellingen en voor gedetailleerde 
uitvoeringsprocedures.

Or. en

Amendement 153
Alejo Vidal-Quadras

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. De Commissie stelt uiterlijk einde 2015 
in het geval van Slowakije en uiterlijk in 
2017 in het geval van Bulgarije en 
Litouwen 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. 
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

Amendement 154
Marian-Jean Marinescu

Artikel 8 – lid 1
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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. 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 in het kader van de 
bepalingen van het meerjarig financieel 
kader voor de periode 2014-2020 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.

Or. en

Amendement 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

1. De Commissie stelt uiterlijk einde 2017 
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. 
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 
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maatregelen. voorafgaande maatregelen.

Or. en

Amendement 156
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

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. De Commissie stelt uiterlijk einde 2017 
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.

Or. en

Amendement 157
Rolandas Paksas

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 

1. De Commissie stelt uiterlijk einde 2017 
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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 158
Jaroslav Paška

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. De Commissie stelt uiterlijk einde 2017 
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.

Or. en

Amendement 159
Algirdas Saudargas

Artikel 8 – lid 1
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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. De Commissie stelt uiterlijk einde 2017 
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.

Or. en

Amendement 160
Zigmantas Balčytis

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. De Commissie stelt 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. 
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.
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Or. en

Motivering

Het zou te vroeg zijn om amper een jaar na de start van het nieuwe meerjarig financieel kader 
al een evaluatie van de resultaten op te maken. Om de impact van het programma werkelijk te 
kunnen inschatten, is het beter te wachten tot 2017, dus halverwege het meerjarig financieel 
kader 2014-2020.

Amendement 161
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

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. De Commissie stelt 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. 
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

Amendement 162
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie stelt uiterlijk op 
31 december 2018 een tweede tussentijds 
evaluatieverslag op aan de hand van 
dezelfde criteria als bedoeld in lid 1. In dit 
tweede verslag worden voorts ook de 
doeltreffendheid en de efficiëntie van het 
programma en de gevolgen ervan voor de 
ontmanteling onderzocht. Op basis van dit 
verslag formuleert de Commissie zo nodig 
voorstellen om het programma ook na 
2020 voort te zetten. 

Or. en

Amendement 163
Andrey Kovatchev

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-postevaluatie zullen bovendien de 
effectiviteit en doeltreffendheid van het 
programma en de effecten ervan op de 
ontmanteling worden bekeken.

Schrappen

Or. en

Amendement 164
Zigmantas Balčytis

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 

2. De Commissie verricht in nauwe 
samenwerking met de lidstaten en de 
begunstigden een ex-postevaluatie. Bij de 
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ex-postevaluatie zullen bovendien de 
effectiviteit en doeltreffendheid van het 
programma en de effecten ervan op de 
ontmanteling worden bekeken.

ex-postevaluatie worden de effectiviteit en 
doeltreffendheid van de programma's en 
de effecten ervan op de ontmanteling 
bekeken.

Or. en

Amendement 165
Jaroslav Paška

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-postevaluatie zullen bovendien de 
effectiviteit en doeltreffendheid van het 
programma en de effecten ervan op de 
ontmanteling worden bekeken.

2. De Commissie verricht in nauwe 
samenwerking met de begunstigde 
lidstaten een ex-postevaluatie. Bij de ex-
postevaluatie worden de effectiviteit en 
doeltreffendheid van het programma en de 
effecten ervan op de ontmanteling 
bekeken.

Or. en

Motivering

Teneinde de administratieve lasten te verlagen en de doeltreffendheid te verhogen, wordt 
voorgesteld om bij de uitvoering van de ex-postevaluatie uitsluitend samen te werken met de 
begunstigde lidstaten. Dit wil zeggen dat alleen de Commissie en de begunstigden bij de zaak 
worden betrokken. De samenwerking met de andere lidstaten blijft hoe dan ook verzekerd, 
aangezien voor alle projecten hun goedkeuring vereist is. Bovendien zullen de resultaten en 
de conclusies van de evaluaties openbaar worden gemaakt en worden toegezonden aan het 
Parlement en de Raad, waarin alle lidstaten vertegenwoordigd zijn.

Amendement 166
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie verricht in nauwe 
samenwerking met de lidstaten en de 

2. De Commissie verricht in nauwe 
samenwerking met de begunstigde 
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begunstigden een ex-postevaluatie. Bij de 
ex-postevaluatie zullen bovendien de 
effectiviteit en doeltreffendheid van het 
programma en de effecten ervan op de 
ontmanteling worden bekeken.

lidstaten een ex-postevaluatie. Bij de ex-
postevaluatie worden de effectiviteit en 
doeltreffendheid van het programma en de 
effecten ervan op de ontmanteling 
bekeken.

Or. en

Amendement 167
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

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 evaluaties wordt de vooruitgang 
beoordeeld aan de hand van de in artikel 2, 
lid 2, bedoelde prestatie-indicatoren en in 
het licht van het vermogen van Bulgarije, 
Litouwen en Slowakije om de 
ontmanteling van de kerncentrales, 
inclusief de berging van radioactief afval 
en bestraalde splijtstofelementen als 
bedoeld in artikel 4, lid 1, onder (b), 
uiterlijk vanaf 2020 alleen te financieren.

Or. en

Amendement 168
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie

Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie legt de conclusies van 
deze evaluaties voor aan het Europees 
Parlement en de Raad.

4. De Commissie zendt de conclusies van 
deze evaluaties toe aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en
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Amendement 169
Ivailo Kalfin

Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Eindevaluatie van de periode 2014-2020
1. De Commissie verricht in nauwe 
samenwerking met de begunstigden een 
ex-postevaluatie. Bij de ex-postevaluatie 
worden de effectiviteit en doeltreffendheid 
van het programma en de effecten ervan 
op de ontmanteling bekeken.
2. Vóór 31 december 2020 stelt de 
Commissie in nauwe samenwerking met 
de lidstaten en de begunstigden een 
eindevaluatieverslag op over de 
effectiviteit en doeltreffendheid van het 
programma en over de effectiviteit van de 
gefinancierde maatregelen op het gebied 
van impact, aanwending van de middelen 
en meerwaarde 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 deelt de conclusies van 
deze evaluatie mee aan het Europees 
Parlement en de Raad.
5. De Commissie houdt rekening met de 
diverse vormen van deskundigheid en 
strategieën inzake ontmanteling die de 
betrokken 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
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Amendement 170
Zigmantas Balčytis

Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Eindevaluatie

Vóór 31 december 2020 stelt de 
Commissie in nauwe samenwerking met 
de lidstaten en de begunstigden een 
eindevaluatieverslag op over de 
effectiviteit en doeltreffendheid van de 
programma's en over de effectiviteit van 
de gefinancierde maatregelen op het 
gebied van impact, aanwending van de 
middelen en meerwaarde voor de Unie. In 
het geval van Litouwen stelt het 
evaluatieverslag de verdere 
financieringsbehoeften vast tot de 
eindfase van de ontmanteling, die is 
voorzien voor het einde van 2029.

Or. en


