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KORT BEGRUNDELSE

Det angives i det offentliggjorte direktivforslag, at målet er at "opnå, bevare og hele tiden 
forbedre den nukleare sikkerhed i Fællesskabet og at udbygge tilsynsmyndighedernes rolle".
Der indføres imidlertid ingen beføjelser, der vil gøre det muligt at nå dette mål, og det vil ikke 
øge sikkerheden yderligere.

Kommissionens forslag er det tredje forsøg inden for 10 år på at indføre nye regler om 
nuklear sikkerhed. I det første forslag fra november 2002 anførtes det, at der "for at opfylde 
målsætningerne vedrørende strålebeskyttelse bør fastlægges grundlæggende forpligtelser og 
generelle principper vedrørende sikkerheden ved nukleare anlæg", og at "disse på et senere 
tidspunkt vil blive suppleret med fælles standarder og kontrolmekanismer for at sikre et højt 
sikkerhedsniveau".

Det, der blev anset for at være væsentligt i 2002, er tilsyneladende uvæsentligt i dag. I 
forbindelse med revisionerne i 2003 blev kravet om indførelse af grundlæggende forpligtelser 
og fælles standarder fjernet og erstattet af fællesskabsmekanismer til at sikre overholdelsen af 
fælles principper for nuklear sikkerhed, herunder navnlig en verifikationsmekanisme på 
Fællesskabsplan.

Denne mekanisme er imidlertid nu blevet fjernet i det seneste direktivforslag, og der vil 
således ikke være nogen verifikationsmekanisme på Fællesskabsplan. I direktivforslaget 
stilles der i stedet blot krav om overholdelse af kravene i konventionen om nuklear sikkerhed 
(CNS) udarbejdet af Det Internationale Atomenergiagentur. Disse krav indebærer blot 
offentliggørelse af en årlig rapport om situationen i den nukleare sektor og forelæggelse af 
rapporten for konventionens øvrige kontraherende parter med henblik på peer review. Alle 
medlemsstater, der driver atomkraftværker, er allerede kontraherende parter i konventionen.
Kommissionen anfører ingen eksempler på, at en EU-medlemsstat ikke har overholdt 
konventionen.

Det vigtigste kritikpunkt mod det nuværende forslag er, at der er tale om lovgivning for 
lovgivningens skyld, og at der ikke vil blive indført yderligere sikkerhedskrav.
Kommissionens Udvalg for Konsekvensanalyse har endog givet udtryk for dette synspunkt, 
idet det to gange har udtrykt bekymring over, at direktivet ikke skaber nogen merværdi.

Der er en reel og begrundet bekymring over anvendte sikkerhedsstandarder og -praksis på 
nuklearområdet i EU. Sikkerhedsmarginerne for kernekraftanlæg falder generelt, efterhånden 
som de nærmer sig slutningen af deres levetid. Som det anføres, vil "en stor del af de 
atomkraftværker, der er i drift i EU i dag, nå enden af deres oprindeligt planlagte levetid før 
20301". Der er således et reelt behov for foranstaltninger, der medvirker til at reducere 
nukleare risici.

I stedet for at indføre en håndhævelsesmekanisme af tvivlsom værdi for en eksisterende 
international konvention skal der i direktivforslaget stilles forslag om en mekanisme for 
indførelse og håndhævelse af fælles sikkerhedsstandarder, hvor der stilles krav om indførelse 
                                               
1 Europa-Kommissionen 2008: Kommissionens arbejdsdokument, ledsagedokument til Rådets direktiv 
(Euratom) om EF-rammebestemmelser for nuklear sikkerhed, SEK (2008) 2892 af 26. januar 2008.
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af den nyeste eller bedste tilgængelige teknologi, praksis og lovgivning i forhold til alle 
atomkraftværker i drift i EU. Først da kan EU-borgerne være sikre på, at der gøres alt for at 
reducere risikoen for atomulykker. Hvis dette ikke sker, bør direktivet ikke vedtages.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For at opfylde målsætningerne 
vedrørende nuklear sikkerhed i artikel 1, 
stk. 1, bør der fastlægges grundlæggende 
forpligtelser og generelle principper 
vedrørende sikkerheden ved nukleare 
anlæg i dette rammedirektiv. Disse bør på 
et senere tidspunkt suppleres med 
vedtagelsen af fælles standarder og 
kontrolmekanismer, der skal udvikles af 
De Vesteuropæiske Nukleare 
Tilsynsmyndigheders Sammenslutning 
(WENRA) i nært samarbejde med Den 
Europæiske Gruppe på Højt Plan om
Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering 
efter høring af Europa-Parlamentet, for 
at sikre det højeste sikkerhedsniveau, hvor 
der tages højde for den nyeste 
teknologiske udvikling, der kan defineres 
som "state of the art".

Begrundelse

For at sikre det højeste sikkerhedsniveau i nukleare anlæg er formålet med dette direktiv at 
fastsætte de grundlæggende forpligtelser og generelle principper, der skal danne grundlag for 
vedtagelsen af fælles sikkerhedsstandarder efter gennemgang af dette direktiv senest to år 
efter dets ikrafttræden.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Direktivet har til formål at opnå, bevare 
og løbende forbedre den nukleare 
sikkerhed i Fællesskabet og at styrke de 
nationale tilsynsmyndigheders rolle.

1. Direktivet har til formål at opnå, bevare 
og løbende forbedre den nukleare 
sikkerhed i Fællesskabet og at styrke de 
nationale tilsynsmyndigheders rolle 
gennem fastsættelse af de grundlæggende 
forpligtelser og generelle principper, der 
sikrer et højt sikkerhedsniveau for 
nukleare anlæg, og etablering af den 
nødvendige ramme for vedtagelse af 
fælles sikkerhedsstandarder.

Begrundelse

For at sikre det højeste sikkerhedsniveau i nukleare anlæg er formålet med dette direktiv at 
fastsætte de grundlæggende forpligtelser og generelle principper, der skal danne grundlag for 
vedtagelsen af fælles sikkerhedsstandarder efter gennemgang af dette direktiv senest to år 
efter dets ikrafttræden.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direktivet finder anvendelse på nukleare 
anlægs design, placering, opførelse, 
vedligehold, drift og nedlukning, for hvilke 
det er nødvendigt at træffe 
sikkerhedsforanstaltninger efter den berørte 
medlemsstats love og bestemmelser.

2. Direktivet finder anvendelse på nukleare 
anlægs design, placering, opførelse, 
vedligehold, drift og nedlukning, for hvilke 
det er nødvendigt at træffe 
sikkerhedsforanstaltninger efter den berørte 
medlemsstats love og bestemmelser, og 
efter EU-lovgivningen og konventionen 
om nuklear sikkerhed.

Begrundelse

Der kan opnås en effektiv sikkerhed via harmoniserede bindende foranstaltninger og 
sikkerhedsnormer. 

Ændringsforslag 4
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det primære ansvar for et nukleart 
anlægs sikkerhed påhviler indehaveren af 
den relevante tilladelse under 
tilsynsmyndighedens kontrol. Det er 
desuden kun tilsynsmyndigheden, der 
træffer afgørelse om, hvilke 
sikkerhedsforanstaltninger og hvilken 
kontrol tilladelsesindehaveren skal 
gennemføre på et nukleart anlæg.

1. Det primære ansvar for et nukleart 
anlægs sikkerhed påhviler indehaveren af 
den relevante tilladelse under 
tilsynsmyndighedens kontrol. Det er 
tilsynsmyndigheden, der på grundlag af 
EU's normer og de internationale normer 
og den bedste tilgængelige teknologi 
træffer afgørelse om, hvilke 
sikkerhedsforanstaltninger og hvilken 
kontrol tilladelsesindehaveren skal 
gennemføre på et nukleart anlæg.

Begrundelse

Der kan opnås en effektiv sikkerhed via harmoniserede bindende foranstaltninger og 
sikkerhedsnormer. Endvidere bør hver enkel medlemsstat anvende den bedste tilgængelige 
teknologi.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indfører og opretholder 
en lovgivning om sikkerheden på nukleare 
anlæg. Denne lovgivning skal omfatte 
nationale sikkerhedskrav, et system for 
udstedelse af tilladelser og for kontrol med 
nukleare anlæg, forbud mod at drive 
nukleare anlæg uden tilladelse og et system 
for myndighedstilsyn, herunder de 
nødvendige håndhævelsesforanstaltninger.

2. Medlemsstaterne indfører og opretholder 
en lovgivning om sikkerheden på nukleare 
anlæg baseret på de bedste tilgængelige 
praksis i EU og på internationalt plan. 
Denne lovgivning skal omfatte nationale 
sikkerhedskrav, et system for udstedelse af 
tilladelser og for kontrol med nukleare 
anlæg, forbud mod at drive nukleare anlæg 
uden tilladelse og et system for 
myndighedstilsyn, herunder de nødvendige 
håndhævelsesforanstaltninger.

Begrundelse

Hvis der skal opnås virkelig sikkerhed i hele Europa, skal de obligatoriske krav og 
foranstaltninger harmoniseres. Endvidere bør hver medlemsstat anvende de bedste
tilgængelige procedurer.  
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndigheden reelt er uafhængig af 
alle organisationer, der har til opgave at 
fremme eller drive nukleare anlæg eller 
være fortalere for kerneenergiens 
samfundsmæssige fordele, og at de 
friholdes fra al indflydelse, som kan bringe 
sikkerheden i fare.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndigheden reelt er uafhængig af 
alle organisationer, der har til opgave at 
fremme, designe, bygge, drive nukleare 
anlæg eller beskæftige sig med 
brændselsberigning, oplagring af brugt 
brændsel eller oparbejdning, eller være 
fortalere for kerneenergiens 
samfundsmæssige fordele, og at de 
friholdes fra al indflydelse, som kan bringe 
sikkerheden i fare.

Begrundelse

Det bør sikres, at alle forudsætninger for en uafhængig afgørelse er til stede.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Mindst hvert tiende år underkaster 
tilsynsmyndigheden sig selv og det 
nationale reguleringssystem en 
international peer review med sigte på en 
løbende forbedring af 
reguleringsinfrastrukturen.

5. Mindst hvert femte år underkaster 
tilsynsmyndigheden sig selv og det 
nationale reguleringssystem en 
international peer review med sigte på en 
løbende forbedring af 
reguleringsinfrastrukturen.

Begrundelse

Nuklear teknologi udvikler sig hurtigt, og derfor er et tidsrum på ti år en alt for lang periode, 
hvis der skal gives garanti for nuklear sikkerhed.

Ændringsforslag 8
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De sikrer navnlig, at de gældende
principper, der er nedfældet i IAEA's 
grundlæggende sikkerhedsprincipper, 
gennemføres for at sikre et højt 
sikkerhedsniveau i nukleare anlæg, 
herunder bl.a. effektive ordninger mod 
potentiel strålingsfare, forebyggelse af og 
beredskab ved ulykker, håndtering af 
problemet med aldrende personale, 
langsigtet håndtering af alt produceret 
radioaktivt materiale og informationer til 
befolkningen og myndigheder i nabolande.

De sikrer navnlig, at de gældende 
principper, der er nedfældet i IAEA's 
grundlæggende sikkerhedsprincipper, 
gennemføres for at sikre et højt 
sikkerhedsniveau i nukleare anlæg, 
herunder bl.a. effektive ordninger mod 
potentiel strålingsfare, forebyggelse af og 
beredskab ved ulykker, håndtering af 
problemet med aldrende personale, 
langsigtet håndtering af alt produceret 
radioaktivt materiale og informationer til 
befolkningen og myndigheder i nabolande 
og andre potentielt truede lande.

Begrundelse

Lande, som ligger inden for den strækning, som radioaktive skyer eller vandstrømme følger 
efter en teknologisk ulykke, kan være mere truet (afhængig af vejrforholdene) end nabolande. 

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår nye reaktorers 
sikkerhed, sigter medlemsstaterne mod at 
udvikle yderligere sikkerhedskrav i tråd 
med den løbende forbedring af sikkerheden 
på grundlag af de sikkerhedsniveauer, der 
er udviklet af De Vesteuropæiske Nukleare 
Tilsynsmyndigheders Sammenslutning 
(WENRA), og i nært samarbejde med Den 
Europæiske Gruppe på Højt Plan for 
Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering.

2. For så vidt angår sikkerheden i 
reaktorer i drift eller reaktorer med 
forlænget levetid og nye reaktorers 
sikkerhed, sigter medlemsstaterne mod at 
udvikle yderligere sikkerhedskrav i tråd 
med den løbende forbedring af sikkerheden 
på grundlag af de sikkerhedsniveauer, der 
er udviklet af De Vesteuropæiske Nukleare 
Tilsynsmyndigheders Sammenslutning 
(WENRA), og i nært samarbejde med Den 
Europæiske Gruppe på Højt Plan for 
Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering.

Begrundelse

Sikkerhedsforanstaltningerne bør være obligatoriske ikke kun for nye atomkraftanlæg men 
først og fremmest for eksisterende anlæg og anlæg med forlænget levetid, eftersom disse 
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normalt drives med ældre teknologi.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilladelsesindehaverne allokerer 
tilstrækkelige finansielle og 
personalemæssige ressourcer til at kunne 
opfylde deres forpligtelser.

3. Tilladelsesindehaverne allokerer 
tilstrækkelige finansielle, tekniske og 
personalemæssige ressourcer til at kunne 
opfylde deres forpligtelser.

Begrundelse

De tekniske ressourcer bidrager til opnåelsen af en effektiv nuklear sikkerhed. 

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilsynsmyndigheden er beføjet til at 
inddrage driftstilladelsen ved alvorlig eller 
gentagen overtrædelse af 
sikkerhedsreglerne i et nukleart anlæg.

2. Tilsynsmyndigheden er beføjet til at 
inddrage driftstilladelsen ved alvorlige 
(ifølge definitionen i IAEA's 
bestemmelser) eller højest tre gentagne 
overtrædelser af sikkerhedsreglerne i et 
nukleart anlæg.

Begrundelse

Hvis der skal opnås virkelig sikkerhed, skal der fastlægges klare regler.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger hver især og via 
internationalt samarbejde for passende 
uddannelses- og 
efteruddannelsesmuligheder med henblik 

Medlemsstaterne sørger hver især og via 
internationalt samarbejde for passende 
uddannelses- og 
efteruddannelsesmuligheder med henblik 
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på fortsat teoretisk og praktisk uddannelse 
inden for nuklear sikkerhed.

på fortsat teoretisk og praktisk uddannelse i 
de bedste tilgængelige procedurer inden 
for nuklear sikkerhed og for, at disse gøres 
obligatoriske for tilladelsesindehavere.

Begrundelse

Der bør træffes foranstaltninger for at undgå menneskelige fejl.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en beretning om 
gennemførelsen af dette direktiv senest 
[tre år efter ikrafttrædelsen] og hvert tredje
år derefter. På grundlag af den første 
beretning forelægger Kommissionen 
Rådet en rapport om forløbet af 
gennemførelsen af direktivet, der ledsages 
af lovgivningsforslag, hvis dette er 
relevant.

Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en beretning om de 
foranstaltninger, de træffer for at opfylde 
deres forpligtelser i henhold til direktivet, 
og om sikkerheden i nukleare anlæg på 
deres territorium senest et år efter 
ikrafttrædelsen af direktivet og hvert år 
derefter.

Kommissionen forelægger hvert andet år 
en rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af direktivet og 
om situationen med hensyn til den 
nukleare sikkerhed i Fællesskabet på 
grundlag af de beretninger, som 
medlemsstaterne fremsender.

Begrundelse

For at sikre det højeste sikkerhedsniveau i nukleare anlæg er formålet med dette direktiv at 
fastsætte de grundlæggende forpligtelser og generelle principper, der skal danne grundlag for 
vedtagelsen af fælles sikkerhedsstandarder efter gennemgang af dette direktiv senest to år 
efter dets ikrafttræden.

Ændringsforslag 14
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv inden [to
år efter den i artikel 13 omhandlede dato]. 
De tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv inden 
[atten måneder efter den i artikel 13 
omhandlede dato]. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Begrundelse

Der er ingen balance i tidsplanen med to år til gennemførelsen og kun et år til forberedelsen 
af beretningen om de opnåede fremskridt, da der ikke er tid nok til at vurdere de opnåede 
fremskridt ved gennemførelsen af dette direktiv.
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