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Ändringsförslag 44
Rebecca Harms

Förslag till lagstiftningsresolution
–

Förslag om avvisande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

Om inte direktivet garanterar att de högsta befintliga tekniska normerna inom 
kärnsäkerhetsområdet införs och effektivt upprätthålls i EU:s medlemsstater, finns det inget 
mervärde och därmed inget behov av att reglera kärnsäkerheten genom ett separat direktiv.

Ändringsförslag 45
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Ingressen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EUROPEISKA UNIONENS RÅD EUROPAPARLAMENTET OCH
EUROPEISKA UNIONENS RÅD

Or. en

Motivering

Artikel 175.1 i EG-fördraget bör läggas till som rättslig grund för det aktuella direktivet. Den 
beslutsprocess som ska användas enligt denna artikel är medbeslutandeförfarandet, vilket 
möjliggör fullt deltagande från Europaparlamentets sida som medlagstiftare.



PE421.201v01-00 4/100 AM\771348SV.doc

SV

Ändringsförslag 46
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Beaktandeled -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av att något samråd inte 
har skett med expertgruppen, vars 
yttrande ska inhämtas av kommissionen 
innan den lägger fram sitt förslag enligt 
artikel 31,

Or. en

Motivering

I artikel 31 krävs att en grupp nationella experter, den så kallade expertgruppen enligt 
artikel 31, rådfrågas innan kommissionen lägger fram sitt lagförslag. Ett sådant samråd 
utgör ett viktigt formkrav, och därför bör förslaget till direktiv inte läggas fram för 
Europaparlamentet innan ett sådant samråd sker.

Ändringsförslag 47
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen, särskilt artiklarna 
31 och 32

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen, särskilt artiklarna 
31, 32 och 203

Or. en

Motivering

I direktivet behandlas inte bara hälso- och säkerhetsaspekter, enligt artikel 30, vilka är 
begränsade till skyddet av arbetstagares och allmänhetens hälsa, utan även miljöskydd, för 
vilket ingen uttrycklig rättslig grund finns i Euratomfördraget. När det gäller de aspekter där 
fördraget ”inte innehåller de nödvändiga befogenheterna”, är artikel 203 den relevanta 
rättsliga grunden.
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Ändringsförslag 48
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

Or. en

Motivering

Kärnsäkerheten, såsom den definieras i förslaget till direktiv, har dubbla målsättningar, dvs. 
skydd av människors hälsa (”arbetstagare, allmänhet”) och skydd av miljön (”luft, vatten och 
mark”). Euratomfördraget ger dock ingen rättslig grund för antagandet av miljölagstiftning. I 
stället ger artikel 175.1 i EG-fördraget en sådan grund.

Ändringsförslag 49
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Beaktandeled 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europaparlamentets 
yttrande,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i 
Fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen,

Or. en

Motivering

Artikel 175.1 i EG-fördraget bör läggas till som rättslig grund till det aktuella direktivet. Den 
beslutsprocess som ska användas enligt denna artikel är medbeslutandeförfarandet, vilket 
möjliggör fullt deltagande från Europaparlamentets sida som medlagstiftare.
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Ändringsförslag 50
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 203 i Euratomfördraget 
anges att om en åtgärd är nödvändig för 
att förverkliga något av gemenskapens 
mål och om detta fördrag inte innehåller 
de nödvändiga befogenheterna, ska rådet 
genom enhälligt beslut, efter att ha hört
Europaparlamentet, vidta de åtgärder som 
behövs.

Or. en

Motivering

Direktivet behandlar inte bara hälso- och säkerhetsaspekter, enligt artikel 30, vilka är 
begränsade till skyddet av arbetstagares och allmänhetens hälsa, utan även miljöskydd, för 
vilket ingen uttrycklig rättslig grund finns i Euratomfördraget. När det gäller de aspekter där 
fördraget ”inte innehåller de nödvändiga befogenheterna”, är artikel 203 den relevanta 
rättsliga grunden.

Ändringsförslag 51
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) I artikel 174 i EG-fördraget anges att 
gemenskapens miljöpolitik ska bidra till 
att bevara, skydda och förbättra miljön, 
skydda människors hälsa och syfta till en 
hög skyddsnivå.

Or. en
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Motivering

Direktivet innehåller både miljömål och hälso- och säkerhetsmål. Artikel 175.1 i 
EG-fördraget, som möjliggör att EG-lagstiftning kan antas för att uppnå de miljöpolitiska 
mål som behandlas i artikel 174 i EG-fördraget, bör läggas till som rättslig grund. Den 
beslutsprocess som ska användas enligt denna artikel är medbeslutandeförfarandet, vilket 
möjliggör fullt deltagande från Europaparlamentets sida som medlagstiftare.

Ändringsförslag 52
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Även om det system för strålskydd som 
bygger på de gällande grundläggande 
säkerhetsnormerna ger ett gott hälsoskydd 
för allmänheten, med beaktande av nu 
gällande vetenskapliga rön på området, bör 
det kompletteras för att en hög säkerhet 
vid kärntekniska anläggningar ska kunna
bibehållas, utvecklas och kontinuerligt 
förbättras. För att målen för hälsoskydd 
enligt artikel 2 b i fördraget ska kunna 
uppnås fullständigt är det absolut 
nödvändigt att en hög säkerhetsnivå 
upprätthålls från konstruktion till 
nedläggning. Därför bör ett verkningsfullt 
skydd mot strålningsrisker vidmakthållas 
och olyckor som kan medföra strålning 
förebyggas.

(5) Även om det system för strålskydd som 
bygger på de gällande grundläggande 
säkerhetsnormerna ger ett gott hälsoskydd 
för allmänheten, med beaktande av nu 
gällande vetenskapliga rön på området, bör 
det kompletteras genom strikt tillämpning 
av bästa möjliga säkerhetsnormer för 
kärntekniska anläggningar som utformats 
för att förebygga och kontrollera 
exponeringsriskerna för allmänheten. För 
att målen för hälsoskydd enligt artikel 2 b i
Euratomfördraget och målen för 
miljöskydd i artikel 174 i EG-fördraget
ska kunna uppnås fullständigt är det 
absolut nödvändigt att bästa möjliga
säkerhetsnivå upprätthålls i alla skeden
från konstruktion till nedläggning. Därför 
bör ett verkningsfullt skydd mot 
strålningsrisker vidmakthållas och olyckor
och tillbud som kan medföra strålning 
förebyggas.

Or. en

Motivering

Kärnsäkerheten, såsom den definieras i förslaget till direktiv, har dubbla målsättningar, dvs. 
skydd av människors hälsa (”arbetstagare, allmänhet”) och skydd av miljön (”luft, vatten och 
mark”). Euratomfördraget ger dock ingen rättslig grund för antagandet av miljölagstiftning. I 
stället ger artikel 175.1 i EG-fördraget en sådan grund. Den beslutsprocess som ska 
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användas enligt denna artikel är medbeslutandeförfarandet, vilket möjliggör fullt deltagande 
från Europaparlamentets sida som medlagstiftare.

Ändringsförslag 53
Lena Ek, Fiona Hall 

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Varje medlemsstat får själv besluta 
över sin energimix, och efter en tids 
övervägande har intresset för att bygga 
nya anläggningar ökat och en del 
medlemsstater har beslutat att ge tillstånd 
för nybyggnation. Dessutom förväntas 
tillståndshavare under de kommande åren 
begära en förlängning av livstiden för 
kärnkraftverk.

(6) Varje medlemsstat får själv besluta 
över sin energimix.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att upprätthålla principen om att medlemsstaterna är fria att besluta över sin 
energimix. Det är även lika viktigt att påpeka att detta direktiv inte är avsett att skapa 
incitament för medlemsstaterna att inkludera kärnkraft i sin energimix. Därför bör 
huvudinnehållet i de delar som utgår i skäl 6 flyttas till skäl 7, för att göra denna åtskillnad.

Ändringsförslag 54
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Varje medlemsstat får själv besluta 
över sin energimix, och efter en tids 
övervägande har intresset för att bygga nya 
anläggningar ökat och en del 
medlemsstater har beslutat att ge tillstånd 
för nybyggnation. Dessutom förväntas 

(6) Varje medlemsstat får själv besluta 
över sin energimix, och samtidigt som det 
totala antalet kraftverk har minskat i EU 
sedan 1989 har intresset för att bygga nya 
anläggningar ökat i en del medlemsstater 
och några av dessa medlemsstater har 
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tillståndshavare under de kommande åren 
begära en förlängning av livstiden för 
kärnkraftverk.

beslutat att ge tillstånd för nybyggnation av 
anläggningar eller återupptagen 
byggnation av ej slutförda anläggningar. 
Dessutom förväntas tillståndshavare under 
de kommande åren begära en förlängning 
av livstiden för kärnkraftverk, vilket 
kommer att ge säkerhetsfrågorna ökad 
betydelse.

Or. en

Motivering

År 1989 drevs totalt 177 kärnreaktorer i vad som nu är de 27 EU-medlemsstaterna. Detta 
antal hade vid utgången av 2007 minskat till 146 enheter.

Ändringsförslag 55
Lena Ek, Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Därför bör bästa praxis utvecklas, så att 
tillsynsorganen kan få vägledning i 
samband med beslut om förlängning av 
livstiden för kärntekniska anläggningar.

(7) Kärnsäkerhet är en fråga av 
gemenskapsintresse, som bör beaktas vid 
beslut om tillstånd för nya anläggningar 
och/eller om förlängd livstid för 
kärntekniska anläggningar. Därför bör 
bästa praxis utvecklas, så att 
tillsynsorganen och medlemsstaterna kan 
få vägledning när de beslutar om 
huruvida tillstånd ska ges för nya 
anläggningar samt i samband med beslut 
om förlängning av livstiden för 
kärntekniska anläggningar.

Or. en

Motivering

Kärnsäkerhet är en fråga av gemensamt intresse inom gemenskapen och bör därför vara 
skälet till utveckling av bästa praxis, och inte det faktum att vissa medlemsstater vill ge 
tillstånd för nya anläggningar. Dessutom bör det nämnas att denna bästa praxis skulle kunna 
fungera som en riktlinje också för medlemsstaterna, och inte bara för tillsynsorganen.
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Ändringsförslag 56
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Därför bör bästa praxis utvecklas, så att 
tillsynsorganen kan få vägledning i 
samband med beslut om förlängning av 
livstiden för kärntekniska anläggningar.

(7) Därför bör bästa möjliga 
säkerhetsnormer utvecklas, så att 
tillsynsorganen kan få vägledning i 
samband med beslut om förlängning av 
livstiden för kärntekniska anläggningar.

Or. en

Motivering

Säkerhetsnormerna för potentiella nya samt befintliga kärntekniska anläggningar ska vara de 
högsta möjliga, och i fråga om teknik, föreskrifter och drift motsvara den aktuella nivån inom 
unionen. Dessa normer ska också gälla för beslut från tillsynsmyndigheterna om förlängd 
driftstid för kärntekniska anläggningar.

Ändringsförslag 57
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Medlemsstaterna har redan vidtagit 
åtgärder för att kunna uppnå en hög 
kärnsäkerhetsnivå inom EU.

(8) Några medlemsstater har redan vidtagit 
åtgärder för att kunna uppnå en hög 
kärnsäkerhetsnivå inom EU, medan andra 
har betydligt lägre säkerhetsnormer.

Or. en

Motivering

Det finns tydliga skillnader mellan de olika medlemsstaternas säkerhetsnormer. Följaktligen 
kan det inte påstås att alla medlemsstater har en hög grad av kärnsäkerhet.
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Ändringsförslag 58
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För en ständigt förbättrad kärnsäkerhet 
krävs att en hög säkerhetsnivå för 
allmänheten kan garanteras genom de 
ledningssystem som finns och av 
tillståndshavarna.

(9) För en ständigt förbättrad kärnsäkerhet 
krävs att högsta möjliga säkerhetsnivå för 
allmänheten kan garanteras genom de 
ledningssystem som finns och av 
tillståndshavarna och avfallshanterarna.

Or. en

Motivering

Säkerhetsnormerna för potentiella nya och befintliga kärntekniska anläggningar ska vara de 
högsta möjliga, och i fråga om teknik, föreskrifter och drift motsvara den aktuella nivån i 
unionen. Samma grundläggande princip bör också gälla vid hanteringen av kärnavfall.

Ändringsförslag 59
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Trots befintlig harmonisering skiljer 
sig förfaranden och praxis för kärnsäkerhet 
fortfarande mellan olika medlemsstater. 
För närvarande innebär skillnaderna att 
hälsoskyddskraven i artikel 2 b i fördraget 
inte tillämpas på ett så enhetligt sätt som 
möjligt i EU. Europeiska 
atomenergigemenskapen förband sig med 
anslutningen till konventionen om 
kärnsäkerhet, som trädde i kraft 
den 24 oktober 1996, att garantera en 
internationellt erkänd hög 
kärnsäkerhetsnivå. För att gemenskapen 
ska kunna se till att principerna i den 

(12) Trots befintlig utveckling mot
harmonisering skiljer sig förfaranden,
praxis, åtgärder och normer för 
kärnsäkerhet fortfarande mellan olika 
medlemsstater och mellan olika 
anläggningar. För närvarande innebär 
skillnaderna i åtgärder och normer att 
hälsoskyddskraven i artikel 2 b i fördraget 
inte tillämpas på ett så enhetligt och 
tillfredsställande sätt som möjligt i EU. 
Europeiska atomenergigemenskapen 
förband sig med anslutningen till 
konventionen om kärnsäkerhet, som trädde 
i kraft den 24 oktober 1996, att garantera 
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konventionen efterlevs i hela gemenskapen 
och att de enhetliga säkerhetsnormer som 
avses i artikel 2 b i fördraget tillämpas bör 
de grundläggande strålskyddsnormerna 
kompletteras med gemensamma 
säkerhetsprinciper.

en internationellt erkänd hög nivå när det 
gäller principerna för kärnsäkerhet. För 
att gemenskapen ska kunna se till att 
principerna i den konventionen efterlevs i 
hela gemenskapen och att de enhetliga och 
bästa möjliga säkerhetsnormer som avses i 
artikel 2 b i fördraget tillämpas bör de 
grundläggande strålskyddsnormerna 
kompletteras med gemensamma 
säkerhetsnormer, för att undanröja risker 
för allmänhetens liv och hälsa och för 
miljön.

Or. en

Motivering

För att högsta möjliga säkerhetsnivå ska uppnås vid kärntekniska anläggningar syftar detta 
ramdirektiv till att fastställa grundläggande skyldigheter och allmänna principer. På 
grundval av dessa kommer gemensamma säkerhetsnormer att antas vid översynen av detta 
direktiv inom två år från dess ikraftträdande.

Ändringsförslag 60
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att uppnå de gemensamma 
kärnsäkerhetsmål som avses i artikel 1.1, 
är det nödvändigt att som ett första steg i
detta ramdirektiv fastställa 
grundläggande skyldigheter och allmänna 
principer för kärntekniska anläggningars 
säkerhet.
Detta bör i ett senare skede kompletteras 
med att gemensamma normer och 
kontrollmekanismer antas, som ska 
utvecklas av den västeuropeiska 
sammanslutningen av kärnenergiorgan 
(Western European Nuclear Regulators 
Association – WENRA) och i nära 
samarbete med Europeiska 



AM\771348SV.doc 13/100 PE421.201v01-00

SV

högnivågruppen för kärnsäkerhet och 
avfallshantering i samråd med 
Europaparlamentet, för att garantera 
högsta möjliga säkerhetsnivå, där man 
beaktar den senaste tekniska 
utvecklingen, som kan definieras som 
toppmodern.

Or. en

Motivering

För att högsta möjliga säkerhetsnivå ska uppnås vid kärntekniska anläggningar syftar detta 
ramdirektiv till att fastställa grundläggande skyldigheter och allmänna principer, på vars 
grundval gemensamma säkerhetsnormer kommer att antas vid översynen av detta direktiv 
inom två år från dess ikraftträdande.

Ändringsförslag 61
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) För säker avveckling av 
kärntekniska anläggningar, där även 
långsiktig hantering av radioaktivt avfall 
och använt kärnbränsle ingår, krävs 
betydande ekonomiska resurser. För att 
undvika all fara för människors hälsa 
eller för miljön, är det nödvändigt att man 
på gemenskapsnivå garanterar att 
tillräckliga ekonomiska resurser kommer 
att finnas tillgängliga för att slutföra 
avvecklings- och 
avfallshanteringsåtgärder vid 
kärntekniska anläggningar i enlighet med 
säkerhetsnormerna. För det ändamålet 
bör särskilda bestämmelser om inrättande 
av fonder för avveckling och 
avfallshantering införas. Innehavare av 
kärntekniska anläggningar ska
regelbundet avsätta medel till dessa 
fonder så länge deras anläggningar är i 
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drift. För att garantera att det finns 
tillgång till de medel som behövs för 
avveckling och avfallshantering behöver 
man inrätta fonder med ställning som
separata juridiska personer i förhållande 
till innehavarna av de kärntekniska 
anläggningarna. Kommissionen bör, 
inom sex månader, föreslå lagstiftning i 
enlighet med EG-fördraget för att säkra 
tillgången till medel för framtida 
avvecklingar och för att undvika hinder 
mot fri konkurrens på energimarknaden. 
Medlemsstaterna bör särredovisa 
finansieringen av framtida avvecklings-
eller avfallshanteringsåtgärder. Dessa 
fonder bör ses över och granskas årligen 
av ett oberoende organ, såsom reglerings-
eller tillsynsorganen, för att kontrollera 
att de intäkter och de därmed förbundna 
räntor som avsatts för dessa kommande 
åtgärder endast används för dessa 
ändamål, det vill säga avveckling eller 
avfallshantering, och inte används direkt 
eller indirekt för att finansiera 
verksamhet på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 62
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Informationen till allmänheten om 
viktiga frågor på kärnsäkerhetsområdet bör 
tillhandahållas på ett lämpligt sätt och i rätt 
tid, och baseras på en hög grad av insyn i 
frågor rörande säkerheten vid kärntekniska 
anläggningar.

(13) Informationen till arbetstagare inom 
den kärntekniska industrin och till
allmänheten om viktiga frågor på 
kärnsäkerhetsområdet bör tillhandahållas 
på ett lämpligt sätt och i rätt tid, och 
baseras på en hög grad av insyn i frågor 
rörande säkerheten vid kärntekniska 
anläggningar.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med artikel 30 i Fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen där det anges att grundläggande normer ska fastställas inom 
gemenskapen för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd mot de faror som uppstår till 
följd av joniserande strålning, samt med EU:s direktiv om information till och samråd med 
arbetstagare.

Ändringsförslag 63
Vladimír Remek

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Informationen till allmänheten om 
viktiga frågor på kärnsäkerhetsområdet bör 
tillhandahållas på ett lämpligt sätt och i rätt 
tid, och baseras på en hög grad av insyn i 
frågor rörande säkerheten vid kärntekniska 
anläggningar.

(13) Informationen till arbetstagare och till
allmänheten om viktiga frågor på 
kärnsäkerhetsområdet bör tillhandahållas 
på ett lämpligt sätt och i rätt tid, och 
baseras på en hög grad av insyn i frågor 
rörande säkerheten vid kärntekniska 
anläggningar.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med artikel 30 i Fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen där det anges att grundläggande normer ska fastställas inom 
gemenskapen för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd mot de faror som uppstår till 
följd av joniserande strålning, samt med EU:s direktiv om information till och samråd med 
arbetstagare.

Ändringsförslag 64
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att säkerställa att säkerhetskraven
för kärntekniska anläggningar efterlevs

(15) För att säkerställa att kärnsäkerheten
regleras på ett effektivt sätt bör 
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på ett effektivt sätt bör medlemsstaterna 
upprätta tillsynsorgan i form av oberoende 
myndigheter. Tillsynsorganen bör förses 
med lämplig kunskaper och resurser för att 
kunna utföra sina uppgifter.

medlemsstaterna upprätta tillsynsorgan 
som är oberoende av intressen som skulle 
kunna påverka beslut i 
kärnsäkerhetsfrågor på otillbörligt sätt. 
Tillsynsorganen bör förses med tillräckliga 
kunskaper och tilldelas tillräckliga 
ekonomiska resurser och 
personalresurser för att kunna utföra sina 
uppgifter.

Or. lt

Ändringsförslag 65
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att säkerställa att säkerhetskraven 
för kärntekniska anläggningar efterlevs på 
ett effektivt sätt bör medlemsstaterna 
upprätta tillsynsorgan i form av oberoende 
myndigheter. Tillsynsorganen bör förses 
med lämplig kunskaper och resurser för att 
kunna utföra sina uppgifter.

(15) För att säkerställa att säkerhetskraven 
för kärntekniska anläggningar efterlevs på 
ett effektivt sätt bör medlemsstaterna 
upprätta ett enda organ, ”nationella 
reglerings- och tillsynsmyndigheten för 
kärnsäkerhet”, i form av en oberoende 
myndighet. Den nationella reglerings- och 
tillsynsmyndigheten för kärnsäkerhet bör 
förses med lämpliga kunskaper och 
resurser för att kunna utföra sina uppgifter.

Or. ro

Motivering

Det är nödvändigt att klart definiera en enda myndighet för att säkra konsekvensen och 
konsolidera myndighetens roll.
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Ändringsförslag 66
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att säkerställa att säkerhetskraven 
för kärntekniska anläggningar efterlevs på 
ett effektivt sätt bör medlemsstaterna 
upprätta tillsynsorgan i form av oberoende 
myndigheter. Tillsynsorganen bör förses 
med lämplig kunskaper och resurser för att 
kunna utföra sina uppgifter.

(15) För att säkerställa effektiv 
säkerhetstillsyn av kärntekniska 
anläggningar bör medlemsstaterna upprätta 
tillsynsorgan i form av oberoende 
myndigheter. Tillsynsorganen bör förses 
med lämpliga kunskaper och resurser för 
att kunna utföra sina uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 67
Vladimír Remek

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Europeiska högnivågruppen för 
kärnsäkerhet och avfallshantering har 
inrättats för att bidra till att gemenskapens 
mål på kärnsäkerhetsområdet ska kunna 
uppnås. I detta syfte ska den stödja 
utvecklingen av instrument som krävs för 
att upprätthålla och kontinuerligt förbättra 
kärnsäkerheten, och som ska användas vid 
utformning, val av anläggningsplats, 
uppförande, underhåll, drift och 
nedläggning av kärntekniska anläggningar, 
där säkerhetskraven måste efterlevas i 
enlighet med bestämmelserna i den berörda 
medlemsstaten.

(18) Europeiska högnivågruppen för 
kärnsäkerhet och avfallshantering har 
inrättats för att bidra till att gemenskapens 
mål på kärnsäkerhetsområdet ska kunna 
uppnås. I detta syfte ska den stödja 
utvecklingen av instrument som krävs för 
att upprätthålla och kontinuerligt förbättra 
kärnsäkerheten, och som ska användas vid 
utformning, val av anläggningsplats, 
uppförande, underhåll, drift och 
nedläggning av kärntekniska anläggningar, 
där säkerhetskraven måste efterlevas i 
enlighet med bestämmelserna i den berörda 
medlemsstaten. Arbetstagarföreträdarna 
bör vara tillräckligt representerade i 
högnivågruppen.

Or. en
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Motivering

Arbetstagarna löper direkt risk för strålning i alla skeden av driften av kärntekniska 
anläggningar och även under avveckling och när man hanterar och lagrar avfall. 
Arbetstagarna har en ingående kunskap om säkerheten vid kärntekniska anläggningar. 
Arbetstagarföreträdarna bör därför vara tillräckligt representerade i högnivågruppen, till 
exempel genom de erkända arbetsmarknadsparterna på EU-nivå.

Ändringsförslag 68
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Tillsynsorganen med ansvar för 
säkerheten vid de kärntekniska 
anläggningarna i medlemsstaterna bör 
framför allt samarbeta genom Europeiska 
högnivågruppen för kärnsäkerhet och 
avfallshantering, som har utarbetat tio 
principer för regleringen av 
kärnsäkerheten. Europeiska 
högnivågruppen för kärnsäkerhet och 
avfallshantering bör bidra till 
gemenskapsramen för kärnsäkerhet i syfte 
att kontinuerligt förbättra den.

(19) Tillsynsorganen med ansvar för 
regleringen av säkerheten vid de 
kärntekniska anläggningarna i 
medlemsstaterna bör framför allt samarbeta 
genom Europeiska högnivågruppen för 
kärnsäkerhet och avfallshantering, som har 
utarbetat tio principer för regleringen av 
kärnsäkerheten. Dessa principer är viktiga 
för korrekt tillämpning av detta direktiv.
Europeiska högnivågruppen för 
kärnsäkerhet och avfallshantering bör bidra 
till gemenskapsramen för kärnsäkerhet i 
syfte att kontinuerligt förbättra den.

Or. en

Ändringsförslag 69
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Tillsynsorganen med ansvar för 
säkerheten vid de kärntekniska 
anläggningarna i medlemsstaterna bör 
framför allt samarbeta genom Europeiska 
högnivågruppen för kärnsäkerhet och 

(19) Den nationella reglerings- och 
tillsynsmyndigheten för kärnsäkerhet med 
ansvar för säkerheten vid de kärntekniska 
anläggningarna i medlemsstaterna bör 
framför allt samarbeta genom Europeiska 
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avfallshantering, som har utarbetat tio 
principer för regleringen av 
kärnsäkerheten. Europeiska 
högnivågruppen för kärnsäkerhet och 
avfallshantering bör bidra till 
gemenskapsramen för kärnsäkerhet i syfte 
att kontinuerligt förbättra den.

högnivågruppen för kärnsäkerhet och 
avfallshantering, som har utarbetat tio 
principer för regleringen av 
kärnsäkerheten. Europeiska 
högnivågruppen för kärnsäkerhet och 
avfallshantering bör bidra till 
gemenskapsramen för kärnsäkerhet i syfte 
att kontinuerligt förbättra den.

Or. ro

Motivering

 Det är nödvändigt att klart definiera en enda myndighet för att säkra konsekvensen och 
konsolidera myndighetens roll.

Ändringsförslag 70
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Tillsynsorganen med ansvar för 
säkerheten vid de kärntekniska 
anläggningarna i medlemsstaterna bör 
framför allt samarbeta genom Europeiska 
högnivågruppen för kärnsäkerhet och 
avfallshantering, som har utarbetat tio 
principer för regleringen av 
kärnsäkerheten. Europeiska 
högnivågruppen för kärnsäkerhet och 
avfallshantering bör bidra till 
gemenskapsramen för kärnsäkerhet i syfte 
att kontinuerligt förbättra den.

(19) Tillsynsorganen med ansvar för tillsyn 
av säkerheten vid de kärntekniska 
anläggningarna i medlemsstaterna bör 
framför allt samarbeta genom Europeiska 
högnivågruppen för kärnsäkerhet och 
avfallshantering, som har utarbetat tio 
principer för regleringen av 
kärnsäkerheten. Europeiska 
högnivågruppen för kärnsäkerhet och 
avfallshantering bör bidra till 
gemenskapsramen för kärnsäkerhet i syfte 
att kontinuerligt förbättra den.

Or. sl
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Ändringsförslag 71
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med detta direktiv är att 
åstadkomma kärnsäkerhet i gemenskapen 
och se till att denna säkerhet upprätthålls 
och kontinuerligt förbättras, samt att stärka 
de nationella tillsynsorganens roll.

1. Syftet med detta direktiv är att skapa en 
gemenskapsram för kärnsäkerheten inom 
EU. Det anger grundvalar för 
medlemsstaternas lagstiftning och övriga 
bestämmelser på kärnsäkerhetsområdet 
och syftar till att åstadkomma kärnsäkerhet 
i gemenskapen och se till att denna 
säkerhet upprätthålls och kontinuerligt 
förbättras, samt att stärka de nationella 
tillsynsorganens roll.

Or. de

Motivering

Målet för direktivet bör definieras tydligare. Målet är att skapa en enhetlig gemenskapsram. 
Detta tas upp direkt genom denna ändring.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med detta direktiv är att 
åstadkomma kärnsäkerhet i gemenskapen 
och se till att denna säkerhet upprätthålls
och kontinuerligt förbättras, samt att 
stärka de nationella tillsynsorganens roll.

1. Syftet med detta direktiv är att inrätta ett 
regelverk för kärnsäkerhet i EU, genom 
vilket principer fastställs på vilka 
medlemsstaternas lagstiftning och övriga 
regelverk på kärnsäkerhetsområdet ska 
baseras för att åstadkomma, upprätthålla 
och kontinuerligt förbättra
kärnsäkerheten i gemenskapen, samt att 
stärka de nationella tillsynsorganens roll.
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Or. en

Motivering

 Målet för detta direktiv bör definieras bättre – syftet är ett enhetligt regelverk, vilket nu 
anges direkt.

Ändringsförslag 73
Atanas Paparizov

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med detta direktiv är att 
åstadkomma kärnsäkerhet i gemenskapen 
och se till att denna säkerhet upprätthålls
och kontinuerligt förbättras, samt att 
stärka de nationella tillsynsorganens roll.

1. Syftet med detta direktiv är att inrätta ett 
regelverk för kärnsäkerhet inom EU, 
genom vilket principer fastställs på vilka 
medlemsstaternas lagstiftning och övriga 
regelverk på kärnsäkerhetsområdet ska 
baseras för att åstadkomma, upprätthålla 
och kontinuerligt förbättra
kärnsäkerheten i gemenskapen, samt att 
stärka de nationella tillsynsorganens roll.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag anger på ett bättre sätt syftet med att inrätta ett enhetligt regelverk.

Ändringsförslag 74
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med detta direktiv är att 
åstadkomma kärnsäkerhet i gemenskapen 
och se till att denna säkerhet upprätthålls
och kontinuerligt förbättras, samt att stärka 

1. Syftet med detta direktiv är att 
åstadkomma kärnsäkerhet i gemenskapen 
och se till att denna säkerhet kontinuerligt 
förbättras, samt att stärka de nationella 
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de nationella tillsynsorganens roll. tillsynsorganens roll genom att fastställa 
grundläggande skyldigheter och allmänna 
principer som garanterar högsta möjliga 
säkerhetsnivå vid kärntekniska 
anläggningar och skapar en nödvändig 
ram för antagande av gemensamma 
EU-omfattande säkerhetsnormer.

Or. en

Motivering

För att uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå vid kärntekniska anläggningar, syftar detta 
direktiv till att fastställa grundläggande skyldigheter och allmänna principer, på grundval av 
vilka gemensamma säkerhetsnormer kommer att antas vid översynen av detta direktiv inom 
två år från dess ikraftträdande.

Ändringsförslag 75
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med detta direktiv är att 
åstadkomma kärnsäkerhet i gemenskapen 
och se till att denna säkerhet upprätthålls
och kontinuerligt förbättras, samt att 
stärka de nationella tillsynsorganens roll.

1. Syftet med detta direktiv är att inrätta 
en harmoniserad rättslig ram på EU-nivå 
så att man kontinuerligt optimerar
kärnsäkerheten i gemenskapen och så att 
man säkrar efterlevnaden av de 
internationellt erkända 
kärnsäkerhetsnormer som Europeiska 
atomenergigemenskapen har åtagit sig att 
följa.

Or. ro

Motivering

Det är nödvändigt att inrätta en tydlig rättslig ram för att se till att hälsoskyddskraven i 
artikel 2 b i fördraget tillämpas så konsekvent som möjligt.
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Ändringsförslag 76
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med detta direktiv är att 
åstadkomma kärnsäkerhet i gemenskapen 
och se till att denna säkerhet upprätthålls 
och kontinuerligt förbättras, samt att 
stärka de nationella tillsynsorganens roll.

1. Genom detta direktiv inrättas en 
gemenskapsram för kärnsäkerhet som 
syftar till att upprätthålla och 
kontinuerligt förbättra säkerheten vid 
kärntekniska anläggningar i 
medlemsstaterna samt att stärka de 
nationella tillsynsorganens roll.

Or. en

Ändringsförslag 77
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillämpningsområdet omfattar 
utformning, anläggningsplats, uppförande, 
underhåll, drift och nedläggning av 
kärntekniska anläggningar, där säkerheten 
måste beaktas enligt bestämmelserna i 
den berörda medlemsstaten.

2. Tillämpningsområdet omfattar 
utformning, anläggningsplats, uppförande, 
underhåll, drift, nedläggning av och 
avfallshantering vid alla kärntekniska 
anläggningar.

Or. en

Motivering

Såsom det fastställs i artikel 2 ska alla kärntekniska anläggningar till skillnad från 
”kärnanläggningar” ingå i detta direktivs tillämpningsområde. Detta påverkar inte den 
relevanta nationella rättsliga ramen, som ska specificera villkoren för tillstånd i varje fas av 
uppförandet, driften och stängningen av den kärntekniska anläggningen.
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Ändringsförslag 78
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillämpningsområdet omfattar 
utformning, anläggningsplats, uppförande, 
underhåll, drift och nedläggning av 
kärntekniska anläggningar, där säkerheten 
måste beaktas enligt bestämmelserna i den 
berörda medlemsstaten.

2. Tillämpningsområdet omfattar 
utformning, anläggningsplats, uppförande, 
underhåll, drift och nedläggning av 
kärntekniska anläggningar och det arbete 
som genomförs av underleverantörer som 
operatörerna anlitar, där säkerheten måste 
beaktas enligt bestämmelserna i den 
berörda medlemsstaten.

Or. en

Motivering

En grupp arbetstagare som är en potentiell riskfaktor och som potentiellt är utsatta för hälso-
och säkerhetsrisker vid kärntekniska anläggningar är de arbetstagare som deltar i aktiviteter 
såsom reparationer, underhåll och rengöring av kärntekniska anläggningar. Sådan 
verksamhet är ofta utkontrakterad, i vissa fall till under-underleverantörer. Dessa 
arbetstagare har minst yrkesutbildning och information, och ingår inte i operatörens hälso-
och säkerhetsrutiner. I detta direktiv behöver det klargöras att alla som deltar i verksamheten 
har ett stort ansvar för säkerheten och säkerhetskulturen.

Ändringsförslag 79
Vladimír Remek

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillämpningsområdet omfattar 
utformning, anläggningsplats, uppförande, 
underhåll, drift och nedläggning av 
kärntekniska anläggningar, där säkerheten 
måste beaktas enligt bestämmelserna i den 
berörda medlemsstaten.

2. Tillämpningsområdet omfattar 
utformning, anläggningsplats, uppförande, 
underhåll, drift och nedläggning av 
kärntekniska anläggningar och det arbete 
som genomförs av underleverantörer som 
operatörerna anlitar, där säkerheten måste 
beaktas enligt bestämmelserna i den 
berörda medlemsstaten.
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Or. en

Motivering

En grupp arbetstagare som är en potentiell riskfaktor och som potentiellt är utsatta för hälso-
och säkerhetsrisker vid kärntekniska anläggningar är de arbetstagare som deltar i aktiviteter 
såsom reparationer, underhåll och rengöring av kärntekniska anläggningar. Sådan 
verksamhet är ofta utkontrakterad, i vissa fall till under-underleverantörer. Dessa 
arbetstagare har minst yrkesutbildning och information, och ingår inte i operatörens hälso-
och säkerhetsrutiner. I detta direktiv behöver det klargöras att alla som deltar i verksamheten 
har ett stort ansvar för säkerheten och säkerhetskulturen.

Ändringsförslag 80
Atanas Paparizov

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillämpningsområdet omfattar 
utformning, anläggningsplats, uppförande, 
underhåll, drift och nedläggning av 
kärntekniska anläggningar, där säkerheten 
måste beaktas enligt bestämmelserna i den 
berörda medlemsstaten.

2. Tillämpningsområdet omfattar 
utformning, anläggningsplats, uppförande, 
underhåll, idrifttagning, drift och 
nedläggning av kärntekniska anläggningar, 
där säkerheten måste beaktas enligt 
bestämmelserna i den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Direktivets tillämpningsområde bör också inkludera idrifttagning av kärntekniska 
anläggningar, en process som bör regleras genom tydliga rättsliga bestämmelser om 
utfärdande av tillstånd.
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Ändringsförslag 81
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) kärnteknisk anläggning: anläggning för 
tillverkning av kärnbränsle, 
forskningsreaktor (inbegripet underkritiska 
och kritiska uppställningar), kärnkraftverk, 
anläggning för förvaring av använt 
kärnbränsle, anrikningsanläggning eller 
upparbetningsanläggning.

(1) kärnteknisk anläggning: anläggning för 
tillverkning av kärnbränsle, 
forskningsreaktor (inbegripet underkritiska 
och kritiska uppställningar), kärnkraftverk, 
anläggning för förvaring av använt 
kärnbränsle, anrikningsanläggning eller 
upparbetningsanläggning, inklusive 
anläggningar för hantering och 
behandling av radioaktiva ämnen som 
genererats under driften av en 
anläggning.

Or. en

Ändringsförslag 82
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) kärnteknisk anläggning: anläggning för 
tillverkning av kärnbränsle, 
forskningsreaktor (inbegripet underkritiska 
och kritiska uppställningar), kärnkraftverk, 
anläggning för förvaring av använt 
kärnbränsle, anrikningsanläggning eller 
upparbetningsanläggning.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Motivering

(Berör inte den svenska versionen).
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Ändringsförslag 83
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) kärnsäkerhet: då lämpliga 
driftsförhållanden har uppnåtts genom 
åtgärder i syfte att förebygga olyckor eller 
lindra följder av olyckor, vilket medför 
skydd av arbetstagare, allmänhet, luft, 
vatten och mark mot onödiga 
strålningsrisker som härrör från 
kärntekniska anläggningar.

(2) kärnsäkerhet: då lämpliga 
driftsförhållanden har uppnåtts 
tillsammans med förebyggande av olyckor 
eller lindring av följder av olyckor, vilket 
medför skydd av arbetstagare och
allmänheten från de risker som härrör 
från joniserande strålning från
kärntekniska anläggningar.

Or. en

Motivering

Vi föreslår att man använder en definition som mer liknar den som föreslås i Internationella 
atomenergiorganets ”Safety Glossary” från 2007.

Ändringsförslag 84
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) kärnsäkerhet: då lämpliga 
driftsförhållanden har uppnåtts genom 
åtgärder i syfte att förebygga olyckor eller 
lindra följder av olyckor, vilket medför 
skydd av arbetstagare, allmänhet, luft, 
vatten och mark mot onödiga 
strålningsrisker som härrör från 
kärntekniska anläggningar.

(2) kärnsäkerhet: då lämpliga 
driftsförhållanden har uppnåtts 
tillsammans med förebyggande av olyckor 
eller lindring av följder av olyckor, vilket 
medför skydd av arbetstagare, allmänhet 
och miljö mot onödiga strålningsrisker.

Or. en
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Motivering

Enligt målet för detta direktiv bör kommissionens definition av ”kärnsäkerhet” vara helt 
anpassad till motsvarande IAEA-definition (se IAEA:s ”Safety Glossary”, 2007 års utgåva, 
s. 133). Även med tanke på frågan om rättslig grund hänvisar denna definition tydligt till 
skydd av ”miljön” som en central del av begreppet kärnsäkerhet.

Ändringsförslag 85
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) bästa möjliga säkerhetsnormer: att 
systemen i fråga om teknik, tillsyn och 
drift motsvarar bästa möjliga praxis som 
för närvarande tillämpas eller är under 
utveckling i EU. 

Or. en

Motivering

Säkerhetsnormerna för befintliga och potentiella nya kärntekniska anläggningar ska vara de 
högsta möjliga. De ska hålla en nivå som motsvarar bästa möjliga praxis i EU när det gäller 
teknik, tillsyn och drift. Ett sådant krav bör bli den gemensamma normen för medlemsstaterna 
och måste fortlöpande förbättras.

Ändringsförslag 86
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) radioaktivt material: material som 
innehåller en eller flera radionuklider, vars 
aktivitet eller koncentration inte kan 
förbises ur strålskyddssynpunkt.

(3) radioaktivt material: material som
innehåller en eller flera radionuklider, vars 
aktivitet eller koncentration inte berörs av 
det undantag som preciseras i 
International Basic Safety Standards 
for Protection against Ionizing 
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Radiation and for the Safety of 
Radiation Sources (IAEA Vienna 
1996 Safety Series No 115).

Or. pl

Motivering

Referens till dokumentet gör att det godtyckliga omnämnandet av en ”synpunkt” inte behövs.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) radioaktivt material: material som 
innehåller en eller flera radionuklider, vars 
aktivitet eller koncentration inte kan 
förbises ur strålskyddssynpunkt.

(3) radioaktivt ämne: material som 
innehåller en eller flera radionuklider, vars 
aktivitet eller koncentration inte kan 
förbises ur strålskyddssynpunkt.

Or. en

Motivering

Termen ”radioaktivt ämne” används i EU:s direktiv 96/29/Euratom där man fastställer 
grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagares och allmänhetens hälsa mot de 
risker som orsakas av joniserande strålning.

Ändringsförslag 88
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) avvecklingsfond: oberoende förvaltad 
ekonomisk resurs som specifikt är avsedd 
att täcka de utgifter som krävs för att 
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avveckla kärntekniska anläggningar, 
inklusive långsiktig förvaltning av 
radioaktivt avfall och använt kärnbränsle, 
samt efterlevnad av säkerhetsnormer.

Or. en

Motivering

Avvecklingsfonder behöver definieras i detta direktiv.

Ändringsförslag 89
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) radioaktivt avfall: radioaktivt material i 
gasform, flytande form eller fast form som 
medlemsstaten inte har för avsikt att 
använda, och som av ett tillsynsorgan 
kontrolleras som radioaktivt avfall i 
enlighet med en medlemsstats lagar och 
regler.

(5) radioaktivt avfall: använt kärnbränsle, 
radioaktivt material som föreligger i 
gasform, vätskeform eller fast form och 
härrör från upparbetning samt varje 
annat radioaktivt material i gasform, 
flytande form eller fast form som 
medlemsstaten – eller någon fysisk eller 
juridisk person vars beslut godkänts av 
medlemsstaten – inte har för avsikt att 
använda, och som av ett tillsynsorgan 
kontrolleras som radioaktivt avfall i 
enlighet med en medlemsstats lagar och 
regler.

Or. en

Motivering

Under den normala driften av en kärnteknisk anläggning kräver stora mängder låg- och 
medelaktivt avfall i flytande eller fast form en deponeringsmetod, och de mycket radioaktiva 
utbrända bränslestavarna måste isoleras från biosfären under hundratusentals, ibland 
miljontals, år. Dessa måste behandlas som kärnavfall.
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Ändringsförslag 90
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) använt kärnbränsle: kärnbränsle som 
har bestrålats i och permanent avlägsnats
från en reaktorhärd. Använt kärnbränsle 
kan antingen betraktas som en användbar 
resurs som kan upparbetas, eller vara 
avsett för slutdeponering utan ytterligare 
förutsedd användning och behandlas som 
radioaktivt avfall.

(6) använt kärnbränsle: kärnbränsle som 
har bestrålats i och permanent avlägsnats 
från en reaktorhärd.

Or. en

Motivering

Vissa medlemsstater har valt upparbetningsalternativet trots att upparbetning gör 
hanteringen av radioaktivt avfall mer komplicerad eftersom det skapar ett antal olika 
avfallsströmmar, både fasta och flytande sådana, varav vissa släpps ut i miljön. Vid 
upparbetning separeras plutonium av vapenkvalitet, vilket kommer att utgöra en säkerhetsrisk 
långt in i framtiden. Lagring av använt kärnbränsle är tekniskt möjlig, mindre skadlig för 
miljön, och ökar inte komplexiteten i hanteringen av kärnavfall. Upparbetning måste också 
behandlas som kärnavfall.

Ändringsförslag 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) joniserande strålning: överföring av 
energi i form av partiklar eller 
elektromagnetiska vågor med en våglängd 
av högst 100 nanometer eller en frekvens 
av minst 3 x 1015 Hz, vilka direkt eller 
indirekt kan ge upphov till joner.

(7) joniserande strålning: överföring av 
energi i form av kärnpartiklar eller 
elektromagnetiska vågor med en våglängd 
av högst 100 nanometer eller en frekvens 
av minst 3 x 1015 Hz, vilka direkt eller 
indirekt kan ge upphov till joner.

Or. pl
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Motivering

Ändringens syfte är att entydigt ange vilken sorts partiklar som avses.

Ändringsförslag 92
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) tillsynsorgan: varje organ, ett eller 
flera, som i respektive medlemsstat har 
tillstånd att i den medlemsstaten utfärda 
tillstånd och övervaka val av 
anläggningsplats, utformning, uppförande, 
idrifttagning, drift och avveckling av 
kärntekniska anläggningar.

(8) ”nationella reglerings- och 
tillsynsmyndigheten för kärnsäkerhet”: 
det organ som i respektive medlemsstat har 
tillstånd att i den medlemsstaten utfärda 
tillstånd och övervaka val av 
anläggningsplats, utformning, uppförande, 
idrifttagning, drift och avveckling av 
kärntekniska anläggningar och vidta 
nödvändiga åtgärder i den händelse att 
kärnsäkerheten inte till fullo garanteras 
vilket innebär en risk för allmänhetens 
hälsa och säkerhet.

Or. ro

Motivering

Det är nödvändigt att klart definiera en enda myndighet för att säkra konsekvensen och 
konsolidera myndighetens roll.

Ändringsförslag 93
Atanas Paparizov

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) tillsynsorgan: varje organ, ett eller 
flera, som i respektive medlemsstat har
tillstånd att i den medlemsstaten utfärda 
tillstånd och övervaka val av 

(8) tillsynsorgan: varje organ, ett eller 
flera, som i respektive medlemsstat har 
rättskapacitet att reglera säkerheten 
genom ett tillståndsförfarande som 



AM\771348SV.doc 33/100 PE421.201v01-00

SV

anläggningsplats, utformning, uppförande, 
idrifttagning, drift och avveckling av 
kärntekniska anläggningar.

omfattar val av anläggningsplats, 
utformning, uppförande, idrifttagning, drift 
och avveckling av kärntekniska 
anläggningar, inklusive genomförande av 
inspektioner och utövande av 
tillsynsbefogenheter.

Or. en

Motivering

Kommissionens föreslagna definition av ”tillsynsorgan” inkluderar inte alla de befogenheter 
som tillsynsorganet bör ha. I detta avseende bör verbet ”övervaka” ändras, eftersom detta 
inte anger befogenheten att genomföra inspektioner. ”Tillstånd” bör ändras till 
”tillståndsförfarande” för att ange alla de möjliga åtgärder som kan vidtas i fråga om 
tillstånden (såsom val av anläggningsplats, utformning, uppförande, idrifttagning, drift eller 
avveckling av kärntekniska anläggningar).

Ändringsförslag 94
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) tillsynsorgan: varje organ, ett eller 
flera, som i respektive medlemsstat har 
tillstånd att i den medlemsstaten utfärda 
tillstånd och övervaka val av 
anläggningsplats, utformning, uppförande, 
idrifttagning, drift och avveckling av 
kärntekniska anläggningar.

(8) tillsynsorgan: varje organ eller nät av 
organ som i respektive medlemsstat har 
rättskapacitet att reglera säkerheten 
genom tillståndsförfaranden som omfattar
val av anläggningsplats, utformning, 
uppförande, idrifttagning, drift och 
avveckling av kärntekniska anläggningar,
inklusive genomförande av inspektioner 
och utövande av tillsynsbefogenheter.

Or. en
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Ändringsförslag 95
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) tillsynsorgan: varje organ, ett eller 
flera, som i respektive medlemsstat har 
tillstånd att i den medlemsstaten utfärda 
tillstånd och övervaka val av 
anläggningsplats, utformning, uppförande, 
idrifttagning, drift och avveckling av 
kärntekniska anläggningar.

(8) tillsynsorgan: det europeiska 
tillsynsorgan som har tillstånd från
kommissionen och som har tillräcklig 
behörighet, kompetens och tillräckliga 
ekonomiska resurser och 
personalresurser för att uppfylla sina 
skyldigheter, att utfärda tillstånd och 
övervaka val av anläggningsplats, 
utformning, uppförande, idrifttagning, drift 
och avveckling av kärntekniska 
anläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 96
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) tillstånd: varje form av bemyndigande 
som tillsynsorganet ger den sökande och 
som innebär att den senare övertar ansvaret 
för val av anläggningsplats, utformning, 
uppförande, idrifttagning, drift eller 
avveckling av kärntekniska anläggningar.

(9) tillstånd: varje form av bemyndigande 
som den nationella reglerings- och 
tillsynsmyndigheten för kärnsäkerhet ger 
den sökande och som innebär att den 
senare övertar ansvaret för val av 
anläggningsplats, utformning, uppförande, 
idrifttagning, drift eller avveckling av 
kärntekniska anläggningar i enlighet med 
hållningen hos de medlemsstater på vars 
territorium kärnkraftverket är beläget.

Or. ro
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Motivering

Det är viktigt att respektera medlemsstaternas och EU:s hållning när det gäller energimixen 
och anläggningsplatserna för kärnkraftverk.

Ändringsförslag 97
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) tillstånd: varje form av bemyndigande 
som tillsynsorganet ger den sökande och 
som innebär att den senare övertar ansvaret 
för val av anläggningsplats, utformning, 
uppförande, idrifttagning, drift eller 
avveckling av kärntekniska anläggningar.

(9) tillstånd: varje form av bemyndigande 
som ett oberoende organ ger den sökande 
och som innebär att den senare övertar 
ansvaret för val av anläggningsplats, 
utformning, uppförande, idrifttagning, drift 
eller avveckling av kärntekniska 
anläggningar.

Or. en

Motivering

Föredraganden ger varje medlemsstats regering ansvaret för att utfärda tillstånd. Medan det 
helt är varje medlemsstats ansvar att besluta om huruvida man ska använda kärnkraft, bör 
det ingå i befogenheterna för ett oberoende organ som är öppet för insyn att besluta om 
villkoren för utfärdande av tillstånd på detta område, på så sätt att alla politiska intressen 
träder tillbaka och säkerheten vid anläggningen och allmänhetens säkerhet utgör det främsta 
kriteriet för detta beslut. 

Ändringsförslag 98
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) nya reaktorer: kärnreaktorer med 
tillstånd att tas i drift efter det att detta 
direktiv har trätt i kraft.

(10) nya kärnkraftverk: kärnkraftverk
med tillstånd att uppföras efter det att detta 
direktiv har trätt i kraft.
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Or. en

Ändringsförslag 99
Atanas Paparizov

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) nya reaktorer: kärnreaktorer med 
tillstånd att tas i drift efter det att detta 
direktiv har trätt i kraft.

(10) nya reaktorer: kärnreaktorer med 
tillstånd att uppföras efter det att detta 
direktiv har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Artikel 2.10: ”nya reaktorer” definieras som kärnreaktorer med tillstånd att tas i drift efter 
det att direktivet har trätt i kraft. Om man beaktar att nya krav, särskilt i fråga om utförandet, 
inte kan införas när uppförandet väl har slutförts, bör definitionen av ”nya reaktorer” vara 
kärnreaktorer med tillstånd för uppförande efter det att direktivet trätt i kraft.

Ändringsförslag 100
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) bästa möjliga säkerhetsnormer: att 
normerna för system i fråga om teknik, 
tillsyn och drift motsvarar bästa möjliga 
praxis som för närvarande tillämpas eller 
som är under utveckling i EU. Dessutom 
ska medlemsstaterna vara skyldiga att 
konsekvent eftersträva att förbättra sina 
befintliga säkerhetsnormer.

Or. en
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Motivering

En definition av ”bästa möjliga säkerhetsnormer” behövs i detta direktiv.

Ändringsförslag 101
Atanas Paparizov

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Huvudansvaret för säkerheten vid 
kärntekniska anläggningar ska ligga hos 
tillståndshavaren under överinseende av 
tillsynsorganet. Beslut om 
säkerhetsåtgärder och kontroller som ska 
genomföras vid en kärnteknisk 
anläggning ska fattas endast av 
tillsynsorganet och tillämpas av 
tillståndshavaren.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
användningen av kärnenergi följer 
internationellt accepterade 
säkerhetsprinciper, inklusive att
huvudansvaret för säkerheten vid 
kärntekniska anläggningar ligger hos 
tillståndshavaren och att detta ansvar 
kvarstår under den kärntekniska 
anläggningens hela livstid till dess att den 
befrias från tillsynskontroll. 
Tillståndshavarens ansvar kan inte 
delegeras.

Tillståndshavaren ska ha huvudansvaret
för säkerheten under den kärntekniska 
anläggningens hela livstid till dess att den 
befrias från tillsynskontroll. 
Tillståndshavarens ansvar kan inte 
delegeras.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att ge en mer heltäckande och tydligare definition av 
ansvaret och ramen för säkerheten vid kärntekniska anläggningar och därför bör 
hänvisningen till internationellt accepterade principer uttryckligen nämnas. Dessutom är den 
från början föreslagna formuleringen ”under överinseende av tillsynsorganet” inte korrekt i 
detta fall eftersom ansvaret för säkerheten vid kärntekniska anläggningar inte kan delas.
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Ändringsförslag 102
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Huvudansvaret för säkerheten vid 
kärntekniska anläggningar ska ligga hos 
tillståndshavaren under överinseende av 
tillsynsorganet. Beslut om
säkerhetsåtgärder och kontroller som ska 
genomföras vid en kärnteknisk anläggning 
ska fattas endast av tillsynsorganet och
tillämpas av tillståndshavaren.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
användningen av kärnenergi följer 
internationellt accepterade 
säkerhetsprinciper, inklusive att 
huvudansvaret för säkerheten vid 
kärntekniska anläggningar ska ligga hos 
tillståndshavaren. De säkerhetsåtgärder och 
kontroller som ska genomföras vid en 
kärnteknisk anläggning ska föreslås av 
tillståndsinnehavaren och lämnas till 
tillsynsorganet för godkännande. Dessa 
åtgärder ska senare tillämpas av 
tillståndshavaren, under överinseende av 
tillsynsorganet, enligt bestämmelserna i 
artiklarna 4 och 5 i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 103
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Huvudansvaret för säkerheten vid 
kärntekniska anläggningar ska ligga hos 
tillståndshavaren under överinseende av 
tillsynsorganet. Beslut om 
säkerhetsåtgärder och kontroller som ska 
genomföras vid en kärnteknisk anläggning 
ska fattas endast av tillsynsorganet och 
tillämpas av tillståndshavaren.

1. Huvudansvaret för säkerheten vid 
kärntekniska anläggningar ska ligga hos 
tillståndshavaren under överinseende av 
den nationella reglerings- och 
tillsynsmyndigheten för kärnsäkerhet. 
Beslut om säkerhetsåtgärder och kontroller 
som ska genomföras vid en kärnteknisk 
anläggning ska fattas endast av den 
nationella reglerings- och 
tillsynsmyndigheten för kärnsäkerhet och 
tillämpas av tillståndshavaren.
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Or. ro

Motivering

Det är nödvändigt att klart definiera en enda myndighet för att säkra konsekvensen och 
konsolidera myndighetens roll.

Ändringsförslag 104
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska införa och 
upprätthålla lagar och andra författningar 
för att reglera säkerheten vid kärntekniska 
anläggningar. De ska omfatta nationella 
säkerhetskrav, ett system för 
tillståndsgivning och kontroll av 
kärntekniska anläggningar, förbud mot 
drift av dem utan tillstånd samt ett system 
för myndighetstillsyn och tillsyn över att 
lagarna följs.

2. Medlemsstaterna ska införa och 
upprätthålla lagar och andra författningar 
för att reglera säkerheten vid kärntekniska 
anläggningar. De ska omfatta nationella 
säkerhetskrav, ett system för 
tillståndsgivning och kontroll av 
kärntekniska anläggningar, förbud mot 
drift av dem utan tillstånd samt ett system 
för myndighetsinspektioner och tillsyn 
över att lagarna följs. Tillsynsorganet ska 
ha befogenhet att ändra, innehålla eller 
återkalla, tillfälligt eller slutgiltigt, 
tillståndet att driva en kärnteknisk 
anläggning vid allvarliga brott mot 
tillståndsvillkoren.

Or. en

Ändringsförslag 105
Atanas Paparizov

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska införa och 
upprätthålla lagar och andra författningar 
för att reglera säkerheten vid kärntekniska 

2. Medlemsstaterna ska införa och 
upprätthålla lagar och andra författningar 
för att reglera säkerheten vid kärntekniska 
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anläggningar. De ska omfatta nationella 
säkerhetskrav, ett system för 
tillståndsgivning och kontroll av 
kärntekniska anläggningar, förbud mot 
drift av dem utan tillstånd samt ett system 
för myndighetstillsyn och tillsyn över att 
lagarna följs.

anläggningar. De ska omfatta nationella 
säkerhetskrav, ett system för 
tillståndsgivning och kontroll av 
kärntekniska anläggningar, förbud mot 
drift av dem utan tillstånd samt ett system 
för myndighetsinspektioner och tillsyn 
över att lagarna följs.

Or. en

Motivering

Uttrycket ”myndighetsinspektioner” är rättsligt mer korrekt för gemenskapslagstiftningens 
syften inom området kärnsäkerhet, eftersom det ger en tydligare och mer heltäckande 
definition av ansvaret och ramen för säkerheten vid kärntekniska anläggningar, eftersom det 
från början föreslagna uttrycket ”myndighetstillsyn” inte inkluderar befogenheten att 
genomföra inspektioner.

Ändringsförslag 106
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska införa och 
upprätthålla lagar och andra författningar 
för att reglera säkerheten vid kärntekniska 
anläggningar. De ska omfatta nationella 
säkerhetskrav, ett system för 
tillståndsgivning och kontroll av 
kärntekniska anläggningar, förbud mot 
drift av dem utan tillstånd samt ett system 
för myndighetstillsyn och tillsyn över att 
lagarna följs.

2. Medlemsstaterna ska införa och 
upprätthålla lagar och andra författningar 
för att reglera säkerheten vid kärntekniska 
anläggningar. De ska omfatta europeiska 
och nationella säkerhetskrav, ett system för 
tillståndsgivning och kontroll av 
kärntekniska anläggningar, förbud mot 
drift av dem utan tillstånd samt ett system 
för myndighetstillsyn och tillsyn över att 
lagarna följs.

Or. en

Motivering

Den nationella ramen för kärnsäkerhet ska beakta både inhemsk och europeisk lagstiftning 
om kärnsäkerhetsnormer för att öka harmoniseringen inom EU.
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Ändringsförslag 107
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsorgan Nationella reglerings- och tillsynsorganet 
för kärnsäkerhet

Or. ro

Motivering

Det är nödvändigt att klart definiera en enda myndighet för att säkra konsekvensen och 
konsolidera myndighetens roll. I linje med detta bör myndighetens tillsynsbefogenheter 
klargöras från början.

Ändringsförslag 108
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillsynsorganet är oberoende av 
organisationer med uppgift att gynna eller 
driva kärntekniska anläggningar eller 
försvara samhällsnyttan, och att det inte 
står under påverkan på ett sätt som inverkar 
på säkerheten.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillsynsorganet är oberoende av 
organisationer med uppgift att gynna eller 
driva kärntekniska anläggningar eller 
försvara samhällsnyttan, och att det inte 
står under påverkan på ett sätt som i 
onödan inverkar på beslut om
säkerhetsfrågor. I detta syfte ska 
medlemsstaterna se till att tillsynsorganet, 
när det genomför de uppgifter som 
föreskrivs i detta direktiv, är rättsligt skilt 
och funktionellt oberoende från alla 
andra offentliga eller privata enheter, och 
att dess personal och de personer som 
ansvarar för dess förvaltning agerar 
oberoende av marknadsintressen och inte 
söker eller tar emot instruktioner från 
någon regering eller annan offentlig 
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enhet.

Or. en

Motivering

Samtidigt som föredragandens betoning av tillsynsorganets oberoende stöds, bör detta 
oberoende garanteras i hela dess verksamhet och inte bara när det utför ”tillsynsuppgifter”. 

Ändringsförslag 109
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillsynsorganet är oberoende av 
organisationer med uppgift att gynna eller 
driva kärntekniska anläggningar eller 
försvara samhällsnyttan, och att det inte 
står under påverkan på ett sätt som inverkar 
på säkerheten.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillsynsorganet är oberoende av 
organisationer med uppgift att gynna eller 
driva kärntekniska anläggningar eller 
försvara samhällsnyttan, och att det inte 
står under påverkan på ett sätt som på 
felaktigt sätt inverkar på tillsynskontrollen 
av kärnsäkerheten. I detta syfte ska 
medlemsstaterna se till att tillsynsorganet 
är rättsligt och funktionellt oberoende och 
att dess ledning och personal agerar 
oberoende när de genomför sina 
skyldigheter och arbetsuppgifter i fråga 
om tillsyn av kärnsäkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 110
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att
tillsynsorganet är oberoende av

1. Medlemsstaterna ska garantera att 
tillsynsorganet är verkligt oberoende av 
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organisationer med uppgift att gynna eller 
driva kärntekniska anläggningar eller 
försvara samhällsnyttan, och att det inte 
står under påverkan på ett sätt som inverkar 
på säkerheten.

tillsynsmyndigheten och ska se till att det 
utövar sina befogenheter på ett opartiskt 
och öppet sätt. I detta syfte ska 
medlemsstaterna se till att tillsynsorganet 
när det utför sina tillsynsuppgifter enligt 
detta direktiv och relaterad lagstiftning
a) är rättsligt skilt från och funktionellt 
oberoende av alla andra offentliga eller 
privata enheter, särskilt enheter med 
uppgift att gynna eller driva kärntekniska 
anläggningar eller försvara samhällsnyttan, 
och att det inte står under påverkan på ett 
sätt som inverkar på säkerheten,
b) ser till att dess personal och de 
personer som ansvarar för dess 
förvaltning
(i) agerar oberoende av 
marknadsintressen, och 
(ii) inte söker eller tar emot direkta 
instruktioner från någon regering eller 
annan offentlig enhet när de utför 
tillsynsuppgifterna.
Detta krav påverkar inte nära samarbete, 
vid behov, med andra relevanta nationella 
myndigheter.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska garantera tillsynsmyndighetens verkliga oberoende för att se till att det 
utövar sina befogenheter på ett opartiskt och öppet sätt. Detta ändringsförslag är i linje med 
den roll och de plikter som getts till nationella tillsynsmyndigheter inom ramen för 
instrumenten i energipaketet för den inre marknaden.
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Ändringsförslag 111
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillsynsorganet är oberoende av 
organisationer med uppgift att gynna eller
driva kärntekniska anläggningar eller
försvara samhällsnyttan, och att det inte 
står under påverkan på ett sätt som 
inverkar på säkerheten.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillsynsorganet är oberoende av 
organisationer med uppgift att gynna, 
motverka eller driva kärntekniska 
anläggningar. Tillsynsorganet ska inte 
utsättas för några påtryckningar på ett 
sätt som kan inverka på dess 
tillsynsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 112
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillsynsorganet är oberoende av 
organisationer med uppgift att gynna eller 
driva kärntekniska anläggningar eller 
försvara samhällsnyttan, och att det inte 
står under påverkan på ett sätt som inverkar 
på säkerheten.

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
nationella reglerings- och 
tillsynsmyndigheten för kärnsäkerhet är 
oberoende av organisationer med uppgift 
att gynna eller driva kärntekniska 
anläggningar eller försvara samhällsnyttan, 
och att det inte står under påverkan på ett 
sätt som inverkar på säkerheten.

Or. ro

Motivering

Det är nödvändigt att klart definiera en enda myndighet för att säkra konsekvensen och 
konsolidera dess roll.
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Ändringsförslag 113
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsorganet ska förses med den 
makt och de befogenheter, ekonomiska 
resurser och personalresurser som 
erfordras för att det ska kunna fullgöra 
sina skyldigheter. Det ska övervaka och 
reglera säkerheten vid kärntekniska 
anläggningar och se till att krav, villkor 
och bestämmelser gällande säkerheten är 
uppfyllda.

2. För att skydda tillsynsmyndighetens
oberoende ska medlemsstaterna särskilt se 
till att tillsynsorganet har rättskapacitet, 
ekonomiskt oberoende och tillräckliga
ekonomiska resurser och personalresurser 
för att det ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter. Tillsynsmyndigheten ska 
övervaka och reglera säkerheten vid 
kärntekniska anläggningar och se till att 
krav, villkor och bestämmelser gällande
säkerheten är uppfyllda, inklusive 
driftsuppehåll för kärntekniska 
anläggningar i fall där säkerheten inte 
garanteras och indragande av 
driftstillståndet vid allvarliga eller 
ihållande överträdelser av 
tillståndsvillkoren.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska garantera tillsynsmyndighetens verkliga oberoende för att se till att den 
utövar sina befogenheter på ett opartiskt och öppet sätt. Detta ändringsförslag är i linje med 
den roll och de plikter som getts till nationella tillsynsmyndigheter inom ramen för 
instrumenten i energipaketet för den inre marknaden.

Ändringsförslag 114
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsorganet ska förses med den makt 
och de befogenheter, ekonomiska resurser 
och personalresurser som erfordras för att 

2. Tillsynsorganet ska förses med den makt 
och de befogenheter, ekonomiska resurser 
och personalresurser som erfordras för att 
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det ska kunna fullgöra sina skyldigheter. 
Det ska övervaka och reglera säkerheten 
vid kärntekniska anläggningar och se till 
att krav, villkor och bestämmelser gällande 
säkerheten är uppfyllda.

det ska kunna fullgöra sina skyldigheter. 
Tillsynsorganet ska övervaka och reglera 
säkerheten vid kärntekniska anläggningar 
och se till att bestämmelser gällande 
säkerheten är uppfyllda och att de gällande 
säkerhetskraven uppfylls av 
tillståndsinnehavaren.

Or. en

Ändringsförslag 115
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsorganet ska förses med den 
makt och de befogenheter, ekonomiska 
resurser och personalresurser som erfordras 
för att det ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter. Det ska övervaka och reglera 
säkerheten vid kärntekniska anläggningar 
och se till att krav, villkor och 
bestämmelser gällande säkerheten är 
uppfyllda.

2. Den nationella reglerings- och 
tillsynsmyndigheten för kärnsäkerhet ska 
förses med den makt och de befogenheter, 
ekonomiska resurser och personalresurser 
som erfordras för att det ska kunna fullgöra 
sina skyldigheter. Det ska övervaka och 
reglera säkerheten vid kärntekniska 
anläggningar och se till att krav, villkor 
och bestämmelser gällande säkerheten är 
uppfyllda.

Or. ro

Motivering

Det är nödvändigt att klart definiera en enda myndighet för att säkra konsekvensen och 
konsolidera myndighetens roll.
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Ändringsförslag 116
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsorganet ska förses med den makt 
och de befogenheter, ekonomiska resurser 
och personalresurser som erfordras för att 
det ska kunna fullgöra sina skyldigheter. 
Det ska övervaka och reglera säkerheten 
vid kärntekniska anläggningar och se till 
att krav, villkor och bestämmelser gällande 
säkerheten är uppfyllda.

2. Tillsynsorganet ska förses med den makt 
och de befogenheter, ekonomiska resurser 
och personalresurser som erfordras för att 
det ska kunna fullgöra sina skyldigheter. 
Det ska övervaka och reglera säkerheten 
vid kärntekniska anläggningar, kontrollera 
förflyttningar av radioaktivt material och 
se till att krav, villkor och bestämmelser 
gällande säkerheten är uppfyllda.

Or. en

Motivering

Den franska oberoende kärnsäkerhetsmyndigheten (Autorité de sûreté nucléaire) har i sin 
senaste årsrapport uppgett att den, för att helt kunna uppfylla sina skyldigheter när det gäller 
kärntekniska anläggningars säkerhet, bör kunna övervaka flödet av radioaktivt material.

Ändringsförslag 117
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsorganet ska utfärda tillstånd och 
övervaka tillämpningen av dem i fråga om 
val av anläggningsplats, utformning, 
uppförande, idrifttagning, drift eller 
avveckling av kärntekniska anläggningar.

3. Tillsynsorganet ska göra alla de
bedömningar av säkerhetskravens 
efterlevnad som krävs för utfärdande av 
tillstånd, såsom det anges i nationell 
lagstiftning i enlighet med artikel 6 och 
övervaka tillämpningen av utfärdade 
tillstånd i fråga om val av 
anläggningsplats, utformning, uppförande, 
idrifttagning, drift eller avveckling av 
kärntekniska anläggningar.
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Or. en

Ändringsförslag 118
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsorganet ska utfärda tillstånd och 
övervaka tillämpningen av dem i fråga om 
val av anläggningsplats, utformning, 
uppförande, idrifttagning, drift eller 
avveckling av kärntekniska anläggningar.

3. Tillsynsorganet ska utfärda tillstånd och 
övervaka tillämpningen av dem i fråga om 
val av anläggningsplats, utformning, 
uppförande, idrifttagning, drift eller 
avveckling av kärntekniska anläggningar. 
Tillsynsorganet ska också kontrollera 
underleverantörer som anlitats av 
operatörerna för att se till att de uppfyller 
de normer som krävs i fråga om säkerhet 
och kompetens.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 119
Vladimír Remek

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsorganet ska utfärda tillstånd och 
övervaka tillämpningen av dem i fråga om 
val av anläggningsplats, utformning, 

3. Tillsynsorganet ska utfärda tillstånd och 
övervaka tillämpningen av dem i fråga om 
val av anläggningsplats, utformning, 
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uppförande, idrifttagning, drift eller 
avveckling av kärntekniska anläggningar.

uppförande, idrifttagning, drift eller 
avveckling av kärntekniska anläggningar. 
Tillsynsorganet ska också kontrollera 
underleverantörer som anlitats av 
operatörerna för att se till att de uppfyller
de normer som krävs i fråga om säkerhet 
och kompetens.

Or. en

Motivering

En viktig riskfaktor samt en grupp arbetstagare som potentiellt är utsatta för hälso- och 
säkerhetsrisker vid kärntekniska anläggningar är de arbetstagare som utför uppgifter såsom 
reparationer, underhåll och rengöring av kärntekniska anläggningar. Sådana uppgifter är 
ofta utkontrakterade, i vissa fall till under-underleverantörer. Dessa arbetstagare har minst 
yrkesutbildning och information, och omfattas inte till fullo av operatörens hälso- och 
säkerhetsrutiner.

Ändringsförslag 120
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsorganet ska utfärda tillstånd och 
övervaka tillämpningen av dem i fråga om 
val av anläggningsplats, utformning, 
uppförande, idrifttagning, drift eller 
avveckling av kärntekniska anläggningar.

3. Den nationella reglerings- och 
tillsynsmyndigheten för 
kärnsäkerhet ska utfärda tillstånd och 
övervaka tillämpningen av dem i fråga om 
val av anläggningsplats, utformning, 
uppförande, idrifttagning, drift eller 
avveckling av kärntekniska anläggningar 
och se till att det ges tydlig information 
om deras säkerhet.

Or. ro

Motivering

Det är nödvändigt att den nationella reglerings- och tillsynsmyndigheten kan ge allmänheten 
korrekt och snabb information i viktiga kärnsäkerhetsfrågor.
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Ändringsförslag 121
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsorganet ska se till att
tillståndshavare har tillräckligt med 
personal till sitt förfogande i fråga om 
antal och kvalifikationer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 122
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsorganet ska se till att 
tillståndshavare har tillräckligt med 
personal till sitt förfogande i fråga om antal 
och kvalifikationer.

4. Den nationella reglerings- och 
tillsynsmyndigheten för kärnsäkerhet ska 
se till att tillståndshavare har tillräckligt 
med personal till sitt förfogande i fråga om 
antal och kvalifikationer.

Or. ro

Motivering

Det är nödvändigt att klart definiera en enda myndighet för att säkra konsekvensen och 
konsolidera myndighetens roll.



AM\771348SV.doc 51/100 PE421.201v01-00

SV

Ändringsförslag 123
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillsynsorganet ska se till att 
tillståndshavare har tillräckligt med 
personal till sitt förfogande i fråga om antal 
och kvalifikationer.

4. Tillsynsorganet ska kontrollera att 
tillståndshavare har tillräckligt med 
personal till sitt förfogande i fråga om antal 
och kvalifikationer.

Or. sl

Ändringsförslag 124
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Tillsynsorganet ska regelbundet 
kontrollera att tillståndsinnehavaren har 
tillräcklig och kvalificerad personal som 
utför alla uppgifter som är viktiga för
kärnsäkerheten, vilket är en förutsättning 
för att kärnsäkerheten ska kunna 
garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 125
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillsynsorganet ska minst en gång vart 
tionde år se till att tillsynsorganet och det 
nationella regelverket genomgår en 
sakkunnigbedömning i syfte att 

utgår
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kontinuerligt förbättra den rättsliga 
strukturen.

Or. en

Motivering

Det finns inget mervärde i en sådan bestämmelse eftersom medlemsstaterna och Euratom 
enligt konventionen om kärnsäkerhet på årsbasis ska lämna in en rapport om 
kärnenergisektorn, som omfattar lagstiftning och regelverk.

Ändringsförslag 126
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillsynsorganet ska minst en gång vart 
tionde år se till att tillsynsorganet och det 
nationella regelverket genomgår en 
sakkunnigbedömning i syfte att 
kontinuerligt förbättra den rättsliga 
strukturen.

5. För att kontinuerligt förbättra den 
rättsliga strukturen ska minst en gång vart 
tionde år en internationell
sakkunnigbedömning genomföras av 
kontroll- och tillsynssystemet för 
kärnenergi i varje medlemsstat. 
Översynens innehåll och omfattning ska 
beslutas av det berörda organet och de 
sakkunniga, från fall till fall, enligt de 
regler som särskilt utvecklats inom ramen 
för detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 127
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillsynsorganet ska minst en gång vart 
tionde år se till att tillsynsorganet och det 
nationella regelverket genomgår en 

5. Den nationella reglerings- och 
tillsynsmyndigheten för kärnsäkerhet ska 
en gång vart tionde år se till att 
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sakkunnigbedömning i syfte att 
kontinuerligt förbättra den rättsliga 
strukturen.

tillsynsorganet och det nationella 
regelverket genomgår en 
sakkunnigbedömning i syfte att 
kontinuerligt förbättra den rättsliga 
strukturen.

Or. ro

Motivering

Uttrycket ”minst en gång vart tionde år” är för vagt med tanke på utvecklingstakten inom 
energisektorn. Det är nödvändigt att klart definiera en enda myndighet för att säkra 
konsekvensen och konsolidera myndighetens roll.

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaternas tillsynsorgan ska 
utbyta bästa tillsynspraxis och komma 
fram till en gemensam uppfattning om 
internationellt accepterade 
kärnsäkerhetskrav.

Or. en

Motivering

Detta bör leda till en harmonisering av säkerhetskraven och av ramen för tillsynsförfaranden 
inom EU.
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Ändringsförslag 129
Atanas Paparizov

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaternas tillsynsorgan ska 
utbyta bästa tillsynspraxix och komma 
fram till en gemensam uppfattning om 
internationellt accepterade 
kärnsäkerhetskrav.

Or. en

Motivering

Ett ofta förekommande utbyte av bästa praxis mellan tillsynsorgan ska bidra till 
harmoniseringen av säkerhetskraven och av ramen för tillsynsförfaranden inom EU.

Ändringsförslag 130
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska informera 
allmänheten om förfarandena och 
resultaten i samband med övervakningen 
av kärnsäkerheten. De ska även se till att 
tillsynsorganen informerar allmänheten 
om sådant som ligger inom deras
respektive kompetensområden. Tillgången 
till information ska garanteras i enlighet 
med relevanta nationella och 
internationella skyldigheter.

Medlemsstaterna ska informera 
allmänheten och berörda lokala 
myndigheter om förfarandena och 
resultaten i samband med övervakningen 
av kärnsäkerheten. De ska även se till att 
den nationella reglerings- och 
tillsynsmyndigheten för kärnsäkerhet 
informerar allmänheten om sådant som 
ligger inom dess kompetensområde. 
Tillgången till information ska garanteras i 
enlighet med relevanta nationella och 
internationella skyldigheter.

Or. ro
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Motivering

Det är nödvändigt att klart definiera en enda myndighet för att säkra konsekvensen och 
konsolidera myndighetens roll. De berörda lokala myndigheterna bör hållas informerade så 
att de kan bidra till beslutsprocessen och stödja de åtgärder som antas av reglerings- och 
tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 131
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska informera 
allmänheten om förfarandena och 
resultaten i samband med övervakningen 
av kärnsäkerheten. De ska även se till att 
tillsynsorganen informerar allmänheten om 
sådant som ligger inom deras respektive 
kompetensområden. Tillgången till 
information ska garanteras i enlighet med 
relevanta nationella och internationella 
skyldigheter.

Medlemsstaterna ska informera 
allmänheten och kommissionen om 
förfarandena och resultaten i samband med 
övervakningen av kärnsäkerheten och 
omgående informera allmänheten om alla 
driftstörningar. De ska även se till att
tillsynsorganen informerar allmänheten om 
sådant som ligger inom deras respektive 
kompetensområden. Tillgången till 
information ska garanteras i enlighet med 
relevanta nationella och internationella 
skyldigheter.

Or. de

Ändringsförslag 132
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska iaktta IAEA:s 
grundläggande säkerhetsprinciper (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 [2006]). De ska uppfylla de 
skyldigheter och krav som ingår i 
konventionen om kärnsäkerhet (IAEA 

1. Medlemsstaterna ska tillämpa de 
säkerhetsprinciper som specificerats i 
bilagan till detta direktiv, vilka 
överensstämmer med IAEA:s 
grundläggande säkerhetsprinciper (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
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INFCIRC 449 av den 5 juli 1994). No. SF-1 [2006]) i fråga om val av 
anläggningsplats, utformning, 
uppförande, drift och avveckling av 
kärntekniska anläggningar. De ska 
uppfylla de skyldigheter och krav som 
ingår i konventionen om kärnsäkerhet.

I syfte att säkerställa en hög 
säkerhetsnivå vid kärntekniska 
anläggningar ska de i synnerhet se till att 
de tillämpliga principer som ingår i 
IAEA:s grundläggande 
säkerhetsprinciper följs, bland annat i 
fråga om effektiva åtgärder mot 
potentiella strålningsrisker, förebyggande 
av och insatser vid olyckor, hantering av 
åldrande anläggningar, långsiktig 
hantering av allt framställt radioaktivt 
material, och information till befolkning 
och myndigheter i grannländer.

Or. en

Ändringsförslag 133
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska iaktta IAEA:s 
grundläggande säkerhetsprinciper (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 [2006]). De ska uppfylla de 
skyldigheter och krav som ingår i 
konventionen om kärnsäkerhet (IAEA 
INFCIRC 449 av den 5 juli 1994).

1. Medlemsstaterna ska iaktta IAEA:s 
grundläggande säkerhetsprinciper (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 [2006]). De ska uppfylla de 
skyldigheter och krav som ingår i 
konventionen om kärnsäkerhet (IAEA 
INFCIRC 449 av den 5 juli 1994).

I syfte att säkerställa en hög säkerhetsnivå 
vid kärntekniska anläggningar ska de i 
synnerhet se till att de tillämpliga principer 
som ingår i IAEA:s grundläggande 
säkerhetsprinciper följs, bland annat i fråga 
om effektiva åtgärder mot potentiella 
strålningsrisker, förebyggande av och 

I syfte att säkerställa högsta möjliga
säkerhetsnivå vid kärntekniska 
anläggningar ska de i synnerhet se till att 
de tillämpliga principer som ingår i IAEA:s 
grundläggande säkerhetsprinciper följs och 
att nödvändiga åtgärder vidtas, bland 
annat i fråga om drift av kärntekniska 
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insatser vid olyckor, hantering av 
åldrande anläggningar, långsiktig 
hantering av allt framställt radioaktivt 
material, och information till befolkning 
och myndigheter i grannländer.

anläggningar enligt normer som speglar 
bästa möjliga praxis i EU i fråga om 
teknik, tillsyn och drift, effektiva åtgärder 
mot potentiella strålningsrisker, 
förebyggande av olyckor och incidenter
och insatser, långsiktig hantering av allt 
framställt radioaktivt material, och 
information till befolkning och 
myndigheter i grannländer.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att också mindre olyckor, som klassificeras som incidenter, också undviks, 
särskilt om det förekommer strålningsverkningar.

Ändringsförslag 134
Vladimír Remek

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska iaktta IAEA:s
grundläggande säkerhetsprinciper (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 [2006]). De ska uppfylla 
de skyldigheter och krav som ingår i 
konventionen om kärnsäkerhet (IAEA 
INFCIRC 449 av den 5 juli 1994).

1. Medlemsstaterna ska anta bestämmelser 
om kärnsäkerhet med vederbörlig hänsyn 
till all relevant internationell god praxis, 
såsom IAEA:s grundläggande principer, 
normer och riktlinjer.

Or. en

Motivering

Direktivets rättsliga grund, artiklarna 31–32 i Euratomfördraget, stöder inte till fullo IAEA:s 
grundläggande säkerhetsprinciper eller enskilda grundläggande principer från detta 
dokument. För att passa in i direktivet behöver de justeras. Tolkningsproblem skulle kunna 
uppkomma när grundläggande principer genomförs i medlemsstaterna och de skulle också 
skapa en risk för onödiga överklaganden till EG-domstolen. Hänvisningar till konventionen 
om kärnsäkerhet skulle i grunden leda till samma typ av problem eftersom Euratom inte har 
ratificerat alla artiklar i denna konvention.
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Ändringsförslag 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska iaktta IAEA:s 
grundläggande säkerhetsprinciper (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 [2006]). De ska uppfylla de 
skyldigheter och krav som ingår i 
konventionen om kärnsäkerhet (IAEA 
INFCIRC 449 av den 5 juli 1994).

1. Medlemsstaterna ska iaktta IAEA:s 
grundläggande säkerhetsprinciper (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 [2006]). De ska uppfylla de 
skyldigheter och krav som ingår i 
konventionen om kärnsäkerhet (IAEA 
INFCIRC 449 av den 5 juli 1994) samt i 
konventionen om säkerheten vid 
hantering av använt kärnbränsle och om 
säkerheten vid hantering av radioaktivt 
avfall (IAEA INFCIRC 546 av 
den 24 december 1997).

Or. pl

Motivering

Konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid 
hantering av radioaktivt avfall (IAEA INFCIRC 546 av den 24 december 1997) är ett 
nyckeldokument på det område som denna regel rör.

Ändringsförslag 136
Atanas Paparizov

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska iaktta IAEA:s 
grundläggande säkerhetsprinciper (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 [2006]). De ska uppfylla de 
skyldigheter och krav som ingår i 

1. För val av anläggningsplats, 
utformning, uppförande, idrifttagning, 
drift och avveckling av kärntekniska 
anläggningar ska medlemsstaterna iaktta 
IAEA:s grundläggande säkerhetsprinciper 
(IAEA Safety Fundamentals: Fundamental 
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konventionen om kärnsäkerhet (IAEA 
INFCIRC 449 av den 5 juli 1994).

safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 [2006]), såsom de 
specificeras i bilagan. De ska tillämpa de 
skyldigheter och krav som ingår i 
konventionen om kärnsäkerhet (IAEA 
INFCIRC 449 av den 5 juli 1994).
____________________________________

1EGT L 318, 11.12.1999, s. 20, och 
EUT L 172, 6.5.2004, s. 7.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 28 om artikel 6.1 stycke 1 i förslaget till betänkande. Alla 
åtgärder när det gäller tillstånd bör uttryckligen nämnas (val av anläggningsplats, 
utformning, uppförande, idrifttagning, drift och avveckling av kärntekniska anläggningar).

Ändringsförslag 137
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska iaktta IAEA:s 
grundläggande säkerhetsprinciper (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 [2006]). De ska uppfylla de 
skyldigheter och krav som ingår i 
konventionen om kärnsäkerhet (IAEA 
INFCIRC 449 av den 5 juli 1994).

1. Medlemsstaterna ska iaktta, såsom i 
detalj anges i bilagan, de delar av IAEA:s 
grundläggande säkerhetsprinciper (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 [2006]) som är relevanta för 
skapandet av en gemenskapsram för 
kärnsäkerhet, och ska uppfylla de 
relevanta skyldigheter och krav som ingår 
i konventionen om kärnsäkerhet (IAEA 
INFCIRC 449 av den 5 juli 1994).

Or. de

Motivering

IAEA:s grundläggande säkerhetsprinciper och konventionen om kärnsäkerhet omfattar också 
olika typer av verksamheter och institutioner som förslaget till direktiv inte innehåller. De 
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delar av IAEA:s grundläggande säkerhetsprinciper och konventionen om kärnsäkerhet som är 
relevanta för detta direktiv och som ska tas med i en gemenskapsram, specificeras i bilagan.

Ändringsförslag 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska iaktta IAEA:s 
grundläggande säkerhetsprinciper (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 [2006]). De ska uppfylla de 
skyldigheter och krav som ingår i 
konventionen om kärnsäkerhet (IAEA 
INFCIRC 449 av den 5 juli 1994).

1. Medlemsstaterna ska iaktta 

– de delar av IAEA:s grundläggande 
säkerhetsprinciper (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 [2006]) som är relevanta för 
kärntekniska anläggningar såsom de 
uttömmande förtecknats i bilagan, och
– uppfylla de gällande skyldigheter och 
krav som ingår i konventionen om 
kärnsäkerhet (IAEA INFCIRC 449 av 
den 5 juli 1994).

Or. en

Motivering

IAEA:s grundläggande säkerhetsprinciper och även konventionen om kärnsäkerhet omfattar 
andra verksamheter/anläggningar än det föreslagna direktivet. De delar av IAEA:s 
grundläggande säkerhetsprinciper och konventionen om kärnsäkerhet som är relevanta för 
detta direktiv och anpassade till förutsättningarna i EU finns angivna i detalj i bilagan.
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Ändringsförslag 139
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att säkerställa en hög säkerhetsnivå 
vid kärntekniska anläggningar ska de i 
synnerhet se till att de tillämpliga principer 
som ingår i IAEA:s grundläggande 
säkerhetsprinciper följs, bland annat i fråga 
om effektiva åtgärder mot potentiella 
strålningsrisker, förebyggande av och 
insatser vid olyckor, hantering av åldrande 
anläggningar, långsiktig hantering av allt 
framställt radioaktivt material, och 
information till befolkning och 
myndigheter i grannländer.

I syfte att säkerställa högsta möjliga
säkerhetsnivå vid kärntekniska 
anläggningar ska de i synnerhet se till att 
de tillämpliga principer som behandlas i 
bilagan och som ingår i IAEA:s 
grundläggande säkerhetsprinciper följs, 
bland annat i fråga om effektiva åtgärder 
mot potentiella strålningsrisker, 
förebyggande av och insatser vid olyckor, 
hantering av åldrande anläggningar, 
långsiktig hantering av allt framställt 
radioaktivt material, och information till 
befolkning och myndigheter i grannländer.

Or. en

Motivering

Det faktum att specifika principer genom bilagan utgör en del av direktivet gör det inte 
överflödigt att nämna dem här. Särskilt eftersom de också kan följas när det gäller driften av 
äldre anläggningar, där säkerhetsproblemet är mycket allvarligare.

Ändringsförslag 140
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beträffande säkerheten vid nya 
reaktorer ska medlemsstaterna sträva 
efter att utarbeta ytterligare 
säkerhetskrav, i linje med den 
kontinuerliga förbättring av säkerheten 
som sker på grundval av de 
säkerhetsnivåer som fastställts av den 
västeuropeiska sammanslutningen av 

Utgår
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kärnenergiorgan (Western European 
Nuclear Regulators Association –
WENRA) i nära samarbete med 
Europeiska högnivågruppen för 
kärnsäkerhet och avfallshantering.

Or. de

Motivering

Ett direktiv kan inte ålägga medlemsstaterna skyldigheter för framtida händelser, vars 
innehåll eller tidpunkt ännu inte har definierats. Säkerheten vid nya reaktorer behandlas 
dessutom i artikel 6.1, där det också har fastställts allmänna regler för nya reaktorers 
säkerhet.

Ändringsförslag 141
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beträffande säkerheten vid nya 
reaktorer ska medlemsstaterna sträva efter 
att utarbeta ytterligare säkerhetskrav, i linje 
med den kontinuerliga förbättring av 
säkerheten som sker på grundval av de
säkerhetsnivåer som fastställts av den 
västeuropeiska sammanslutningen av 
kärnenergiorgan (Western European 
Nuclear Regulators Association –
WENRA) i nära samarbete med Europeiska 
högnivågruppen för kärnsäkerhet och 
avfallshantering.

2. Beträffande säkerheten vid nya 
kärnkraftverk ska medlemsstaterna sträva 
efter att utarbeta ytterligare säkerhetskrav 
och möjliggöra kontinuerlig förbättring av 
säkerheten, i nära samarbete med 
Europeiska högnivågruppen för 
kärnsäkerhet och avfallshantering. 
Grunden för dessa krav på förbättrad 
säkerhet ska hämtas från industrins och 
tillsynsmyndigheternas regler för nya 
anläggningar och från driftserfarenheter, 
god praxis och säkerhetsbedömningar av 
kärnkraftverk i drift, modern teknik och 
moderna metoder för säkerhetsanalys av 
reaktorer, framsteg inom kärntekniken 
samt säkerhetsforskning.

Or. en
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Ändringsförslag 142
Vladimír Remek

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beträffande säkerheten vid nya reaktorer 
ska medlemsstaterna sträva efter att 
utarbeta ytterligare säkerhetskrav, i linje 
med den kontinuerliga förbättring av 
säkerheten som sker på grundval av de 
säkerhetsnivåer som fastställts av den 
västeuropeiska sammanslutningen av 
kärnenergiorgan (Western European 
Nuclear Regulators Association –
WENRA) i nära samarbete med 
Europeiska högnivågruppen för 
kärnsäkerhet och avfallshantering.

2. Beträffande säkerheten vid nya reaktorer 
ska medlemsstaterna sträva efter att 
utarbeta ytterligare säkerhetskrav, i linje 
med den kontinuerliga förbättring av 
säkerheten som sker på grundval av de 
säkerhetsnivåer som fastställts av den 
västeuropeiska sammanslutningen av 
kärnenergiorgan (Western European 
Nuclear Regulators Association –
WENRA) i nära samarbete med 
Europeiska högnivågruppen för 
kärnsäkerhet och avfallshantering. 
Arbetstagarföreträdarna ska vara 
tillräckligt representerade i EU-organ 
såsom Europeiska högnivågruppen för 
kärnsäkerhet och avfallshantering.

Or. en

Motivering

Arbetstagarna löper en direkt risk för strålning i alla skeden av driften av kärntekniska 
anläggningar och även under avveckling samt när avfall hanteras och lagras. De har en 
ingående kunskap om riskerna och säkerhetskulturerna. Arbetstagarföreträdarna bör därför 
vara tillräckligt representerade i högnivågruppen. Representation kan ske genom de erkända 
arbetsmarknadsparterna på EU-nivå. Detta ändringsförslag skulle också gälla om 
föredragandens ändringsförslag 30 antas.

Ändringsförslag 143
Vladimír Remek

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beträffande säkerheten vid nya reaktorer 
ska medlemsstaterna sträva efter att 

2. Beträffande säkerheten vid nya reaktorer 
ska medlemsstaterna sträva efter att 
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utarbeta ytterligare säkerhetskrav, i linje 
med den kontinuerliga förbättring av 
säkerheten som sker på grundval av de 
säkerhetsnivåer som fastställts av den 
västeuropeiska sammanslutningen av 
kärnenergiorgan (Western European 
Nuclear Regulators Association –
WENRA) i nära samarbete med 
Europeiska högnivågruppen för 
kärnsäkerhet och avfallshantering.

utarbeta ytterligare säkerhetskrav, i linje 
med den kontinuerliga förbättring av 
säkerheten som sker på grundval av de 
säkerhetsnivåer som fastställts av den 
västeuropeiska sammanslutningen av 
kärnenergiorgan (Western European 
Nuclear Regulators Association –
WENRA) i nära samarbete med 
Europeiska högnivågruppen för 
kärnsäkerhet och avfallshantering. 
Arbetstagarföreträdarna och andra 
socioekonomiska intressen ska vara 
tillräckligt representerade i de EU-organ 
som inrättas av Europeiska kommissionen 
för att behandla frågor om kärnsäkerhet 
och kärnavfall.

Or. en

Motivering

Arbetstagarna löper direkt risk för strålning i alla skeden av driften av kärntekniska 
anläggningar och även under avveckling samt när avfall hanteras och lagras. De har en 
ingående kunskap om riskerna och säkerhetskulturerna. Arbetstagarföreträdarna bör därför 
vara tillräckligt representerade.

Ändringsförslag 144
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beträffande säkerheten vid nya reaktorer 
ska medlemsstaterna sträva efter att
utarbeta ytterligare säkerhetskrav, i linje 
med den kontinuerliga förbättring av 
säkerheten som sker på grundval av de 
säkerhetsnivåer som fastställts av den 
västeuropeiska sammanslutningen av 
kärnenergiorgan (Western European 
Nuclear Regulators Association –
WENRA) i nära samarbete med 
Europeiska högnivågruppen för 

2. Beträffande säkerheten vid nya 
reaktorer, och till dess att EG-omfattande 
kärnsäkerhetsnormer har antagits, ska 
medlemsstaterna utarbeta ytterligare 
säkerhetskrav, i linje med den 
kontinuerliga förbättring av säkerheten 
som sker på grundval av de säkerhetsnivåer 
som fastställts av den västeuropeiska 
sammanslutningen av kärnenergiorgan 
(Western European Nuclear Regulators 
Association – WENRA) i nära samarbete 
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kärnsäkerhet och avfallshantering. med Europeiska högnivågruppen för 
kärnsäkerhet och avfallshantering.

Or. en

Motivering

Införandet av EU-omfattande kärnsäkerhetsnormer kommer att kräva både en ökning av
befintliga säkerhetskrav och införande av bindande säkerhetsregler. Processerna för 
införande av båda dessa kan genomföras samtidigt.

Ändringsförslag 145
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beträffande säkerheten vid nya reaktorer 
ska medlemsstaterna sträva efter att
utarbeta ytterligare säkerhetskrav, i linje 
med den kontinuerliga förbättring av 
säkerheten som sker på grundval av de 
säkerhetsnivåer som fastställts av den 
västeuropeiska sammanslutningen av 
kärnenergiorgan (Western European 
Nuclear Regulators Association –
WENRA) i nära samarbete med 
Europeiska högnivågruppen för 
kärnsäkerhet och avfallshantering.

2. Beträffande säkerheten vid reaktorer ska 
medlemsstaterna utarbeta och upprätthålla 
systemet med säkerhetskrav, i linje med 
den kontinuerliga förbättring av säkerheten 
som sker på grundval av de säkerhetsnivåer 
som fastställts av den västeuropeiska 
sammanslutningen av kärnenergiorgan 
(Western European Nuclear Regulators 
Association – WENRA) i nära samarbete 
med Europeiska högnivågruppen för 
kärnsäkerhet och avfallshantering.

Or. en

Ändringsförslag 146
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beträffande säkerheten vid nya reaktorer 
ska medlemsstaterna sträva efter att 

(2) Beträffande säkerheten vid nya 
reaktorer ska medlemsstaterna sträva efter 
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utarbeta ytterligare säkerhetskrav, i linje 
med den kontinuerliga förbättring av 
säkerheten som sker på grundval av de 
säkerhetsnivåer som fastställts av den 
västeuropeiska sammanslutningen av 
kärnenergiorgan (Western European 
Nuclear Regulators Association –
WENRA) i nära samarbete med 
Europeiska högnivågruppen för 
kärnsäkerhet och avfallshantering.

att utarbeta ytterligare säkerhetskrav, i linje 
med den kontinuerliga förbättring av 
säkerheten som sker på grundval av de 
säkerhetsnivåer som fastställts av den 
västeuropeiska sammanslutningen av 
kärnenergiorgan (Western European 
Nuclear Regulators Association –
WENRA) i nära samarbete med det 
europeiska tillsynsorganet.

Or. en

Ändringsförslag 147
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska se till att alla 
tredjeländer som vill ansluta sig eller som 
för förhandlingar om sin anslutning till 
EU som ett minimum följer normerna i 
detta direktiv och principerna i bilagan, 
såsom de fastställs av IAEA.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att EU:s grannländer som ett minimum tillämpar samma 
kärnsäkerhetsnormer, eftersom resultaten av kärnkraftsolyckor alltid är gränsöverskridande.
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Ändringsförslag 148
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att begränsa konsekvenserna av 
allvarliga olyckor vid kärntekniska 
anläggningar ska medlemsstaterna se till 
att följande kriterier för att begränsa 
effekterna alltid är uppfyllda:
– Inga nödåtgärder eller långsiktiga 
åtgärder bortom 800 meter från den 
kärntekniska anläggningen. 
– Inga sena åtgärder vid något tillfälle 
bortom 3 000 meter från den kärntekniska 
anläggningen.

Or. en

Motivering

Begränsningen av konsekvenserna av allvarliga olyckor är en viktig säkerhetsfaktor för 
EU-medborgare. De maximala utsläppen från kärntekniska anläggningar bör begränsas. 
Detta kan uppnås genom att man begränsar räddningstjänstinsatserna. Om alla tekniska 
säkerhetsnormer tillämpas, bör insatserna begränsas även i händelse av en serverolycka, för 
att undvika att någon får onödiga bördor. Detta kriterium bör gälla både för befintliga och 
nya reaktorer.

Ändringsförslag 149
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Prioritet åt säkerhet

1. Medlemsstaterna ska vidta alla 
lämpliga åtgärder för att se till att
kärnsäkerhet ges absolut prioritet vid all 
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verksamhet med direkt koppling till 
kärntekniska anläggningar.
2. Medlemsstaterna ska se till att man i 
fråga om skyddsåtgärderna för 
befolkningen enligt artikel 44 i 
direktiv 96/29/Euratom tar hänsyn till 
kärnsäkerhetsaspekterna i alla skeden av 
kärnbränslecykeln och särskilt 
a) att man vid undersökning och 
godkännande av planerna för 
kärntekniska anläggningar och för 
anläggningarnas föreslagna 
anläggningsplats också beaktar 
kärnsäkerhetsaspekterna, 
b) att man vid godkännandet av driften av 
sådana nya anläggningar också beaktar 
kärnsäkerhetsaspekterna, och
c) att man i fråga om driftstillstånd för 
kärntekniska anläggningar också tar 
hänsyn till kärnsäkerhetsaspekterna.
Medlemsstaterna ska se till att 
allmänhetens och arbetstagares 
exponering för joniserande strålning 
under uppförande, drift och avveckling är 
begränsad till den lägsta nivå som är 
tekniskt möjlig.

Or. en

Motivering

Denna artikel har rubriken ”Prioritet åt säkerhet”, och därför är det nödvändigt att se till att 
ett kraftfullt budskap riktas till allmänheten, tillsynsorgan och operatörer av kärntekniska 
anläggningar om att kärnsäkerhet har högsta prioritet.
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Ändringsförslag 150
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
För att ge råd och stöd till 
medlemsstaterna inom de områden som 
anges i artikel 6, inrättas härmed ett 
europeiskt tillsynsorgan. Det ska särskilt 
kontrollera att medlemsstaterna korrekt 
genomför de säkerhetsmässiga 
skyldigheter och krav som avses i artikel 
6.1.
Det europeiska tillsynsorganet är 
sammansatt av cheferna för 
medlemsstaternas tillsynsorgan och 
företrädare för kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 151
Atanas Paparizov

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 Artikel 4a
Medlemsstaterna ska se till att

1. Tillståndshavare ska utforma, uppföra 
och avveckla sina kärntekniska 
anläggningar i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 6.1 och 6.2.

1. tillståndshavare har ansvaret för 
säkerheten vid sina kärntekniska 
anläggningar i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 6.1 och 6.2,

2. Tillståndshavare ska upprätta och ta i 
drift ledningssystem som ska kontrolleras 
regelbundet av tillsynsorganet.

2. tillståndshavare upprättar och driver
ledningssystem som ska kontrolleras 
regelbundet av tillsynsorganet i enlighet 
med artikel 4,

3. Tillståndshavare ska, för att deras 
skyldigheter ska kunna fullgöras, avsätta

3. tillståndshavare, för att deras 
skyldigheter ska kunna fullgöras, avsätter
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tillräckligt med ekonomiska resurser och 
personal.

tillräckligt med ekonomiska resurser och 
personal,

4a. tillståndshavare följer de övriga 
skyldigheter som fastställts i nationell 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Direktivet ska vända sig till medlemsstaterna och inte till tillståndshavarna. De tre 
bestämmelserna i artikel 7, som blir artikel 4a (ny), är inte uttömmande och för att få en 
klarare och mer omfattande lagstiftning inom kärnsäkerhetsområdet är det nödvändigt att 
lägga till ”de övriga skyldigheter som fastställts i nationell lagstiftning” i den nya punkt 4.

Ändringsförslag 152
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillståndshavare ska utforma, uppföra
och avveckla sina kärntekniska 
anläggningar i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 6.1 och 6.2.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillståndsinnehavarna utformar, uppför
och avvecklar sina kärntekniska 
anläggningar i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 6.1 och 6.2.

Or. de

Motivering

Direktivet ska vända sig till medlemsstaterna och inte till tillståndshavarna. 
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Ändringsförslag 153
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Esko Seppänen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillståndshavare ska utforma, uppföra 
och avveckla sina kärntekniska 
anläggningar i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 6.1 och 6.2.

1. Medlemsstaterna ska se till att
tillståndshavare är ansvariga för 
utformning, uppförande, drift och 
avveckling av sina kärntekniska 
anläggningar i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 6.

Or. en

Motivering

Direktivet ska vända sig till medlemsstaterna och inte till tillståndshavarna.

Ändringsförslag 154
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillståndshavare ska upprätta och ta i 
drift ledningssystem som ska kontrolleras 
regelbundet av tillsynsorganet.

2. Tillståndshavare ska upprätta och ta i 
drift ledningssystem som ska kontrolleras 
regelbundet av den nationella reglerings-
och tillsynsmyndigheten för kärnsäkerhet.

Or. ro

Motivering

Det är nödvändigt att klart definiera en enda myndighet för att säkra konsekvensen och 
konsolidera myndighetens roll.
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Ändringsförslag 155
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillståndshavare ska, för att deras 
skyldigheter ska kunna fullgöras, avsätta 
tillräckligt med ekonomiska resurser och 
personal.

utgår

Or. en

Motivering

Personalaspekter behandlas i den föreslagna bilagan. Dessutom har EU, enligt artiklarna 31 
och 32 i Euratomfördraget, ingen befogenhet att reglera finansiella frågor. Därför anslöt sig 
inte EU till artikel 11 i konventionen om kärnsäkerhet, som reglerar sådana aspekter. Samma 
argument gäller för personalresurserna. Dessutom finns det inget behov av ytterligare 
reglering av finansieringsfrågor, mot bakgrund av den detaljerade rekommendationen från 
oktober 2006 i denna fråga.

Ändringsförslag 156
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillståndshavare ska, för att deras 
skyldigheter ska kunna fullgöras, avsätta 
tillräckligt med ekonomiska resurser och 
personal.

utgår

Or. de

Motivering

Personalaspekter behandlas i den föreslagna bilagan. Dessutom har EU, enligt artiklarna 31 
och 32 i Euratomfördraget, ingen befogenhet att reglera finansiella frågor. Därför anslöt sig 
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inte EU till artikel 11 i konventionen om kärnsäkerhet, som reglerar sådana aspekter. Samma 
argument gäller för personalresurserna.

Ändringsförslag 157
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillståndshavare ska, för att deras 
skyldigheter ska kunna fullgöras, avsätta 
tillräckligt med ekonomiska resurser och 
personal.

3. Tillståndshavare ska, för att deras 
skyldigheter ska kunna fullgöras, avsätta 
tillräckligt med ekonomiska resurser och 
personal. Tillståndshavaren ska 
regelbundet för den relevanta 
tillsynsmyndigheten lägga fram en 
utvärdering av anställningsfrågor såsom 
hälsa och säkerhet samt 
säkerhetskulturen, kvalifikationer och 
utbildning, antal anställda och anlitande 
av underleverantörer.

Or. en

Motivering

Det är allmänt erkänt att den mänskliga faktorn är en betydande risk vid kärnteknisk 
verksamhet. Samtidigt som tillståndshavarens ansvar är tydligt, kan rapporteringen om 
säkerhetskulturen i samband med den mänskliga faktorn förbättras. En regelbunden rapport 
kommer att möjliggöra förbättringar. Ändringsförslaget är förenligt med föredragandens 
ändringsförslag 35 och kompletterar detta.

Ändringsförslag 158
Vladimír Remek

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillståndshavare ska, för att deras 
skyldigheter ska kunna fullgöras, avsätta 
tillräckligt med ekonomiska resurser och 

3. Tillståndshavare ska, för att deras 
skyldigheter ska kunna fullgöras, avsätta 
tillräckligt med ekonomiska resurser och 



PE421.201v01-00 74/100 AM\771348SV.doc

SV

personal. personal. Tillståndshavaren ska 
regelbundet för den relevanta 
tillsynsmyndigheten lägga fram en 
utvärdering av anställningsfrågor såsom 
hälsa och säkerhet samt 
säkerhetskulturen, kvalifikationer och 
utbildning, antal anställda och anlitande 
av underleverantörer.

Or. en

Motivering

Det är allmänt erkänt att den mänskliga faktorn är en betydande risk vid kärnteknisk 
verksamhet. Samtidigt som tillståndshavarens ansvar är tydligt, kan rapporteringen om 
säkerhetskulturen i samband med den mänskliga faktorn förbättras. En regelbunden rapport 
kommer att möjliggöra förbättringar.

Ändringsförslag 159
Eugenijus Maldeikis

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillståndshavare ska, för att deras 
skyldigheter ska kunna fullgöras, avsätta 
tillräckligt med ekonomiska resurser och 
personal.

3. Tillståndshavare ska, för att deras 
skyldigheter ska kunna fullgöras, avsätta
tillräckligt med ekonomiska resurser och 
personal och se till att den tillsatta 
personalen har alla nödvändiga 
kvalifikationer.

Or. en
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Ändringsförslag 160
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De relevanta tillsynsmyndigheterna 
ska vart tredje år för kommissionen och 
arbetsmarknadens parter på EU-nivå 
lägga fram en rapport om kärnsäkerhet 
och säkerhetskultur. Kommissionen kan, i 
samråd med arbetsmarknadens parter på 
EU-nivå, föreslå förbättringar för att 
garantera kärnsäkerheten, inklusive 
hälsoskydd, på högsta möjliga nivå i EU.

Or. en

Motivering

De grundläggande säkerhetsprinciper som tas upp av kommissionen – och föredraganden i 
ändringsförslag 43, om detta antas – fastställer inte hur erfarenheten ska förbättras i fråga 
om kärnsäkerhet, särskilt hälsa och säkerhet. Medlemsstaterna, tillsynsorganen, 
kommissionen, operatörerna och arbetstagarföreträdarna drar alla nytta av ett regelbundet 
informations- och erfarenhetsutbyte som möjliggör förbättringar och inrättande av en 
säkerhetskultur på EU-nivå. De berörda arbetsmarknadsparterna är de som ingår i den 
sektorsövergripande och sektoriella arbetsmarknadsdialogen för elsektorn.

Ändringsförslag 161
Vladimír Remek

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De relevanta tillsynsmyndigheterna 
ska vart tredje år för kommissionen och 
arbetsmarknadens parter på EU-nivå 
lägga fram en rapport om kärnsäkerhet 
och säkerhetskultur. Kommissionen kan, i 
samråd med arbetsmarknadens parter på 
EU-nivå, föreslå förbättringar för att 
garantera kärnsäkerheten, inklusive 
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hälsoskydd, på högsta möjliga nivå i EU.

Or. en

Motivering

De grundläggande säkerhetsprinciper som tas upp av kommissionen – och föredraganden i 
ändringsförslag 43, om detta antas – fastställer inte hur erfarenheten ska förbättras i fråga 
om kärnsäkerhet, särskilt hälsa och säkerhet. Medlemsstaterna, tillsynsorganen, 
kommissionen, operatörerna och arbetstagarföreträdarna drar alla nytta av ett regelbundet 
informations- och erfarenhetsutbyte som möjliggör förbättringar och inrättande av en 
säkerhetskultur på EU-nivå. De berörda arbetsmarknadsparterna är de som ingår i den 
sektorsövergripande och sektoriella arbetsmarknadsdialogen för elsektorn.

Ändringsförslag 162
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tillståndshavare ska följa alla övriga 
skyldigheter som fastställs genom 
nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 163
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsorganet ska vid de kärntekniska 
anläggningarna och under hela deras 
livstid, även under avvecklingen, bedöma, 
undersöka och kontrollera kärnsäkerheten 
och, vid behov, utöva tillsyn över att 
lagarna om kärnsäkerhet följs.

1. Den nationella reglerings- och 
tillsynsmyndigheten för kärnsäkerhet ska 
vid de kärntekniska anläggningarna och 
under hela deras livstid, även under 
avvecklingen, bedöma, undersöka och 
kontrollera kärnsäkerheten och, vid behov, 
utöva tillsyn över att lagarna om 
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kärnsäkerhet följs.

Or. ro

Motivering

Det är nödvändigt att klart definiera en enda myndighet för att säkra konsekvensen och 
konsolidera myndighetens roll.

Ändringsförslag 164
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsorganet ska vid de kärntekniska 
anläggningarna och under hela deras 
livstid, även under avvecklingen, bedöma, 
undersöka och kontrollera kärnsäkerheten 
och, vid behov, utöva tillsyn över att 
lagarna om kärnsäkerhet följs.

1. Tillsynsorganet ska vid de kärntekniska 
anläggningarna och under hela deras 
livstid, även under avvecklingen, bedöma, 
undersöka och regelbundet inspektera
kärnsäkerheten och, vid behov, utöva 
tillsyn över att lagarna om kärnsäkerhet 
följs.

Or. en

Ändringsförslag 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid allvarliga eller upprepade brott mot 
säkerhetsreglerna vid en kärnteknisk 
anläggning får tillsynsorganet dra in 
driftstillståndet.

2. Vid allvarliga eller upprepade brott mot 
säkerhetsreglerna vid en kärnteknisk 
anläggning är tillsynsorganet skyldigt att 
vidta effektiva åtgärder mot tillståndets 
innehavare för att den kärntekniska 
anläggningen ska bringas i önskvärt 
skick.
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Or. pl

Motivering

Det är inte möjligt att dra in drifttillståndet för en anläggning för förvaring av använt 
kärnbränsle, produktionsanläggning för kärnbränsle, anrikningsanläggning, 
upparbetningsanläggning eller ens en reaktor (ej kärnkraftverk) även efter en avstängning (ej 
driftsavbrott). En anläggning för förvaring av använt kärnbränsle, produktionsanläggning för 
kärnbränsle, anrikningsanläggning, upparbetningsanläggning eller en avstängd reaktor är 
kärntekniska anläggningar som kräver tillsyn och garanterad säkerhet.

Ändringsförslag 166
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid allvarliga eller upprepade brott mot 
säkerhetsreglerna vid en kärnteknisk 
anläggning får tillsynsorganet dra in 
driftstillståndet.

2. Vid allvarliga eller upprepade brott mot 
säkerhetsreglerna vid en kärnteknisk 
anläggning får den nationella reglerings-
och tillsynsmyndigheten dra in 
driftstillståndet.

Or. ro

Motivering

Det är nödvändigt att klart definiera en enda myndighet för att säkra konsekvensen och 
konsolidera myndighetens roll.

Ändringsförslag 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om säkerheten inte kan garanteras fullt 
ut får tillsynsorganet avbryta driften vid 
den kärntekniska anläggningen.

3. Om säkerheten inte kan garanteras fullt 
ut får tillsynsorganet stänga av varje 
kärnreaktor, kritisk reaktor eller 
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subkritisk reaktor.

Or. pl

Motivering

Regeln omfattar alla kärntekniska anläggningar: kraftreaktorer, forskningsreaktorer samt 
kritiska reaktorer. Om säkerhetsreglerna inte efterlevs ska dessa anläggningar stängas av, 
vilket endast minskar faran. Anläggningarna måste även i fortsättningen stå under tillsyn.

Ändringsförslag 168
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om säkerheten inte kan garanteras fullt 
ut får tillsynsorganet avbryta driften vid 
den kärntekniska anläggningen.

3. Om säkerheten inte kan garanteras fullt 
ut får den nationella reglerings- och 
tillsynsmyndigheten för kärnsäkerhet
avbryta driften vid den kärntekniska 
anläggningen.

Or. ro

Motivering

Det är nödvändigt att klart definiera en enda myndighet för att säkra konsekvensen och 
konsolidera myndighetens roll.

Ändringsförslag 169
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Ekonomiska resurser

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
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åtgärder för att se till att det finns 
tillräckliga ekonomiska resurser för att 
stödja säkerheten vid alla kärntekniska 
anläggningar under och efter deras 
driftsperiod.
2. Medlemsstaterna ska se till att det vid 
den planerade tidpunkten finns 
tillräckliga ekonomiska resurser, i form 
av fonder, för att täcka avvecklings- och 
avfallshanteringskostnader för varje 
kärnteknisk anläggning. Dessa fonder ska
uppfylla de minimikrav som anges i 
bilagan och i all relevant 
gemenskapslagstiftning. Kommissionen 
ska dessutom inom sex månader föreslå 
lagstiftning, i enlighet med EG-fördraget, 
för att säkra att det finns medel för 
framtida avvecklingar och för att undvika 
hinder mot rättvis konkurrens på 
energimarknaden. Medlemsstaterna ska
särredovisa finansieringen av framtida 
avvecklings- och 
avfallshanteringsåtgärder. Dessa fonder 
ska ses över och granskas årligen av ett 
oberoende organ, såsom reglerings- eller 
tillsynsorganen, för att kontrollera att de 
intäkter och de därmed förbundna räntor 
som avsatts för dessa kommande åtgärder 
enbart används för dessa ändamål, det vill 
säga för avveckling eller avfallshantering, 
och inte används direkt eller indirekt för 
att finansiera verksamhet på marknaden.

Or. en

Motivering

I mars 2002 konstaterade parlamentet, i första behandlingen av elmarknadsdirektivet, att 
förvaltningen av avvecklings- och avfallshanteringsfonder påverkar hur elmarknaden 
fungerar, på grund av potentiella ekonomiska fördelar för de enheter som kan tillgå sina 
avvecklings- och avfallshanteringsfonder för förvärv på marknaden. Därför måste tydligare 
riktlinjer och efterlevnadsmekanismer utarbetas i enlighet med EG-fördraget, för att 
undanröja denna snedvridning av marknaden.
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Ändringsförslag 170
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga möjligheter till utbildning och
teoretisk och praktisk fortbildning om 
kärnsäkerhet ska tillhandahållas av 
respektive medlemsstat och genom 
internationellt samarbete.

För att kunna uppnå tillräckliga 
nationella personalresurser för att ta 
hand om säkerheten vid kärntekniska 
anläggningar, ska lämpliga möjligheter till 
utbildning tillhandahållas av respektive 
medlemsstat och genom internationellt 
samarbete.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag verkar bara omfatta utbildning av befintliga arbetstagare och beaktar 
inte behovet av framtida generationer av experter för att främja kärnsäkerheten i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 171
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga möjligheter till utbildning och 
teoretisk och praktisk fortbildning om 
kärnsäkerhet ska tillhandahållas av 
respektive medlemsstat och genom 
internationellt samarbete.

Lämpliga möjligheter till utbildning och 
teoretisk och praktisk fortbildning om 
kärnsäkerhet, inklusive utbytesprogram,
ska tillhandahållas av respektive 
medlemsstat och genom obligatoriskt
internationellt samarbete.

Or. fr
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Motivering

Internationellt samarbete är avgörande för att säkra expertkunskaperna över tiden, särskilt i 
fråga om kärnsäkerhet. Det systematiska införandet av utbytesprogram är ett bekvämt sätt att 
säkra praktiska expertkunskaper och utbytet av god praxis.

Ändringsförslag 172
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga möjligheter till utbildning och 
teoretisk och praktisk fortbildning om 
kärnsäkerhet ska tillhandahållas av 
respektive medlemsstat och genom 
internationellt samarbete.

Lämpliga möjligheter till utbildning och 
teoretisk och praktisk fortbildning om 
kärnsäkerhet och upprätthållande av 
kunskap om kärnenergi ska 
tillhandahållas av respektive medlemsstat 
och genom internationellt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 173
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska rapportera till 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv senast [tre år efter ikraftträdandet]
och därefter vart tredje år. På grundval av 
den första rapporten ska kommissionen 
överlämna en rapport till rådet om 
framstegen vid genomförandet av 
direktivet, eventuellt åtföljd av lagförslag.

Medlemsstaterna ska rapportera till 
kommissionen om de åtgärder som de 
vidtagit för att uppfylla sina skyldigheter 
enligt detta direktiv och om 
säkerhetssituationen vid kärntekniska 
anläggningar inom deras territorium
senast ett år efter ikraftträdandet av detta 
direktiv och därefter varje år.

Vart annat år ska kommissionen 
rapportera till Europaparlamentet och till 
rådet om tillämpningen av detta direktiv 
och om kärnsäkerhetssituationen i 
gemenskapen, utifrån de rapporter som 
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lämnats av medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

För att kunna uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå vid kärntekniska anläggningar, syftar detta 
direktiv till att ställa upp grundläggande skyldigheter och allmänna principer, på grundval av 
vilka gemensamma säkerhetsnormer kommer att antas vid översynen av detta direktiv inom 
två år från dess ikraftträdande.

Ändringsförslag 174
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska rapportera till 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv senast [tre år efter 
ikraftträdandet] och därefter vart tredje 
år. På grundval av den första rapporten
ska kommissionen överlämna en rapport 
till rådet om framstegen vid genomförandet 
av direktivet, eventuellt åtföljd av 
lagförslag.

Medlemsstaterna ska rapportera till 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv samtidigt som nationella 
rapporter lämnas enligt konventionen om 
kärnsäkerhet. På grundval av dessa 
rapporter ska kommissionen regelbundet
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och till rådet om 
framstegen vid genomförandet av 
direktivet, eventuellt åtföljd av lagförslag.

Or. en

Ändringsförslag 175
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska rapportera till 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv senast [tre år efter ikraftträdandet] 
och därefter vart tredje år. På grundval av 

Medlemsstaterna ska rapportera till 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv senast [tre år efter ikraftträdandet] 
och därefter varje år. På grundval av den 
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den första rapporten ska kommissionen 
överlämna en rapport till rådet om 
framstegen vid genomförandet av 
direktivet, eventuellt åtföljd av lagförslag.

första rapporten ska kommissionen 
överlämna en rapport till rådet om 
framstegen vid genomförandet av 
direktivet, eventuellt åtföljd av lagförslag.

Or. de

Ändringsförslag 176
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Utvärdering

På grundval av den första rapporten som 
lämnats av medlemsstaterna enligt 
artikel 11, ska kommissionen inom två år 
efter ikraftträdandet av detta direktiv för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram
ett förslag om antagande av bindande 
säkerhetsnormer.
Dessa bindande säkerhetsnormer ska 
baseras på de säkerhetsnivåer som tagits 
fram av den västeuropeiska 
sammanslutningen av kärnenergiorgan 
(Western European Nuclear Regulators
Association – WENRA) i nära samarbete 
med Europeiska högnivågruppen för 
kärnsäkerhet och avfallshantering och 
ska kompletteras med inrättandet av 
EU-omfattande kontrollmekanismer. 
Dessa krav och mekanismer ska kunna 
garantera en hög säkerhetsnivå i enlighet 
med den senaste tekniska utvecklingen.

Or. en

Motivering

I stället för att införa genomdrivandemekanismer vars värde är tveksamt för en befintlig 
internationell konvention, måste direktivet anta en mekanism för att inrätta och effektivt 
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genomdriva gemensamma säkerhetsnormer som kräver att de bästa möjliga eller de bästa 
tillgängliga systemen i fråga om teknik, drift och tillsyn tillämpas för alla kärntekniska 
anläggningar som är i drift i EU, såsom också begärts vid rådets möte (rättvisa och inrikes 
frågor) i november 1998 och i Parcom-rekommendation 91/4 om radioaktiva utsläpp enligt 
OSPAR-konventionen.

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

Förslag till direktiv
Bilaga (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga
SÄKERHETSMÅL

Det grundläggande säkerhetsmålet är att 
skydda arbetstagarna och allmänheten 
mot de skadliga effekterna av joniserande 
strålning, som kan orsakas av 
kärntekniska anläggningar.
1. För att säkra skyddet för arbetstagarna 
och allmänheten ska kärntekniska 
anläggningar drivas på så sätt att man 
uppnår de högsta säkerhetsnormer som 
rimligtvis kan uppnås med hänsyn till 
ekonomiska och sociala faktorer.
Förutom de åtgärder som gäller 
hälsoskydd, som fastställs i Euratoms 
grundläggande säkerhetsnormer 
(direktiv 96/29/Euratom), ska följande 
åtgärder vidtas:
– Att begränsa risken för händelser som 
skulle kunna leda till förlorad kontroll 
över kärnreaktorhärdar, kärnreaktioner, 
radioaktiva källor.
– Att mildra konsekvenserna av sådana 
händelser om de skulle inträffa.
2. Det grundläggande säkerhetsmålet ska 
ställas upp med hänsyn till alla 
kärntekniska anläggningar och för alla 
skeden under kärntekniska anläggningars 
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livstid.
SÄKERHETSPRINCIPER
Princip 1: Ansvar för säkerheten
Varje medlemsstat ska se till att det 
främsta ansvaret för säkerheten vid 
kärntekniska anläggningar ligger hos 
innehavaren av det relevanta tillståndet 
och ska ta lämpliga steg för att se till att 
alla sådana tillståndshavare uppfyller 
sina skyldigheter.
1.1 Varje medlemsstat ska se till att 
tillståndshavaren har genomfört 
bestämmelserna om
– att uppnå och upprätthålla nödvändig 
kompetens,
– att trygga tillräcklig utbildning och 
information,
– att inrätta förfaranden och göra 
förberedelser för att upprätthålla 
säkerheten under alla villkor,
– att kontrollera att kärntekniska 
anläggningar är lämpligt utformade och 
att de håller tillräcklig kvalitet,
– att garantera säker kontroll av allt 
radioaktivt material som används, 
produceras eller lagras,
– att garantera säker kontroll av allt
radioaktivt avfall som alstras, och
– att fullgöra skyldigheten att se till att de 
kärntekniska anläggningarna är säkra.
Dessa skyldigheter ska fullgöras i enlighet 
med gällande säkerhetsmål och krav 
såsom fastställts eller godkänts av 
tillsynsorganet, och deras fullgörande ska 
säkras genom genomförandet av ett 
ledningssystem.
Princip 2: Ledning och förvaltning för 
säkerhet
Effektiv ledning och förvaltning för 
säkerhet ska inrättas och upprätthållas 
inom alla organisationer som hanterar
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kärnsäkerhet.
2.1 Det ska finnas ett ledarskap i 
säkerhetsfrågor på organisationens 
högsta nivåer. Ett effektivt ledningssystem 
ska genomföras och upprätthållas, där 
man integrerar alla delar av ledningen så 
att säkerhetskraven fastställs och 
tillämpas på ett sätt som är konsekvent 
med andra krav, såsom krav som gäller 
människors prestationer, kvalitet och 
säkerhet, samt på så sätt att säkerheten 
inte äventyras genom andra krav eller 
anspråk.
Ledningssystemet ska också säkra 
främjandet av en säkerhetskultur, 
regelbunden bedömning av 
säkerhetsprestationer och tillämpningen 
av det man lärt av erfarenheten.
2.2 En säkerhetskultur som reglerar alla 
berörda organisationers och individers 
inställning och beteende i samband med 
säkerhet ska integreras i 
ledningssystemet. Säkerhetskulturen 
inkluderar
– individuellt och kollektivt åtagande till 
säkerhet från ledningens och personalens 
sida på alla nivåer,
– ansvarsskyldighet för säkerheten för 
organisationer och individer på alla 
nivåer,
– åtgärder för att uppmuntra en 
ifrågasättande och lärande inställning 
och motverka en okritisk inställning i 
säkerhetsfrågor.
2.3 Ledningssystemet ska beakta alla 
typer av interaktion mellan individer på 
alla nivåer och tekniken och 
organisationerna. För att förhindra 
misstag i fråga om säkerheten, samt 
betydande mänskliga och organisatoriska 
misstag, ska mänskliga faktorer beaktas 
och goda prestationer och god praxis ska 
främjas.
Princip 3: Bedömning av säkerheten
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Omfattande och systematiska 
säkerhetsbedömningar ska genomföras 
före uppförandet och idrifttagningen av 
en kärnteknisk anläggning och under 
hela dess livstid. En stegvis metod ska
tillämpas där man beaktar omfattningen 
av de potentiella risker som härrör från 
den kärntekniska anläggningen.
3.1 Tillsynsorganet ska kräva en 
bedömning av kärnsäkerheten för alla 
kärntekniska anläggningar, som är 
förenlig med en stegvis metod. Denna 
säkerhetsbedömning ska innefatta 
systematisk analys av den normala driften 
och dess effekter, av de sätt på vilka fel 
skulle kunna inträffa och av 
konsekvenserna av sådana fel. 
Säkerhetsbedömningarna ska innefatta de 
säkerhetsåtgärder som krävs för att 
kontrollera risken, och utformningen och 
de tekniska säkerhetslösningarna ska 
bedömas för att visa att de uppfyller de 
säkerhetsfunktioner som krävs. Där 
kontrollåtgärder eller operatörsåtgärder 
krävs för att upprätthålla säkerheten, ska 
en inledande säkerhetsbedömning 
genomföras för att visa att de 
förberedelser som gjorts är tillräckliga 
och tillförlitliga. Tillstånd för en 
kärnteknisk anläggning ska bara beviljas 
av en medlemsstat när tillsynsorganet har 
kunnat bekräfta att de säkerhetsåtgärder 
som föreslagits av tillståndshavaren är 
tillräckliga.
3.2 Den säkerhetsbedömning som krävs 
ska vid behov upprepas helt eller delvis 
senare under driften för att ta hänsyn till 
förändrade omständigheter (såsom 
tillämpning av nya normer eller 
vetenskaplig och teknisk utveckling), 
feedback utifrån driftserfarenheten, 
ändringar och effekter av att 
anläggningen åldras. När anläggningar 
drivs under långa tidsperioder, ska 
bedömningarna ses över och upprepas vid 
behov. En sådan fortsatt drift ska vara 
föremål för sådana nya bedömningar som 
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visar att säkerhetsåtgärderna fortfarande 
är tillräckliga.
3.3 Inom den säkerhetsbedömning som 
krävs, ska förelöpare till olyckor (en
inledande händelse som skulle kunna leda 
till en olyckssituation) identifieras och 
analyseras, och åtgärder ska vidtas för att 
förhindra att olyckor inträffar. 
3.4 För att ytterligare förbättra 
säkerheten ska processer inrättas för 
feedback utifrån driftserfarenheten och 
analys av denna i egna och andra 
anläggningar, inklusive inledande 
händelser, faktorer som föregår en 
olycka, tillfällen då fel har varit nära, 
olyckor och otillåtna handlingar, så att 
man kan lära av detta, utbyta kunskaper
och agera utifrån dessa.
Princip 4: Optimerad säkerhet
Medlemsstaterna ska se till att 
kärntekniska anläggningar är optimerade 
för att hålla den högsta säkerhetsnivå som 
rimligtvis kan uppnås utan att man på ett 
oskäligt sätt begränsar driften.
4.1 Optimerandet av säkerheten ska 
förutsätta att man bedömer den relativa 
betydelsen av olika faktorer, inklusive
– sannolikheten att det inträffar händelser 
som kan förutses och konsekvenserna av 
dessa,
– omfattningen och fördelningen av de 
strålningsdoser som mottagits,
– ekonomiska, sociala och miljömässiga 
faktorer som grundar sig på 
strålningsrisker.
– Optimerandet av säkerheten ska också 
innebära att man tillämpar god praxis och 
sunt förnuft så långt detta kan 
genomföras i den dagliga verksamheten.
Princip 5: Förebyggande och mildrande 
åtgärder

Medlemsstaterna ska se till att man gör 
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allt för att konkret förebygga och mildra 
kärntekniska olyckor och incidenter vid 
deras kärntekniska anläggningar.
5.1 Varje medlemsstat ska se till att 
tillståndshavaren gör allt som är praktiskt 
möjligt
– för att förhindra onormala villkor eller 
händelser som skulle kunna leda till att 
man förlorar kontrollen,
– för att förhindra upptrappningen av 
sådana onormala villkor eller händelser 
om de skulle äga rum, och
– för att mildra eventuella skadliga 
konsekvenser av en olycka,
genom att genomföra ”djupförsvar”.
5.2 Genom att tillämpa djupförsvar ska
man se till att inget enskilt tekniskt, 
mänskligt eller organisatoriskt misstag
skulle kunna leda till skadliga effekter, 
och att sannolikheten för den 
kombination av misstag som skulle kunna 
leda till omfattande skadliga effekter är 
mycket liten.
5.3 Djupförsvar ska genomföras genom 
en kombination av ett antal efterföljande 
och oberoende skyddsnivåer som alla 
måste brista innan skadliga konsekvenser 
kan uppstå för arbetstagarna eller 
allmänheten. Djupförsvarets nivåer ska 
inkludera
– lämpligt val av anläggningsplats,
– lämplig utformning av den kärntekniska 
anläggningen, som uppvisar
– hög kvalitet i utformning och 
uppförande,
– hög tillförlitlighet hos komponenter och 
utrustning,
– kontroll-, begränsnings- och 
skyddssystem samt 
övervakningsfunktioner,
– en tillräcklig organisation med
– ett effektivt ledningssystem med ett 
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starkt säkerhetsåtagande från ledningens 
sida,
– heltäckande operativa förfaranden och 
rutiner,
– heltäckande förfaranden för hantering 
av olyckor, samt
– arrangemang för beredskap vid 
nödlägen.
Princip 6: Beredskap och agerande vid 
nödlägen
Medlemsstaterna ska förbereda beredskap 
och agerande vid nödlägen, för olyckor 
vid kärntekniska anläggningar enligt 
direktiv 96/29/Euratom.

Or. en

Motivering

IAEA:s grundläggande säkerhetsprinciper och även konventionen om kärnsäkerhet omfattar 
andra verksamheter/anläggningar än det föreslagna direktivet. Denna bilaga inkluderar de 
relevanta principer från IAEA och konventionen om kärnsäkerhet, anpassade till ett 
EU-sammanhang, som omfattas av det aktuella förslaget. Mot bakgrund av antagandet av 
IAEA:s grundläggande säkerhetsprinciper och konventionen om kärnsäkerhet, är det 
nödvändigt att förklaringen till artikel 6.1 gäller för bilagan, såsom nämnts i ett annat 
ändringsförslag.

Ändringsförslag 178
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga
SÄKERHETSMÅL

Det grundläggande säkerhetsmålet är att 
skydda arbetstagarna och allmänheten 
mot de skadliga effekterna av joniserande 
strålning, som kan orsakas av 
kärntekniska anläggningar.
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1. För att säkra skyddet av arbetstagare 
och allmänheten ska kärntekniska 
anläggningar drivas på så sätt att man 
uppnår de högsta säkerhetsnormer som 
rimligtvis kan uppnås med hänsyn till 
ekonomiska och sociala faktorer.
Förutom de åtgärder som gäller 
hälsoskydd, som fastställs i Euratoms 
grundläggande säkerhetsnormer 
(direktiv 96/29/Euratom), ska följande 
åtgärder vidtas:
– Att begränsa risken för händelser som 
skulle kunna leda till förlorad kontroll 
över kärnreaktorhärdar, kärnreaktioner
och radioaktiva källor.
– Att mildra konsekvenserna av sådana 
händelser om de skulle inträffa.
2. Det grundläggande säkerhetsmålet ska 
ställas upp med hänsyn till alla 
kärntekniska anläggningar och för alla 
skeden under kärntekniska anläggningars 
livstid.
SÄKERHETSPRINCIPER
Princip 1: Ansvar för säkerheten
Varje medlemsstat ska se till att det 
främsta ansvaret för säkerheten vid 
kärntekniska anläggningar ligger hos 
innehavaren av det relevanta tillståndet 
och ska ta lämpliga steg för att se till att 
alla tillståndshavare uppfyller sina 
skyldigheter.
1.1 Varje medlemsstat ska se till att 
tillståndshavaren har genomfört 
bestämmelserna om
– att uppnå och upprätthålla nödvändig 
kompetens,
– att trygga tillräcklig utbildning och 
information,
– att inrätta förfaranden och göra 
förberedelser för att upprätthålla 
säkerheten under alla villkor,
– att kontrollera att kärntekniska 
anläggningar är lämpligt utformade och 
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att de håller tillräcklig kvalitet,
– att garantera säker kontroll av allt 
radioaktivt material som används, 
produceras eller lagras,
– att garantera säker kontroll av allt 
radioaktivt avfall som alstras,
– att fullgöra skyldigheten att se till att de 
kärntekniska anläggningarna är säkra.
Dessa skyldigheter ska fullgöras i enlighet 
med gällande säkerhetsmål och krav 
såsom fastställts eller godkänts av 
tillsynsorganet, och deras fullgörande ska 
säkras genom genomförandet av ett 
ledningssystem.
Princip 2: Ledning och förvaltning för 
säkerhet
Effektiv ledning och förvaltning för 
säkerhet ska inrättas och upprätthållas 
inom alla organisationer som har att göra 
med kärnsäkerhet.
2.1 Det ska finnas ett ledarskap i 
säkerhetsfrågor på organisationens 
högsta nivåer. Ett effektivt ledningssystem 
ska genomföras och upprätthållas, där 
man integrerar alla delar av ledningen så 
att säkerhetskraven fastställs och 
tillämpas på ett sätt som är konsekvent 
med andra krav, såsom krav som gäller 
människors prestationer, kvalitet och 
säkerhet, samt på så sätt att säkerheten 
inte äventyras genom andra krav eller 
anspråk.
Ledningssystemet ska också säkra 
främjandet av en säkerhetskultur, 
regelbunden bedömning av 
säkerhetsprestationer och tillämpningen 
av det man lärt av erfarenheten.
2.2 En säkerhetskultur som reglerar alla 
berörda organisationers och individers 
inställning och beteende i samband med 
säkerhet ska integreras i 
ledningssystemet. Säkerhetskulturen 
inkluderar
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– individuellt och kollektivt åtagande till 
säkerhet från ledningens och personalens 
sida på alla nivåer,
– ansvarsskyldighet för säkerheten för 
organisationer och individer på alla 
nivåer,
– åtgärder för att uppmuntra en 
ifrågasättande och lärande inställning 
och motverka en okritisk inställning i 
säkerhetsfrågor.
2.3 Ledningssystemet ska beakta alla 
typer av interaktion mellan individer på 
alla nivåer och tekniken och 
organisationerna. För att förhindra 
misstag i fråga om säkerheten, samt
betydande mänskliga och organisatoriska 
misstag, ska mänskliga faktorer beaktas 
och goda prestationer och god praxis ska 
främjas.
Princip 3: Bedömning av säkerheten
Omfattande och systematiska 
säkerhetsbedömningar ska genomföras 
före uppförande och idrifttagning av en 
kärnteknisk anläggning och under hela 
dess livstid. En stegvis metod ska 
tillämpas där man beaktar omfattningen 
av de potentiella risker som härrör från 
den kärntekniska anläggningen.
3.1 Tillsynsorganet ska kräva en 
bedömning av kärnsäkerheten för alla 
kärntekniska anläggningar, som är 
förenlig med en stegvis metod. Denna 
säkerhetsbedömning ska innefatta 
systematisk analys av den normala driften 
och dess effekter, av de sätt på vilka fel 
skulle kunna inträffa och av 
konsekvenserna av sådana fel. 
Säkerhetsbedömningarna ska innefatta de 
säkerhetsåtgärder som krävs för att 
kontrollera risken, och utformningen och 
de tekniska säkerhetslösningarna ska 
bedömas för att visa att de uppfyller de 
säkerhetsfunktioner som krävs. Där 
kontrollåtgärder eller operatörsåtgärder 
krävs för att upprätthålla säkerheten, ska 
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en inledande säkerhetsbedömning 
genomföras för att visa att de 
förberedelser som gjorts är tillräckliga 
och tillförlitliga. Tillstånd för en 
kärnteknisk anläggning ska bara beviljas 
av en medlemsstat när tillsynsorganet har 
kunnat bekräfta att de säkerhetsåtgärder 
som föreslagits av tillståndshavaren är 
tillräckliga.
3.2 Den säkerhetsbedömning som krävs 
ska vid behov upprepas helt eller delvis 
senare under driften för att ta hänsyn till 
förändrade omständigheter (såsom 
tillämpning av nya normer eller 
vetenskaplig och teknisk utveckling), 
feedback utifrån driftserfarenheten, 
ändringar och effekterna av att 
anläggningen åldras. När anläggningar 
drivs under långa tidsperioder, ska 
bedömningarna ses över och upprepas vid 
behov. En sådan fortsatt drift ska vara 
föremål för sådana nya bedömningar som 
visar att säkerhetsåtgärderna fortfarande 
är tillräckliga.
3.3 Inom den säkerhetsbedömning som 
krävs, ska förelöpare till olyckor (en
inledande händelse som skulle kunna leda 
till en olyckssituation) identifieras och 
analyseras, och åtgärder ska vidtas för att 
förhindra att olyckor inträffar. 
3.4 För att ytterligare förbättra 
säkerheten ska processer inrättas för 
feedback utifrån driftserfarenheten och 
analys av denna i egna och andra 
anläggningar, inklusive inledande 
händelser, faktorer som föregår en 
olycka, tillfällen då fel har varit nära, 
olyckor och otillåtna handlingar, så att 
man kan lära av detta, utbyta kunskap 
och agera utifrån detta.
Princip 4: Optimerad säkerhet
Medlemsstaterna ska se till att 
kärntekniska anläggningar är optimerade 
för att hålla den högsta säkerhetsnivå som 
rimligtvis kan uppnås utan att man på ett 
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oskäligt sätt begränsar driften.
4.1 Optimerandet av säkerheten ska 
innebära att man bedömer den relativa 
betydelsen av olika faktorer, inklusive
– sannolikheten att det inträffar händelser 
som kan förutses och konsekvenserna av 
dessa,
– omfattningen och fördelningen av de 
strålningsdoser som mottagits,
– ekonomiska, sociala och miljömässiga 
faktorer som grundar sig på 
strålningsrisker.
– Optimerandet av säkerheten ska också 
innebära att man tillämpar god praxis och 
sunt förnuft så långt detta kan 
genomföras i den dagliga verksamheten.
Princip 5: Förebyggande och mildrande 
åtgärder
Medlemsstaterna ska göra allt för konkret 
förebygga och mildra kärntekniska 
olyckor och incidenter vid deras 
kärntekniska anläggningar.
5.1 Varje medlemsstat ska se till att 
tillståndshavaren gör allt som är praktiskt 
möjligt
– för att förhindra onormala villkor eller 
händelser som skulle kunna leda till att 
man förlorar kontrollen,
– för att förhindra upptrappningen av 
sådana onormala villkor eller händelser 
om de skulle äga rum, och
– för att mildra eventuella skadliga 
konsekvenser av en olycka,
genom att genomföra ”djupförsvar”.
5.2 Genom att tillämpa djupförsvar ska 
man kunna säkra att inget enskilt 
tekniskt, mänskligt eller organisatoriskt 
misstag skulle kunna leda till skadliga 
effekter, och att sannolikheten för den 
kombination av misstag som skulle kunna 
leda till omfattande skadliga effekter är 
mycket liten.
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5.3 Djupförsvar ska genomföras genom 
en kombination av ett antal efterföljande 
och oberoende skyddsnivåer som alla 
måste brista innan skadliga konsekvenser
kan uppstå för arbetstagarna eller 
allmänheten. Djupförsvarets nivåer ska 
inkludera
– lämpligt val av anläggningsplats,
– lämplig utformning av den kärntekniska 
anläggningen, som uppvisar
– hög kvalitet i utformning och 
uppförande,
– hög tillförlitlighet hos komponenter och 
utrustning,
– kontroll-, begränsnings- och 
skyddssystem samt 
övervakningsfunktioner,
– en tillräcklig organisation, med
– ett effektivt ledningssystem med ett 
starkt säkerhetsåtagande från ledningens 
sida,
– heltäckande operativa förfaranden och 
rutiner,
– heltäckande förfaranden för hantering 
av olyckor, samt
– arrangemang för beredskap vid 
nödlägen.
Princip 6: Beredskap och agerande vid 
nödlägen
Medlemsstaterna ska se till att 
förberedelser görs för beredskap och
agerande vid nödlägen, för olyckor vid 
kärntekniska anläggningar enligt 
direktiv 96/29/Euratom.

Or. xm

Motivering

IAEA:s grundläggande säkerhetsprinciper och konventionen om kärnsäkerhet omfattar också 
olika typer av verksamheter och institutioner som förslaget till direktiv inte innehåller. De 
delar av IAEA:s grundläggande säkerhetsprinciper och konventionen om kärnsäkerhet som är 
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relevanta för detta direktiv och som ska tas med i en gemenskapsram, specificeras i bilagan. 
För att följa principerna om tillämpning av IAEA:s grundläggande säkerhetsprinciper och 
konventionen om kärnsäkerhet är det nödvändigt att förklaringen i artikel 6.1 gäller för 
bilagan, såsom nämnts i ett annat ändringsförslag.

Ändringsförslag 179
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Bilaga (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga
AVVECKLINGSFONDER

Följande minimikrav ska gälla för de 
avvecklingsfonder som behandlas i 
artikel 8a i detta direktiv:
1. Fonderna ska upprättas genom bidrag 
från operatörer av kärntekniska 
anläggningar under deras drift, för att 
uppnå en resursnivå som vid den slutliga 
stängningen räcker för att täcka alla 
utgifter i samband med avveckling och 
avfallshantering såsom definieras i 
punkt 2.
2. Bidrag ska göras till fonden i enlighet 
med anläggningens planerade driftstid 
och i enlighet med de strategier för 
avveckling och hantering av radioaktivt 
avfall som har valts, på så sätt att man 
särskilt kan bekosta avvecklingen av 
anläggningen, säker och långsiktig 
förvaltning av det konventionella och 
radioaktiva avfallet från avvecklingen av 
anläggningen, och säker, långsiktig 
hantering av det använda bränslet från 
kärnkraftverk och det avfall från 
upparbetning som inte redan helt täckts 
som en driftskostnad.
3. Fondernas tillgångar ska förvaltas på 
ett sätt som säkrar en likviditet som är 
förenlig med tidsplanen för avvecklings-
och avfallshanteringsskyldigheterna och 
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de kostnader som beskrivs i punkt 2.
4. Fondernas tillgångar ska endast 
användas för att täcka de kostnader som 
anges i punkt 2 i linje med 
avvecklingsstrategin och får inte 
användas för andra syften. I detta syfte 
ska avvecklingsfonderna vara inrättade 
med egen rättskapacitet, och vara 
separata från anläggningens operatör.
5. När det gäller kärntekniska 
anläggningar vars drift kommer att 
upphöra före ikraftträdandet av lagarna 
och de andra bestämmelserna i artikel 14 
i detta direktiv, eller inom ... [perioden ska 
fastställas] från ikraftträdandet av dessa 
bestämmelser, kan andra 
tillvägagångssätt än inrättandet av 
avvecklingsfonder enligt detta direktiv 
användas. När det gäller kärntekniska 
anläggningar vars drift kommer att 
upphöra före ikraftträdandet av lagarna 
och de andra bestämmelserna i artikel 14 
i detta direktiv, eller inom ... [perioden ska 
fastställas] från ikraftträdandet av dessa 
bestämmelser, kan andra 
tillvägagångssätt än inrättandet av 
avvecklings- och avfallshanteringsfonder 
enligt detta direktiv användas.
6. Medlemsstaterna ska fastställa med 
vilken metod de nödvändiga resurserna 
för avveckling och avfallshantering, som 
redan samlats av operatören före 
ikraftträdandet av åtgärderna för att 
genomföra detta direktiv, ska föras över. 
Dessa överföringar ska äga rum inom 
åtminstone tre år från det datum som 
anges i artikel 12.

Or. en

Motivering

I mars 2002 noterade parlamentet, i första behandlingen av elmarknadsdirektivet, att 
förvaltningen av avvecklings- och avfallshanteringsfonder påverkar hur elmarknaden 
fungerar, på grund av potentiella ekonomiska fördelar för de enheter som kan tillgå sina 
avvecklings- och avfallshanteringsfonder för förvärv på marknaden. Därför bör tydligare 



PE421.201v01-00 100/100 AM\771348SV.doc

SV

riktlinjer och efterlevnadsmekanismer utarbetas i enlighet med EG-fördraget, för att 
undanröja denna snedvridning av marknaden.
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