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Ændringsforslag 44
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
–

Forslag til forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Hvis ikke direktivet sikrer, at der indføres de strengeste teknologiske standarder for nuklear 
sikkerhed, og at disse håndhæves effektivt i EU's medlemsstater, er der ingen merværdi og 
derfor intet behov for at regulere nuklear sikkerhed via et særskilt direktiv.

Ændringsforslag 45
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Præambel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE 
UNION HAR -

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET 
FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR 
—

Or. en

Begrundelse

Artikel 175, stk. 1 i TEF bør tilføjes som retsgrundlag for nærværende direktiv. 
Beslutningsproceduren i forbindelse med sidstnævnte er den fælles beslutningsprocedure, 
hvilket indebærer fuld inddragelse af Europa-Parlamentet som medlovgiver.
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Ændringsforslag 46
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Henvisning - 1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til den manglende 
høring af den ekspertgruppe, hvis 
synspunkter Kommissionen i henhold til 
artikel 31 skal indhente, før den 
forelægger sit forslag,

Or. en

Begrundelse

Det kræves i artikel 31, at en gruppe af nationale eksperter, den såkaldte Artikel 31-
ekspertgruppe, høres, inden Kommissionen forelægger sit lovgivningsmæssige forslag. En 
sådan høring udgør et væsentligt proceduremæssigt krav, og derfor skal udkastet til direktiv 
ikke forelægges Europa-Parlamentet, før en sådan høring er gennemført.

Ændringsforslag 47
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Atomenergifællesskab, 
særlig artikel 31 og 32,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Atomenergifællesskab, 
særlig artikel 31, 32 og 203,

Or. en

Begrundelse

Direktivet omhandler ikke kun sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter, som defineret i 
artikel 30, der er begrænset til sundhedsmæssig beskyttelse af arbejdstagere og befolkningen 
som helhed, men også miljøbeskyttelse, som der ikke findes noget klart retsgrundlag for i 
Euratomtraktaten. For så vidt angår de aspekter, for hvilke traktaten ikke har givet 
nødvendige beføjelser, udgør artikel 203 det behørige retsgrundlag.
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Ændringsforslag 48
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, 
særlig artikel 175, stk. 1,

Or. en

Begrundelse

Nuklear sikkerhed som defineret udkastet til direktiv har en dobbelt målsætning, nemlig 
beskyttelse af menneskers sundhed ("arbejdstagernes og offentlighedens sundhed") og 
beskyttelse af miljøet ("luft, vand og jord"). Euratomtraktaten udgør imidlertid ikke et 
retsgrundlag for vedtagelsen af miljølovgivning i modsætning til artikel 175, stk. 1, i TEF.

Ændringsforslag 49
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Henvisning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til udtalelse fra Europa-
Parlamentet1,

under henvisning til proceduren i artikel 
251 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab,

Or. en

Begrundelse

Artikel 175, stk. 1 i TEF bør tilføjes som retsgrundlag for nærværende direktiv. 
Beslutningsproceduren i forbindelse med sidstnævnte er den fælles beslutningsprocedure, 
hvilket indebærer fuld inddragelse af Europa-Parlamentet som medlovgiver.
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Ændringsforslag 50
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Euratomtraktatens artikel 203 
fastsætter, at hvis handling er påkrævet 
for at nå en af Fællesskabets 
målsætninger, og Euratomtraktaten ikke 
giver de nødvendige beføjelser, skal 
Rådet, med enstemmighed og efter høring 
af Parlamentet, træffe passende 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Direktivet omhandler ikke kun sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter, som defineret i 
artikel 30, der er begrænset til sundhedsmæssig beskyttelse af arbejdstagere og befolkningen 
som helhed, men også miljøbeskyttelse, som der ikke findes noget klart retsgrundlag for i 
Euratomtraktaten. For så vidt angår de aspekter, for hvilke traktaten ikke har givet 
nødvendige beføjelser, udgør artikel 203 det behørige retsgrundlag.

Ændringsforslag 51
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) I henhold til EF-traktatens artikel 
174 skal Fællesskabets miljøpolitik 
bidrage til at bevare, beskytte og forbedre 
miljøets kvalitet og menneskets sundhed 
og  tilstræbe et højt beskyttelsesniveau.

Or. en
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Begrundelse

Direktivet har foruden sundheds- og sikkerhedsmæssige målsætninger også miljømæssige 
målsætninger. Artikel 175, stk. 1 i TEF, som giver mulighed for, at der kan vedtages 
fællesskabslovgivning med henblik på at opfylde de miljøpolitiske målsætninger i artikel 174 i 
TEF, bør tilføjes som retsgrundlag. Beslutningsproceduren i forbindelse med sidstnævnte er 
den fælles beslutningsprocedure, hvilket indebærer fuld inddragelse af Europa-Parlamentet 
som medlovgiver.

Ændringsforslag 52
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Selv om ordningen med 
strålingsbeskyttelse på grundlag af de 
gældende grundlæggende standarder 
indfører et højt beskyttelsesniveau for 
befolkningens sundhed ud fra den 
nuværende videnskabelige viden på 
området, bør en sådan beskyttelse 
suppleres for at sikre, at der i nukleare 
anlæg opretholdes og udvikles et højt
sikkerhedsniveau, som løbende forbedres. 
Det er en absolut forudsætning, at der 
opretholdes et højt sikkerhedsniveau, fra 
design- til nedlukningsstadiet, således at 
man fuldt ud opfylder målsætningerne om 
sundhedsbeskyttelse i traktatens artikel 2, 
litra b). Med dette mål for øje bør der 
indføres effektive forsvarsmekanismer mod 
strålingsfarer, og ulykker, som kan udløse 
strålingsfare, bør forebygges.

(5) Selv om ordningen med 
strålingsbeskyttelse på grundlag af de 
gældende grundlæggende standarder 
indfører et højt beskyttelsesniveau for 
befolkningens sundhed ud fra den 
nuværende videnskabelige viden på
området, bør en sådan beskyttelse 
suppleres med streng gennemførelse af de 
nyeste og bedste sikkerhedsstandarder for 
nukleare anlæg, udformet med henblik på 
at forudse og kontrollere risikoen for, at 
befolkningen udsættes for bestråling. 
Opretholdelse af det højeste 
sikkerhedsniveau på alle stadier fra 
design- til nedlukningsstadiet er en absolut 
forudsætning for, at man fuldt ud opfylder 
målsætningerne om sundhedsbeskyttelse i 
Euratomtraktatens artikel 2, litra b) og om 
miljøbeskyttelse i EF-traktatens artikel 
174. Med dette mål for øje bør der indføres 
effektive forsvarsmekanismer mod 
strålingsfarer, og ulykker og hændelser, 
som kan udløse strålingsfare, bør 
forebygges.

Or. en
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Begrundelse

Nuklear sikkerhed som defineret i det foreslåede direktiv har en dobbelt målsætning, nemlig 
beskyttelse af menneskers sundhed ("arbejdstagernes og offentlighedens sundhed") og 
beskyttelse af miljøet ("luft, vand og jord"). Euratomtraktaten udgør imidlertid ikke et 
retsgrundlag for vedtagelsen af miljølovgivning i modsætning til artikel 175, stk. 1, i TEF. 
Beslutningsproceduren i forbindelse med sidstnævnte er den fælles beslutningsprocedure, 
hvilket indebærer fuld inddragelse af Europa-Parlamentet som medlovgiver.

Ændringsforslag 53
Lena Ek, Fiona Hall 

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hver medlemsstat fastlægger sit eget 
energimix, og efter en vis betænkningstid 
er der nu stigende interesse for opførelsen 
af nye atomkraftværker, og nogle 
medlemsstater har besluttet af give 
tilladelse til at opføre nye 
atomkraftværker. Det forventes desuden, 
at tilladelsesindehaverne i de kommende 
år vil forelægge ansøgninger om at 
forlænge levetiden for nukleare anlæg.

(6) Hver medlemsstat fastlægger sit eget 
energimix.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fastholde princippet om, at medlemsstaterne frit kan vælge deres energimix. 
Det er ligeledes vigtigt at fastslå, at dette direktiv ikke har til formål at skabe incitamenter for 
medlemsstaterne til at inkludere atomkraft i deres energimix.  Derfor bør essensen af det, der 
er slettet i betragtning 6, flyttes til betragtning 7 for at skabe denne sondring.
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Ændringsforslag 54
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hver medlemsstat fastlægger sit eget 
energimix, og efter en vis betænkningstid
er der nu stigende interesse for opførelsen 
af nye atomkraftværker, og nogle 
medlemsstater har besluttet af give 
tilladelse til at opføre nye atomkraftværker. 
Det forventes desuden, at
tilladelsesindehaverne i de kommende år 
vil forelægge ansøgninger om at forlænge 
levetiden for nukleare anlæg.

(6) Hver medlemsstat fastlægger sit eget 
energimix, og skønt det totale antal 
atomkraftværker i EU er faldet siden 
1989, er der nu stigende interesse for 
opførelsen af nye atomkraftværker i nogle 
medlemsstater, og nogle få af disse 
medlemsstater har besluttet at give 
tilladelse til at opføre nye atomkraftværker 
eller genoptage opførelsen af ikke-
færdiggjorte atomkraftværker. Det 
forventes desuden, at 
tilladelsesindehaverne i de kommende år 
vil forelægge ansøgninger om at forlænge 
levetiden for nukleare anlæg, hvilket vil 
øge fokus på sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

I 1989 var der i alt 177 atomreaktorer i de nuværende 27 EU-medlemsstater. Dette antal var 
faldet til 146 enheder ved udgangen af 2007.

Ændringsforslag 55
Lena Ek, Fiona Hall

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der bør i denne forbindelse udvikles en 
bedste praksis som vejledning for 
tilsynsmyndighederne i deres beslutninger
om en eventuel levetidsforlængelse for 
nukleare anlæg.

(7) Nuklear sikkerhed er i Fællesskabets 
interesse, hvilket der bør tages hensyn til, 
når der træffes beslutning om at 
godkende nye anlæg og/eller forlænge 
levetiden for nukleare anlæg. Der bør i 
denne forbindelse udvikles en bedste 
praksis som vejledning for 
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tilsynsmyndighederne og medlemsstaterne, 
både når de skal træffe beslutning om, 
hvorvidt nye anlæg skal godkendes, og 
når de skal træffe beslutning om en 
eventuel levetidsforlængelse for nukleare 
anlæg.

Or. en

Begrundelse

Nuklear sikkerhed er i hele Fællesskabets interesse og er derfor – i modsætning til det faktum, 
at nogle medlemsstater ønsker at godkende nye anlæg – en god grund til at udvikle bedste 
praksis. Derudover er det på sin plads at nævne, at denne bedste praksis også kan bruges som 
vejledning for medlemsstaterne og ikke blot for tilsynsmyndighederne.

Ændringsforslag 56
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der bør i denne forbindelse udvikles en 
bedste praksis som vejledning for 
tilsynsmyndighederne i deres beslutninger 
om en eventuel levetidsforlængelse for 
nukleare anlæg.

(7) Der bør i denne forbindelse udvikles de 
nyeste og bedste sikkerhedsstandarder
som vejledning for tilsynsmyndighederne i 
deres beslutninger om en eventuel 
levetidsforlængelse for nukleare anlæg.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsstandarderne for potentielle nye og for eksisterende nukleare faciliteter skal være 
på det højest mulige niveau, svarende til de nyeste eller bedste tilgængelige standarder for 
teknologi, praksis og drift i EU. Sådanne standarder skal derfor også gælde i forbindelse med 
tilsynsmyndighedernes beslutninger om levetidsforlængelse for nukleare anlæg.
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Ændringsforslag 57
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Medlemsstaterne har allerede truffet 
foranstaltninger, hvormed de kan nå en høj 
grad af nuklear sikkerhed i Fællesskabet.

(8) Nogle medlemsstater har allerede 
truffet foranstaltninger, hvormed de kan nå 
en høj grad af nuklear sikkerhed i 
Fællesskabet, hvorimod andre har 
væsentligt lavere sikkerhedsstandarder.

Or. en

Begrundelse

Der er tydelige forskelle på sikkerhedsstandarderne i de forskellige medlemsstater. Derfor er 
det forkert at sige, at alle medlemsstater har høje standarder for nuklear sikkerhed.

Ændringsforslag 58
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) En løbende forbedring af nuklear 
sikkerhed forudsætter, at de indførte 
forvaltningssystemer og
tilladelsesindehaverne sikrer et højt
beskyttelsesniveau for befolkningen.

(9) En løbende forbedring af nuklear 
sikkerhed forudsætter, at de indførte 
forvaltningssystemer, 
tilladelsesindehaverne og dem, der står for 
affaldshåndteringen, sikrer det højest 
mulige beskyttelsesniveau for 
befolkningen.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsstandarderne for potentielle nye og for eksisterende nukleare faciliteter skal være 
på det højest mulige niveau, svarende til de nyeste eller bedste tilgængelige standarder for 
teknologi, praksis og drift i EU. Det samme grundlæggende princip bør også gælde i 
forbindelse med håndteringen af  nukleart affald.
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Ændringsforslag 59
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) På trods af harmoniseringen er der 
stadig forskel på sikkerhedsprocedurer og
-praksis fra den ene medlemsstat til den 
anden. På nuværende tidspunkt er der som 
følge af disse forskelligartede 
foranstaltninger ikke sikkerhed for, at 
kravene med hensyn til 
sundhedsbeskyttelse i traktatens artikel 2, 
litra b), opfyldes på bedst mulig måde. Ved 
at tiltræde konventionen om nuklear 
sikkerhed, som trådte i kraft den 24. 
oktober 1996, forpligtede Det Europæiske 
Atomenergifællesskab sig til at respektere 
et internationalt anerkendt højt nukleart 
sikkerhedsniveau. For at Fællesskabet kan 
sikre sig, at principperne i denne 
konvention får virkning på 
fællesskabsplan, og at de ensartede 
sikkerhedsstandarder i henhold til artikel 2, 
litra b), i Euratom-traktaten anvendes, bør 
de grundlæggende standarder for 
strålingsbeskyttelse suppleres med fælles 
sikkerhedsprincipper.

(12) På trods af tendensen til 
harmonisering er der stadig forskel på 
sikkerhedsprocedurer, -praksis, 
-foranstaltninger og -standarder fra den 
ene medlemsstat til den anden og fra den 
ene facilitet til den anden. På nuværende 
tidspunkt er der som følge af disse 
forskelligartede foranstaltninger og 
standarder ikke sikkerhed for, at kravene 
med hensyn til sundhedsbeskyttelse i 
traktatens artikel 2, litra b), opfyldes på 
den mest sammenhængende og 
tilfredsstillende måde. Ved at tiltræde 
konventionen om nuklear sikkerhed, som 
trådte i kraft den 24. oktober 1996, 
forpligtede Det Europæiske 
Atomenergifællesskab sig til at respektere 
et internationalt anerkendt højt niveau for 
nukleare sikkerhedsprincipper. For at 
Fællesskabet kan sikre sig, at principperne 
i denne konvention får virkning på 
fællesskabsplan, og at de nyeste eller 
bedste tilgængelige ensartede 
sikkerhedsstandarder i henhold til artikel 2, 
litra b), i Euratom-traktaten anvendes, bør 
de grundlæggende standarder for 
strålingsbeskyttelse suppleres med fælles 
sikkerhedsstandarder for at eliminere 
trusler mod borgernes liv og helbred samt 
mod miljøet.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 60
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For at opfylde Fællesskabets 
målsætninger om nuklear sikkerhed i 
artikel 1, stk. 1, er det af afgørende 
betydning, at der som et første skridt 
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 i 
samråd med Europa-Parlamentet for at 
sikre det højest mulige sikkerhedsniveau, 
der tager højde for den nyeste 
teknologiske udvikling, og som kan 
defineres som ”det gældende tekniske 
stade”.

Or. en

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 61
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) En sikker nedlukning af nukleare 
anlæg, herunder den langsigtede 
forvaltning af radioaktivt affald og brugt 
brændsel, kræver store finansielle 
ressourcer. For at udelukke enhver fare 
for personers sundhed og for miljøet er 
det nødvendigt, at det på fællesskabsplan 
sikres, at der er tilstrækkelige finansielle 
ressourcer til rådighed til gennemførelse 
af nedluknings- og 
affaldshåndteringsaktiviteterne i nukleare 
anlæg, samtidig med at 
sikkerhedsnormerne overholdes. Med 
henblik herpå bør der fastlægges 
specifikke regler med hensyn til etablering 
af nedluknings- og 
affaldshåndteringsfonde, som de 
virksomheder, der driver de nukleare 
anlæg, regelmæssigt skal bidrage til i hele 
den periode, hvor anlægget er i drift. For 
at sikre, at der er tilstrækkelige finansielle 
ressourcer til rådighed til gennemførelse 
af nedluknings- og 
affaldshåndteringsaktiviteterne, bør der 
etableres fonde, som er en selvstændig 
juridisk person, der er adskilt fra den 
virksomhed, der driver det nukleare 
anlæg. Kommissionen forelægger senest 
om seks måneder lovgivning i henhold til 
EF-traktaten, der sikrer, at der er midler 
til rådighed for fremtidige nedlukninger, 
og forebygger, at der opstår hindringer 
for den frie konkurrence på 
energimarkedet. Medlemsstaterne 
indfører separat regnskabsføring for 
finansiering af fremtidige nedluknings-
eller affaldshåndteringsaktiviteter. Disse 
midler bør gennemgås og revideres en 
gang om året af et uafhængigt organ 
såsom tilsynsmyndigheden for at 
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godtgøre, at de indtægter og de dermed 
forbundne renteindtægter, der er afsat til 
disse fremtidige aktiviteter, kun anvendes 
til dette formål, dvs. til nedluknings- og 
affaldshåndteringsaktiviteter, og ikke 
anvendes til direkte eller indirekte at 
finansiere markedsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 62
Edit Herczog

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hurtige og korrekte informationer til 
offentligheden om vigtige nukleare 
sikkerhedsspørgsmål bør bygge på en høj 
grad af åbenhed omkring nukleare anlægs 
sikkerhed.

(13) Hurtige og korrekte informationer til 
arbejdstagere i nuklearindustrien og til 
offentligheden om vigtige nukleare 
sikkerhedsspørgsmål bør bygge på en høj 
grad af åbenhed omkring nukleare anlægs 
sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med traktatens artikel 30, som fastsætter, at der i 
Fællesskabet skal indføres grundlæggende standarder til beskyttelse af befolkningens og 
arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling, samt med 
EU-direktiverne om oplysning til og høring af arbejdstagere.

Ændringsforslag 63
Vladimír Remek

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hurtige og korrekte informationer til 
offentligheden om vigtige nukleare 

(13) Hurtige og korrekte informationer til 
arbejdstagerne og til offentligheden om 
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sikkerhedsspørgsmål bør bygge på en høj 
grad af åbenhed omkring nukleare anlægs 
sikkerhed.

vigtige nukleare sikkerhedsspørgsmål bør 
bygge på en høj grad af åbenhed omkring 
nukleare anlægs sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med traktatens artikel 30, som fastsætter, at der i 
Fællesskabet skal indføres grundlæggende standarder til beskyttelse af befolkningens og 
arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling, samt med 
EU-direktiverne om oplysning til og høring af arbejdstagere.

Ændringsforslag 64
Eugenijus Maldeikis

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre en effektiv gennemførelse 
af sikkerhedskravene til nukleare anlæg
bør medlemsstaterne oprette 
tilsynsorganer, som er uafhængige 
myndigheder. Tilsynsmyndigheder bør 
have tilstrækkelige beføjelser og ressourcer 
til at kunne udføre de pålagte opgaver.

(15) For at sikre en effektiv regulering af 
nuklear sikkerhed bør medlemsstaterne 
oprette tilsynsorganer, som er uafhængige 
af interesser, der i utilbørlig grad kan 
påvirke beslutninger om nuklear 
sikkerhed. Tilsynsmyndigheder bør have 
tilstrækkelige beføjelser og tildeles 
tilstrækkeligfinansielle og 
personalemæssige ressourcer til at kunne 
udføre de pålagte opgaver.

Or. lt

Ændringsforslag 65
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre en effektiv gennemførelse 
af sikkerhedskravene til nukleare anlæg bør 

(15) For at sikre en effektiv gennemførelse 
af sikkerhedskravene til nukleare anlæg bør 
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medlemsstaterne oprette tilsynsorganer, 
som er uafhængige myndigheder. 
Tilsynsmyndigheder bør have 
tilstrækkelige beføjelser og ressourcer til at 
kunne udføre de pålagte opgaver.

medlemsstaterne oprette et enkelt organ, 
en national regulerings- og 
tilsynsmyndighed for nuklear sikkerhed, 
som er uafhængig. De nationale 
regulerings- og tilsynsmyndigheder for 
nuklear sikkerhed bør have tilstrækkelige 
beføjelser og ressourcer til at kunne udføre
de pålagte opgaver.

Or. ro

Begrundelse

Det er nødvendigt klart at definere myndigheden for at sikre konsekvens og styrke dens rolle.

Ændringsforslag 66
Vladimir Urutchev

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre en effektiv gennemførelse 
af sikkerhedskravene til nukleare anlæg 
bør medlemsstaterne oprette 
tilsynsorganer, som er uafhængige 
myndigheder. Tilsynsmyndigheder bør 
have tilstrækkelige beføjelser og ressourcer 
til at kunne udføre de pålagte opgaver.

(15) For at sikre en effektiv 
sikkerhedsregulering af nukleare anlæg 
bør medlemsstaterne oprette 
tilsynsorganer, som er uafhængige 
myndigheder. Tilsynsmyndigheder bør 
have tilstrækkelige beføjelser og ressourcer 
til at kunne udføre de pålagte opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 67
Vladimír Remek

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Den Europæiske Gruppe på Højt Plan 
om Nuklear Sikkerhed og 
Affaldshåndtering blev oprettet for at 

(18) Den Europæiske Gruppe på Højt Plan 
om Nuklear Sikkerhed og 
Affaldshåndtering blev oprettet for at 
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bidrage til opfyldelsen af Fællesskabets 
mål på området nuklear sikkerhed. Med 
sigte herpå bør gruppen bidrage til 
udviklingen af de nødvendige instrumenter 
til at bevare og løbende forbedre den 
nukleare sikkerhed og til 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. 

bidrage til opfyldelsen af Fællesskabets 
mål på området nuklear sikkerhed. Med 
sigte herpå bør gruppen bidrage til 
udviklingen af de nødvendige instrumenter 
til at bevare og løbende forbedre den 
nukleare sikkerhed og til 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. 
Arbejdstagerrepræsentanter bør i 
passende omfang være repræsenteret i 
Den Europæiske Gruppe på Højt Plan om 
Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering.

Or. en

Begrundelse

Arbejdstagerne løber den direkte risiko for bestråling i alle faser af driften af nukleare anlæg, 
herunder i forbindelse med nedlukning samt håndtering og oplagring af affald. 
Arbejdstagerne har indgående kendskab til de nukleare anlægs sikkerhed. Derfor bør 
arbejdstagerrepræsentanter i passende omfang være repræsenteret i Den Europæiske Gruppe 
på Højt Plan om Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering, f.eks. gennem de anerkendte 
europæiske arbejdsmarkedsparter.

Ændringsforslag 68
Vladimir Urutchev

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) De tilsynsmyndigheder, som har til 
opgave at overvåge sikkerheden i nukleare 
anlæg i medlemsstaterne, bør først og 
fremmest samarbejde via Den Europæiske 
Gruppe på Højt Plan om Nuklear 
Sikkerhed og Affaldshåndtering, som har 
udviklet ti principper for reguleringen af 
nuklear sikkerhed. Den Europæiske 
Gruppe på Højt Plan om Nuklear 
Sikkerhed og Affaldshåndtering bør 

(19) De tilsynsmyndigheder, som har 
ansvar for regulering af sikkerheden i 
nukleare anlæg i medlemsstaterne, bør 
først og fremmest samarbejde via Den 
Europæiske Gruppe på Højt Plan om 
Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering, 
som har udviklet ti principper for 
reguleringen af nuklear sikkerhed. Disse 
principper er vigtige for en korrekt 
gennemførelse af nærværende direktiv. 
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bidrage til Fællesskabets rammer for 
nuklear sikkerhed med sigte på en løbende 
forbedring af dem -

Den Europæiske Gruppe på Højt Plan om 
Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering 
bør bidrage til Fællesskabets rammer for 
nuklear sikkerhed med sigte på en løbende 
forbedring af dem -

Or. en

Ændringsforslag 69
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) De tilsynsmyndigheder, som har til 
opgave at overvåge sikkerheden i nukleare 
anlæg i medlemsstaterne, bør først og 
fremmest samarbejde via Den Europæiske 
Gruppe på Højt Plan om Nuklear 
Sikkerhed og Affaldshåndtering, som har 
udviklet ti principper for reguleringen af 
nuklear sikkerhed. Den Europæiske 
Gruppe på Højt Plan om Nuklear 
Sikkerhed og Affaldshåndtering bør 
bidrage til Fællesskabets rammer for 
nuklear sikkerhed med sigte på en løbende 
forbedring af dem -

(19) De nationale regulerings- og 
tilsynsmyndigheder for nuklear sikkerhed, 
som har til opgave at overvåge sikkerheden 
i nukleare anlæg i medlemsstaterne, bør 
først og fremmest samarbejde via Den 
Europæiske Gruppe på Højt Plan om 
Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering, 
som har udviklet ti principper for 
reguleringen af nuklear sikkerhed. Den 
Europæiske Gruppe på Højt Plan om 
Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering 
bør bidrage til Fællesskabets rammer for 
nuklear sikkerhed med sigte på en løbende 
forbedring af dem -

Or. ro

Begrundelse

 Det er nødvendigt klart at definere myndigheden for at sikre konsekvens og styrke dens rolle.
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Ændringsforslag 70
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) De tilsynsmyndigheder, som har til 
opgave at overvåge sikkerheden i nukleare 
anlæg i medlemsstaterne, bør først og 
fremmest samarbejde via Den Europæiske 
Gruppe på Højt Plan om Nuklear 
Sikkerhed og Affaldshåndtering, som har 
udviklet ti principper for reguleringen af 
nuklear sikkerhed. Den Europæiske 
Gruppe på Højt Plan om Nuklear 
Sikkerhed og Affaldshåndtering bør 
bidrage til Fællesskabets rammer for 
nuklear sikkerhed med sigte på en løbende 
forbedring af dem -

(19) De tilsynsmyndigheder, som har til 
opgave at foretage det forskriftsmæssige 
tilsyn med sikkerheden i nukleare anlæg i 
medlemsstaterne, bør først og fremmest 
samarbejde via Den Europæiske Gruppe på 
Højt Plan om Nuklear Sikkerhed og 
Affaldshåndtering, som har udviklet ti 
principper for reguleringen af nuklear 
sikkerhed. Den Europæiske Gruppe på 
Højt Plan om Nuklear Sikkerhed og 
Affaldshåndtering bør bidrage til 
Fællesskabets rammer for nuklear 
sikkerhed med sigte på en løbende 
forbedring af dem -

Or. sl

Ændringsforslag 71
Herbert Reul

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 skabe en 
fællesskabsramme for nuklear sikkerhed i 
EU. Den omfatter et grundlag for retlige 
foranstaltninger i medlemsstaterne, hvad 
angår nuklear sikkerhed, og sigter mod at 
opnå, bevare og løbende forbedre den 
nukleare sikkerhed i Fællesskabet og at 
styrke de nationale tilsynsmyndigheders 
rolle.

Or. de
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Begrundelse

Formålet med direktivet bør defineres klarere. Det sigter mod at skabe en fælles ramme for 
Fællesskabet. Dette præciseres direkte i ændringsforslaget.

Ændringsforslag 72
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

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 skabe en 
lovgivningsmæssig ramme for nuklear 
sikkerhed i EU. Hermed fastsættes de 
principper, som medlemsstaternes 
lovgivnings- og tilsynsmæssige rammer 
for nuklear sikkerhed skal baseres på, for 
at opnå, bevare og hele tiden forbedre den 
nukleare sikkerhed i Fællesskabet og at 
styrke de nationale tilsynsmyndigheders 
rolle.

Or. en

Begrundelse

Formålet med direktivet bør defineres tydeligere – formålet er at skabe en ensartet 
lovgivningsmæssig ramme, hvilket nu fremgår direkte.

Ændringsforslag 73
Atanas Paparizov

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 skabe en 
lovgivningsmæssig ramme for nuklear 
sikkerhed i EU. Hermed fastsættes de 
principper, som medlemsstaternes 
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lovgivnings- og tilsynsmæssige rammer 
for nuklear sikkerhed skal baseres på med 
henblik på at opnå, bevare og løbende 
forbedre den nukleare sikkerhed i 
Fællesskabet og at styrke de nationale 
tilsynsmyndigheders rolle.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer bedre formålet med at etablere en ensartet 
lovgivningsmæssig ramme.

Ændringsforslag 74
Rebecca Harms

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 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 det højest mulige sikkerhedsniveau 
for nukleare anlæg, og etablering af den 
nødvendige ramme for vedtagelse af 
fælles sikkerhedsstandarder.

Or. en

Begrundelse

For at sikre det højest mulige 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 75
Silvia-Adriana Ţicău

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 indføre en 
harmoniseret retlig ramme på EU-plan 
for løbende at optimere den nukleare 
sikkerhed i Fællesskabet og sikre 
overholdelse af de internationalt 
anerkendte standarder for nuklear 
sikkerhed, som Det Europæiske 
Atomenergifællesskab har forpligtet sig til 
at overholde. 

Or. ro

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte en klar retlig ramme for at sikre, at kravene med hensyn til 
sundhedsbeskyttelse i traktatens artikel 2, litra b), finder anvendelse så konsekvent som 
muligt.

Ændringsforslag 76
Vladimir Urutchev

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. Med dette direktiv indføres en 
fællesskabsramme for nuklear sikkerhed, 
som har til formål at bevare og løbende 
forbedre sikkerheden i nukleare anlæg i 
medlemsstaterne og at styrke de nationale 
tilsynsmyndigheders rolle.

Or. en
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Ændringsforslag 77
Rebecca Harms

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 alle 
nukleare anlægs design, placering, 
opførelse, vedligehold, drift, nedlukning og 
affaldshåndtering.

Or. en

Begrundelse

Alle nukleare anlæg, som defineret i artikel 2, og ikke blot ”nukleare faciliteter”, skal være 
omfattet af direktivets anvendelsesområde. Dette berører ikke den relevante nationale 
lovgivningsmæssige ramme, som skal fastsætte betingelserne for godkendelse inden for både 
opførelse, drift og nedlukning af det nukleare anlæg.

Ændringsforslag 78
Edit Herczog

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 og for 
arbejde udført af underleverandører, som 
benyttes af de virksomheder, der driver de 
nukleare anlæg, for hvilke det er 
nødvendigt at træffe 
sikkerhedsforanstaltninger efter den berørte 
medlemsstats love og bestemmelser.

Or. en
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Begrundelse

En gruppe af arbejdstagere, som udgør en potentiel risikofaktor og potentielt kan blive udsat 
for sundheds- og sikkerhedsrisici på nukleare anlæg, er de arbejdstagere, som deltager i 
aktiviteter såsom reparationer, vedligeholdelse og rengøring af de nukleare anlæg. Sådanne 
aktiviteter udliciteres ofte og udføres af underleverandører og deres underleverandører. Disse 
arbejdstagere modtager mindst undervisning og oplysning og er ikke omfattet af 
sikkerhedsprocedurerne i de virksomheder, der driver de nukleare anlæg. Direktivet skal gøre 
det klart, at alle involverede parter har et stort ansvar for sikkerheden og sikkerhedskulturen.

Ændringsforslag 79
Vladimír Remek

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 og for 
arbejde udført af underleverandører, som 
benyttes af de virksomheder, der driver de 
nukleare anlæg, for hvilke det er 
nødvendigt at træffe 
sikkerhedsforanstaltninger efter den berørte 
medlemsstats love og bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

En gruppe af arbejdstagere, som udgør en potentiel risikofaktor og potentielt kan blive udsat 
for sundheds- og sikkerhedsrisici på nukleare anlæg, er de arbejdstagere, som deltager i 
aktiviteter såsom reparationer, vedligeholdelse og rengøring af de nukleare anlæg. Sådanne 
aktiviteter udliciteres ofte og udføres af underleverandører og deres underleverandører. Disse 
arbejdstagere modtager mindst undervisning og oplysning og er ikke omfattet af 
sikkerhedsprocedurerne i de virksomheder, der driver de nukleare anlæg. Direktivet skal gøre 
det klart, at alle involverede parter har et stort ansvar for sikkerheden og sikkerhedskulturen.
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Ændringsforslag 80
Atanas Paparizov

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, ibrugtagning, drift og 
nedlukning, for hvilke det er nødvendigt at 
træffe sikkerhedsforanstaltninger efter den 
berørte medlemsstats love og 
bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Direktivets anvendelsesområde bør også omfatte ibrugtagning, som bør reguleres gennem 
klare lovgivningsmæssige bestemmelser om udstedelse af tilladelser.

Ændringsforslag 81
Eugenijus Maldeikis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) anlæg til fremstilling af nukleart 
brændsel, forskningsreaktorer (herunder 
subkritikalitets- og kritikalitetsopstillinger), 
atomkraftværker, lagerfaciliteter til brugt 
brændsel, berigelses- og 
genoparbejdningsanlæg

(1) anlæg til fremstilling af nukleart 
brændsel, forskningsreaktorer (herunder 
subkritikalitets- og kritikalitetsopstillinger), 
atomkraftværker, lagerfaciliteter til brugt 
brændsel, berigelses- og 
genoparbejdningsanlæg, herunder 
faciliteter til håndtering og behandling af 
radioaktive stoffer, som er dannet i 
forbindelse med driften af et anlæg

Or. en



AM\771348DA.doc 27/101 PE421.201v01-00

DA

Ændringsforslag 82
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "nukleare anlæg”: anlæg til fremstilling 
af nukleart brændsel, forskningsreaktorer 
(herunder subkritikalitets- og 
kritikalitetsopstillinger), atomkraftværker, 
lagerfaciliteter til brugt brændsel, 
berigelses- og genoparbejdningsanlæg

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslag 83
Eugenijus Maldeikis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "nuklear sikkerhed": opnåelse af 
korrekte driftsforhold ved hjælp af 
foranstaltninger med henblik på
forebyggelse af ulykker eller afbødning af 
følgerne af ulykker, så arbejdstagerne, 
offentligheden, luft, vand og jord beskyttes 
mod unødig strålingsfare, der hidrører fra 
nukleare anlæg

(2) "nuklear sikkerhed": opnåelse af 
korrekte driftsforhold, forebyggelse af 
ulykker eller afbødning af følgerne af 
ulykker, så arbejdstagerne og 
offentligheden beskyttes mod strålingsfare, 
der hidrører fra ioniserende stråling fra
nukleare anlæg

Or. en

Begrundelse

Vi foreslår anvendelsen af en definition, der lægger sig tættere op ad den, der foreslås i 
IAEA’s sikkerhedsglossar fra 2007.
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Ændringsforslag 84
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "nuklear sikkerhed": opnåelse af 
korrekte driftsforhold ved hjælp af 
foranstaltninger med henblik på 
forebyggelse af ulykker eller afbødning af 
følgerne af ulykker, så arbejdstagerne, 
offentligheden, luft, vand og jord beskyttes 
mod unødig strålingsfare, der hidrører fra 
nukleare anlæg

(2) "nuklear sikkerhed": opnåelse af 
korrekte driftsforhold, forebyggelse af 
ulykker eller afbødning af følgerne af 
ulykker, så arbejdstagerne, offentligheden 
og miljøet beskyttes mod unødig 
strålingsfare

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med direktivets formål bør Fællesskabets definition af “nuklear 
sikkerhed” svare nøjagtigt til den tilsvarende IAEA definition (jf. IAEA’s sikkerhedsglossar 
fra 2007, s. 133). Også i forbindelse med spørgsmålet om retsgrundlaget henviser denne 
definition klart til beskyttelse af ”miljøet” som en væsentlig del af begrebet ”nuklear 
sikkerhed”.

Ændringsforslag 85
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) ”det gældende tekniske stade for 
sikkerhedsstandarder”: tekniske, 
reguleringsmæssige og operationelle 
ordninger, der følger den bedst mulige 
praksis, der på nuværende tidspunkt er i 
anvendelse eller under udvikling i EU 

Or. en
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Begrundelse

Sikkerhedsstandarderne for eksisterende og potentielle nye nukleare faciliteter skal være de 
bedst mulige. De skal være på et niveau, der svarer til det gældende tekniske stade for 
tekniske, reguleringsmæssige og operationelle ordninger i EU. Et tilsvarende krav skal være 
den fælles standard for medlemsstaterne og skal løbende opgraderes.

Ændringsforslag 86
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) "radioaktivt materiale": ethvert 
materiale, som indeholder en eller flere 
radionuklider, hvis aktivitet eller 
koncentration for så vidt angår 
strålingsbeskyttelse ikke kan lades ude af 
betragtning

(3) "radioaktivt materiale": ethvert 
materiale, som indeholder en eller flere 
radionuklider, hvis aktivitet eller 
koncentration ikke er omfattet af 
undtagelsen i de grundlæggende 
internationale sikkerhedsstandarder for 
beskyttelse mod ioniserende stråling og 
for strålingskilders sikkerhed (IAEA, 
Wien, 1996, Safety Series No. 115) 

Or. pl

Begrundelse

"For så vidt angår strålingsbeskyttelse" er for vagt. Det er derfor bedre at henvise til dette 
dokument.  

Ændringsforslag 87
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) "radioaktivt materiale": ethvert 
materiale, som indeholder en eller flere 
radionuklider, hvis aktivitet eller 

(3) "radioaktive stoffer": ethvert materiale, 
som indeholder en eller flere radionuklider, 
hvis aktivitet eller koncentration for så vidt 
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koncentration for så vidt angår 
strålingsbeskyttelse ikke kan lades ude af 
betragtning

angår strålingsbeskyttelse ikke kan lades 
ude af betragtning

Or. en

Begrundelse

 Udtrykket ”radioaktive stoffer” anvendes i direktiv 96/29/Euratom om fastsættelse af 
grundlæggende standarder for beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod 
de farer, som er forbundet med ioniserende stråling.

Ændringsforslag 88
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) "nedlukningsfonde": De uafhængigt 
administrerede finansielle midler, der er 
øremærket til at dække omkostningerne 
ved nedlukning af nukleare anlæg, 
herunder langsigtet forvaltning af 
radioaktivt affald og brugt brændsel, 
under overholdelse af 
sikkerhedsnormerne

Or. en

Begrundelse

Der er nødt til at være en definition af nedlukningsfonde i dette direktiv.
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Ændringsforslag 89
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "radioaktivt affald": luftformigt, 
flydende eller fast radioaktivt materiale, 
som medlemsstaten ikke finder yderligere 
anvendelse for, og som i sin egenskab af 
radioaktivt affald er underlagt en 
tilsynsmyndigheds kontrol efter 
medlemsstatens love og bestemmelser

(5) "radioaktivt affald": brugt nukleart 
brændsel, luftformigt, flydende eller fast 
radioaktivt materiale, som hidrører fra 
genoparbejdning, eller andet luftformigt, 
flydende eller fast radioaktivt materiale, 
som medlemsstaten eller en fysisk eller 
juridisk person, hvis afgørelse accepteres 
af medlemsstaten, ikke finder yderligere 
anvendelse for, og som i sin egenskab af 
radioaktivt affald kontrolleres af en 
kontrolmyndighed efter medlemsstatens 
love og bestemmelser

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med den normale drift af et nukleart anlæg er der brug for en bortskaffelsesvej 
for store mængder lavradioaktivt eller mellemradioaktivt affald, og de højradioaktive brugte 
brændselsstave skal isoleres fra biosfæren i hundredetusinder, sommetider millioner af år. De 
skal behandles som nukleart affald.

Ændringsforslag 90
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "brugt brændsel": nukleart brændsel, 
som er blevet bestrålet i en reaktorkerne og 
permanent fjernet fra den; brugt brændsel 
kan enten betragtes som en brugbar 
ressource, der kan oparbejdes, eller det 
kan være beregnet til endelig behandling 
eller deponering, idet ingen yderligere 
anvendelse er planlagt, og behandles som 

(6) "brugt brændsel": nukleart brændsel, 
som er blevet bestrålet i en reaktorkerne og 
permanent fjernet fra den
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radioaktivt affald

Or. en

Begrundelse

Nogle medlemsstater har valgt at bruge genoparbejdning, selv om dette gør det nukleare 
affald mere komplekst, da det skaber en masse forskellige affaldsstrømme, i både fast og 
flydende form, hvoraf noget afgives til miljøet. Genoparbejdning skiller det plutonium ud, der 
kan anvendes til våben, hvilket udgør en sikkerhedsrisiko, der rækker langt ud i fremtiden. 
Oplagring af brugt nukleart brændsel er teknisk muligt, mindre ødelæggende for miljøet og 
øger ikke kompleksiteten ved håndteringen af det nukleare affald. Genoparbejdning skal også 
behandles som nukleart affald.

Ændringsforslag 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "ioniserende stråling": energioverførsel 
i partikelform eller elektromagnetiske 
bølger med en bølgelængde på højst 100 
nanometer eller med en frekvens på mindst 
3x1015 Hertz, der direkte eller indirekte 
kan danne ioner 

(7) "ioniserende stråling": energioverførsel 
i form af nukleare partikler eller 
elektromagnetiske bølger med en 
bølgelængde på højst 100 nanometer eller 
med en frekvens på mindst 3x1015 Hertz, 
der direkte eller indirekte kan danne ioner 

Or. pl

Begrundelse

Specificering af de relevante partikler.  
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Ændringsforslag 92
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) "tilsynsmyndighed": et eller flere 
myndigheder, som den enkelte 
medlemsstat har givet juridisk myndighed 
til i den pågældende medlemsstat at 
udstede tilladelser og fastsætte regler for 
nukleare anlægs placering, design, 
opførelse, ibrugtagning, drift eller 
nedlukning

(8) "National regulerings- og 
tilsynsmyndighed for nuklear sikkerhed": 
det organ, som den enkelte medlemsstat 
har givet juridisk myndighed til i den 
pågældende medlemsstat at udstede 
tilladelser og fastsætte regler for nukleare 
anlægs placering, design, opførelse, 
ibrugtagning, drift eller nedlukning og 
træffe de nødvendige foranstaltninger, i 
tilfælde af at den nukleare sikkerhed ikke 
kan garanteres fuldt ud og der opstår 
sundheds- og sikkerhedsrisici

Or. ro

Begrundelse

Det er nødvendigt klart at definere myndigheden for at sikre konsekvens og styrke dens rolle.

Ændringsforslag 93
Atanas Paparizov

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) "tilsynsmyndighed": et eller flere 
myndigheder, som den enkelte 
medlemsstat har givet juridisk myndighed
til i den pågældende medlemsstat at 
udstede tilladelser og fastsætte regler for
nukleare anlægs placering, design, 
opførelse, ibrugtagning, drift eller 
nedlukning

(8) "tilsynsmyndighed": en eller flere 
myndigheder, som i den enkelte 
medlemsstat har hjemmel til at regulere 
sikkerheden gennem en proces for 
udstedelse af tilladelser, som indbefatter 
nukleare anlægs placering, design, 
opførelse, ibrugtagning, drift eller 
nedlukning, herunder gennemførelse af 
inspektioner og udøvelse af 
håndhævelsesbeføjelser
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Or. en

Begrundelse

Kommissionens foreslåede definition af “tilsynsmyndighed” indbefatter ikke alle de 
beføjelser, som tilsynsmyndigheden bør have. Ordene “fastsætte regler for” bør ændres, fordi 
de ikke indebærer beføjelse til at gennemføre inspektioner. “Tilladelser” skal ændres til 
“proces for udstedelse af tilladelser” for at indikere alle de mulige skridt, der kan tages i 
forbindelse med udstedelse af tilladelser (f.eks. placering, design, opførelse, ibrugtagning, 
drift eller nedlukning af nukleare anlæg).

Ændringsforslag 94
Vladimir Urutchev

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) "tilsynsmyndighed": et eller flere
myndigheder, som den enkelte 
medlemsstat har givet juridisk myndighed
til i den pågældende medlemsstat at 
udstede tilladelser og fastsætte regler for
nukleare anlægs placering, design, 
opførelse, ibrugtagning, drift eller 
nedlukning

(8) "tilsynsmyndighed": en myndighed 
eller et system af myndigheder, som i den 
enkelte medlemsstat har hjemmel til at 
regulere sikkerheden ved gennemførelse 
af processer for udstedelse af tilladelser, 
som indbefatter nukleare anlægs placering, 
design, opførelse, ibrugtagning, drift eller 
nedlukning, herunder gennemførelse af 
inspektioner og udøvelse af 
håndhævelsesbeføjelser

Or. en

Ændringsforslag 95
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) "tilsynsmyndighed": et eller flere 
myndigheder, som den enkelte 
medlemsstat har givet juridisk myndighed 
til i den pågældende medlemsstat at 

(8) "tilsynsmyndighed": den europæiske 
tilsynsmyndighed, som Kommissionen har 
givet passende myndighed, kompetence 
samt økonomiske og menneskelige 
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udstede tilladelser og fastsætte regler for
nukleare anlægs placering, design, 
opførelse, ibrugtagning, drift eller 
nedlukning

ressourcer til at opfylde sine forpligtelser
til at udstede tilladelser og overvåge
nukleare anlægs placering, design, 
opførelse, ibrugtagning, drift eller 
nedlukning

Or. en

Ændringsforslag 96
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) "tilladelse": en tilladelse, som 
tilsynsmyndigheden udsteder til ansøgeren, 
hvorved ansøgeren får overdraget ansvaret 
for placering, design, opførelse, 
ibrugtagning, drift eller nedlukning af 
nukleare anlæg

(9) "tilladelse": en tilladelse, som den 
nationale regulerings- og 
tilsynsmyndighed for nuklear sikkerhed
udsteder til ansøgeren, hvorved ansøgeren 
får overdraget ansvaret for placering, 
design, opførelse, ibrugtagning, drift eller 
nedlukning af nukleare anlæg i 
overensstemmelse med politikken i den 
medlemsstat, hvor det nukleare anlæg er 
placeret 

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt at respektere medlemsstatens og EU's politik, hvad angår energimix og 
placering af nukleare anlæg.

Ændringsforslag 97
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) "tilladelse": en tilladelse, som 
tilsynsmyndigheden udsteder til ansøgeren, 

(9) "tilladelse": en tilladelse, som et 
uafhængigt organ udsteder til ansøgeren, 
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hvorved ansøgeren får overdraget ansvaret 
for placering, design, opførelse, 
ibrugtagning, drift eller nedlukning af 
nukleare anlæg

hvorved ansøgeren får overdraget ansvaret 
for placering, design, opførelse, 
ibrugtagning, drift eller nedlukning af 
nukleare anlæg

Or. en

Begrundelse

Ordføreren tildeler ansvaret for udstedelse af tilladelser til den enkelte medlemsstats 
regering. Skønt det udelukkende er den enkelte medlemsstats ansvar at beslutte, hvorvidt den 
vil gøre brug af atomkraft, bør det tilfalde et uafhængigt organ, der arbejder i fuld åbenhed, 
at fastsætte betingelserne for udstedelse af tilladelser, for at sikre at alle politiske interesser 
tilsidesættes, og at det er anlæggenes og borgernes sikkerhed, der er det primære kriterium 
for denne beslutning. 

Ændringsforslag 98
Vladimir Urutchev

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) “nye reaktorer”: atomkraftreaktorer, 
som der udstedes driftstilladelse til efter 
dette direktivs ikrafttræden.

(10) “nye atomkraftværker”: 
atomkraftværker, som der udstedes 
byggetilladelse til efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 99
Atanas Paparizov

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) “nye reaktorer”: atomkraftreaktorer, 
som der udstedes driftstilladelse til efter 
dette direktivs ikrafttræden.

(10) “nye reaktorer”: atomkraftreaktorer, 
som der udstedes byggetilladelse til efter 
dette direktivs ikrafttræden.
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Or. en

Begrundelse

I artikel 2, stk. 10, defineres “nye reaktorer” som dem, der udstedes driftstilladelse til efter 
direktivets ikrafttræden. Når der tages højde for, at nye krav, navnlig vedrørende 
designaspekter, ikke kan indføres, efter at opførelsen er afsluttet, bør definitionen af “nye 
reaktorer” være de reaktorer, som der udstedes byggetilladelse til efter direktivets 
ikrafttræden.

Ændringsforslag 100
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) ”det gældende tekniske stade for 
sikkerhedsstandarder”: tekniske, 
reguleringsmæssige og operationelle 
standarder, der svarer til den bedst mulige 
praksis, der på nuværende tidspunkt er i 
anvendelse eller under udvikling i EU. 
Desuden skal det være et krav, at 
medlemsstaterne konsekvent og hele tiden 
søger at forbedre de eksisterende 
sikkerhedsstandarder.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en definition af ”det gældende tekniske stade for sikkerhedsstandarder” i 
dette direktiv.
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Ændringsforslag 101
Atanas Paparizov

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 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. Medlemsstaterne sikrer, at anvendelsen 
af atomkraft overholder internationalt 
anerkendte sikkerhedsprincipper, 
herunder at det primære ansvar for et 
nukleart anlægs sikkerhed påhviler 
indehaveren af den relevante tilladelse, og 
at dette ansvar forbliver hos 
tilladelsesindehaveren i hele dets levetid, 
indtil anlægget frigives fra 
myndighedskontrol. 
Tilladelsesindehaverens ansvar kan ikke 
uddelegeres.

Det primære ansvar for et nukleart 
anlægs sikkerhed i hele dets levetid 
påhviler tilladelsesindehaveren, indtil 
anlægget frigives fra myndighedskontrol. 
Tilladelsesindehaveren kan ikke 
uddelegere dette ansvar.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at give en mere omfattende og præcis definition af ansvaret 
og rammerne for et nukleart anlægs sikkerhed, og derfor bør henvisningen til de 
internationalt anerkendte principper udtrykkeligt nævnes. Desuden er den oprindeligt 
foreslåede formulering ”under tilsynsmyndighedens kontrol” ikke korrekt i dette tilfælde, da 
ansvaret for et nukleart anlægs sikkerhed ikke kan deles.
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Ændringsforslag 102
Vladimir Urutchev

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. Medlemsstaterne sikrer, at anvendelsen 
af atomkraft overholder internationalt 
anerkendte sikkerhedsprincipper, 
herunder at det primære ansvar for et 
nukleart anlægs sikkerhed påhviler 
indehaveren af den relevante tilladelse. De
sikkerhedsforanstaltninger, der skal 
gennemføres på et nukleart anlæg, foreslås 
af tilladelsesindehaveren og forelægges 
tilsynsmyndigheden til godkendelse.
Disse foranstaltninger gennemføres 
efterfølgende af tilladelsesindehaveren i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktivs artikel 4 og 5.

Or. en

Ændringsforslag 103
Silvia-Adriana Ţicău

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 den 
nationale regulerings- og 
tilsynsmyndigheds kontrol. Det er desuden 
kun den nationale regulerings- og 
tilsynsmyndighed for nuklear sikkerhed, 
der træffer afgørelse om, hvilke 
sikkerhedsforanstaltninger og hvilken 
kontrol tilladelsesindehaveren skal 
gennemføre på et nukleart anlæg.
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Or. ro

Begrundelse

Det er nødvendigt klart at definere den nationale regulerings- og tilsynsmyndighed for at 
sikre konsekvens og styrke dens rolle.

Ændringsforslag 104
Vladimir Urutchev

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. 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 myndighedsinspektion, herunder de 
nødvendige håndhævelsesforanstaltninger. 
Tilsynsmyndigheden har beføjelse til at 
ændre, suspendere, inddrage eller 
tilbagekalde tilladelsen til at drive et 
nukleart anlæg i tilfælde af alvorlige brud 
på de betingelser, hvorunder tilladelsen er 
udstedt.

Or. en

Ændringsforslag 105
Atanas Paparizov

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 

2. Medlemsstaterne indfører og opretholder 
en lovgivning om sikkerheden på nukleare 
anlæg. Denne lovgivning skal omfatte 
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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.

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 myndighedsinspektion, herunder de 
nødvendige håndhævelsesforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen “myndighedsinspektion” er juridisk mere korrekt for så vidt angår målene 
med EU-lovgivningen på området for nuklear sikkerhed, fordi den giver en mere klar og 
omfattende definition af ansvaret og rammen for de nukleare anlægs sikkerhed, eftersom det 
oprindeligt foreslåede ord ”tilsyn” ikke indbefatter beføjelse til at udføre inspektioner.

Ændringsforslag 106
Rebecca Harms

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. Denne lovgivning skal omfatte 
europæiske og 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.

Or. en

Begrundelse

Den nationale ramme for nuklear sikkerhed skal tage højde for både national og europæisk 
lovgivning om standarder for nuklear sikkerhed for at øge harmoniseringen i hele EU.
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Ændringsforslag 107
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsmyndigheder Den nationale regulerings- og 
tilsynsmyndighed for nuklear sikkerhed

Or. ro

Begrundelse

Det er nødvendigt klart at definere den nationale regulerings- og tilsynsmyndighed for at 
sikre konsekvens og styrke dens rolle. Ligeledes bør denne myndigheds tilsynsmæssige 
ansvarsområde gøres klart lige fra begyndelsen. 

Ændringsforslag 108
Anni Podimata

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 eller drive nukleare anlæg eller 
være fortalere for kerneenergiens
samfundsmæssige fordele, og at de 
friholdes fra al utilbørlig indflydelse, som 
kan bringe beslutninger om 
sikkerhedsspørgsmål i fare. Med dette 
formål sikrer medlemsstaterne, at 
tilsynsmyndigheden under udførelsen af 
de reguleringsopgaver, som dette direktiv 
pålægger den, juridisk er adskilt fra og 
funktionelt uafhængig af enhver anden 
offentlig eller privat organisation, og at 
dens personale og de personer, der har 
ansvaret for dens ledelse, handler 
uafhængigt af enhver markedsinteresse 
og ikke søger eller modtager instrukser 



AM\771348DA.doc 43/101 PE421.201v01-00

DA

fra nogen regering eller anden offentlig 
organisation.

Or. en

Begrundelse

Skønt ordførerens fastholdelse af tilsynsmyndighedens uafhængighed støttes, bør dette sikres i 
forbindelse med alle dens aktiviteter, og ikke kun når den udfører ”reguleringsopgaver”.

Ændringsforslag 109
Vladimir Urutchev

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 eller drive nukleare anlæg eller 
være fortalere for kerneenergiens 
samfundsmæssige fordele, og at de 
friholdes fra al indflydelse, som kan 
påvirke myndighedskontrollen med den 
nukleare sikkerhed på en uheldig måde. 
Med dette for øje sikrer medlemsstaterne, 
at tilsynsmyndigheden er juridisk og 
funktionelt uafhængig, og at dens ledelse 
og medarbejdere arbejder uafhængigt, 
når de udfører deres pligter og opgaver i 
forbindelse med regulering af nuklear 
sikkerhed.

Or. en
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Ændringsforslag 110
Rebecca Harms

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 garanterer 
tilsynsmyndighedens reelle uafhængighed 
og sikrer, at den optræder upartisk og i 
fuld åbenhed. Med dette for øje sikrer 
medlemsstaterne, at tilsynsmyndigheden 
under udførelsen af de 
reguleringsopgaver, som dette direktiv og 
tilhørende lovgivning pålægger den,
a) er juridisk adskilt og funktionelt 
uafhængig af enhver anden offentlig eller 
privat enhed, navnlig dem 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
b)  at dens personale og de personer, der 
har ansvaret for dens ledelse,
i) handler uafhængigt af enhver 
markedsinteresse, og 
ii) ikke søger eller modtager direkte 
instrukser fra nogen regering eller anden 
offentlig eller privat enhed under 
udførelsen af reguleringsopgaverne.
Dette krav berører ikke det nære 
samarbejde med andre relevante 
nationale myndigheder, når det er 
hensigtsmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal garantere tilsynsmyndighedens reelle uafhængighed for at sikre, at den 
udøver sine beføjelser upartisk og i fuld åbenhed. Dette ændringsforslag er i tråd med den 
rolle og de forpligtelser, de nationale tilsynsmyndigheder har i henhold til de instrumenter, 
der findes i pakken om det indre energimarked.



AM\771348DA.doc 45/101 PE421.201v01-00

DA

Ændringsforslag 111
Romana Jordan Cizelj

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 eller modarbejde eller drive 
nukleare anlæg. Tilsynsmyndigheden
friholdes fra pression, som kan påvirke 
dens reguleringsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 112
Silvia-Adriana Ţicău

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 den nationale 
regulerings- og tilsynsmyndighed for 
nuklear sikkerhed 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.

Or. ro

Begrundelse

Det er nødvendigt klart at definere den nationale regulerings- og tilsynsmyndighed for at 
sikre og styrke dens rolle.
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Ændringsforslag 113
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilsynsmyndigheden skal have 
tilstrækkelige beføjelser og kompetence 
samt finansielle og menneskelige 
ressourcer til at kunne varetage sit ansvar 
og udføre de opgaver, den pålægges.
Tilsynsmyndigheden overvåger og 
fastsætter regler for nukleare anlægs 
sikkerhed og sikrer gennemførelse af
sikkerhedskrav, -betingelser og -forskrifter.

2. For at beskytte tilsynsmyndighedens 
uafhængighed sikrer medlemsstaterne 
navnlig, at tilsynsmyndigheden er en 
juridisk person, at den har økonomisk 
selvstændighed og tilstrækkelige
finansielle og menneskelige ressourcer til 
at kunne varetage sit ansvar og udføre de 
opgaver, den pålægges. 
Tilsynsmyndigheden overvåger og 
fastsætter regler for nukleare anlægs 
sikkerhed og sikrer gennemførelse af 
sikkerhedskrav, -betingelser og -forskrifter, 
herunder standsning af et nukleart 
anlægs drift i tilfælde, hvor sikkerheden 
ikke er garanteret, og tilbagekaldelse af 
driftstilladelsen i tilfælde af alvorlige eller 
gentagne overtrædelser af betingelserne 
for at opnå en tilladelse. 

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal garantere tilsynsmyndighedens reelle uafhængighed for at sikre, at den 
udøver sine beføjelser upartisk og i fuld åbenhed. Dette ændringsforslag er i tråd med den 
rolle og de forpligtelser, de nationale tilsynsmyndigheder har i henhold til de instrumenter, 
der findes i pakken om det indre energimarked.
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Ændringsforslag 114
Vladimir Urutchev

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilsynsmyndigheden skal have 
tilstrækkelige beføjelser og kompetence 
samt finansielle og menneskelige 
ressourcer til at kunne varetage sit ansvar 
og udføre de opgaver, den pålægges. 
Tilsynsmyndigheden overvåger og 
fastsætter regler for nukleare anlægs 
sikkerhed og sikrer gennemførelse af
sikkerhedskrav, -betingelser og -
forskrifter.

2. Tilsynsmyndigheden skal have 
tilstrækkelige beføjelser og kompetence 
samt finansielle og menneskelige 
ressourcer til at kunne varetage sit ansvar 
og udføre de opgaver, den pålægges. 
Tilsynsmyndigheden overvåger og 
fastsætter regler for nukleare anlægs 
sikkerhed og sikrer, at de gældende 
sikkerhedsforskrifter gennemføres, og at 
de gældende sikkerhedskrav overholdes af 
tilladelsesindehaveren.

Or. en

Ændringsforslag 115
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilsynsmyndigheden skal have 
tilstrækkelige beføjelser og kompetence 
samt finansielle og menneskelige
ressourcer til at kunne varetage sit ansvar 
og udføre de opgaver, den pålægges. 
Tilsynsmyndigheden overvåger og 
fastsætter regler for nukleare anlægs 
sikkerhed og sikrer gennemførelse af 
sikkerhedskrav, -betingelser og -forskrifter.

2. Den nationale regulerings- og 
tilsynsmyndighed for nuklear sikkerhed
skal have tilstrækkelige beføjelser og 
kompetence samt finansielle og 
menneskelige ressourcer til at kunne 
varetage sit ansvar og udføre de opgaver, 
den pålægges. Tilsynsmyndigheden 
overvåger og fastsætter regler for nukleare 
anlægs sikkerhed og sikrer gennemførelse 
af sikkerhedskrav, -betingelser og -
forskrifter.

Or. ro
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Begrundelse

Det er nødvendigt klart at definere den nationale regulerings- og tilsynsmyndighed for at 
sikre konsekvens og styrke dens rolle.

Ændringsforslag 116
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilsynsmyndigheden skal have 
tilstrækkelige beføjelser og kompetence 
samt finansielle og menneskelige 
ressourcer til at kunne varetage sit ansvar 
og udføre de opgaver, den pålægges. 
Tilsynsmyndigheden overvåger og 
fastsætter regler for nukleare anlægs 
sikkerhed og sikrer gennemførelse af 
sikkerhedskrav, -betingelser og -forskrifter.

2. Tilsynsmyndigheden skal have 
tilstrækkelige beføjelser og kompetence 
samt finansielle og menneskelige 
ressourcer til at kunne varetage sit ansvar 
og udføre de opgaver, den pålægges. 
Tilsynsmyndigheden overvåger og 
fastsætter regler for nukleare anlægs 
sikkerhed, overvåger flytning af 
radioaktivt materiale og sikrer 
gennemførelse af sikkerhedskrav, 
-betingelser og -forskrifter.

Or. en

Begrundelse

“Den uafhængige, franske myndighed for nuklear sikkerhed” (Autorité de sûreté nucléaire) 
har i sin seneste rapport angivet, at den for at kunne påtage sig sit ansvar for nukleare 
anlægs sikkerhed fuldt ud bør have mulighed for at overvåge cirkulationen af radioaktivt 
materiale.

Ændringsforslag 117
Vladimir Urutchev

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsmyndigheden udsteder tilladelser
og kontrollerer, at reglerne for nukleare 

3. Tilsynsmyndigheden foretager alle 
nødvendige vurderinger vedrørende 
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anlægs placering, design, opførelse, 
ibrugtagning, drift og nedlukning 
overholdes.

opfyldelse af sikkerhedskravene til 
udstedelse af tilladelser, som de fremgår 
af den nationale lovgivning i 
overensstemmelse med artikel 6 og 
kontrollerer, at reglerne for nukleare 
anlægs placering, design, opførelse, 
ibrugtagning, drift og nedlukning 
overholdes i forbindelse med de udstedte 
tilladelser.

Or. en

Ændringsforslag 118
Edit Herczog

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsmyndigheden udsteder tilladelser 
og kontrollerer, at reglerne for nukleare 
anlægs placering, design, opførelse, 
ibrugtagning, drift og nedlukning 
overholdes.

3. Tilsynsmyndigheden udsteder tilladelser 
og kontrollerer, at reglerne for nukleare 
anlægs placering, design, opførelse, 
ibrugtagning, drift og nedlukning 
overholdes. Tilsynsmyndigheden 
overvåger også de underleverandører, 
som benyttes af de virksomheder, der 
driver de nukleare anlæg, for at sikre at 
de lever op til de krævede 
sikkerhedsstandarder og har de rette 
kompetencer.

Or. en

Begrundelse

An important risk factor as well as a group of workers that is potentially exposed to health 
and safety risk in nuclear installation are workers involved in activities like repairs, 
maintenance and cleaning of nuclear installations. Such activity is very often contracted out, 
and sub-sub contracted. These workers are least trained and informed, and not fully 
integrated in the health and safety procedures of the operator. To ensure that also they profit 
from and contribute to the culture of safety the regulator shall monitor them as well to ensure 
every part of the nuclear chain is monitored and supervised.
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Ændringsforslag 119
Vladimír Remek

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsmyndigheden udsteder tilladelser 
og kontrollerer, at reglerne for nukleare 
anlægs placering, design, opførelse, 
ibrugtagning, drift og nedlukning 
overholdes.

3. Tilsynsmyndigheden udsteder tilladelser 
og kontrollerer, at reglerne for nukleare 
anlægs placering, design, opførelse, 
ibrugtagning, drift og nedlukning 
overholdes. Tilsynsmyndigheden 
overvåger også de underleverandører, 
som benyttes af de virksomheder, der 
driver de nukleare anlæg, for at sikre at 
de lever op til de krævede 
sikkerhedsstandarder og har de rette 
kompetencer.

Or. en

Begrundelse

En væsentlig risikofaktor og en gruppe af arbejdstagere, som potentielt kan blive udsat for 
sundheds- og sikkerhedsrisici på nukleare anlæg, er de arbejdstagere, som deltager i 
aktiviteter såsom reparationer, vedligeholdelse og rengøring af de nukleare anlæg. Sådanne 
aktiviteter udliciteres ofte og udføres af underleverandører og deres underleverandører. Disse 
arbejdstagere modtager mindst undervisning og oplysning og er ikke fuldt omfattet af 
sikkerhedsprocedurerne i de virksomheder, der driver de nukleare anlæg.

Ændringsforslag 120
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsmyndigheden udsteder tilladelser 
og kontrollerer, at reglerne for nukleare 
anlægs placering, design, opførelse, 
ibrugtagning, drift og nedlukning 
overholdes.

3. Den nationale regulerings- og 
tilsynsmyndighed for nuklear sikkerhed 
udsteder tilladelser og kontrollerer, at 
reglerne for nukleare anlægs placering, 
design, opførelse, ibrugtagning, drift og 
nedlukning overholdes og sikrer, at 
oplysningerne om sikkerheden på 
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anlæggene er gennemsigtige.

Or. ro

Begrundelse

Det er nødvendigt, at den nationale regulerings- og tilsynsmyndighed for nuklear sikkerhed er 
i stand til hurtigt at forsyne offentligheden med præcise oplysninger om de vigtigste 
spørgsmål vedrørende nuklear sikkerhed.

Ændringsforslag 121
Vladimir Urutchev

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden sikrer, at 
tilladelsesindehaverne råder over 
tilstrækkeligt og kvalificeret personale.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 122
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden sikrer, at 
tilladelsesindehaverne råder over 
tilstrækkeligt og kvalificeret personale.

4. Den nationale regulerings- og 
tilsynsmyndighed for nuklear sikkerhed 
sikrer, at tilladelsesindehaverne råder over 
tilstrækkeligt og kvalificeret personale.

Or. ro
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Begrundelse

Det er nødvendigt klart at definere den nationale regulerings- og tilsynsmyndighed for at 
sikre konsekvens og styrke dens rolle.

Ændringsforslag 123
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsmyndigheden sikrer, at 
tilladelsesindehaverne råder over 
tilstrækkeligt og kvalificeret personale.

4. Tilsynsmyndigheden kontrollerer, at 
tilladelsesindehaverne råder over 
tilstrækkeligt og kvalificeret personale.

Or. sl

Ændringsforslag 124
Vladimir Urutchev

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Tilsynsmyndigheden skal 
regelmæssigt som forudsætning for at 
kunne garantere den nukleare sikkerhed 
vurdere, om den del af 
tilladelsesindehaverens personale, som 
udfører alle aktiviteter af betydning for 
den nukleare sikkerhed, har den rette 
størrelse og de rette kvalifikationer.

Or. en
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Ændringsforslag 125
Rebecca Harms

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.

udgår

Or. en

Begrundelse

En sådan bestemmelse giver ingen merværdi, idet medlemsstaterne og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab (Euratom) i medfør af konventionen om nuklear sikkerhed skal aflægge 
en årlig rapport om den nukleare sektor, herunder om lovgivningen.

Ændringsforslag 126
Vladimir Urutchev

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. Med henblik på en løbende forbedring 
af reguleringsinfrastrukturen 
gennemføres der mindst hvert tiende år en 
international peer review af det nationale 
reguleringssystem i hver enkelt 
medlemsstat. Hvilke funktioner, review’et 
skal omfatte, og dets omfang fastlægges 
fra gang til gang af den pågældende 
tilsynsmyndighed og de involverede 
eksperter i henhold til de særlige regler, 
der er fastsat i dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 127
Silvia-Adriana Ţicău

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. Hvert tiende år underkaster den 
nationale regulerings- og 
tilsynsmyndighed for nuklear sikkerhed 
sig selv og det nationale reguleringssystem 
en international peer review med sigte på 
en løbende forbedring af 
reguleringsinfrastrukturen

Or. ro

Begrundelse

Begrebet "mindst hvert tiende år" er for vagt i betragtning af den hastige udvikling inden for 
energisektoren. Det er nødvendigt klart at definere myndigheden for at sikre konsekvens og 
styrke dens rolle.

Ændringsforslag 128
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vladimír Remek

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder 
skal udveksle bedste praksis for 
regulering og udvikle en fælles forståelse 
af internationalt anerkendte krav til 
nuklear sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Dette skulle gerne føre til harmonisering af sikkerhedskravene og af rammerne for 
reguleringsprocesserne i EU.
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Ændringsforslag 129
Atanas Paparizov

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder 
skal udveksle bedste praksis for 
regulering og udvikle en fælles forståelse 
af internationalt anerkendte krav til 
nuklear sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Hyppig udveksling af bedste praksis mellem tilsynsmyndighederne skal bidrage til 
harmonisering af sikkerhedskravene og af rammerne for reguleringsprocesserne i EU.

Ændringsforslag 130
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne informerer offentligheden 
om procedurerne for og resultaterne af 
tilsynet med nuklear sikkerhed. De sikrer 
også, at tilsynsmyndigheden faktisk 
informerer offentligheden for så vidt angår 
dens kompetenceområder. Aktindsigt 
sikres i overensstemmelse med relevante 
nationale og internationale forpligtelser.

Medlemsstaterne informerer offentligheden 
og de relevante lokale myndigheder om 
procedurerne for og resultaterne af tilsynet 
med nuklear sikkerhed. De sikrer også, at 
den nationale regulerings- og 
tilsynsmyndighed for nuklear sikkerhed 
faktisk informerer offentligheden for så 
vidt angår dens kompetenceområder. 
Aktindsigt sikres i overensstemmelse med 
relevante nationale og internationale 
forpligtelser.

Or. ro
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Begrundelse

Det er nødvendigt klart at definere den nationale regulerings- og tilsynsmyndighed for at 
sikre konsekvens og styrke dens rolle. De relevante lokalemyndigheder bør holdes underrettet, 
således at de kan deltage i beslutningsprocessen og støtte de foranstaltninger, der vedtages af 
regulerings- og tilsynsmyndigheden.

Ændringsforslag 131
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne informerer offentligheden 
om procedurerne for og resultaterne af 
tilsynet med nuklear sikkerhed. De sikrer 
også, at tilsynsmyndigheden faktisk 
informerer offentligheden for så vidt angår 
dens kompetenceområder. Aktindsigt 
sikres i overensstemmelse med relevante 
nationale og internationale forpligtelser.

Medlemsstaterne informerer offentligheden 
og Kommissionen om procedurerne for og 
resultaterne af tilsynet med nuklear 
sikkerhed og underretter straks 
offentligheden i tilfælde af en ulykke. De 
sikrer også, at tilsynsmyndigheden faktisk 
informerer offentligheden for så vidt angår 
dens kompetenceområder. Aktindsigt 
sikres i overensstemmelse med relevante 
nationale og internationale forpligtelser.

Or. de

Ændringsforslag 132
Vladimir Urutchev

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne overholder IAEA's 
grundlæggende sikkerhedsprincipper 
(IAEA Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)). De overholder de 
forpligtelser og krav, der er inkorporeret i 
konventionen om nuklear sikkerhed (IAEA 
INFCIRC 449 af 5. juli 1994).

1. Medlemsstaterne anvender de 
sikkerhedsprincipper, der fremgår af dette 
direktivs bilag, og som følger IAEA's 
grundlæggende sikkerhedsprincipper 
(IAEA Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)), for så vidt angår 
nukleare anlægs placering, design, 
opførelse, ibrugtagning, drift og 
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nedlukning.  De overholder de 
forpligtelser og krav, der er inkorporeret i 
konventionen om nuklear sikkerhed.

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.

Or. en

Ændringsforslag 133
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne overholder IAEA's 
grundlæggende sikkerhedsprincipper 
(IAEA Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)). De overholder de 
forpligtelser og krav, der er inkorporeret i 
konventionen om nuklear sikkerhed (IAEA 
INFCIRC 449 af 5. juli 1994).

1. Medlemsstaterne overholder IAEA's 
grundlæggende sikkerhedsprincipper 
(IAEA Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)). De overholder de 
forpligtelser og krav, der er inkorporeret i 
konventionen om nuklear sikkerhed (IAEA 
INFCIRC 449 af 5. juli 1994).

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 

De sikrer navnlig, at de gældende 
principper, der er nedfældet i IAEA's 
grundlæggende sikkerhedsprincipper, 
gennemføres, og at der træffes de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre 
det højest mulige sikkerhedsniveau i 
nukleare anlæg, herunder bl.a. drift af 
nukleare anlæg, der lever op til en 
standard, som afspejler det gældende 
tekniske stade i EU i teknisk, 
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radioaktivt materiale og informationer til 
befolkningen og myndigheder i nabolande.

reguleringsmæssig og operationel 
henseende, effektive ordninger mod 
potentiel strålingsfare, forebyggelse af og 
beredskab ved ulykker og hændelser, 
håndtering af problemet med aldrende 
personale, langsigtet håndtering af alt 
produceret radioaktivt materiale og 
informationer til befolkningen og 
myndigheder i nabolande.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at selv småulykker, der klassificeres som hændelser, undgås, navnlig hvis de 
har konsekvenser i form af bestråling.

Ændringsforslag 134
Vladimír Remek

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne overholder IAEA's 
grundlæggende sikkerhedsprincipper 
(IAEA Safety Fundamentals: 
Fundamental safety principles, IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). 
De overholder de forpligtelser og krav, der 
er inkorporeret i konventionen om 
nuklear sikkerhed (IAEA INFCIRC 449 
af 5. juli 1994).

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om nuklear sikkerhed, idet der tages 
behørigt hensyn til al relevant bedste 
praksis på internationalt plan, såsom 
IAEA’s grundlæggende 
sikkerhedsprincipper, standarder og 
retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Direktivets retsgrundlag, artikel 31 og 32 i Euratomtraktaten, støtter ikke fuldt ud IAEA’s 
grundlæggende sikkerhedsprincipper (Safety Fundamentals) eller de enkelte grundlæggende 
principper i dette dokument. For at kunne passe ind i direktivet er de nødt til at blive justeret. 
Der kan opstå oversættelsesmæssige problemer, når de grundlæggende principper 
gennemføres i medlemsstaterne, og de kan også skabe risiko for unødvendige appeller til EF-
Domstolen. En henvisning til konventionen om nuklear sikkerhed (CNS) vil føre til lignende 
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problemer, idet Det Europæiske Atomenergifællesskab ikke har ratificeret alle konventionens 
artikler.

Ændringsforslag 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne overholder IAEA's 
grundlæggende sikkerhedsprincipper 
(IAEA Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)). De overholder de 
forpligtelser og krav, der er inkorporeret i 
konventionen om nuklear sikkerhed (IAEA 
INFCIRC 449 af 5. juli 1994).

1. Medlemsstaterne overholder IAEA's 
grundlæggende sikkerhedsprincipper 
(IAEA Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)). De overholder de 
forpligtelser og krav, der er inkorporeret i 
konventionen om nuklear sikkerhed (IAEA 
INFCIRC 449 af 5. juli 1994) og den 
fælles konvention om sikker håndtering af 
brugt brændsel og radioaktivt affald 
(IAEA INFCIRC 546 af 24. december 
1997). 

Or. pl

Begrundelse

Den fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald (IAEA 
INFCIRC 546 af 24. december 1997) er et af nøgledokumenterne, hvad angår denne 
bestemmelse.  

Ændringsforslag 136
Atanas Paparizov

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne overholder IAEA's 
grundlæggende sikkerhedsprincipper 
(IAEA Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard
Series No. SF-1 (2006)). De overholder de 
forpligtelser og krav, der er inkorporeret i 

1. For så vidt angår nukleare anlægs 
placering, design, opførelse, ibrugtagning, 
drift og nedlukning anvender 
medlemsstaterne IAEA's grundlæggende 
sikkerhedsprincipper (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
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konventionen om nuklear sikkerhed (IAEA 
INFCIRC 449 af 5. juli 1994).

principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)), som det fremgår af 
bilaget. De anvender de forpligtelser og 
krav, der er inkorporeret i konventionen 
om nuklear sikkerhed1.
1EFT L 318 af 11.12.1999, s. 20 og EUT L 172 af 
6.5.2004, s. 7.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 28 til udkastets artikel 6, stk. 1, første afsnit. Desuden 
bør alle foranstaltninger, der vedrører tilladelser, nævnes eksplicit (placering, design, 
opførelse, ibrugtagning, drift eller nedlukning af nukleare anlæg).

Ændringsforslag 137
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne overholder IAEA's 
grundlæggende sikkerhedsprincipper 
(IAEA Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)). De overholder de 
forpligtelser og krav, der er inkorporeret i 
konventionen om nuklear sikkerhed (IAEA 
INFCIRC 449 af 5. juli 1994).

1. Medlemsstaterne overholder, som 
præciseret i bilaget de dele af IAEA's 
grundlæggende sikkerhedsprincipper 
(IAEA Safety Fundamentals:  Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)) der er relevante 
for etableringen af en fællesskabsramme 
for nuklear sikkerhed og overholder de 
forpligtelser og krav, der er inkorporeret i 
konventionen om nuklear sikkerhed (IAEA 
INFCIRC 449 af 5. juli 1994).

Or. de

Begrundelse

IAEA's grundlæggende sikkerhedsprincipper og konventionen om nuklear sikkerhed dækker et 
andet spektrum af aktiviteter/anlæg en dem, der er tale om i direktivforslaget. De dele af 
IAEA's og CNS's grundlæggende sikkerhedsprincipper, der er relevante for dette direktiv, og 
som skal være omfattet af den nye fællesskabsramme for EU, fremgår af bilaget.
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Ændringsforslag 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne overholder IAEA's 
grundlæggende sikkerhedsprincipper 
(IAEA Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)). De overholder de 
forpligtelser og krav, der er inkorporeret i 
konventionen om nuklear sikkerhed (IAEA 
INFCIRC 449 af 5. juli 1994).

1. Medlemsstaterne overholder:

- de dele af IAEA's grundlæggende 
sikkerhedsprincipper (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)), der er relevante for 
nukleare anlæg, som alle er oplistet i 
bilaget, og
- de relevante forpligtelser og krav, der er 
inkorporeret i konventionen om nuklear 
sikkerhed (IAEA INFCIRC 449 af 5. juli 
1994).

Or. en

Begrundelse

IAEA's grundlæggende sikkerhedsprincipper og konventionen om nuklear sikkerhed dækker et 
andet spektrum af aktiviteter/anlæg en dem, der er tale om i direktivforslaget. De dele af 
IAEA's grundlæggende sikkerhedsprincipper og af konventionen om nuklear sikkerhed, der er 
relevante for dette direktiv og tilpasset konteksten i EU, er præciseret i detaljer i bilaget.
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Ændringsforslag 139
Anni Podimata

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 henvises til i bilaget, og 
som er nedfældet i IAEA's grundlæggende 
sikkerhedsprincipper, gennemføres for at 
sikre det højest mulige 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.

Or. en

Begrundelse

Det faktum, at de konkrete principper indgår i direktivet via bilaget, gør det ikke overflødigt 
at nævne dem her. Navnlig fordi de også kan følges i forbindelse med driften af ældre anlæg, 
hvor sikkerhedsproblemerne er langt større.

Ændringsforslag 140
Herbert Reul

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 

udgår
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(WENRA), og i nært samarbejde med Den 
Europæiske Gruppe på Højt Plan for 
Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering.

Or. de

Begrundelse

Et direktiv kan ikke pålægge medlemsstaterne forpligtelser, hvad angår fremtidige forhold, 
der hverken er indholds- eller tidsmæssigt defineret. Endvidere er sikkerheden i nye reaktorer 
omfattet af artikel 6, stk. 1, der omfatter globale bestemmelser vedrørende sikkerheden i nye 
reaktorer.

Ændringsforslag 141
Vladimir Urutchev

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 nye atomkraftværkers
sikkerhed, sigter medlemsstaterne mod at 
udvikle yderligere sikkerhedskrav, der 
muliggør løbende forbedring af 
sikkerheden, og i nært samarbejde med 
Den Europæiske Gruppe på Højt Plan for 
Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering. 
Grundlaget for disse krav om 
forbedringer af sikkerheden skal bygge på 
industriens og De Vesteuropæiske
Nukleare Tilsynsmyndigheders 
Sammenslutnings regler for nye 
atomkraftværker, erfaring fra driften, 
bedste praksis og sikkerhedsvurderinger 
af atomkraftværker i drift, moderne 
teknikker og metoder til 
sikkerhedsanalyser af reaktorer, samt 
fremme af den nukleare teknologi og 
sikkerhedsforskningen.

Or. en
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Ændringsforslag 142
Vladimír Remek

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 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. 
Arbejdstagerrepræsentanter skal i 
passende omfang repræsenteres i 
europæiske organer, som f.eks. Den 
Europæiske Gruppe på Højt Plan for 
Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering. 

Or. en

Begrundelse

Arbejdstagerne løber den direkte risiko for bestråling i alle faser af driften af nukleare anlæg, 
herunder i forbindelse med nedlukning samt håndtering og oplagring af affald. De har 
indgående kendskab til risici og sikkerhedskulturer. Arbejdstagerrepræsentanter bør derfor i 
passende omfang være repræsenteret i Den Europæiske Gruppe på Højt Plan om Nuklear 
Sikkerhed og Affaldshåndtering. Repræsentationen kan varetages af de anerkendte 
europæiske arbejdsmarkedsparter. Dette ændringsforslag er også gældende, hvis ordførerens 
ændringsforslag nr. 30 vedtages.

Ændringsforslag 143
Vladimír Remek

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår nye reaktorers 
sikkerhed, sigter medlemsstaterne mod at 

2. For så vidt angår nye reaktorers 
sikkerhed, sigter medlemsstaterne mod at 
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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.

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. 
Arbejdstagerrepræsentanter og andre 
socio-økonomiske interesser skal i 
passende omfang repræsenteres i de 
europæiske organer, som Kommissionen 
opretter til at beskæftige sig med 
spørgsmål vedrørende nuklear sikkerhed 
og nukleart affald.

Or. en

Begrundelse

Arbejdstagerne løber den direkte risiko for bestråling i alle faser af driften af nukleare anlæg, 
i forbindelse med nedlukning og med håndtering og oplagring af affald. De har indgående 
kendskab til risici og sikkerhedskulturer. Derfor bør arbejdstagerrepræsentanter i passende 
omfang være repræsenteret.

Ændringsforslag 144
Rebecca Harms

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 reaktorers sikkerhed, 
og indtil der vedtages standarder for 
nuklear sikkerhed gældende for hele EU, 
udvikler medlemsstaterne 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.
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Or. en

Begrundelse

Indførelsen af standarder for nuklear sikkerhed gældende for hele EU kræver både, at de 
nuværende sikkerhedskrav hæves, og at der indføres bindende sikkerhedsregler.  Processen 
med at indføre begge dele kan gennemføres parallelt.

Ændringsforslag 145
Eugenijus Maldeikis

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 reaktorers sikkerhed, 
udvikler og vedligeholder 
medlemsstaterne systemet for
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.

Or. en

Ændringsforslag 146
Paul Rübig

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 

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 
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Tilsynsmyndigheders Sammenslutning 
(WENRA), og i nært samarbejde med Den 
Europæiske Gruppe på Højt Plan for 
Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering.

Tilsynsmyndigheders Sammenslutning 
(WENRA), og i nært samarbejde med den 
europæiske tilsynsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 147
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen sikrer, at alle 
tredjelande, som ønsker at blive medlem, 
eller er i gang med at forhandle om 
tiltrædelse af EU, som minimum 
overholder standarderne i dette direktiv og 
principperne i bilaget, som IAEA har 
fastsat.

Or. en

Begrundelse

Det er af afgørende betydning at sikre, at EU’s nabolande mindst overholder samme
standarder for nuklear sikkerhed, da følgerne af atomulykker altid er grænseoverskridende.

Ændringsforslag 148
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, med henblik 
på at begrænse følgevirkningerne af 
alvorlige ulykker i nukleare anlæg, at 
følgende kriterier for begrænsning af 
skade til enhver tid følges:
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- ingen beskyttelsesforanstaltninger eller 
langsigtede foranstaltninger nærmere end 
800 m fra det nukleare anlæg i 
forbindelse med ulykkestilfælde 
- ingen foranstaltninger med forsinket 
virkning på noget tidspunkt nærmere end 
3000 m fra det nukleare anlæg.

Or. en

Begrundelse

Begrænsning af følgevirkningerne af alvorlige ulykker er et væsentligt sikkerhedsspørgsmål 
for borgerne i Europa. De maksimale udslip fra de nukleare anlæg bør begrænses. Dette kan 
opnås ved begrænsning af nødforanstaltningerne. Hvis alle tekniske sikkerhedsstandarder 
efterleves, bør foranstaltningerne – også i tilfælde af alvorlige ulykker – begrænses for at 
undgå at udsætte nogen for unødig overlast. Disse kriterier bør gælde for såvel eksisterende 
som for nye reaktorer.

Ændringsforslag 149
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Prioritering af sikkerheden

1. Medlemsstaterne træffer alle de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at den nukleare sikkerhed i forbindelse 
med udførelsen af enhver praksis, som 
direkte vedrører nukleare anlæg, får 
højeste prioritet.
2. Medlemsstaterne sikrer, at 
foranstaltningerne for konkret beskyttelse 
af befolkningen i henhold til artikel 44 i 
direktiv 96/29/Euratom tager hensyn til de 
nukleare sikkerhedsaspekter i alle faser af 
det nukleare brændstofkredsløb, og 
navnlig 
a) at undersøgelsen og godkendelsen af 
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planer om nukleare anlæg og af den 
foreslåede placering af sådanne anlæg 
også tager hensyn til de nukleares 
sikkerhedsaspekter og 
b) at godkendelsen af idriftsættelsen af 
sådanne nye anlæg også tager hensyn til 
de nukleare sikkerhedsaspekter
c) at der i driftstilladelsen til nukleare 
anlæg også tages hensyn til de nukleare 
sikkerhedsaspekter.
Medlemsstaterne sikrer, at 
offentlighedens og arbejdstagernes 
eksponering for ioniserende stråling 
under opførelse, drift og nedlukning 
begrænses til så lavt et niveau, som er 
muligt teknisk set.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel har fået titlen "prioritering af sikkerheden", eftersom det er nødvendigt for at 
sikre, at der sendes et stærkt budskab til offentligheden, tilsynsmyndighederne og 
operatørerne af nukleare anlæg om, at nuklear sikkerhed har den højeste prioritet.

Ændringsforslag 149
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Prioritering af sikkerheden

1. Medlemsstaterne træffer alle de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at den nukleare sikkerhed i forbindelse 
med udførelsen af enhver praksis, som 
direkte vedrører nukleare anlæg, får 
højeste prioritet.
2. Medlemsstaterne sikrer, at 
foranstaltningerne for konkret beskyttelse 
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af befolkningen i henhold til artikel 44 i 
direktiv 96/29/Euratom tager hensyn til de 
nukleare sikkerhedsaspekter i alle faser af 
det nukleare brændstofkredsløb, og 
navnlig 
a) at undersøgelsen og godkendelsen af 
planer om nukleare anlæg og af den 
foreslåede placering af sådanne anlæg 
også tager hensyn til de nukleares 
sikkerhedsaspekter og 
b) at godkendelsen af idriftsættelsen af 
sådanne nye anlæg også tager hensyn til 
de nukleare sikkerhedsaspekter
c) at der i driftstilladelsen til nukleare 
anlæg også tages hensyn til de nukleare 
sikkerhedsaspekter.
Medlemsstaterne sikrer, at 
offentlighedens og arbejdstagernes 
eksponering for ioniserende stråling 
under opførelse, drift og nedlukning 
begrænses til så lavt et niveau, som er 
muligt teknisk set.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel har fået titlen "prioritering af sikkerheden", eftersom det er nødvendigt for at 
sikre, at der sendes et stærkt budskab til offentligheden, tilsynsmyndighederne og 
operatørerne af nukleare anlæg om, at nuklear sikkerhed har den højeste prioritet.

Ændringsforslag 150
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Med henblik på at rådgive og hjælpe 
medlemsstaterne på de i artikel 6 
omhandlede områder etableres der 
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hermed en europæisk tilsynsmyndighed.
Den skal navnlig vurdere, om 
medlemsstaterne gennemfører de i artikel 
6, stk. 1, omhandlede sikkerhedsmæssige 
forpligtelser og krav på korrekt vis.
Den europæiske tilsynsmyndighed består 
af lederne af medlemsstaternes 
tilsynsmyndigheder og Kommissionens 
repræsentanter.

Or. en

Ændringsforslag 151
Atanas Paparizov

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 Artikel 4a
Medlemsstaterne sikrer, at:

1. Tilladelsesindehavere designer, opfører, 
driver og nedlukker deres nukleare anlæg i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 6, stk. 1 og 2.

1. tilladelsesindehavere er ansvarlige for 
sikkerheden i deres nukleare anlæg i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 6, stk. 1 og 2 

2. Tilladelsesindehavere opstiller og 
indfører forvaltningssystemer, som 
regelmæssigt verificeres af 
tilsynsmyndigheden.

2. tilladelsesindehavere opstiller og 
indfører forvaltningssystemer, som 
regelmæssigt verificeres af 
tilsynsmyndigheden i overensstemmelse 
med artikel 4.

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

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

4a. Tilladelsesindehavere overholder alle 
andre forpligtelser i henhold til national 
lovgivning.

Or. en

(Skal placeres efter artikel 4, som artikel 4a)
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Begrundelse

Direktivet bør være rettet til medlemsstaterne og ikke til tilladelsesindehaverne. De tre 
bestemmelser i artikel 7, som bliver til artikel 4a (ny), er ikke udtømmende. For at der kan 
fastsættes en klar og omfattende lovgivning inden for nuklear sikkerhed, er det nødvendigt at 
tilføje "andre forpligtelser i henhold til national lovgivning" i et nyt stk. 4.

Ændringsforslag 152
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilladelsesindehavere designer, opfører, 
driver og nedlukker deres nukleare anlæg i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 6, stk. 1 og 2.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
tilladelsesindehavere designer, opfører, 
driver og nedlukker deres nukleare anlæg i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 6, stk. 1 og 2.

Or. de

Begrundelse

Direktivet bør være rettet mod medlemsstaterne og ikke mod tilladelsesindehaverne. 

Ændringsforslag 153
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Esko Seppänen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilladelsesindehavere designer, opfører, 
driver og nedlukker deres nukleare anlæg i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 6, stk. 1 og 2.

1. Medlemsstaterne sikrer, at
tilladelsesindehavere er ansvarlige for 
design, opførelse, drift og nedlukning af 
deres nukleare anlæg i overensstemmelse 
med bestemmelserne i artikel 6.

Or. en
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Begrundelse

Direktivet bør være rettet til medlemsstaterne og ikke til tilladelsesindehaverne.

Ændringsforslag 154
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilladelsesindehavere opstiller og 
indfører forvaltningssystemer, som 
regelmæssigt verificeres af 
tilsynsmyndigheden.

2. Tilladelsesindehavere opstiller og 
indfører forvaltningssystemer, som 
regelmæssigt verificeres af den nationale 
regulerings- og tilsynsmyndighed for 
nuklear sikkerhed.

Or. ro

Begrundelse

Det er nødvendigt klart at definere myndigheden for at sikre konsekvens og styrke dens rolle.

Ændringsforslag 155
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

De menneskelige aspekter er omhandlet i det foreslåede bilag. EU har i henhold til artikel 31 
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og 32 i Euratomtraktaten desuden ikke nogen beføjelse til at lovgive om 
finansieringsanliggender. EU har således ikke godkendt artikel 11 i konventionen om nuklear 
sikkerhed, der regulerer sådanne aspekter. Det samme gør sig gældende for menneskelige 
ressourcer. Ydermere er det ikke nødvendigt at fastsætte yderligere regulering af 
finansieringsanliggender på grund af den detaljerede henstilling af oktober 2006 om dette 
emne.

Ændringsforslag 156
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

De menneskelige aspekter er omhandlet i henstillingen i det foreslåede bilag. I henhold til 
artikel 31 og 32 i Euratomtraktaten er EU ikke forpligtet til at fastsætte bestemmelser om 
finansielle anliggender. EU har derfor ikke godkendt artikel 11 i konventionen om nuklear 
sikkerhed, der omhandler sådanne aspekter. Det samme gør sig gældende for anvendelsen af 
menneskelige ressourcer.

Ændringsforslag 157
Edit Herczog

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 og 
personalemæssige ressourcer til at kunne 
opfylde deres forpligtelser. 
Tilladelsesindehaveren forelægger 
regelmæssigt de relevante 
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tilsynsmyndigheder en evaluering af 
personaleanliggender såsom sundhed og 
sikkerhed og sikkerhedskultur, 
kvalifikationer og efteruddannelse, 
antallet af ansatte og brug af 
underleverandører.

Or. en

Begrundelse

Det er alment kendt, at den menneskelige faktor udgør en væsentlig risiko i nukleare anlæg. 
Mens tilladelsesindehaverens ansvar ligger fast, kan indberetning om dennes 
sikkerhedskultur, hvad angår den menneskelige faktor, forbedres. Er regelmæssig 
indberetning vil muliggøre forbedringer. Ændringsforslaget er i overensstemmelse med og 
supplerer ordførerens ændringsforslag 35.

Ændringsforslag 158
Vladimír Remek

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 og 
personalemæssige ressourcer til at kunne 
opfylde deres forpligtelser. 
Tilladelsesindehaveren forelægger 
regelmæssigt de relevante 
tilsynsmyndigheder en evaluering af 
personaleanliggender såsom sundhed og 
sikkerhed og sikkerhedskultur, 
kvalifikationer og efteruddannelse, 
antallet af ansatte og brug af 
underleverandører.

Or. en

Begrundelse

Det er alment kendt, at den menneskelige faktor udgør en væsentlig risiko i nukleare anlæg. 
Mens tilladelsesindehaverens ansvar ligger fast, kan indberetning om dennes 
sikkerhedskultur, hvad angår den menneskelige faktor, forbedres. Er regelmæssig 
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indberetning vil muliggøre forbedringer.

Ændringsforslag 159
Eugenijus Maldeikis

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 og 
personalemæssige ressourcer til at kunne 
opfylde deres forpligtelser og sikrer, at det 
ansatte personale har de nødvendige 
kvalifikationer.

Or. en

Ændringsforslag 160
Edit Herczog

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De relevante tilsynsmyndigheder 
forelægger hvert tredje år Europa-
Parlamentet og de europæiske 
arbejdsmarkedsparter en rapport om 
nuklear sikkerhed og sikkerhedskultur. 
Kommissionen kan i samråd med de 
europæiske arbejdsmarkedsparter foreslå 
forbedringer for at sikre den nukleare 
sikkerhed, herunder sundhedsbeskyttelse 
på højest mulige plan i EU.

Or. en

Begrundelse

De grundlæggende sikkerhedsprincipper, som Kommissionen henviser til, og som eventuelt 
vedtages gennem ordførerens ændringsforslag 43, omfatter ikke bestemmelser om, hvordan 
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erfaringer vedrørende nuklear sikkerhed, navnlig sundhed og sikkerhed, kan forbedres. 
Medlemsstaterne, tilsynsmyndighederne, Kommissionen, operatørerne og arbejdstagernes 
repræsentanter drager alle nytte af en regelmæssig udveksling af oplysninger og erfaring, 
hvilket muliggør forbedringer og etableringen af en sikkerhedskultur på EU-plan. 
Arbejdsmarkedets berørte parter er de parter, der deltager i den tværsektorielle dialog 
mellem arbejdsmarkedets parter inden for elektricitetssektoren.

Ændringsforslag 161
Vladimír Remek

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De relevante tilsynsmyndigheder 
forelægger hvert tredje år Europa-
Parlamentet og de europæiske 
arbejdsmarkedsparter en rapport om 
nuklear sikkerhed og sikkerhedskultur. 
Kommissionen kan i samråd med de 
europæiske arbejdsmarkedsparter foreslå 
forbedringer for at sikre den nukleare 
sikkerhed, herunder sundhedsbeskyttelse 
på højest mulige plan i EU.

Or. en

Begrundelse

De grundlæggende sikkerhedsprincipper, som Kommissionen henviser til, og som eventuelt 
vedtages gennem ordførerens ændringsforslag 43, omfatter ikke bestemmelser om, hvordan 
erfaringer vedrørende nuklear sikkerhed, navnlig sundhed og sikkerhed, kan forbedres. 
Medlemsstaterne, tilsynsmyndighederne, Kommissionen, operatørerne og arbejdstagernes 
repræsentanter drager alle nytte af en regelmæssig udveksling af oplysninger og erfaring, 
hvilket muliggør forbedringer og etableringen af en sikkerhedskultur på EU-plan. 
Arbejdsmarkedets berørte parter er de parter, der deltager i den tværsektorielle dialog 
mellem arbejdsmarkedets parter inden for elektricitetssektoren.
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Ændringsforslag 162
Vladimir Urutchev

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Tilladelsesindehavere overholder alle 
andre forpligtelser i henhold til national 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 163
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsmyndigheden foretager 
vurderinger, undersøgelser, kontrol og 
gennemfører om nødvendigt 
håndhævelsesforanstaltninger i forbindelse 
med nuklear sikkerhed over hele et anlægs 
levetid, også i nedlukningsfasen.

1. Den nationale regulerings- og 
tilsynsmyndighed for nuklear sikkerhed 
foretager vurderinger, undersøgelser, 
kontrol og gennemfører om nødvendigt 
håndhævelsesforanstaltninger i forbindelse 
med nuklear sikkerhed over hele et anlægs 
levetid, også i nedlukningsfasen.

Or. ro

Begrundelse

Det er nødvendigt klart at definere myndigheden for at sikre konsekvens og styrke dens rolle.
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Ændringsforslag 164
Vladimir Urutchev

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsmyndigheden foretager 
vurderinger, undersøgelser, kontrol og 
gennemfører om nødvendigt 
håndhævelsesforanstaltninger i forbindelse 
med nuklear sikkerhed over hele et anlægs 
levetid, også i nedlukningsfasen.

1. Tilsynsmyndigheden foretager 
vurderinger, undersøgelser, regelmæssige 
inspektioner og gennemfører om 
nødvendigt håndhævelsesforanstaltninger i 
forbindelse med nuklear sikkerhed over 
hele et anlægs levetid, også i 
nedlukningsfasen.

Or. en

Ændringsforslag 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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. Ved alvorlig eller gentagen overtrædelse 
af sikkerhedsreglerne i et nukleart anlæg er 
tilsynsmyndigheden forpligtet til at lægge 
effektivt pres på tilladelsesindehaveren, 
for at sikre, at det nukleare anlæg bliver 
bragt i overensstemmelse med de 
påkrævede standarder.  

Or. pl

Begrundelse

Det er ikke muligt at inddrage driftstilladelsen for lagerfaciliteter til brugt brændsel, anlæg til 
fremstilling af nukleart brændsel, berigelsesanlæg, genoparbejdningsanlæg eller sågar 
reaktorer (ikke atomkraftværk), selv efter at de er lukket (ikke suspenderede). Lagerfaciliteter 
til brugt brændsel, anlæg til fremstilling af nukleart brændsel, berigelsesanlæg, 
genoparbejdningsanlæg og dermed forbundne reaktorer er nukleare anlæg, der bør føres 
tilsyn med, og hvis sikkerhed der bør være fuld garanti for.  
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Ændringsforslag 166
Silvia-Adriana Ţicău

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. Den nationale regulerings- og 
tilsynsmyndighed for nuklear sikkerhed er 
beføjet til at inddrage driftstilladelsen ved 
alvorlig eller gentagen overtrædelse af 
sikkerhedsreglerne i et nukleart anlæg.

Or. ro

Begrundelse

Det er nødvendigt klart at definere myndigheden for at sikre konsekvens og styrke dens rolle.

Ændringsforslag 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsmyndigheden er beføjet til at 
beordre et anlægs drift standset, hvis den 
finder, at sikkerheden ikke er fuldt ud 
garanteret.

3. Tilsynsmyndigheden er beføjet til at 
beordre enhver nuklear reaktor eller 
kritikalitets- eller 
subkritikalitetsopstillinger lukket, hvis den 
finder, at sikkerheden ikke er fuldt ud 
garanteret.

Or. pl

Begrundelse

Direktivets anvendelsesområde omfatter alle nukleare anlæg, herunder reaktorer, 
forskningsreaktorer og kritikalitetsopstillinger. Hvis de nukleare sikkerhedsregler ikke 
overholdes, bør det pågældende anlæg lukkes. Dette vil dog kun begrænse risiciene, og der 
bør derfor føres tilsyn med dem. 
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Ændringsforslag 168
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsmyndigheden er beføjet til at 
beordre et anlægs drift standset, hvis den 
finder, at sikkerheden ikke er fuldt ud 
garanteret.

3. Den nationale regulerings- og 
tilsynsmyndighed for nuklear sikkerhed er 
beføjet til at beordre et anlægs drift 
standset, hvis den finder, at sikkerheden 
ikke er fuldt ud garanteret.

Or. ro

Begrundelse

Det er nødvendigt klart at definere myndigheden for at sikre konsekvens og styrke dens rolle.

Ændringsforslag 169
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Finansielle midler

1. De enkelte medlemsstater træffer 
egnede foranstaltninger til at sikre, at der 
er passende finansielle midler til rådighed 
til opfyldelse af sikkerhedsbehovene i de 
enkelte nukleare anlæg i og efter 
levetiden.
2. Medlemsstaterne sikrer sig, at der er 
tilstrækkelige finansielle midler i form af 
fonde til rådighed til gennemførelse af 
nedlukningsaktiviteter og 
affaldshåndtering for det enkelte nukleare 
anlæg under hensyntagen til den lange 
gennemførelsesperiode og inden for de 
fastsatte tidsfrister. Disse midler bør 
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overholde de minimumskrav, der er 
fastsat i bilaget og i anden relevant 
fællesskabslovgivning. Kommissionen 
forelægger endvidere senest om seks 
måneder lovgivning i henhold til EF-
traktaten, der sikrer, at der er midler til 
rådighed for fremtidige nedlukninger, og 
forhindrer, at der opstår hindringer for 
den frie konkurrence på energimarkedet. 
Medlemsstaterne indfører separat 
regnskabsføring for finansiering af 
fremtidige nedluknings- eller 
affaldshåndteringsaktiviteter. Disse 
midler bør gennemgås og revideres en 
gang om året af et uafhængigt organ 
såsom tilsynsmyndigheden for at 
godtgøre, at de indtægter og de dermed 
forbundne renteindtægter, der er afsat til 
disse fremtidige aktiviteter, kun anvendes 
til dette formål, dvs. til nedluknings- og 
affaldshåndteringsaktiviteter, og ikke 
anvendes til direkte eller indirekte at 
finansiere markedsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

I marts 2002 konstaterede Parlamentet under sin førstebehandling af elmarkedsdirektivet, at 
forvaltningen af nedluknings- og affaldshåndteringsfonde indvirker på elmarkedets funktion 
som følge af potentielle finansielle fordele for værker, der har adgang til deres nedluknings-
og affaldshåndteringsfonde til markedserhvervelser. For at komme denne markedsfordrejning 
til livs skal der derfor under EF-traktaten udarbejdes mere tydelige retningslinjer og 
overensstemmelsesmekanismer.

Ændringsforslag 170
Edit Herczog

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger hver især og via 
internationalt samarbejde for passende 

For at sikre, at der er tilstrækkelige 
nationale menneskelige ressourcer til at 
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uddannelses- og 
efteruddannelsesmuligheder med henblik 
på fortsat teoretisk og praktisk uddannelse 
inden for nuklear sikkerhed.

tage sig af sikkerheden i nukleare anlæg, 
sørger medlemsstaterne hver især og via 
internationalt samarbejde for passende 
uddannelses- og 
efteruddannelsesmuligheder 

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag dækker tilsyneladende kun uddannelse og efteruddannelse af 
nuværende arbejdstagere og tager ikke hensyn til behovet for, at de fremtidige generationer 
af eksperter støtter nuklear sikkerhed i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 171
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Internationalt samarbejde er af afgørende betydning for at sikre ensartethed i 
ekspertiseniveauet, navnlig inden for nuklear sikkerhed. Systematisk indførelse af 
udvekslingsprogrammer er en god måde at sikre praktisk ekspertise og udveksling af bedste 
praksis på.
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Ændringsforslag 172
Vladimir Urutchev

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 173
Rebecca Harms

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 dette 
direktiv, og om sikkerheden i nukleare 
anlæg på deres territorium senest et år 
efter ikrafttrædelsen af dette direktiv og 
hvert år derefter. 

Kommissionen forelægger hvert andet år 
en rapport for 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.

Or. en
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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 174
Vladimir Urutchev

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 
gennemførelsen af dette direktiv samtidig 
med indsendelsen af deres nationale 
rapporter i henhold til konventionen om 
nuklear sikkerhed. På grundlag af disse 
beretninger forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om forløbet af gennemførelsen af 
direktivet, der ledsages af 
lovgivningsforslag, hvis dette er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 175
Hannes Swoboda

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 

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

Or. de

Ændringsforslag 176
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Revision

På grundlag af den første beretning 
fremsendt af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 11 forelægger Kommissionen 
senest to år efter direktivets ikrafttræden 
et forslag til vedtagelse af bindende 
sikkerhedsstandarder for Europa-
Parlamentet og Rådet.
Disse bindende sikkerhedsstandarder 
baseres på de sikkerhedsniveauer, der er 
udviklet af De Vesteuropæiske Nukleare 
Tilsynsmyndigheders Sammenslutning 
(WENRA) i nært samarbejde med Den 
Europæiske Gruppe på Højt Plan for 
Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering, 
og suppleres med indførelsen af 
kontrolmekanismer på fællesskabsplan. 
Disse krav og mekanismer vil sikre et højt 
sikkerhedsniveau i overensstemmelse med 
den nyeste teknologiske udvikling.

Or. en

Begrundelse

I stedet for at indføre en håndhævelsesmekanisme af tvivlsom værdi for en eksisterende 
international konvention skal der med direktivet indføres en mekanisme for indførelse og 
effektiv håndhævelse af fælles sikkerhedsstandarder, hvor der stilles krav om indførelse af den 
nyeste eller bedste tilgængelige teknologi, praksis, drift og lovgivning i forhold til alle 
atomkraftværker i drift i EU, hvilket også blev krævet af Rådet (retlige og indre anliggender) i 
november 1998 og i Parcom-henstilling 91/4 om radioaktivt affald under OSPAR-
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konventionen.

Ændringsforslag 177
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Bilag (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag
SIKKERHEDSMÅLSÆTNING

Den grundlæggende 
sikkerhedsmålsætning er at beskytte 
arbejdstagere og offentligheden mod 
skadelige virkninger af ioniserende 
stråling, som kan stamme fra nukleare 
anlæg.
1. Til beskyttelse af arbejdstagere og 
offentligheden skal nukleare anlæg drives 
på en sådan måde, at der opnås de højeste 
sikkerhedsnormer, der med rimelighed 
kan opnås under hensyntagen til 
økonomiske og sociale faktorer.
Ud over de foranstaltninger vedrørende 
sundhedsbeskyttelse, der er fastlagt i 
direktiv 96/29/Euratom om fastsættelse af 
grundlæggende sikkerhedsnormer, skal 
der træffes følgende foranstaltninger: 
- begrænsning af sandsynligheden for 
hændelser, der kan føre til tab af 
kontrollen over en nuklear reaktorkerne, 
en nuklear kædereaktion eller en 
radioaktiv kilde og 
- afbødning af følgerne af sådanne 
hændelser, hvis de skulle indtræffe.
2. Den grundlæggende 
sikkerhedsmålsætning skal tages i 
betragtning for alle nukleare anlæg og for 
alle stadier i det nukleare anlægs levetid.
SIKKERHEDSPRINCIPPER
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Princip 1: Ansvar for sikkerhed
Hver enkelt medlemsstat skal sikre, at det 
primære ansvar for et nukleart anlægs 
sikkerhed påhviler indehaveren af den 
relevante tilladelse, og tage de nødvendige 
skridt til at sikre, at alle sådanne 
tilladelsesindehavere opfylder deres 
ansvar.
1.1. Hver enkelt medlemsstat skal sikre, at 
tilladelsesindehaveren har gennemført 
foranstaltninger til:
- udvikling og opretholdelse af de 
nødvendige kompetencer
- sikring af tilstrækkelig uddannelse og 
information
- etablering af procedurer og ordninger til 
opretholdelse af sikkerheden i enhver 
situation
- kontrol af, at nukleare anlæg er af 
hensigtsmæssigt design og tilstrækkelig 
kvalitet 
- sikring af en pålidelig kontrol af alt 
radioaktivt materiale, der anvendes, 
fremstilles eller lagres
- sikring af en pålidelig kontrol af alt 
radioaktivt affald
med henblik på at leve op til ansvaret for 
et nukleart anlægs sikkerhed.
Disse forpligtelser skal opfyldes i 
overensstemmelse med gældende 
sikkerhedsmålsætninger og -krav som 
fastlagt eller godkendt af 
tilsynsmyndigheden, og opfyldelsen af 
dem skal sikres gennem indførelse af et 
forvaltningssystem.
Princip 2: Lederskab og forvaltning til 
fremme af sikkerhed
Der skal opbygges og opretholdes et 
effektivt lederskab og en effektiv 
forvaltning til fremme af sikkerheden i 
alle organisationer, der beskæftiger sig 
med nuklear sikkerhed.
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2.1 Der skal udvises lederskab omkring 
sikkerhedsspørgsmål på højeste niveau i 
en organisation. Der skal gennemføres og 
opretholdes et effektivt forvaltningssystem 
omfattende alle ledelsesaspekter, således 
at sikkerhedskrav fastlægges og anvendes 
i overensstemmelse med andre krav, 
herunder krav vedrørende den 
menneskelige ydeevne, kvalitet og 
sikkerhed, og således at sikkerheden ikke 
bringes i fare af andre krav eller behov.
Forvaltningssystemet skal desuden sikre 
fremme af en sikkerhedskultur, 
regelmæssig vurdering af sikkerheden og 
anvendelse af indhøstede erfaringer.
2.2 En sikkerhedskultur, der præger alle 
organisationers og berørte 
enkeltpersoners adfærd og holdninger til 
sikkerhed, skal integreres i 
forvaltningssystemet. Sikkerhedskultur 
omfatter:
- et individuelt og kollektivt tilsagn fra 
ledelse, forvaltning og personale på alle 
niveauer om fremme af sikkerheden 
- sikkerhedsansvar for organisationer og 
enkeltpersoner på alle niveauer
- foranstaltninger til fremme af en kritisk 
holdning og lærevillighed og til 
modvirkning af sløsethed i forbindelse 
med sikkerhed.
Forvaltningssystemet skal tage højde for 
enkeltpersoners forskellige interaktioner 
på alle niveauer med teknologi og med 
organisationer. For at forebygge store 
menneskelige og organisatoriske fejl skal 
der tages hensyn til menneskelige 
faktorer, og gode resultater og god praksis 
skal støttes.
Princip 3: Vurdering af sikkerhed
Inden opførelse og ibrugtagning af et 
nukleart anlæg og over hele dets levetid 
skal der gennemføres omfattende og 
systematiske sikkerhedsvurderinger. Der 
skal anvendes en gradueret tilgang, der 
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tager højde for de mange potentielle risici 
i forbindelse med et nukleart anlæg.
3.1 Tilsynsmyndigheden skal stille krav 
om en vurdering af sikkerheden i alle 
nukleare anlæg ud fra en gradueret 
tilgang. Sikkerhedsvurderingen skal 
omfatte en systematisk analyse af den 
normale drift og dens virkninger, af 
mulige fejlkilder og af konsekvenserne af 
fejl. Sikkerhedsvurderingen skal omfatte 
de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger 
til kontrol af faren, og de designmæssige 
og tekniske sikkerhedsfunktioner skal 
vurderes for at påvise, at de opfylder 
kravene til sikkerhedsfunktioner. Når der 
iværksættes kontrolforanstaltninger eller 
operatørindgreb med henblik på 
opretholdelse af sikkerheden, skal der 
foretages en indledende vurdering for at 
påvise, at foranstaltningerne er solide og 
pålidelige. En medlemsstat kan ikke give 
tilladelse til et nukleart anlæg, før det til 
tilsynsmyndigheden tilfredshed er påvist, 
at de sikkerhedsforanstaltninger, som 
tilladelsesindehaveren foreslår, er 
tilstrækkelige.
3.2 Den krævede sikkerhedsvurdering 
gentages helt eller delvist på et senere 
tidspunkt i driftsfasen for at tage højde for 
ændrede omstændigheder (som f.eks. 
anvendelsen af nye standarder eller 
videnskabelig og teknologisk udvikling), 
tilbagemeldinger vedrørende 
driftserfaringer, ændringer og 
konsekvenserne af, at anlæggene bliver 
ældre. I forbindelse med længerevarende 
drift skal vurderingerne gennemgås og 
gentages i nødvendigt omfang. Driften 
kan kun fortsættes, hvis den underkastes 
disse fornyede vurderinger, og det påvises, 
at sikkerhedsforanstaltningerne fortsat er 
tilstrækkelige.
I forbindelse med den krævede 
sikkerhedsvurdering skal forløbere til 
ulykker (en første hændelse, der kunne 
føre til ulykkessituationer) identificeres og 
analyseres, og der skal træffes 
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foranstaltninger til forebyggelse af
ulykker. 
3.4 For yderligere at øge sikkerheden, 
skal der indføres procedurer for 
tilbagemeldinger og analyser vedrørende 
driftserfaringer i egne og andre faciliteter, 
herunder første hændelser, forløbere til 
ulykker, farlige situationer ("near 
misses"), ulykker og uautoriserede 
handlinger, således at der kan indhøstes, 
deles og følges op på erfaringer. 
Princip 4: Optimering af sikkerhed
Medlemsstaterne skal sikre, at nukleare 
anlæg er optimerede, så de har de højeste 
sikkerhedsstandarder, der med rimelighed 
kan opnås, uden at driften begrænses 
unødigt.
4.1 For at optimere beskyttelsen skal der 
foretages vurderinger af de forskellige 
faktorers relative betydning, herunder:
- sandsynligheden for forudsigelige 
begivenheder og konsekvenserne heraf
- størrelsen og fordelingen af modtagne 
strålingsdoser
- økonomiske, sociale og miljømæssige 
faktorer som følge af strålingsrisici
Optimering af beskyttelsen indebærer 
også anvendelse af god praksis og sund 
fornuft i det omfang, det er praktisk 
muligt i forbindelse med de daglige 
aktiviteter.
Princip 5: Forebyggelse og afbødning
 Medlemsstaterne skal sikre, at der træffes 
alle praktiske foranstaltninger til 
forebyggelse og afhjælpning af nukleare 
hændelser og ulykker i deres nukleare 
anlæg.
5.1 Hver enkelt medlemsstat skal sikre, at 
tilladelsesindehaveren gennem 
"dybdeforsvar" træffer alle praktiske 
foranstaltninger med henblik på:
- at forebygge unormale driftsbetingelser 
eller hændelser, som kan føre til tab af 
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kontrol
- at forebygge, at indtrufne unormale 
driftsbetingelser eller hændelser eskalerer 
og
- at afhjælpe eventuelle skadelige 
konsekvenser af en ulykke.
5.2 Dybdeforsvarskonceptet skal sikre, at 
ingen enkeltstående teknisk, menneskelig 
eller organisatorisk fejl kan medføre 
skadelige virkninger, og at det er meget 
usandsynligt, at der kan indtræffe de 
kombinationer af fejl, der kan medføre 
betydelige skadelige virkninger.
5.3 Dybdeforsvar sker ved en kombination 
af flere på hinanden følgende og 
uafhængige beskyttelsesniveauer, der alle 
skal svigte, inden der kan forårsages 
skadelige virkninger på arbejdstagere og 
offentligheden. De forskellige 
dybdeforsvarsniveauer skal omfatte:
- en hensigtsmæssig placering
- et hensigtsmæssigt design af det 
nukleare anlæg med 
design og opførelse af høj kvalitet,
komponenter og udstyr af høj pålidelighed 
og 
kontrol-, begrænsnings- og 
beskyttelsessystemer og 
overvågningsfunktioner
- en hensigtsmæssig organisation med 
et effektivt forvaltningssystem, hvor 
ledelsen i høj grad er indstillet på 
sikkerhedskultur, 
omfattende driftsprocedurer og -praksis,
omfattende procedurer for 
ulykkeshåndtering og
kriseberedskabsordninger.
Princip 6: Nødberedskab og 
afværgeforanstaltninger
Medlemsstaterne skal sikre, at der 
indføres ordninger for nødberedskab og 
afværgeforanstaltninger i forbindelse med 
ulykker i nukleare anlæg, jf. direktiv 
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96/29/Euratom.

Or. en

Begrundelse

IAEA's grundlæggende sikkerhedsprincipper og konventionen om nuklear sikkerhed (CNS) 
dækker et andet spektrum af aktiviteter/anlæg end dem, der er tale om i direktivforslaget. 
Dette bilag omfatter de relevante IAEA/CNS-principper, tilpasset EU-konteksten, som er 
dækket af dette forslag. For at holde fast i tilpasningen af IAEA's grundlæggende 
sikkerhedsprincipper og konventionen om nuklear sikkerhed skal præciseringen af artikel 6, 
stk. 1, som er foreslået i et andet ændringsforslag, knyttes til bilaget.

Ændringsforslag 178
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Bilag (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag
SIKKERHEDSMÅLSÆTNING

Den grundlæggende 
sikkerhedsmålsætning er at beskytte 
arbejdstagere og offentligheden mod 
skadelige virkninger af ioniserende 
stråling, som kan stamme fra nukleare 
anlæg.
1. Til beskyttelse af arbejdstagere og 
offentligheden skal nukleare anlæg drives 
på en sådan måde, at der opnås de højeste 
sikkerhedsstandarder, der med rimelighed 
kan opnås under hensyntagen til 
økonomiske og sociale faktorer.
Ud over den beskyttelse af mennesker, der 
er fastlagt i direktiv 96/29/Euratom om 
fastsættelse af grundlæggende 
sikkerhedsnormer, skal der træffes 
følgende foranstaltninger: 
- begrænsning af sandsynligheden for 
hændelser, der kan føre til tab af 
kontrollen over en nuklear reaktorkerne, 
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en nuklear kædereaktion eller en 
radioaktiv kilde og 
- afbødning af følgerne af sådanne 
hændelser, hvis de skulle indtræffe.
2. Den grundlæggende 
sikkerhedsmålsætning skal tages i 
betragtning for alle nukleare anlæg og for 
alle stadier i det nukleare anlægs levetid.
SIKKERHEDSPRINCIPPER
Princip 1: Ansvar for sikkerhed
Hver enkelt medlemsstat skal sikre, at det 
primære ansvar for et nukleart anlægs 
sikkerhed påhviler indehaveren af den 
relevante tilladelse, og tage de nødvendige 
skridt til at sikre, at alle sådanne 
tilladelsesindehavere opfylder deres 
ansvar.
1.1. Hver enkelt medlemsstat skal sikre, at 
tilladelsesindehaveren har gennemført 
foranstaltninger til:
- udvikling og opretholdelse af de 
nødvendige kompetencer
- sikring af tilstrækkelig uddannelse og 
information
- etablering af procedurer og ordninger til 
opretholdelse af sikkerheden i enhver 
situation
- kontrol af, at nukleare anlæg er af 
hensigtsmæssigt design og tilstrækkelig 
kvalitet 
- sikring af en pålidelig kontrol af alt 
radioaktivt materiale, der anvendes, 
fremstilles eller lagres
- sikring af en pålidelig kontrol af alt 
produceret radioaktivt affald
med henblik på at leve op til ansvaret for 
et nukleart anlægs sikkerhed.
Disse forpligtelser skal opfyldes i 
overensstemmelse med gældende 
sikkerhedsmålsætninger og -krav som 
fastlagt eller godkendt af 
tilsynsmyndigheden, og opfyldelsen af 
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dem skal sikres gennem indførelse af et 
forvaltningssystem.
Princip 2: Lederskab og forvaltning til 
fremme af sikkerhed
Der skal opbygges og opretholdes et 
effektivt lederskab og en effektiv 
forvaltning til fremme af sikkerheden i 
alle organisationer, der beskæftiger sig 
med nuklear sikkerhed.
2.1 Der skal udvises lederskab omkring 
sikkerhedsspørgsmål på højeste niveau i 
en organisation. Der skal gennemføres og 
opretholdes et effektivt forvaltningssystem 
omfattende alle ledelsesaspekter, således 
at sikkerhedskrav fastlægges og anvendes 
i overensstemmelse med andre krav, 
herunder krav vedrørende den 
menneskelige ydeevne, kvalitet og 
sikkerhed, og således at sikkerheden ikke 
bringes i fare af andre krav eller behov.
Forvaltningssystemet skal desuden sikre 
fremme af en sikkerhedskultur, 
regelmæssig vurdering af sikkerheden og 
anvendelse af indhøstede erfaringer.
2.2 En sikkerhedskultur, der præger alle 
organisationers og berørte 
enkeltpersoners adfærd og holdninger til 
sikkerhed, skal integreres i 
forvaltningssystemet. Sikkerhedskultur 
omfatter:
- et individuelt og kollektivt tilsagn fra 
ledelse, forvaltning og personale på alle 
niveauer om fremme af sikkerheden 
- sikkerhedsansvar for organisationer og 
enkeltpersoner på alle niveauer
- foranstaltninger til fremme af en kritisk 
holdning og lærevillighed og til 
modvirkning af sløsethed i forbindelse 
med sikkerhed.
Forvaltningssystemet skal tage højde for 
enkeltpersoners forskellige interaktioner 
på alle niveauer med teknologi og med 
organisationer. For at forebygge store 
menneskelige og organisatoriske fejl skal 
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der tages hensyn til menneskelige 
faktorer, og gode resultater og god praksis 
skal støttes.
Princip 3: Vurdering af sikkerhed
Inden opførelse og ibrugtagning af et 
nukleart anlæg og over hele dets levetid 
skal der gennemføres omfattende og 
systematiske sikkerhedsvurderinger. Der 
skal anvendes en gradueret tilgang, der 
tager højde for de mange potentielle risici 
i forbindelse med et nukleart anlæg.
3.1 Tilsynsmyndigheden skal stille krav 
om en vurdering af sikkerheden i alle 
nukleare anlæg ud fra gradueret tilgang. 
Sikkerhedsvurderingen skal omfatte en 
systematisk analyse af den normale drift 
og dens virkninger, af mulige fejlkilder og 
af konsekvenserne af fejl. 
Sikkerhedsvurderingen skal omfatte de 
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til 
kontrol af faren, og de designmæssige og 
tekniske sikkerhedsfunktioner skal 
vurderes for at påvise, at de opfylder 
kravene til sikkerhedsfunktioner. Når der 
iværksættes kontrolforanstaltninger eller 
operatørindgreb med henblik på 
opretholdelse af sikkerheden, skal der 
foretages en indledende vurdering for at 
påvise, at foranstaltningerne er solide og 
pålidelige. En medlemsstat kan ikke give 
tilladelse til et nukleart anlæg, før det til 
tilsynsmyndigheden tilfredshed er påvist, 
at de sikkerhedsforanstaltninger, som 
tilladelsesindehaveren foreslår, er 
tilstrækkelige.
3.2 Den krævede sikkerhedsvurdering 
gentages helt eller delvist på et senere 
tidspunkt i driftsfasen for at tage højde for 
ændrede omstændigheder (som f.eks. 
anvendelsen af nye standarder eller 
videnskabelig og teknologisk udvikling), 
tilbagemeldinger vedrørende 
driftserfaringer, ændringer og 
konsekvenserne af, at anlæggene bliver 
ældre. I forbindelse med længerevarende 
drift skal vurderingerne gennemgås og 
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gentages i nødvendigt omfang. Driften 
kan kun fortsættes, hvis den underkastes 
disse fornyede vurderinger, og det påvises, 
at sikkerhedsforanstaltningerne fortsat er 
tilstrækkelige.

I forbindelse med den krævede 
sikkerhedsvurdering skal forløbere til 
ulykker (en første hændelse, der kunne 
føre til ulykkessituationer) identificeres og 
analyseres, og der skal træffes 
foranstaltninger til forebyggelse af 
ulykker. 
3.4 For yderligere at øge sikkerheden, 
skal der indføres procedurer for 
tilbagemeldinger og analyser vedrørende 
driftserfaringer i egne og andre faciliteter, 
herunder første hændelser, forløbere til 
ulykker, farlige situationer ("near 
misses"), ulykker og uautoriserede 
handlinger, således at der kan indhøstes, 
deles og følges op på erfaringer. 
Princip 4: Optimering af sikkerhed
Medlemsstaterne skal sikre, at nukleare 
anlæg er optimerede, så de har de højeste 
sikkerhedsstandarder, der med rimelighed 
kan opnås, uden at driften begrænses 
unødigt.
4.1 For at optimere beskyttelsen skal der 
foretages vurderinger af de forskellige 
faktorers relative betydning, herunder:
- sandsynligheden for forudsigelige 
begivenheder og konsekvenserne heraf
- størrelsen og fordelingen af modtagne 
strålingsdoser
- økonomiske, sociale og miljømæssige 
faktorer som følge af strålingsrisici.
Optimering af beskyttelsen indebærer 
også anvendelse af god praksis og sund 
fornuft i det omfang, det er praktisk 
muligt i forbindelse med de daglige 
aktiviteter.
Princip 5: Forebyggelse og afbødning
Medlemsstaterne skal sikre, at der træffes 
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alle praktiske foranstaltninger til 
forebyggelse og afhjælpning af nukleare 
hændelser og ulykker i deres nukleare 
anlæg.
5.1 Hver enkelt medlemsstat skal sikre, at 
tilladelsesindehaveren gennem 
"dybdeforsvar" træffer alle praktiske 
foranstaltninger med henblik på:
- at forebygge unormale driftsbetingelser 
eller hændelser, som kan føre til tab af 
kontrol
- at forebygge, at indtrufne unormale 
driftsbetingelser eller hændelser eskalerer 
og 
- at afhjælpe eventuelle skadelige 
konsekvenser af en ulykke.

5.2 Dybdeforsvarskonceptet skal sikre, at 
ingen enkeltstående teknisk, menneskelig 
eller organisatorisk fejl kan medføre 
skadelige virkninger, og at det er meget 
usandsynligt, at der kan indtræffe de 
kombinationer af fejl, der kan medføre 
betydelige skadelige virkninger.
5.3 Dybdeforsvar sker ved en kombination 
af flere på hinanden følgende og 
uafhængige beskyttelsesniveauer, der alle 
skal svigte, inden der kan forårsages 
skadelige virkninger på arbejdstagere og 
offentligheden. De forskellige 
dybdeforsvarsniveauer skal omfatte:
- en hensigtsmæssig placering 
- et hensigtsmæssigt design af det 
nukleare anlæg bestående af 
design og opførelse af høj kvalitet,
komponenter og udstyr af høj pålidelighed 
og
kontrol-, begrænsnings- og 
beskyttelsessystemer og 
overvågningsfunktioner
- en hensigtsmæssig organisation med 
et effektivt forvaltningssystem, hvor 
ledelsen i høj grad er indstillet på 
sikkerhedskultur, 
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omfattende driftsprocedurer og -praksis,
omfattende procedurer for 
ulykkeshåndtering og
kriseberedskabsordninger.
Princip 6: Nødberedskab og 
afværgeforanstaltninger
Medlemsstaterne skal sikre, at der 
indføres ordninger for nødberedskab og 
afværgeforanstaltninger i forbindelse med 
ulykker i nukleare anlæg, jf. direktiv 
96/29/Euratom.

Or. xm

Begrundelse

IAEA's grundlæggende sikkerhedsprincipper og konventionen om nuklear sikkerhed dækker et 
andet spektrum af aktiviteter/anlæg en dem, der er tale om i direktivforslaget. Dette bilag 
omfatter de IAEA/CNS-principper, der er relevante for dette direktiv, og som skal inddrages i 
en EU-ramme. For at holde fast i principperne for anvendelse af IAEA's og CNS's 
grundlæggende sikkerhedsprincipper skal forklaringen i artikel 6, stk. 1, anvendes på bilaget, 
som nævnt i et andet ændringsforslag.

Ændringsforslag 179
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Bilag (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag
NEDLUKNINGSFONDE

De i artikel 8a i dette direktiv nævnte 
nedlukningsfonde skal opfylde følgende 
minimumskriterier:
1. Mens anlæggene er i drift skal de 
virksomheder, der driver de nukleare 
anlæg, foretage indbetalinger til fondene, 
således at der på tidspunktet for den 
endelige standsning er tilstrækkelige 
midler til at dække alle omkostninger i 
forbindelse med nedlukning og 
affaldshåndtering, som defineret i punkt 
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2.
2. Indbetalingerne til fondene skal 
foretages ud fra anlæggets anslåede 
levetid og den valgte nedlukningsstrategi, 
så der er midler til dækning af bl.a. 
nedlukningen af anlægget, en sikker og 
langsigtet forvaltning af konventionelt og 
radioaktivt affald i forbindelse med 
nedlukningen af anlægget og en sikker og 
langfristet forvaltning af det brugte 
brændsel fra kernekraftværker og affaldet 
fra oparbejdningsprocesser, såfremt der 
ikke allerede er fuld dækning herfor i 
driftsomkostningerne.
3. Fondenes aktiver skal omfatte 
tilstrækkelige likvide midler til at kunne 
imødekomme tidsfristerne for 
nedluknings- og 
affaldshåndteringsforpligtelserne og de i 
punkt 2 nævnte omkostninger.
4. Fondsaktiverne har udelukkende til 
formål at dække de i punkt 2 nævnte 
omkostninger i overensstemmelse med 
nedlukningsstrategien og kan ikke 
anvendes til andre formål. Derfor skal 
nedlukningsfondene etableres som en 
selvstændig juridisk person, som er adskilt 
fra den virksomhed, der driver anlægget.
5. For et nukleart anlæg, der standses 
endeligt inden de love og administrative 
bestemmelser, der er anført i artikel 14 i 
dette direktiv, træder i kraft eller inden for 
en periode på... [skal fastsættes] efter 
disse bestemmelsers ikrafttræden, kan der 
overvejes andre løsninger end etablering 
af nedlukningsfonde som defineret i dette 
direktiv. For et nukleart anlæg, der 
standses endeligt inden de love og 
administrative bestemmelser, der er anført 
i artikel 14 i dette direktiv, træder i kraft 
eller inden for en periode på... [skal 
fastsættes] efter disse bestemmelsers 
ikrafttræden, kan der overvejes andre 
løsninger end etablering af nedluknings-
og affaldshåndteringsfonde som defineret 
i dette direktiv.
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6. Medlemsstaterne skal fastsætte, 
hvordan de nødvendige midler til 
nedlukning og affaldshåndtering, som 
virksomheden har hensat allerede inden 
ikrafttrædelsen af foranstaltningerne til 
gennemførelsen af dette direktiv, skal 
overføres. Disse overførsler skal finde sted 
inden for en periode på mindst tre år efter 
den dato, der er fastsat i artikel 12.

Or. en

Begrundelse

I marts 2002 konstaterede Parlamentet under sin førstebehandling af elmarkedsdirektivet, at 
forvaltningen af nedluknings- og affaldshåndteringsfonde indvirker på elmarkedets funktion 
som følge af potentielle finansielle fordele for værker, der har adgang til deres nedluknings-
og affaldshåndteringsfonde til markedserhvervelser. For at komme denne markedsfordrejning 
til livs skal der derfor under EF-traktaten udarbejdes tydeligere retningslinjer og 
overensstemmelsesmekanismer.
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