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PR_CNS_art51am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om (Euratom) om EF-rammebestemmelser for nuklear 
sikkerhed
(KOM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0790),

– der henviser til Euratomtraktatens artikel 31 og 32, der danner grundlag for Rådets høring 
af Parlamentet (C6-0026/2009),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. 
Euratomtraktatens artikel 119, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. De grundlæggende principper og krav, 
der er opstillet af Den Internationale 
Atomenergiorganisation (IAEA), er en 
praksissamling, som de nationale 
sikkerhedskrav bør baseres på. 
Medlemsstaterne har ydet væsentlige 
bidrag til forbedringen af disse 

10. De grundlæggende principper, krav og 
retningslinjer, der er opstillet af Den 
Internationale Atomenergiorganisation 
(IAEA), er et regelsæt og en 
praksissamling, som de nationale 
sikkerhedskrav bør baseres på. 
Medlemsstaterne har ydet væsentlige 
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grundlæggende principper og krav. bidrag til forbedringen af disse 
grundlæggende principper, krav og 
retningslinjer. Disse regler bør afspejle 
bedste internationale praksis med hensyn 
til sikkerhedskrav og udgør derfor et godt 
grundlag for fællesskabsret. De kan ikke 
indføres i fællesskabsretten ved blot at 
henvise til IAEA's sikkerhedsstandarder -
IAEA Safety Standards Series No. SF-1 
(2006) - i dette direktiv. Et bilag med de 
grundlæggende sikkerhedsprincipper bør 
således indsættes i direktivet.

Or. en

Begrundelse

Idet der udelukkende er tale om ikkebindende retningslinjer, kan IAEA's sikkerhedsprincipper 
ikke indføres i fællesskabsretten ved blot at henvise til IAEA's serie om sikkerhedsstandarder i 
dette direktiv. Et bilag med de grundlæggende sikkerhedsprincipper bør således indsættes i 
direktivet. En klar fordel ved denne tilgang er, at den skaber større retssikkerhed på EU-plan 
og sikrer retsgrundlaget for gennemførelse af disse principper.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) For at sikre adgang til information, 
offentlig deltagelse og åbenhed træffer 
medlemsstaterne passende 
foranstaltninger til gennemførelse af de 
forpligtelser, der er fastlagt i 
internationale konventioner, hvori de 
krav, der er nødvendige i national, 
international og grænseoverskridende 
sammenhæng, allerede er fastlagt, f.eks. 
konventionen om adgang til oplysninger, 
offentlig deltagelse i beslutningsprocesser 
samt adgang til klage og domstolsprøvelse 
på miljøområdet (Århuskonventionen af 
25. juni 1998)1. 
____________________

1 EUT L 124 af 17.5.2005, s. 1, EUT L 164 af 
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16.6.2006, s. 17, og forordning (EF) nr.
1367/2006, EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13.

Or. en

Begrundelse

Relateret til bestemmelserne om åbenhed og aktindsigt i artikel 5 i det nuværende forslag.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Relateret til ordførerens ændringsforslag 20 til artikel 4, stk. 1, om tilsynsmyndighedens
uafhængighed.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19. De tilsynsmyndigheder, som har til 
opgave at overvåge sikkerheden i nukleare 
anlæg i medlemsstaterne, bør først og 
fremmest samarbejde via Den Europæiske 
Gruppe på Højt Plan om Nuklear 
Sikkerhed og Affaldshåndtering, som har 

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

har udviklet ti principper for reguleringen 
af nuklear sikkerhed, der er vigtige i 
forbindelse med dette direktiv. Den 
Europæiske Gruppe på Højt Plan om 
Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering 
bør bidrage til Fællesskabets rammer for 
nuklear sikkerhed med sigte på en løbende 
forbedring af dem -

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Direktivet har til formål at etablere EF-
rammebestemmelser om nuklear
sikkerhed og at styrke de nationale 
tilsynsmyndigheders rolle.

Or. en

Begrundelse

Det er mere hensigtsmæssigt at fastlægge direktivets formål klart i den første artikel, nemlig 
at etablere rammebestemmelser om nuklear sikkerhed i EU.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Direktivet finder anvendelse på nukleare 
anlægs design, placering, opførelse, 
vedligehold, drift og nedlukning, for hvilke 
der skal træffes sikkerhedsforanstaltninger 
efter den berørte medlemsstats love og 
bestemmelser.
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Or. en

Begrundelse

Da direktivet har til formål at etablere fælles rammer, og IAEA's sikkerhedsprincipper 
indsættes som bilag, er det relevant at understrege, at bestemmelserne i dette direktiv finder 
anvendelse i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) "tilsynsmyndighed": en myndighed 
eller et myndighedshierarki, som af en 
medlemsstat er udpeget til at være i 
besiddelse af juridisk myndighed til at lede 
reguleringsprocessen, herunder 
spørgsmålet om tilladelser, og således 
reguleringen af sikkerheden i forbindelse 
med nuklear energi, stråling, radioaktivt 
spild og transport

Or. en
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Begrundelse

Ansvaret skal overdrages klart til den tilsynsmyndighed, der har ansvaret for regulering og 
kontrol af sikkerheden i nukleare anlæg. Denne proces er adskilt fra selve 
tilladelsesordningerne, der henhører under de kompetente nationale eller statslige 
myndigheder.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen i ændringsforslag 8 til artikel 2, nr. 8).

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til bestemmelsen i artikel 6, stk. 2, drejer det sig om at fastslå, hvornår der kan 
indføres nye krav, navnlig til design og sikkerhed. Driftstilladelsen udstedes ved afslutningen 
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af reguleringsprocessen, når byggeriet er færdigt og der formodentlig ikke vil ske en ændring 
af sikkerhedsdokumenterne.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 3 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvaret og rammerne for nukleare 
anlægs sikkerhed

De retlige rammer for nukleare anlægs 
sikkerhed

Or. en

Begrundelse

Den ændrede artikel 3 i sin nuværende affattelse er en omstrukturering af forslagets artikel 3, 
4, 8 og 10 og vedrører medlemsstaternes forpligtelse til at vedtage lovgivnings- og 
forskriftsmæssige rammer for regulering og overvågning af nukleare anlæg. Dette omfatter:
(i) passende rammebestemmelser, der navnlig omfatter nationale sikkerhedskrav, systemer for 
udstedelse af tilladelser og regelmæssig kontrol og medlemsstaternes ret til at indføre 
strengere sikkerhedsforanstaltninger; (ii) prioritering af sikkerhedspolitikker; (iii) peer 
review af rammebestemmelserne og oprettelse af tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Udgår

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

Or. en

Begrundelse

Se de tilføjede bestemmelser i ændringsforslag 33 til artikel 7, stk. 1 (nyt).

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen i ændringsforslag 11 til artikel 3 - titel.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at der 
indføres lovgivning med henblik på 
inddragelse af et nukleart anlægs 
driftstilladelse ved alvorlige overtrædelser 
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af betingelserne for tilladelsen.

Or. en

(Nyt ændringsforslag, delvis omformulering af artikel 8, stk. 2)

Begrundelse

Se begrundelsen i ændringsforslag 11 til artikel 3 - titel.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne sikrer, at 
foretagender, som udfører opgaver i 
direkte tilknytning til nukleare anlæg, 
fører en politik, der i tilstrækkelig grad 
prioriterer den nukleare sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen i ændringsforslag 11 til artikel 3 - titel.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndigheden og det nationale 
reguleringssystem underkastes en 
international peer review mindst hvert 
tiende år med sigte på en løbende 
forbedring af reguleringsinfrastrukturen.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om resultaterne af den 
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internationale peer review.

Or. en

(Nyt ændringsforslag, delvis omformulering af artikel 4, stk. 5)

Begrundelse

Internationale peer reviews giver medlemsstaterne og deres tilsynsmyndigheder mulighed for 
at udveksle bedste reguleringspraksis og udvikle en fælles forståelse for internationale og 
europæiske krav. Dette vil medvirke til at styrke harmoniseringen af sikkerhedskrav på EU-
plan og sikre den løbende forbedring af nuklear sikkerhed i Fællesskabet. Kommissionen bør 
derfor underrettes om resultaterne af peer reviews.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Medlemsstaterne kan fastsætte 
strengere sikkerhedsforanstaltninger end 
dem, der er fastsat i dette direktiv.

Or. en

(Nyt ændringsforslag med fuldstændig samme ordlyd som artikel 10)

Begrundelse

Se begrundelsen i ændringsforslag 11 til artikel 3 - titel.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 4 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsmyndigheder Udpegning af tilsynsmyndighederne og 
deres opgaver

Or. en
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Begrundelse

Denne omstrukturerede artikel 4 vedrører tilsynsmyndigheden, dens opgaver, ressourcer og 
beføjelser. Tilsynsmyndighedens uafhængighed af regeringer og nuklear industripolitik bør 
styrkes klart og udvikles yderligere.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. – -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Medlemsstaterne udpeger en national 
tilsynsmyndighed, der har til opgave at 
fastsætte regler for, overvåge og vurdere 
nukleare anlægs sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen i ændringsforslag 18 til artikel 4 - titel.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndigheden under udførelsen af 
sine reguleringsopgaver reelt er uafhængig 
af alle organisationer, der har til opgave at 
fremme eller drive nukleare anlæg eller 
være fortalere for kerneenergiens 
samfundsmæssige fordele, og at den
friholdes fra al utilbørlig indflydelse, som 
kan påvirke sikkerhedsmæssige 
beslutninger. Med dette formål sikrer 
medlemsstaterne, at tilsynsmyndigheden 
under udførelsen af de 
reguleringsopgaver, som dette direktiv 
pålægger den, juridisk er adskilt fra og 
funktionelt uafhængig af enhver anden 
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offentlig eller privat organisation, og at 
dens personale og de personer, der har 
ansvaret for dens ledelse, handler 
uafhængigt af enhver markedsinteresse 
og ikke søger eller modtager instrukser 
fra nogen regering eller anden offentlig 
organisation.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen i ændringsforslag 18 til artikel 4 - titel.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndigheden har tilstrækkelige 
beføjelser og kompetence samt finansielle 
og menneskelige ressourcer til at kunne 
varetage sit ansvar og udføre de opgaver, 
den pålægges. Tilsynsmyndigheden
overvåger og fastsætter regler for nukleare 
anlægs sikkerhed og sikrer, at de gældende
sikkerhedskrav og betingelser for tilladelse 
overholdes.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen i ændringsforslag 18 til artikel 4 - titel.
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen i ændringsforslag 8 til artikel 2, nr. 8), og de tilføjede bestemmelser i 
ændringsforslag 23 til artikel 4, stk. 3a (nyt).

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndigheden foretager 
vurderinger, undersøgelser og kontrol i 
forbindelse med nuklear sikkerhed, og 
tilsynsmyndigheden gennemfører om 
nødvendigt håndhævelsesforanstaltninger 
over hele et anlægs levetid, også i 
nedlukningsfasen.

Or. en

(Nyt ændringsforslag, delvis omformulering af artikel 8, stk. 1)

Begrundelse

Se begrundelsen i ændringsforslag 18 til artikel 4 - titel.
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne sikrer, at 
tilsynsmyndigheden er beføjet til at 
beordre et anlægs drift standset, hvis 
sikkerheden ikke er garanteret.

Or. en

(Nyt ændringsforslag, delvis omformulering af artikel 8, stk. 3)

Begrundelse

Se begrundelsen i ændringsforslag 18 til artikel 4 - titel.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Se de genindførte bestemmelser i ændringsforslag 35 til artikel 7, stk. 3.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Se de genindførte bestemmelser i ændringsforslag 16 til artikel 3, stk. 2c (nyt) om de retlige 
rammer, der fastsættes af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne anvender IAEA's 
grundlæggende sikkerhedsprincipper 
(IAEA Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)) som beskrevet i 
bilaget på nukleare anlægs placering, 
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konventionen om nuklear sikkerhed (IAEA 
INFCIRC 449 af 5. juli 1994).

design, opførelse, ibrugtagning, drift og 
nedlukning. De overholder de forpligtelser 
og krav, der er inkorporeret i konventionen 
om nuklear sikkerhed1.
____________________
1EFT L 318 af 11.12.1999, s. 20, og EUT L 172 af
6.5.2004, s. 7.

Or. en

Begrundelse

Se betragtning 10. Henvisningen til en ikkebindende akt i direktivet betyder ikke, at denne 
bliver bindende. De grundlæggende sikkerhedsprincipper bør indarbejdes i den bindende akt, 
således at de bliver bindende. Et bilag med bestemmelserne i de grundlæggende 
sikkerhedsprincipper vil gøre det muligt at: (i) sikre overensstemmelse med Fælles praktisk 
vejledning for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til alle, der arbejder med 
affattelse af lovtekster i EU's institutioner; (ii) sikre tekstens retssikkerhed med en "statisk" 
henvisning til ovennævnte IAEA-principper.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelsen i ændringsforslag 28 til artikel 6, stk. 1, første afsnit.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. For så vidt angår byggetilladelsen til nye 
reaktorer, sigter medlemsstaterne mod at 
udvikle yderligere sikkerhedskrav, der 
afspejler den løbende forbedring af 
driftserfaringerne med bestående 
reaktorer, den indsigt, der er opnået 
gennem sikkerhedsanalyser af anlæg i 
drift, de nyeste metodologier og den nyeste 
teknologi og resultaterne af 
sikkerhedsforskning.

Or. en

Begrundelse

Idet teknologierne og sikkerhedsstandarderne til stadighed forbedres, skal kravene til 
nukleare anlæg løbende øges. Sikkerhedsniveauet i nukleare anlæg skal være et "kapløb mod 
toppen", således at det sikres, at sikkerheden altid er optimal. For så vidt angår nye 
reaktorer, kan der ikke henvises til de sikkerhedsniveauer, der er udviklet af WENRA, i selve 
direktivet, idet der endnu ikke er blevet fastlagt fælles referenceniveauer for nye reaktorers 
sikkerhed. EU kan ikke forpligte medlemsstaterne til at gennemføre disse.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 7 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilladelsesindehaverens forpligtelser Tilladelsesindehaverens ansvar

Or. en
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Begrundelse

Denne omarbejdede og omstrukturerede artikel vedrører tilladelsesindehaverens ansvar.
Medlemsstaterne sikrer, at det primære ansvar for et nukleart anlægs sikkerhed påhviler 
tilladelsesindehaveren, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
tilladelsesindehaveren opfylder sit ansvar.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. – -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Medlemsstaterne sikrer, at det primære 
ansvar for et nukleart anlægs sikkerhed i 
hele dets levetid påhviler 
tilladelsesindehaveren.
Tilladelsesindehaverens ansvar kan ikke 
uddelegeres.

Or. en

(Nyt ændringsforslag, delvis omformulering af artikel 3, stk. 1 og 2)

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
tilladelsesindehavere opstiller og indfører
forvaltningssystemer, som regelmæssigt 
verificeres af tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
tilladelsesindehaverne allokerer 
tilstrækkelige finansielle og 
personalemæssige ressourcer til at kunne 
opfylde deres forpligtelser.
Tilladelsesindehavernes personale er 
tilstrækkeligt kvalificeret inden for alle 
aktivitetsområder, der har betydning for 
den nukleare sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsmyndigheden foretager 
vurderinger, undersøgelser, kontrol og 
gennemfører om nødvendigt 
håndhævelsesforanstaltninger i 
forbindelse med nuklear sikkerhed over 

udgår
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hele et anlægs levetid, også i 
nedlukningsfasen.

Or. en

Begrundelse

Se de genindførte bestemmelser i ændringsforslag 23 til artikel 4, stk. 3a (nyt).

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Se de genindførte bestemmelser i ændringsforslag 14 til artikel 3, stk. 2a (nyt).

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Se de genindførte bestemmelser i ændringsforslag 24 til artikel 4, stk. 3b (nyt).
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Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at der er adgang 
til tilstrækkelige uddannelses- og 
efteruddannelsesmuligheder med henblik 
på grundlæggende og fortsat teoretisk og 
praktisk uddannelse inden for nuklear 
sikkerhed i medlemsstaterne, om 
nødvendigt via internationalt samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte strengere 
sikkerhedsforanstaltninger end dem, der 
er fastsat i dette direktiv.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se de genindførte bestemmelser i ændringsforslag 17 til artikel 3, stk. 2d (nyt) om de retlige 
rammer, der fastsættes af medlemsstaterne, herunder medlemsstaternes ret til at indføre 
strengere krav.
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Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne aflægger rapport til
Kommissionen om gennemførelsen af dette 
direktiv samtidig med og med samme 
hyppighed som indsendelsen af deres 
nationale rapporter forud for 
rapportbehandlingsmøderne om 
konventionen om nuklear sikkerhed. På 
grundlag af denne beretning forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om forløbet af 
gennemførelsen af direktivet, der ledsages 
af lovgivningsforslag, hvis dette er 
relevant.

Or. en

Begrundelse

(i) Det er nødvendigt at sikre en effektiv koordinering med de rapporter, som medlemsstaterne 
udarbejder i henhold til de tilsvarende bestemmelser i konventionen om nuklear sikkerhed.
(ii) Kontrol, indberetning og åbenhed og aktindsigt er af afgørende betydning for 
gennemførelsen af dette direktiv. Det er meget vigtigt at sikre, at Europa-Parlamentet 
inddrages i spørgsmål vedrørende Euratomtraktatens kapitel III, og Europa-Parlamentet skal 
navnlig have mulighed for at holde sig nøje informeret.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv inden [to 
år efter den i artikel 13 omhandlede dato]. 
De tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser.
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bestemmelser og dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Bilag (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag
SIKKERHEDSPRINCIPPER1

Princip 1: Ansvar for sikkerhed -
Medlemsstaterne sikrer, at det primære 
ansvar for et nukleart anlægs sikkerhed 
påhviler tilladelsesindehaveren.
Medlemsstaterne sikrer, at 
tilladelsesindehaveren har vedtaget 
foranstaltninger til:
- udvikling og vedligeholdelse af de 
nødvendige kompetencer;
- sikring af tilstrækkelig uddannelse og 
information;
- etablering af procedurer og ordninger til 
opretholdelse af sikkerheden i enhver 
situation;
- kontrol af designets hensigtsmæssighed 
og anlæggenes, aktiviteternes og 
tilhørende udstyrs tilstrækkelige kvalitet;
- sikring af en sikker kontrol af alt 
radioaktivet materiale, der anvendes, 
lagres eller transporteres;
- sikring af en sikker kontrol af alt 
produceret radioaktivt affald.
Disse forpligtelser skal opfyldes i 
overensstemmelse med gældende 
sikkerhedsmål og -krav, der er blevet 
fastlagt eller godkendt af 
tilsynsmyndigheden, og opfyldelsen heraf 
skal sikres gennem gennemførelse af 
forvaltningssystemet.
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Da håndteringen af radioaktivt affald er 
en proces, der kan strække sig over 
mange menneskegenerationer, skal der 
tages højde for tilladelsesindehaverens 
(og lovgiverens) forpligtelser i forbindelse 
med nuværende og sandsynlige fremtidige 
operationer. Der skal desuden tages højde 
for forpligtelsernes kontinuitet og 
opfyldelsen af langsigtede 
finansieringsbehov.
Princip 2:
Princip 3: Lederskab og forvaltning til 
fremme af sikkerhed - Det er nødvendigt 
at opbygge og opretholde et effektivt 
lederskab og en effektiv forvaltning til 
fremme af sikkerheden i organisationer 
og anlæg, der beskæftiger sig med 
nuklear sikkerhed.
Der skal udvises lederskab omkring 
sikkerhedsspørgsmål på højeste niveau i 
organisationen. Sikkerheden skal sikres 
og opretholdes gennem et effektivt 
forvaltningssystem. Dette system skal 
omfatte alle ledelsesaspekter, således at 
sikkerhedskravene fastlægges og 
anvendes i overensstemmelse med andre 
krav, herunder krav til den menneskelige 
ydeevne, kvalitet og sikkerhed, og således 
at sikkerheden ikke kompromitteres af 
andre krav eller behov.
Forvaltningssystemet skal desuden sikre 
fremme af en sikkerhedskultur, 
regelmæssig vurdering af sikkerheden og 
anvendelsen af indhøstede erfaringer.
En sikkerhedskultur, der præger alle 
organisationers og berørte 
enkeltpersoners adfærd og holdninger til 
sikkerhed, skal integreres i 
forvaltningssystemet.
En sikkerhedskultur omfatter:
- et individuelt og kollektivt tilsagn om at 
fremme sikkerheden fra lederskabet, 
ledelsen og personale på alle niveauer;
- ansvarliggørelse af organisationer og 
enkeltpersoner på alle niveauer for 
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sikkerheden;
- foranstaltninger til fremme af en kritisk 
holdning og lærevillighed og til 
modvirkning af efterladenhed over for 
sikkerhed.
En vigtig faktor i et forvaltningssystem er 
anerkendelsen af de forskellige 
interaktioner mellem enkeltpersoner på 
alle niveauer og teknologi og 
organisationer. For at forebygge 
menneskelige og organisatoriske fejl skal 
der tages hensyn til menneskelige 
faktorer, og gode resultater og god praksis 
skal understøttes.
Tilsynsmyndigheden stiller krav om en 
vurdering af sikkerheden i alle nukleare 
anlæg i overensstemmelse med en 
gradueret tilgang.
Sikkerhedsvurderingen omfatter en 
systematisk analyse af den normale drift 
og dens virkninger, af de måder, hvorpå 
der kan ske fejl, og af konsekvenserne af 
sådanne fejl. Sikkerhedsvurderingen 
omfatter de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger til kontrol af 
faren, og de designmæssige og tekniske 
sikkerhedsfunktioner vurderes for at 
påvise, at de opfylder kravene til 
sikkerhedsfunktioner. Når der 
iværksættes kontrolforanstaltninger eller 
operatørindgreb med henblik på 
opretholdelse af sikkerheden, skal der 
foretages en indledende vurdering for at 
påvise, at foranstaltningerne er solide og 
pålidelige. Et anlæg kan ikke opføres og 
ibrugtages, og der kan ikke iværksættes 
en aktivitet, før det er påvist til 
tilsynsmyndigheden tilfredshed, at de 
foreslåede sikkerhedsforanstaltninger er 
tilstrækkelige.
Sikkerhedsvurderingen af anlæg og 
aktiviteter gentages helt eller delvis på et 
senere tidspunkt i driftsfasen for at tage 
højde for ændrede omstændigheder (som 
f.eks. anvendelsen af nye standarder eller 
den videnskabelige og teknologiske 
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udvikling), tilbagemeldinger vedrørende 
driftserfaringer, ændringer og aldringens 
konsekvenser. I forbindelse med 
længerevarende drift gennemgås og 
gentages vurderingerne i nødvendigt 
omfang. Driften kan kun fortsættes, hvis 
den underkastes disse fornyede 
vurderinger, og det påvises til 
tilsynsmyndighedens tilfredshed, at 
sikkerhedsforanstaltningerne fortsat er 
tilstrækkelige. 
[Princip 4]
Princip 5: Optimering af beskyttelsen -
Medlemsstaterne sikrer, at beskyttelsen 
optimeres for at sikre det højeste 
sikkerhedsniveau, som med rimelighed 
kan forventes.
De sikkerhedsforanstaltninger, der finder 
anvendelse på anlæg og aktiviteter, og 
som indebærer strålingsrisici, anses for at 
være optimerede, hvis de sikrer det højeste 
sikkerhedsniveau, som med rimelighed 
kan opnås, i hele anlæggets eller 
aktivitetens levetid uden at begrænse 
anvendelsen i urimelig grad.
For at vurdere, om strålingsrisiciene 
holdes på så lavt et niveau, som det med 
rimelighed er muligt, skal alle risici af 
denne art, såvel under normale 
driftsbetingelser, unormale 
driftsbetingelser eller i uheldssituationer, 
vurderes (på grundlag af en gradueret 
tilgang) på forhånd, og de skal revurderes 
regelmæssigt i hele anlæggets og 
aktivitetens levetid.
Hvis der er en indbyrdes afhængighed 
mellem relaterede tiltag eller mellem de 
dermed forbundne risici (f.eks. mellem 
forskellige faser i et anlægs eller en 
aktivitets levetid, mellem risiciene for 
forskellige grupper eller mellem 
forskellige faser i håndteringen af 
radioaktivt affald), skal der desuden tages 
hensyn hertil. Der skal også tages højde 
for usikker viden.
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For at optimere beskyttelsen skal der 
foretages vurderinger af den relative 
betydning af forskellige faktorer, 
herunder:
- antallet af personer (arbejdstagere og 
offentligheden), der kan blive udsat for 
stråling;
- sandsynligheden for, at disse personer 
udsættes for stråling;
- størrelsen og fordelingen af modtagne 
strålingsdoser;
- strålingsrisici som følge af forudsigelige 
begivenheder;
- økonomiske, sociale og miljømæssige 
faktorer.
Optimering af beskyttelsen indebærer 
også anvendelsen af god praksis og sund 
fornuft for at undgå strålingsrisici, i det 
omfang det er praktisk muligt i 
forbindelse med de daglige aktiviteter.
De ressourcer, som tilladelsesindehaveren 
afsætter til sikkerhed, og reglernes 
anvendelsesområde og stringens og deres 
anvendelse skal stå i forhold til omfanget 
af strålingsrisikoen og muligheden for at 
kontrollere denne risiko.
Der er muligvis ikke behov for at udøve 
myndighedskontrol, hvis omfanget af 
strålingsrisikoen ikke berettiger dette.
Princip 6: Begrænsning af risiciene for 
enkeltpersoner - Medlemsstaterne sikrer, 
at foranstaltninger til kontrol af 
strålingsrisiciene sikrer, at ingen 
enkeltperson løber en uacceptabel risiko 
for at komme til skade;
Berettigelse og optimering af beskyttelsen 
sikrer ikke i sig selv, at ingen 
enkeltperson løber en uacceptabel risiko 
for at komme til skade. Doser og 
strålingsrisici skal derfor kontrolleres 
inden for visse grænser.
Omvendt er de i sig selv utilstrækkelige til 
at sikre optimal opnåelig beskyttelse 
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under de givne forhold, da 
dosisgrænserne og risikogrænserne er 
retlige øvre grænser for accept, og de skal 
derfor suppleres af optimering af 
beskyttelsen. Optimering af beskyttelsen 
og begrænsning af de doser og risici, som 
enkeltpersoner udsættes for, er således en 
forudsætning for opnåelse af det ønskede 
sikkerhedsniveau.
Princip 7: Beskyttelsen af nuværende og 
fremtidige generationer - Mennesker og 
miljøet skal beskyttes mod strålingsrisici i 
dag og fremover.
Strålingsrisici kan være 
grænseoverskridende og kan være til stede 
i længere perioder. Der skal tages højde 
for de mulige konsekvenser i dag og 
fremover af nuværende tiltag ved 
vurderingen af tilstrækkeligheden af 
foranstaltninger til kontrol af 
strålingsrisici, herunder navnlig til 
følgende:
- sikkerhedsstandarder finder ikke blot 
anvendelse på lokalbefolkninger, men 
også på befolkninger, der ikke bor i 
nærheden af anlæg og aktiviteter;
- når virkningerne kan strække sig over 
flere generationer, skal efterfølgende 
generationer beskyttes tilstrækkeligt uden 
at være nødsaget til at træffe omfattende 
beskyttelsesforanstaltninger.
Virkningerne af eksponering for stråling 
på menneskers sundhed er forholdsvis 
velkendte, om end der er en vis 
usikkerhed, hvorimod strålingens 
virkninger på miljøet ikke er blevet 
undersøgt så grundigt. Den nuværende 
strålebeskyttelsesordning sikrer en 
passende beskyttelse af økosystemer i det 
menneskelige miljø mod skadevirkninger 
af eksponering for stråling. Det 
overordnede formål med de 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger, der er 
blevet truffet, har været at beskytte 
økosystemer mod eksponering for 
stråling, som ville have skadevirkninger 
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for bestande af en art (i modsætning til 
individuelle organismer).
Radioaktivt affald skal forvaltes, således 
at det sikres, at fremtidige generationer 
ikke pålægges en urimelig byrde. De 
generationer, der producerer affaldet, 
skal således søge og anvende sikre, 
praktisk gennemførlige og miljøvenlige 
løsninger, der sikrer en langsigtet 
affaldsforvaltning. Produktionen af 
radioaktivt affald skal begrænses til det 
praktisk mulige niveau gennem passende 
designmæssige foranstaltninger og 
procedurer som f.eks. genbrug og 
genanvendelse af materiale.
Princip 8: Forebyggelse af ulykker -
Medlemsstaterne sikrer, at der træffes alle 
praktiske tiltag til forebyggelse og 
afhjælpning af atom- eller 
strålingsulykker.
De mest skadelige virkninger forbundet 
med anlæg og aktiviteter har været 
forårsaget af tab af kontrol over en 
nuklear reaktorkerne, nuklear 
kædereaktion og stråling forårsaget af 
radioaktiv strålekilde eller anden 
strålekilde. For at sikre en meget lille 
sandsynlighed for en skadelige ulykke, 
skal der træffes foranstaltninger til:
- at forebygge fejl eller unormale 
driftsbetingelser (herunder brud på 
sikkerheden), som kan føre til et sådant 
kontroltab;
- at forebygge eskaleringen af sådanne 
fejl og unormale driftsbetingelser, der 
opstår;
- at forebygge tabet af eller tabet af 
kontrol over en radioaktiv kilde eller 
anden strålekilde.
Det vigtigste middel til forebyggelse og 
afhjælpning af følgerne af ulykker er 
"dybdeforsvar". Dybdeforsvar er primært 
baseret på en kombination af en række på 
hinanden følgende og uafhængige 
beskyttelsesniveauer, der skal svigte, 
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inden der kan ske skadelige virkninger på 
mennesker og miljøet. Hvis et 
beskyttelsesniveau eller en 
beskyttelsesbarriere svigter, vil det 
efterfølgende niveau eller barriere sikre 
beskyttelsen. Hvis dybdeforsvaret 
gennemføres korrekt, sikrer det, at ingen 
enkeltstående teknisk, menneskelig eller 
organisatorisk fejl kan medføre skadelige 
virkninger, og at det er meget 
usandsynligt, at der indtræffer de 
kombinationer af fejl, der kan medføre 
betydelige skadevirkninger. Det er en 
forudsætning for dybdeforsvaret, at de 
forskellige forsvarsniveauers effektivitet 
er indbyrdes uafhængige.
Dybdeforsvaret sikres ved en passende 
kombination af:
- et effektivt forvaltningssystem, hvor 
ledelsen i høj grad er indstillet på at 
fremme sikkerheden, og en stærk 
sikkerhedskultur; 
- passende valg af placering og 
indarbejdelse af gode designmæssige og 
tekniske funktioner, der sikrer 
sikkerhedsmarginer, diversitet og 
redundans, navnlig gennem:
a) design, teknologi og materialer af høj 
kvalitet og pålidelighed;
b) kontrol-, begrænsnings- og 
beskyttelsessystemer og 
overvågningsfunktioner;
c) en passende kombination af iboende og 
tekniske sikkerhedsfunktioner.
- omfattende driftsprocedurer- og praksis 
samt procedurer for ulykkeshåndtering.
Der skal på forhånd fastlægges 
procedurer for ulykkeshåndtering, således 
at der skabes mulighed for at genvinde 
kontrollen over en nuklear reaktorkerne, 
en nuklear kædereaktion eller anden 
strålekilde i tilfælde af kontroltab og for 
at afhjælpe eventuelle skadevirkninger.
[Princip 9]
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[Princip 10]
----------------------------------------------------------------------------

1 Teksten i bilaget er hentet fra IAEA's 
grundlæggende sikkerhedsprincipper -
Fundamental Safety Principles - Safety 
Fundamentals No. SF-1, 2006. Såfremt et punkt i 
de grundlæggende sikkerhedsprincipper ikke er 
relevant for dette direktiv, anføres punktet i 
parentes som et pro memoria.

Or. en

Begrundelse

Teksten i bilaget er hentet fra IAEA's grundlæggende sikkerhedsprincipper - Fundamental 
Safety Principles - Safety Fundamentals No. SF-1, IAEA, 2006, der er blevet formelt 
omarbejdet for at tilpasse bestemmelserne til medlemsstaternes forpligtelser. Der er desuden 
kun blevet bibeholdt de IAEA-principper, der indfører nye bestemmelser, dvs. hvor der ikke er 
tilsvarende bestemmelser i konventionen om nuklear sikkerhed, eller som ikke allerede er 
omfattet af direktivet eller af EU-lovgivningen - som. f.eks. ovennævnte direktiv 
96/29/Euratom om grundlæggende sikkerhedsnormer.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag til direktiv tager sigte på at genstarte bestræbelserne på at opstille 
fælles EF-rammer for nuklear sikkerhed, der blev indledt i 2003.

Formålet er at etablere EF-rammebestemmelser om nuklear sikkerhed på grundlag af en 
række operationelle mål, herunder udbygning af de nationale tilsynsmyndigheders rolle, 
styrkelse af deres uafhængighed og sikring af en høj grad af gennemskuelighed omkring 
nukleare anlægs sikkerhed. I dette forslag nedfældes principperne i de vigtigste eksisterende 
internationale instrumenter såsom konventionen om nuklear sikkerhed og det 
sikkerhedsarbejde, der udføres af Det Internationale Atomenergiagentur.

Ordføreren glæder sig meget over dette forslag, der bidrager til at styrke den nuværende EF-
retlige ramme for at forbedre gennemskueligheden og forvaltningen af nukleare aktiviteter.
Europa-Parlamentet har konsekvent understreget1 det presserende behov for hurtigst muligt at 
udarbejde en solid lovgivning og vedtage konkrete foranstaltninger på EU-plan på områderne 
nuklear sikkerhed, håndtering af radioaktivt affald og nedlukning af kernekraftanlæg. Dette er 
navnlig vigtigt i lyset af betydningen af nuklear energi, som produceres i 15 ud af 27 
medlemsstater, og som dækker omkring en tredjedel af elektricitetsbehovet i EU. Nuklear 
energi vil desuden sandsynligvis komme til at spille en større rolle, idet kerneenergi relativt 
set oplever en "renæssance" - seks nye reaktorer er under opførelse i fire medlemsstater - og i 
lyset af kraftværkernes forlængede levetider. Nuklear energi er desuden en af de vigtigste 
forudsætninger for opfyldelsen af målet om en uafhængig energipolitik i EU og om 
mindskelse af CO2-udledningen som led i bekæmpelsen af klimaændringer.

Ordføreren understreger i denne forbindelse, at selv om det er op til medlemsstaterne at 
beslutte, om kerneenergi skal indgå i deres energimix, spiller EU en vigtig rolle med hensyn 
til at sikre, at denne energikilde udvikles og reguleres på grundlag af stramme regler og 
rammebestemmelser baseret på Euratomtraktaten. Det er nu blevet klart fastslået, at 
Kommissionen har kompetence inden for nuklear sikkerhed i henhold til artikel 31 og 32 i 
Euratomtraktaten med det formål at indføre "ensartede sikkerhedsnormer til beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes sundhed og overvåge deres anvendelse", hvilket bekræftes 
af EF-Domstolens afgørelse i sag C-29/99, Kommissionen mod Rådet2.

Kommissionens tilgang baner desuden vej for udviklingen af lovgivning med harmoniserede 
standarder for nuklear sikkerhed og afledt lovgivning, der kan danne grundlag for 
medlemsstaternes nationale regler om nuklear sikkerhed. Dette er også af afgørende 
betydning for samarbejdsaftalerne om nuklear sikkerhed, kontrol af nukleare materialer og 
bistand til tredjelande inden for rammerne af Euratom med henblik på at sikre, at alle nukleare 
aktiviteter forløber efter de højeste sikkerhedsstandarder. Dette forslag øger således den 
internationale troværdighed af Euratoms bidrag til fremme af nuklear sikkerhed.

                                               
1 Maldeikis-betænkningen om evaluering af Euratom - 50 års europæisk nuklear politik (A6-0129/2007 af 
2.4.2007); Reul-betænkningen om konventionelle energikilder og energiteknologi (A6-0348/2007 af 
24.10.2007).
2 Sag C-29/99, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Rådet for Den Europæiske Union, Sml. 
2002, s. I-11221.
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ORDFØRERENS ANBEFALINGER

I - Politisk valgmulighed

Kommissionen har valgt at udarbejde en fællesskabslovgivning, som fastsætter en fælles 
ramme på grundlag af eksisterende internationale regler, der allerede er udviklet af IAEA, 
suppleret med yderligere krav til nye kernekraftværker, med det formål at opnå, bevare og 
løbende forbedre den nukleare sikkerhed i Fællesskabet. I denne ramme indføres 
sikkerhedsprincipper, og der stilles krav til medlemsstaterne om at vedtage lovgivnings- og 
forskriftsmæssige rammer for regulering og overvågning af nukleare anlæg, navnlig gennem
udarbejdelse af nationale sikkerhedskrav, et system for udstedelse af tilladelser for nukleare 
anlæg, en uafhængig tilsynsmyndighed og et system for overvågning og vurdering af og 
kontrol med nukleare anlæg.

(i) Ordføreren er generelt enig i den valgte tilgang, idet der tages fuldt ud hensyn til 
subsidiaritetsprincippet på et område, hvor der er delt kompetence med medlemsstaterne.
Denne tilgang sikrer desuden, at der er tilstrækkeligt råderum til at gennemføre direktivet, og 
at sikkerhedsprincipperne defineres i fællesskab (de principper, der henvises til i direktivet). 
Det overlades til medlemsstaterne at vedtage de nødvendige foranstaltninger, og de har i 
denne forbindelse mulighed for at vedtage strengere regler.

Denne tilgang er i overensstemmelse med princippet om nationalt ansvar for sikkerheden i 
nukleare anlæg og princippet om, at det primære ansvar for et nukleart anlægs sikkerhed 
påhviler tilladelsesindehaveren under kontrol af en uafhængig tilsynsmyndighed.

Ordføreren foreslår i denne forbindelse en lille forbedring gennem en ændring af forslagets 
struktur, der i højere grad afspejler regel- og ansvarshierakiet i forbindelse med etableringen 
af en national lovgivningsramme, den uafhængige tilsynsmyndigheds rolle, principperne for 
og krav til vedtagelse og tilladelsesindehaverens ansvar.

(ii) Ordføreren er overbevist om, at rammedirektivet samtidig sikrer en reel harmonisering af 
sikkerhedsprincipperne, idet medlemsstaterne i forslaget opfordres til at respektere IEAE-
principperne og til at opfylde forpligtelserne i konventionen om nuklear sikkerhed, der er 
indgået i IAEA-regi. Dette viser, at Kommissionen anerkender, at de nødvendige regler 
allerede er fastlagt på internationalt plan, og at de er veludviklede. De udgør et godt grundlag 
for fællesskabsret, der således skal sikre en reel og harmoniseret gennemførelse i 
medlemsstaterne.

Ordføreren er også enig i, at IAEA's standarder, metoder og retningslinjer er en fornuftig 
ramme for bedste praksis på internationalt plan, der danner grundlag for de fleste nationale 
krav. Formålet med at indføre disse i EU-lovgivningen er at sikre opfyldelsen af 
forpligtelserne på EU-plan og at give Kommissionen de nødvendige redskaber til at 
kontrollere og håndhæve overholdelsen af disse regler og sikre, at de nationale lovgivninger 
er i overensstemmelse med direktivets bestemmelser.

II - Troværdigheden i forbindelse med harmoniseringen af sikkerhedsreglerne

(i) Ordføreren lægger vægt på at sikre tilsynsmyndighedens reelle uafhængighed.
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Direktivforslagets grundlæggende merværdi er styrkelsen af tilsynsmyndighedens rolle i 
national lovgivning. Ordføreren mener, at myndighedens rolle bør defineres bedre, og at den 
bør være mere uafhængig. Dette vil sikre dens legitimitet ved at give den beføjelse til at træffe 
alle nødvendige hasteforanstaltninger, herunder til at inddrage et nukleart anlægs 
driftstilladelse (jf. den omformulerede artikel 4).

(ii) EU-lovgivningens retssikkerhed

De grundlæggende principper, krav og retningslinjer, der er opstillet af IAEA, udgør et 
regelsæt og en praksissamling, som EU-lovgivningen og de nationale sikkerhedskrav bør 
baseres på. Kommissionen anerkender navnlig, at de 10 grundlæggende principper, der blev 
offentliggjort af IAEA i 2006, er fælles principper, der bør danne grundlag for fastsættelsen af 
medlemsstaternes sikkerhedskrav. Idet der udelukkende er tale om ikkebindende 
retningslinjer, mener ordføreren dog ikke, at de kan indføres i EU-lovgivningen ved blot at 
henvise til IAEA's serie om sikkerhedsstandarder i dette direktiv. Ordføreren mener derfor, at
et bilag med de grundlæggende sikkerhedsprincipper bør indsættes i direktivet. En klar fordel 
ved denne tilgang er, at den skaber større retssikkerhed på EU-plan og sikrer retsgrundlaget 
for gennemførelse af disse principper og en effektiv harmonisering på EU-plan.

Med hensyn til de forpligtelser, der følger af konventionen om nuklear sikkerhed, glæder 
ordføreren sig over den direkte henvisning i direktivet til de forpligtelser, som 
medlemsstaterne har indgået.

Den rolle, som WENRA og Gruppen på Højt Plan har fået tildelt i forbindelse med 
tilpasningen og udviklingen af yderligere sikkerhedskrav til "nye reaktorer", er uklar.
Ordføreren er mindre bekymret over disse ad hoc-gruppers rolle (WENRA er en uformel 
sammenslutning af nukleare tilsynsmyndigheder) end over det forhold, at 
sikkerhedsniveauerne og -standarderne for fremtidige teknologier endnu ikke er blevet 
fastlagt. Det er næppe muligt at foregribe resultaterne af denne proces i direktivet og pålægge 
medlemsstaterne at gennemføre disse. Denne proces er efter ordførerens opfattelse en kilde til 
retlig usikkerhed. Ordføreren mener, at medlemsstaterne snarere bør opfordres til at gå videre 
med den løbende forbedring af sikkerhedsstandarderne i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet. Når medlemsstaterne tager hensyn til bedste praksis og erfaringer og 
til den teknologiske udvikling og forbedringer, vil harmoniseringen være et "kapløb mod 
toppen", idet sikkerhedsstandarderne øges og der løbende gennemføres forbedringer.

III - Åbenhed

(i) Det er nødvendigt at styrke den nuværende retlige ramme for at øge åbenheden og 
offentlighedens accept.

Ordføreren støtter henvisningen til de relevante internationale konventioner. Der skal også 
udarbejdes en række bestemmelser på dette område for at sikre adgang til information, 
offentlig deltagelse og åbenhed i national, international og grænseoverskridende 
sammenhæng i lighed med Århuskonventionen eller Espookonventionen. Ved at opfordre 
medlemsstaterne til at opfylde deres forpligtelser giver direktivet Kommissionen de 
nødvendige redskaber til at sikre, at medlemsstaterne på effektiv vis skaber åbenhed omkring 
beslutningsprocessen og kontrolresultaterne på sikkerhedsområdet.
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(ii) Kontrol, indberetning og åbenhed og aktindsigt er efter ordførerens opfattelse de vigtigste 
elementer i rammedirektivet.

Ordføreren understreger, at Europa-Parlamentet skal inddrages i spørgsmål vedrørende 
Euratomtraktatens bestemmelser, og Europa-Parlamentet skal navnlig forsynes med redskaber 
til at holde sig nøje informeret om og følge aktiviteterne på området for nuklear sikkerhed.

Kommissionen bør holde Europa-Parlamentet tilstrækkeligt orienteret om de regelmæssige 
beretninger om gennemførelsen af direktivet i henhold til artikel 11, og hyppigheden heraf bør 
tilpasses kravene i konventionen om nuklear sikkerhed og revisionen heraf.

Både beretninger og peer reviews bidrager til at identificere bedste praksis på forskellige 
områder og til at styrke den løbende forbedring af nuklear sikkerhed i Fællesskabet. Europa-
Parlamentet skal inddrages i denne proces.

Af ovenstående grunde ønsker ordføreren at ændre Kommissionens forslag.
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