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Amendement  20 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de tragische 

gebeurtenissen in Fukushima eens te 

meer hebben aangetoond dat een 

"nulrisico" bij kerncentrales niet bestaat, 

hoewel dit een van de voorwaarden voor 

de aanvaardbaarheid van het 

kernenergiegebruik is, gezien de enorme 

consequenties wanneer ongelukken 

optreden; overwegende dat de uitvoering 

van "stress tests" er nooit toe zal leiden 

dat een "nulrisico" bereikt wordt, 

Or. en 
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5.4.2011  B7-0241/2011 }  

 B7-0241/2011 }  
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Amendement  21 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat het in het licht van 

de kernramp in Japan absoluut 

noodzakelijk is dat de EU en de lidstaten 

met nadruk koers zetten naar een volledig 

energie- efficiënte en op het gebruik van 

hernieuwbare energiebronnen gebaseerde 

economie, 

Or. en 
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Amendement  22 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat zowel de IAEA als 

Euratom zich voor de bevordering van 

nucleaire bedrijven inzetten, waarbij ze 

tegelijkertijd de hiermee onverenigbare 

verantwoordelijkheden uitoefenen van 

vaststelling van veiligheidsnormen voor 

respectievelijk de gehele wereld en de EU, 

Or. en 
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Amendement  23 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging E ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 E ter. overwegende dat de WHO de 

internationale gezondheidsautoriteit is 

waarop de volken op de wereld 

vertrouwen voor de vaststelling van 

richtsnoeren en gezondheidsnormen op 

alle gebieden van de gezondheid; 

overwegende dat de overeenkomst WHA 

12-40 die op 28 mei 1959 tussen de WHO 

en de IAEA werd getekend het de WHO in 

feite onmogelijk maakt om op het gebied 

van gezondheid en straling essentiële 

informatie te verstrekken, passende 

maatregelen te nemen en haar 

constitutionele functie te vervullen, 

Or. en 
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Amendement  24 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. stelt vast dat het ernstige 

kernongeluk in Fukushima het meest 

recente is van een groot aantal incidenten 

en ongelukken in verband met nucleaire 

toepassingen die jaar na jaar overal ter 

wereld, en ook in de EU, plaatsvinden in 

allerlei typen kerninstallaties en 

reactorontwerpen; 

Or. en 
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Amendement  25 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 ter. bevestigt dat er altijd een restrisico 

blijft bestaan zo lang kerncentrales en 

nucleaire installaties in bedrijf blijven; 

wijst er verder op dat het onverstandig is 

de mogelijkheid dat zich een ongewenst 

incident voordoet alleen uit te sluiten op 

grond van het feit dat dit uiterst 

onwaarschijnlijk is, of naar aanleiding 

van de resultaten van een "stress test"; 

Or. en 
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Amendement  26 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 quater. dringt er in dit verband bij de 

lidstaten en de naburige landen van de 

EU op aan niet langer in te zetten op de 

zeer riskante technologie van de 

kernenergie, en dringt er bij de landen die 

daar reeds gebruik van maken op aan, 

thans met een geleidelijke afschaffing te 

beginnen; dit houdt het volgende in: 

 • geen nieuwbouw van enige 

kerninstallatie, en ook beëindiging van 

reeds geplande of zich in de bouwfase 

bevindende projecten; 

 • gedurende het proces van een 

progressieve afschaffing van het gebruik 

van kernenergie dienen reactoren en 

andere nucleaire installaties die de 

grootste risico's opleveren onmiddellijk te 

worden stopgezet, d.w.z. alle 

kernreactoren en andere nucleaire 

installaties in aardbevingsgebieden of 

kustgebieden waar een aanzienlijk gevaar 

voor een stijgende zeespiegel of het 

optreden van tsunami's bestaat, alle 

reactoren met een secundaire of volledige 

drukommanteling, alle nucleaire 
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kokendwaterreactoren (BWR) met 

enkelvoudig koelsysteem en opslag van 

gebruikte brandstof buiten de 

ommanteling en alle vóór 1980 gebouwde 

nucleaire installaties; 

 • een onmiddellijk verbod op de 

opwerking van gebruikte brandstofstaven 

in de EU; 

 • opstelling vóór eind 2011 van een 

strategie om alle gebruikte 

brandstofstaven uit hun bassins te halen 

en droog op te slaan zodra dit met het oog 

op de restwarmte mogelijk is; 

 • een onmiddellijk verbod op productie en 

gebruik van MOX-brandstoffen (uit 

meerdere oxiden van splijtbaar materiaal 

bestaande nucleaire brandstoffen);  

Or. en 
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Amendement  27 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quinquies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 1 quinquies. vraagt de Commissie verder 

ervoor te zorgen dat de lidstaten en de 

buurlanden van de EU er in de praktijk 

op toezien dat exploitanten van 

kerninstallaties en de vergunninghouders 

voor de verwerking van nucleair afval bij 

ongelukken en het afvalbeheer op de 

lange termijn volledig wettelijk 

aansprakelijk worden gesteld voor enige 

schade die door zulke activiteiten wordt 

veroorzaakt, met inbegrip van schade aan 

het terrestrische, aquatische en mariene 

milieu; 

Or. en 
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Amendement  28 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 sexies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 1 sexies. dringt er bij de Commissie en de 

lidstaten op aan met spoed 

uitvoeringsplannen en robuuste 

maatregelen vast te stellen om tot een 

economie met geringe risico's bij de 

energieopwekking te komen waarbij 

concrete tussentijdse doelen worden 

vastgesteld, zodat het einddoel van een 

bijna voor 100% energie-efficiënte, op 

hernieuwbare energiebronnen gebaseerde 

economie vóór 2050 een realiteit kan 

worden; staat erop dat deze doelstelling in 

de komende energieroutekaart voor 2050 

tot uiting komt; 

Or. en 
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Amendement  29 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 septies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 1 septies. roept, in de aanloop tot deze 

energie-efficiënte economie, ertoe op dat 

een ambitieus juridisch kader voor 

energie-efficiëntie en energiebesparing 

wordt vastgesteld en toegepast teneinde 

ons absolute energieverbruik ten opzichte 

van het huidige energieverbruik van de 

EU te beperken met tenminste 20% in 

2020, 33% vóór 2030 en 50% vóór 2050;  

Or. en 
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5.4.2011  B7-0241/2011 }  
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Amendement  30 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 octies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 1 octies. roept, op weg naar een voor bijna 

100% op hernieuwbare energiebronnen 

gebaseerde economie vóór 2050, ertoe op 

het wettelijk bindende doel voor 

hernieuwbare energie voor 2020 tot 30% 

op te trekken en een nieuw tussentijds 

doel voor het gebruik van deze 

energievormen vast te stellen van 45% 

voor 2030, teneinde deze energievormen 

beter te benutten; 

Or. en 
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Amendement  31 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. is van mening dat iedere nucleaire 

installatie die niet tegen deze tests bestand 

is, met inbegrip van het neerstorten van 

een lijnvliegtuig en een terroristische 

aanval, en waarbij niet kan worden 

uitgesloten dat radioactief materiaal 

vrijkomt in het milieu (PSA niveau 2) en 

een bedreiging vormt voor de bevolking 

(PSA niveau 3) uiterlijk 1 januari 2012 

dient te worden gesloten; 

Or. en 



 

AM\863734NL.doc  PE459.772v01-00 }  

 PE459.773v01-00 }  

 PE459.778v01-00 }  

 PE459.779v01-00 }  

 PE459.780v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

5.4.2011  B7-0236/2011 }  

 B7-0237/2011 }  

 B7-0241/2011 }  

 B7-0242/2011 }  

 B7-0243/2011 } RC1/Am. 32 

Amendement  32 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. onderstreept het belang van het 

verspreiden van serieuze en 

onafhankelijke informatie over de 

gevolgen voor de volksgezondheid en het 

milieu tijdens en na nucleaire ongelukken 

als de rampzalige gebeurtenissen in 

Fukushima Daiichi en Tsjernobyl; erkent 

dat de dualistische rol van het IAEA en de 

WHO/IAEA-overeenkomst die in 1959 

werd getekend (overeenkomst WHA 12-

40) de verspreiding van dergelijke 

informatie heeft verhinderd; verzoekt de 

lidstaten van de WHO om de beëindiging 

van de WHO/IAEA-overeenkomst 

(overeenkomst WHA 12-40), die het de 

WHO onmogelijk maakt initiatieven of 

maatregelen te nemen om haar doelen, 

d.w.z. het behoud en de verbetering van de 

volksgezondheid, te bereiken, op de 

komende algemene vergadering van de 

WHO in stemming te brengen;  

Or. en 
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Amendement  33 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. vraagt de Commissie en de 

lidstaten om financiering van 

onafhankelijke wetenschappelijke 

programma's in de besmette gebieden; 

zowel rondom Tsjernobyl als Fukushima, 

om de kennis over de gevolgen op de korte 

en lange termijn van blootstelling aan 

straling en van besmetting van mensen en 

milieu te vergroten; wenst dat de 

resultaten van deze programma's volledig 

worden gepubliceerd; 

Or. en 
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Amendement  34 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 19 ter. dringt bij de Commissie, de 

lidstaten, de Europese Investeringsbank 

(EIB), de Europese bank voor 

wederopbouw en ontwikkeling (EBRD) en 

andere overheidsbanken aan op de 

bevriezing van overheidsfinanciering van 

nucleaire fusie, met inbegrip van ITER, 

of kernsplijting, behalve ten behoeve van 

de ontmanteling van nucleaire 

faciliteiten; 

Or. en 
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Amendement  35 

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

De lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. verzoekt de Commissie de taken uit 

hoofde van haar energiebeleid, waaronder 

de bevordering van het gebruik van 

kernenergie, te scheiden van haar 

veiligheidstaken; wenst dat 

laatstgenoemde taken onder de 

verantwoordelijkheid van haar 

directoraten-generaal voor milieu en 

volksgezondheid komen te vallen; 

Or. en 

 

 


