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BEGRUNDELSE 

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET  

1.1. Baggrunden for og formålet med forslaget 

Efter den vellykkede vedtagelse  af direktivet om nukleare an lægs nukleare sikkerhed indgår 
udarbejdelsen af et revideret forslag til lovg ivning om håndtering af brugt nukleart brændsel 
og radioaktivt affald i Kommissionens arbejdsprogram for 2010 (punkt 2010/ENER/021). 

Forslaget til direk tiv fastsætter en retlig  ramme på EU-plan for håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald. Det er en revision af Kommissionens  f orslag til Rådets 
direktiv (Euratom) om håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald1.  

Alle medlemsstater har radioaktivt affald. Det frembringes i forbindelse med mange gavnlige 
aktiviteter såsom elektricitetsproduktio n i atomkraftværker og en række  
radioisotopanvendelser inden for medicin, industri, landbrug, forskning og uddannelse.  

Driften af atomreaktorer frembringer også brugt  nukleart brændsel. Der findes i øjeblikket to 
muligheder for håndtering af brugt (dvs. best rålet) brændsel, nem lig oparbejdning for at 
genindvinde plutonium  og uran til muligt genb rug eller m idlertidig oplagring og eventuelt 
direkte deponering, hvis det brugte  brændsel betragtes som affald som en del af den nationale 
politik. Selv hvis det brugte brændsel oparbejdes2, er der dog stadig det "endelige affald", dvs. 
adskilt, forglasset affald indeholdende den ik kegenbrugte del, som også skal deponeres. Over  
halvdelen af m edlemsstaterne har atom kraftværker. Atom kraftværker er under opførelse og 
nedlægges, og der er planer om nyopførelser i en række medlemsstater. 

Afhængigt af affaldets karakt eristika (dvs. indholdet af ra dionukleider) kr æves særlige 
foranstaltninger for at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod de farer, der er forbundet 
med ioniserende stråling. Det grundlæggende princip i forb indelse m ed håndtering af 
radioaktivt affald er ind eslutning og isolering fra m ennesker og biosfæ ren i den tid, affaldet 
indebærer en strålingsfare. Denne fa re mindskes med tiden som  følge af  radioaktivt henfald. 
Isolation sikres via en række kunstige beskytte lsesbarrierer, og når der er tale om  m ere 
langlivet affald også af egenskaberne i den klippe, hvor affaldet deponeres.  

Radioaktivt af fald klassif iceres i lav-, m ellem- og højradioak tivt af fald alt ef ter dets 
aktivitetsniveau. Der kan også sondres m ellem kortlivet og langliv et rad ioaktivt affald 3. 
Kortlivet lav- og m ellemradioaktivt affald d eponeres ty pisk i dep oneringsanlæg nær  
overfladen. Med hensy n til hø jradioaktivt af fald er der de rimod videnskabelig og teknisk  
enighed på verdensplan om , at dyb geologisk deponering er den sikreste og m est velegnede 
løsning4. 

I EU udgøres over 85 % af det fre mbragte ra dioaktive affald af kortlivet lav- og 
mellemradioaktivt affald, omkring 5 % af langlivet lav- og mellemradioaktivt affald og under 

                                                 
1 Kommissionens o prindelige forslag 2 003 ( KOM(2003) 32 e ndelig udg.) og re videret u dgave 2004 

(KOM(2004) 526 endelig udg.). 
2 Via såvel traditionelle som avancerede brændelscykluspraksisser. 
3 Kommissionens h enstilling af 15 . september 199 9 om et  k lassificeringssystem fo r fast rad ioaktivt 

affald, EFT L 265 af 13.10.1999, s. 37. 
4 OECD-NEA Radioactive Waste Management Committee: "Collective Statement on Moving Forward to 

Geological Disposal of Radioactive Waste", ISBN 978-92-64-99057-9. 
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10 % af højradioaktivt affald, som omfatter såvel forglasset affald fra oparbejdning som brugt 
nukleart brændsel, der betragtes som affald5. 

Uanset hvordan frem tiden for atomkraft og andr e anvendelser ser ud, er der behov for at 
gennemføre deponering som  slutpunktet i håndt eringen af eksister ende og fre mtidigt 
radioaktivt affald for at garantere sikkerheden på lang sigt. 

Midlertidig oplagring er en vigtig  fase i den samlede håndtering af radioaktivt affald, navnlig 
for brugt nukleart bræ ndsel og højradioaktivt affald, idet affaldet nedkøles effektivt, og 
strålingsniveauerne nedbringes, hvorved affaldet  bliver m ere sikkert at håndtere. Der er 
imidlertid også bred enighed om, at oplagring af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, 
herunder langtidsoplagring, kun er en foreløbig løsning, der kræver en aktiv og perm anent 
institutionel kontrol. På længere sigt ka n kun deponering m ed dens iboende passive 
sikkerhedskarakteristika sikre beskyttelse mod alle potentielle farer. 

Landene har i sidste ende ansvaret for håndter ingen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald. Desuden er det et bredt accepteret et isk princip, at samfundet bør undgå at pålægge 
fremtidige generationer urimelige byrder, og dette lægger byrden i tilknytning til en passende 
håndtering af alt eksisterende affald på den nuværende generati on, som  har nydt godt af 
atomkraft eller medicinske indgreb. 

Trods disse overvejelser har de  fleste lande endnu ikke tru ffet vigtige beslutninger m ed 
hensyn til håndteringen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. Dette gælder navnlig 
brugt nukleart brændsel og højradioaktivt a ffald. Kun en håndfuld m edlemsstater har 
veletablerede programm er for gennemførelse  af deponering. Konse kvenserne af denne 
forsinkelse er, at frem tidige generationer pålægges byrden med at gennemføre deponering og 
med at vedligeholde m idlertidige oplagringsfac iliteter. Risiciene i tilknytning hertil er 
indlysende – m anglende finansiering, m anglende ekspertise, forstyrrelse som  følge af 
uforudsete samfundsændringer, terrortrusler osv.  

Sikker håndtering af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel i alle faser fra 
frembringelse til deponering kræver en national ramme, der  sikrer politisk engagem ent, en 
klar fordeling af ansvaret og  sik ring af, at  tilstrækkelige videnskabelige, tekniske og 
finansielle ressourcer er tilgængelige, når der er behov herfor. På grund af spørgsmålets meget 
følsomme karak ter m å inform ation af  offentligheden og dens deltagelse i  
beslutningsprocesserne også sikres.  

Det gener elle m ål m ed dette  f orslag er de rfor at f astsætte en re tlig ra mme på EU-plan f or 
håndtering af brugt nukleart brænds el og radioaktivt affald som  en integrerende del af en 
sikker brug  af atom energi til elek tricitetsproduktion og af ionisere nde stråling inden for  
medicin, industri, landbrug, forskning og uddannelse.  

Følgende er nødvendigt for at nå det generelle politiske mål: 

– at sikre, at arbejdstagerne og befolkni ngen beskyttes mod farer i forbindelse m ed 
ioniserende stråling nu, i fremtiden og på tværs af nationale grænser  

– at indføre de højeste sikkerhedsstandarder fo r håndtering af radioaktivt affald og brugt 
nukleart brændsel 

– at undgå at pålægge fremtidige generationer urimelige byrder 

                                                 
5 Beretning fra Ko mmissionen til Eu ropa-Parlamentet o g Råd et - Sjette rap port o m statu s fo r 

forvaltningen af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel i Den Europæiske Union KOM(2008) 542 
endelig, SEK(2008)2416. 
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– at opnå et vedvarende politisk engagem ent i håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald på lang sigt 

– at sikre, at politiske beslutninger omsættes til klare bestemmelser for gennemførelse af alle 
skridt i håndteringen af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel fra frem bringelse til 
deponering 

– at opnå og opretholde løbende forbedringer af håndteringssystemet ba seret på en trinvis 
beslutningstagning og social accept 

– at sikre passende og gennem sigtigt forvaltede finansielle ressourcer, der er tilgængelige, 
når der er behov herfor, i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler. 

1.2. Eksisterende retsakter, der berører håndteringen af radioaktivt affald og brugt 
nukleart brændsel - subsidiaritet 

Fællesskabets kom petencer m ed hensyn til brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald 
stammer fra de civile nukleare aktiviteter, der er omfattet af Euratom traktaten. I henhold til 
artikel 2, litra b), i Euratom traktaten skal der fastsættes  ensartede sikkerhed snormer til 
beskyttelse af befolkningens og arbejdstagerne s sundhed. I artikel 30 bestemm es det, at der i 
Fællesskabet skal indf øres grund læggende norm er til b eskyttelse a f bef olkningens og  
arbejdstagernes sundhed m od de farer, som  er forbundet m ed ioniserende stråling, og i 
henhold til artikel 37 skal hve r m edlemsstat forsyne Komm issionen m ed alle alm indelige 
oplysninger vedrørende planer om deponering af radioaktivt spild i enhver form. 

I overensstemm else m ed EU- Domstolens retspraksis udgør bestemmelserne i 
Euratomtraktatens kapitel 3 om  sundhed og sikkerhed et sammenhænge nde hele, der giver 
Kommissionen bef øjelser af  ret betr agteligt omfang til at b eskytte bef olkningen og  m iljøet 
mod risici for radioaktiv kontaminering6. På baggrund af Domstolens banebrydende afgørelse 
i sag C-29/99 kan de eksister ende grundlæggende sikkerhedsnor mer, der hovedsagelig sigter 
mod beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed m od de farer, som er forbundet 
med ioniserende stråling, "suppleres" i Eura tomtraktatens betydning m ed sikkerhedskrav 
vedrørende sikker håndtering af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel. 

Spørgsmålet om  håndtering af brugt nukleart bræ ndsel og radioaktivt affa ld er helt klart et 
område, hvor national lovgivning skal suppler es m ed lovgivning på EU-plan på grund af 
sikkerhedens grænseoverskridende aspekt. Samtidig skal Kommissionen i henhold til reglerne 
for det indre marked sikre ensartede spilleregler for at undgå konkurrenceforvridning. 

Den eksisterende europæiske lovgivning omfa tter dog ikke alle akti viteter og anlæg i  
tilknytning til håndteringen af brugt nukleart brændsel og radioa ktivt affald. Aspekter såsom 
nationale politikker og gennemfør elsen af disse sa mt information af offentligheden og dens  
deltagelse i beslutningstagningen er ikke medtaget. 

                                                 
6 Sag C-187/87, Sml. 1988, s. 5013, og sag C-29/99, Sml. I 2002, s. 11221. 
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Rådets direktiv om  EF-ramm ebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed 
(direktivet om nuklear sikkerhed) 7 omfatter kun oplagringsanlæg til brugt nukleart brændsel 
og andre oplagr ingsanlæg til rad ioaktivt affald, der bef inder sig på det samm e sted, og som 
har direkte tilknytning til nukleare  anlæg. Det fastslås dog, at det også er vigtigt at sørge for  
en sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, bl.a. i lagerfaciliteter og 
på deponeringsanlæg. Forslaget t il direktiv om håndtering af  brugt nukleart bræ ndsel og 
radioaktivt affald er således et logisk næste skridt efter direktivet om nuklear sikkerhed. 

Af andre retsakter på EU-plan, der er relevante for håndteringen af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald, kan nævnes en fællesskabsordning for hurtig  udveksling af inform ation i  
tilfælde af  strå lingsfare8, kontrol m ed lukkede højaktive strålekilder og ukontrollerede 
strålekilder9, herunder strålekilder, som  ikke længere skal anvendes, håndtering af affald fra 
udvindingsindustrien10 (omfatter ikke aspekter i tilknytni ng til radioaktivite t) og overvågning 
af og kontrol m ed overførsel af radi oaktivt affald og brugt brændsel 11,12. Der findes også en 
henstilling fra Kommissionen om håndteringen af de f inansielle ressourcer til nedlæggelse af 
nukleare anlæg og til håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald13. 

På inte rnationalt p lan h ar Det In ternationale Atom energiagentur (IA EA) i sam arbejde m ed 
andre organisationer udvi klet sikkerhedsstandarder, som  i kke er juridisk bindende, og hvis 
indarbejdelse i national lovgivning er frivillig . Alle EU-m edlemsstater er m edlemmer a f 
IAEA og deltager i vedtagelsen af disse standarder. 

Den fælles konvention om sikker håndtering af br ugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, 
der er indgået inden for ramm erne af IAEA, er den mest betydningsfulde internationale aftale 
på dette om råde. Der findes dog ingen sanktioner for manglende overholdelse. Selv om  alle 
EU-medlemsstaterne (u ndtagen Malta) og Euratom  er kontrahere nde parter, garanterer de 
internationalt vedtagne principper og kra v, der er fastsat i den fælles konvention og de 
tilhørende IAEA-sikkerhedsstandarder, derfor ikke en ensartet strategi på EU-plan.  

For at sikre gennemførelsen af internationalt vedtagne principper og krav til håndtering af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald gøres de i forslaget til direktiv juridisk bindende 
og eksigible. Der fastsættes derfor specifikke krav til anvendelsesområde, indhold og revision 
af nationale programmer for håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. 

Den grundlæggende strategi sv arer til den, der fø lges i direk tivet om nuklear s ikkerhed, dvs. 
den er forankret i de nationa le tilsynsm yndigheders kom petence og i de internationalt 
anerkendte principper og krav i IAEA' s sikk erhedsstandarder og den fælles konvention, 
hvorved enhver ekstrabyrde på medlemsstaternes myndigheder nedbringes til et minimum. 

Ved forslaget til direktiv gennemføres de højes te sikkerhedsstandarder  for håndteringen af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald på en sammenhængende måde, og det vil derved 
være et eksem pel og benchm ark for tredjela nde og tredjeregioner. Det sikrer, at der 
gennemføres en deponering af radioaktivt affald uden unødig forsinkelse. 

                                                 
7 Rådets direktiv 2009/71/Euratom, EUT L 172 af 2.7.2009, s. 18–22. 
8 EFT L 371 af 30.12.1987, s. 76. 
9 EUT L 346 af 31.12.2003, s. 57. 
10 EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15. 
11 EUT L 337 af 5.12.2006, s. 21. 
12 EUT L 338 af 17.12.2008, s. 69. 
13 EUT L 330 af 28.11.2006, s. 31. 
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2. HØRING AF DE BERØRTE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE 

Ved udarbejdelsen af det reviderede forslag gennemførte Kommissionen en bred høring via 
forskellige EU-initiativer som reaktion på en anmodning fra Rådet14.  

I høringen deltog regeringer, nationale tilsyn smyndigheder, organisationer, der forvalter 
radioaktivt affald, producenter af radioaktivt affald og andre i m edlemsstaterne sammen med 
de forskellige europæiske institutioner, ikke statslige organisationer og andre partnere. Der 
blev taget hensyn til et deta ljeret bidrag fra European Nuclear Safety Regulators Group 
(ENSREG). Dette var af central betydning på  grund af den specifikke kom petence, som 
ENSREG er i besiddelse af, id et den rep ræsenterer de  n ationale nukleare tilsyns- eller  
sikkerhedsmyndigheder i alle medlemsstater, både nukleare og ikkenukleare.  

Der blev lagt særlig v ægt på den samfunds mæssige dim ension via en række offentlige 
høringer, herunder m ålrettede Eurobarom eterundersøgelser15 og en åben of fentlig høring 16. 
Radioaktivt affald giver anledni ng til stor bekym ring blandt EU's borgere i forbindelse m ed 
den fortsatte brug af atomenergi. Et stort flertal går endvidere ind for lovgivning på europæisk 
plan. 

I en grundig konsekvensanalyse blev det konkludere t, at manglen på bindende EU-lovgivning 
sandsynligvis vil føre til, at centrale beslutninger udskydes m ed potentielt negative 
miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser, herunder urimelige byrder på fremtidige 
generationer og muligvis konkurrenceforvridning på elmarkedet.  

I modsætning hertil vil bindende EU-lovgivning resultere i et ensa rtet højt sikkerhedsniveau i 
forbindelse med håndteringen af brugt nukleart brændsel og radi oaktivt affald på EU-plan på 
lang sigt uden at pålægge fre mtidige generationer urimelige byrder eller ødelægge frem tidige 
generationers mulighed for at opfylde deres egne behov.  

3. FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER 

Direktivets m ål er som anført i artikel 1 f astsættelse af  en ramm e på f ællesskabsplan f or 
ansvarlig håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, idet det sikres, at 
medlemsstaterne træffe r passende nationale  foranstaltninger for at sikre et højt 
sikkerhedsniveau og opretholde og fremme information af offentligheden og dens deltagelse.  

Dets anvendelsesområde (artikel 2) omfatter alle faser af håndter ingen af brændsel brugt til 
civile formål og radioaktivt affald fra fre mbringelse til deponering, men ikke håndteringen af 
særlige typer affald såsom  auto riserede frigivelser og affald fra udvindingsindustrierne, der 
kan være radioaktivt, id et disse typ er affald allerede er omfattet af eksisterende europæis k 
lovgivning17,18. 

                                                 
14 Rådets konklusioner juni 2004 om nuklear sikkerhed og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og 

radioaktivt affald, 10823/04. 
15 Særlig Eurobarometerundersøgelse 297 (2008) og særlig Eurobarometerundersøgelse 324 (2010). 
16 http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm 
17 EFT L 159 af 29.6.1996, s.1. 
18 EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15. 

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm
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Der blev lagt særlig vægt på at sikre, at direk tivet er i ov erensstemmelse med eksisterende 
europæisk lovgivning, m ens de internationalt ve dtagne principper og krav, der er fastsat i 
IAEA's sikkerhedsstandarder og den fælles konven tion, gøres juridisk bindende og eksigible. 
De def initioner, der f indes i artikel 3, er således i overensstemm else m ed definitionerne i 
såvel den eksisterende europæiske lovgivning som i IAEA' s sikkerhedsglossar (den fælles 
konvention)19. 

De generelle principper for en sikker og bæredy gtig håndtering af brugt  nukleart brændsel og 
radioaktivt affald er fastlagt i artikel 4. 

Der er også blevet lagt særlig væ gt på  at  s ikre, a t for slaget ti l di rektiv e r for eneligt me d 
direktivet o m nuklear s ikkerhed, s å alle an læg til håndterin g af brugt nukleart bræ ndsel og 
radioaktivt af fald har det samme sikkerhedsniveau. Med henblik herpå er strukturen 
i forslaget til direktiv og i di rektivet om nuklear sikkerhed ens,  særlig i artikel 5-7, 9, 12 og 
16-18. 

Forpligtelserne i tilknytning til anvendelse af de generelle principper omfatter: 

– en national ramm e for håndtering af  brugt nuklea rt brændsel og radioaktivt affald på lang 
sigt (artikel 5) 

– en kom petent tilsynsmyndighed inden for hå ndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald (artikel 6) 

– tilladelsesindehavere har det primære ansvar for sikkerheden (artikel 7) 

– undervisning og uddannelse for at opnå den krævede ekspertise og de krævede færdigheder 
(artikel 9)  

– gennemsigtighed i beslutningstagningen om håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald (artikel 12).  

På grund af de særlige karakteristika i forbi ndelse m ed håndtering af radioaktivt affald 
indføres der også særlige forpligtelser: 

– I artikel 8 fastsættes sikkerhedsstrategien, her under kravene til en sikkerhedsmæssig 
risikoanalyse og en underbyggende sikkerhed svurdering af anlæg og aktiviteter i  
tilknytning til håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. 

– Artikel 10 vedrører behovet for at sikre, at der er tilstrækkelige f inansielle ressourcer til 
håndtering af brugt nukleart br ændsel og radioaktivt affal d, når der er behov herfor i 
overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler. 

– Artikel 11 søger at sikre en passende kvalitet af sikkerheden. 

Der er m edtaget en betinget række krav til de nationale programmer for håndtering af 
radioaktivt affald og brugt nukl eart brændsel, der er nødvendige for at opfylde målene og 
kravene. 

– Artikel 13 indeholder de grundlæggende krav til nationale programmer. 

– I artikel 14 introduceres indholdet af et nationalt program. 

– I artikel 15 kræves det, at de nationale programmer skal indberettes til Kommissionen.  

                                                 
19 http://www-ns.iaea.org/stan dards/safety-glossary.htm 
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Nogle afsluttende bestemmelser: 

– I artikel 16 fastsættes indberetningskrav, der er forenelige m ed indberetningsmekanismen 
i direktivet om  nukl ear sikkerhed. Medl emsstaterne oplyser  Komm issionen om 
gennemførelsen af forslaget til direktiv, idet de benytter sig af indberetningsprocesserne i 
den fælles konvention. På grundlag af m edlemsstaternes rapporter forelægger 
Kommissionen en statusrappor t f or Rådet og Europa-P arlamentet. Medlem sstaterne 
gennemfører en internationa l peer review af deres na tionale ramm er og na tionale 
programmer m ed det form ål at nå de kræved e høje standarder i håndteringen af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald. Resultaterne af enhver peer review skal rapporteres 
til medlemsstaterne og Kommissionen, når de foreligger. 

– I artikel 17 fastsættes kravene til gennemførelse af forslaget til direk tiv i den na tionale 
lovgivning. 

– I artikel 18 og 19 fastsættes ikrafttrædelsesdatoen for forslaget til direktiv og adressaterne. 

4. BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER 

Der er ingen konsekvenser for EU's budget.  
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2010/0306 (NLE) 

Forslag til 

RÅDETS DIREKTIV 

om håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —  

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

under henvisning til forslag fra Europa-Komm issionen udarbejdet efter indstilling fra en 
gruppe personer udpeget af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg blandt medlemsstaternes 
videnskabeligt sagkyndige og efter høring af  Det Europæiske Økonom iske og Sociale 
Udvalg20, 

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet21 og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) I henhold til artikel 2, litra b) , i traktaten skal der indføres ensartede sikkerhedsnormer 
til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed.  

(2) Traktatens artikel 30 fastsætter, at de r skal indføres grundlæggende norm er til 
beskyttelse af befolkningens og arbejdst agernes sundhed m od de farer, som  er 
forbundet med ioniserende stråling.  

(3) Ifølge traktatens artikel 37 skal medlem sstaterne forsyne Komm issionen m ed alle 
almindelige oplysninger vedrørende planer om deponering af radioaktivt spild. 

(4) Rådets direktiv 96/29/Euratom  af 13. maj 1996 om  grundlæggende sikkerhedsnorm er 
til beskyttelse af befolkninge ns og arbejdstagernes sundh ed m od de farer, som  er  
forbundet med ioniserende strå ling, gælder alle praksiss er, som  indebærer risiko for  
ioniserende stråling, der komm er enten fra en kunstig strålekilde eller fra en naturlig 
strålekilde i de tilfælde, hvor naturligt fo rekommende radionukleider bearbejd es eller 
er blev et bearbejdet under hens yn til d eres radio aktive, fissile eller fertile 
egenskaber22. Det omf atter også  tillad te f rigivelser af materialer fra sådan ne praks is. 
Det pågældende direktivs bestemm elser er blevet supp leret m ed m ere specifik 
lovgivning. 

(5) I overensstemmelse m ed Dom stolen for Den Europæiske Unions (i det følgende  
benævnt "Dom stolen") retspraksis udgør best emmelserne i traktatens kapitel 3 om  
sundhed og sikkerhed et samm enhængende he le, der giver Komm issionen beføjelser 
af ret b etragteligt om fang til at b eskytte bef olkningen o g m iljøet mod risici f or 
radioaktiv kontaminering23.  

                                                 
20 ……… 
21 …………. 
22 EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1. 
23 Sag C-187/87, Sml. 1988, s. 5013, og sag C-29/99, Sml. I 2002, s. 11221. 
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(6) I Rådets beslutning 87 /600/Euratom af 14. december 1987 om  en fællesskabsordn ing 
for hurtig udveksling af inform ation i tilf ælde af strålingsfare24 opstilledes ramm erne 
for anmeldelse af strålingsfare og udsendelse af oplysninger, som medlemsstaterne har 
brug for til at beskytte befolkningen i t ilfælde af strålingsfare. Rådets direktiv 
89/618/Euratom af 27. novem ber 1989 om  oplysning af befolkningen om , hvorledes 
den skal forholde sig, sam t om  sundheds mæssige foranstaltninger i tilfælde af 
strålingsfare25 pålagde m edlemsstaterne a t un derrette b efolkningen i tilf ælde a f 
strålingsfare. 

(7) Rådets direktiv 2003/122/Euratom  af 22. de cember 2003 vedrører kontrol med 
lukkede højaktive strålekilder og ukontrollered e strålekilder 26, herunder strålekilder, 
som ikke længere skal anvendes.  

(8) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. m arts 2006 om håndtering 
af affald fra  udvindingsindustrien og  om  ændring af direktiv 2004/35/EF 27 omf atter 
håndtering af affald fra udvindingsindustrier,  som kan være radioa ktivt, dog ikke de 
aspekter, der er specifikke for radioa ktivitet, idet de behandles i henhold til 
Euratomtraktaten.  

(9) I Rådets direktiv 2006/117/ Euratom af 20. novem ber 2006 28 fastlægges en  
fællesskabsordning for overvågning af og kontrol m ed grænseoverskridende 
overførsler af radioaktivt affald og brugt  nukleart brændsel. De tte direktiv blev 
suppleret med Kommissionens henstilling 2008/956/Euratom af 4. december 2008 om 
kriterier for eksport af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel til tredjelande29. 

(10) I Rådets direktiv 2009/71/Euratom  af 25. juni 2009 om  EF-ramm ebestemmelser for 
nukleare anlægs nukleare sikkerhed 30 defineres m edlemsstaternes forpligtelser til at 
fastsætte og opretholde en national ramm e for nuklear sikkerhed. D ette direktiv 
vedrører navnlig nukleare anlæ gs nukleare sikkerhed, m en det fastslås, at det også er 
vigtigt at sørge for en sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald, bl.a. i lagerfacilit eter og på deponeringsanlæ g. Direktiv 2009/71/Euratom 
omfatter dog ikke alle anlæg og aspekter i t ilknytning til håndteri ng af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald. 

(11) Direktiv 85 /337/EØF om  vurdering af vi sse offentlige og private pro jekters 
indvirkning på miljøet, ændret ved direk tiv 97/11/EF, direktiv 2003/35/EF og direktiv 
2009/3131, finder anvendelse på anlæg til hå ndtering af brugt nukleart brændsel og 
anlæg til hå ndtering af radioaktivt af fald, for så vidt de er omf attet af bilag I til dette  
direktiv. 

                                                 
24 EFT L 371 af 30.12.1987, s. 76. 
25 EFT L 357 af 7.12.1989, s. 31. 
26 EUT L 346 af 31.12.2003, s. 57. 
27 EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15. 
28 EUT L 337 af 5.12.2006, s. 21. 
29 EUT L 338 af 17.12.2008, s. 69. 
30 EUT L 172 af 2.7.2009, s. 18. 
31 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40. 
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(12) I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af 
bestemte planers og  pr ogrammers virkning  på  m iljøet32 bestemm es det, at der skal  
udføres konsekvensvurderinger af alle planer  og programm er, som udarbejdes for e n 
række sektorer, og som fastsætter en ramm e f or f remtidige anlæg stilladelser til 
projekter, der er opført i bilag I og II til Rådets direktiv 85/337/EØF. 

(13) I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv  2003/4/EF af 28. janua r 2003 om  offentlig 
adgang til m iljøoplysninger33 henvises der til r adioaktivt a ffald i def initionen af  
"miljøoplysninger". 

(14) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. m aj 2003 om mulighed for 
offentlig deltagelse i f orbindelse med udarbejdelse af visse p laner og p rogrammer på 
miljøområdet34 finder anvendelse på de  planer og program mer, der er omfattet af  
direktiv 2001/42. 

(15) Kommissionens henstilling af 24. oktober 2006  om  forvaltningen af de finansielle  
ressourcer til nedlæggelse af nukleare anlæg og  til forvaltn ing af brugt brændsel og  
radioaktivt af fald35 fokuserer på finansieringens ti lstrækkelighed, dens finansiell e 
sikkerhed og dens gennemsigtighed for at sikre, at midlerne kun bruges til de tilsigtede 
formål. 

(16) I den eksisterende fællesskabslovgivning findes der ingen specifikke regler, der 
garanterer en sikker og bæredygtig hånd tering af brugt nukl eart brændsel og 
radioaktivt affald i alle faser fra frembringelse til deponering. 

(17) Den fælles konvention om sikker håndtering af  brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald (i det følgende benævnt "den fælles konvention") 36 indgået inden f or rammerne 
af IAEA, som Euratom  og næsten alle m edlemsstater er kontraherende parter i, sigter 
mod at opnå og opreth olde et hø jt sikkerhed sniveau på v erdensplan i tilkny tning til 
håndtering af brugt nukleart br ændsel og radioaktivt affald via en intensivering af 
nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde. 

(18) I 2006 op daterede IAEA hele sit ko rpus af standard er og offentligg jorde de 
grundlæggende sikkerhedsprincipper 37, som  Euratom , OECD/NEA og andre 
internationale organisationer sponsorerede i fællesskab. Som de fælles sponsorerende 
organisationer har fastslået, vil anvendelse af de grundlæggende sikkerhedsprincipper 
fremme anvendelsen af internationale sikkerhedsstandarder og sikre større  
overensstemmelse mellem de f orskellige landes ordninger. Det er de rfor ønskeligt, a t 
alle landene  tils lutter s ig og slår til lyd f or dis se princ ipper. Princ ipperne vil vær e 
bindende for IAEA i forbindelse med dens arbejde og for landene i forbindelse med 
arbejde, som IAEA bistår m ed. Lande eller sponsorerende organisationer kan vedtage 
principper efter eget skøn for anvendelse på deres egne aktiviteter. 

(19) Den fælles konvention udgør et incitament, da det ikke indebærer nogen sanktioner for 
manglende overholdelse. De sikkerheds standarder, som  IAEA har udviklet i 
samarbejde m ed Euratom, OECD/NEA og a ndre in ternationale organisationer, er 
heller ikke hverken juridisk bindende eller eksigible. 

                                                 
32 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30. 
33 EFT L 41 af 14.2.2003, s. 26. 
34 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17. 
35 EUT L 330 af 28.11.2006, s. 31. 
36 INFCIRC/546 af 24. december 1997. 
37 Grundlæggende sikkerhedsprincipper, Safety Fundamentals No. SF-1, IAEA, Wien, 2006. 
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(20) Efter Rådets opfordring til at nedsætte en EU-gruppe på højt plan som  anført 
i konklusionerne af 8. maj 2007 om  nuklear si kkerhed og sikker håndtering af brugt  
nukleart brændsel og radioaktiv t affald blev European Nuclear Safety Regulators 
Group (ENSREG) nedsat ved Komm issionens afgørelse 2007/530/Euratom  af  
17. juli 2007 om  nedsættelse af en eur opæisk gruppe på højt plan om  nukle ar 
sikkerhed og affaldshåndtering 38 for at bidrage til genne mførelsen af Fællesskab ets 
mål på området håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald.  

(21) De første konklusioner og henstillinger fra ENSREG afspejledes i Rådets resolution af 
16. decem ber 2008 om håndtering af brugt nukl eart bræn dsel og rad ioaktivt affald. 
I juli 2009 blev den første ENSREG-rapport39 forelagt for Kommissionen, og den blev 
videresendt til Europa -Parlamentet og Rådet i septem ber. Den af spejledes i Rådets 
konklusioner af 10. november 200940, hvori Rådet endvidere opfordrer Kommissionen 
til fuldt ud at udnytte E NSREG's ekspertise i forbindelse med overvejelser vedrørende 
forslag til retligt bindende  instrum enter om sikker håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald.  

(22) Europa-Parlamentet krævede harm oniserede standarder for håndtering af radioaktivt 
affald41 og opfordrede Komm issionen til at re videre de relev ante udkast ti l 
lovgivningsforslag og fremsætte et nyt forslag til direktiv om håndtering af radioaktivt 
affald42.  

(23) Der er voksende anerkendelse i Unionen og på verdensplan af behovet for en ansvarlig 
udnyttelse af atom energi, omfattende navnlig  nuklear sikkerhed. I denne forbindelse 
skal spørgsmålet om håndtering af brugt nukl eart brændsel og radi oaktivt affald tages 
op for at garantere en sikker, optimal og bæredygtig anvendelse af atomenergi. 

(24) Det er  op til m edlemsstaterne a t f astsætte deres energim ix, m en alle m edlemsstater 
frembringer radioaktivt affald, uanset om de har atom reaktorer eller ej. Radioaktivt 
affald stamm er hoveds agelig fra aktiviteter  i det nukleare brændselskredsløb såsom 
drift af atomkraftværker og oparbejdning af brugt nukleart brændsel, m en også fra  
andre ak tiviteter såso m anvendelser af  ra dioaktive isotoper inden for m edicin, 
forskning og industri.  

(25) Driften af atom reaktorer frem bringer også brugt nukleart brændsel. Den enkelte 
medlemsstat kan fastlægge sin bræ ndselskredsløbspolitik og betragte brugt nukleart 
brændsel som en værdifuld ressource, der ka n oparbejdes, eller be slutte at deponere 
det som affald. Uanset hvilken løsning der vælges, bør deponering af højradioaktivt  
affald, adskilt v ed oparbejdning, eller b rugt n ukleart bræ ndsel, der betrag tes s om 
affald, tages under overvejelse. 

(26) De samme  sikkerhedsm ål bør finde anve ndelse på håndtering af brugt nukleart 
brændsel og håndtering af ra dioaktivt affald. I e rkendelse heraf indeholder den fælles 
konvention og IAEA' s sikkerhedsstandarder de  samme forpligtelser for deponering af 
brugt nukleart brændsel som for deponering af radioaktivt affald. 

                                                 
38 EUT L 195 af 17.7.2007, s. 44. 
39 Rapport fra European Nuclear Safety Regulators Group, juli 2009. 
40 Rådets konklusioner om rapporten fra Europeans Nuclear Regulators Group af 10. november 2009. 
41 Europa-Parlamentets b etænkning o m ev aluering af  Eurato m - 5 0 års eu ropæisk nuk lear politik af 

10. maj 2007. 
42 Betænkning om evaluering af Euratom - 50 års europæisk nuklear politik, A6-0129/2007. 
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(27) Radioaktivt affald, herunder brugt nukleart brændsel, der be tragtes som affald, kræver 
langvarig indeslutn ing og iso lering fra m ennesker og  deres m iljø. Dets særlige 
karakteristika (dvs. indholdet af radionukleider) kræver særl ige foranstaltninger for at  
beskytte menneskers s undhed og m iljøet mod de farer, der er forbundet m ed 
ioniserende stråling, herunder deponeri ng i passende anlæg som slutpunktet for 
håndteringen heraf. Oplagring af radioaktivt affald, herunder langtidsopbevaring, er en 
foreløbig løsning, men ikke et alternativ til deponering. 

(28) En national klassificeringsor dning for radioaktivt affald bør støtte disse særlige  
foranstaltninger under fuld hensyntagen til de forskellige typer af og karakteristika ved 
radioaktivt affald. De nøjagti ge kriterier, hvorefter affald  henføres til en bestem t 
affaldsklasse, vil afhænge af den konkrete s ituation i land et i relation til affaldets art 
og de deponeringsmuligheder, der er til disposition eller under overvejelse. 

(29) Den typisk e deponerin gsmetode til kortlivet lav- og m ellemradioaktivt affald er 
deponering nær overflade n. Efter 30 års forskning er de t bredt anerkendt på teknisk 
plan, at dyb geologisk depone ring er den m est sikre og mest velegnede løsning som  
slutpunktet for håndtering af højradioaktiv t affald og brugt nukl eart brændsel, der 
betragtes som affald. Udviklingen i retning af gennemførelse af deponering bør derfor 
videreføres.  

(30) Selv om  hver enkelt m edlemsstat har an svaret for sin egen politik vedrørende 
håndtering af brugt nukleart bræ ndsel og radioaktivt affald, bør denne politik 
respektere de relevante grundlæggende sikkerhedsprincipper fastsat af IAEA 43. De 
enkelte medlemsstater har en etisk forpligte lse til at undgå enhver urimelig byrde på 
fremtidige generationer m ed hens yn til eksi sterende brugt nuklea rt brændsel og 
radioaktivt affald sa mt det affald, der fo rventes fra nedlæggelse af eksiste rende 
nukleare anlæg.  

(31) Med henblik på en ansvarlig håndtering af  brugt nukleart brænds el og radioaktivt 
affald skal hver enkelt medlem sstat fastlægge en national ramme, som sikrer politiske 
forpligtelser og en trinvis beslutningst agning via passende l ovgivning, regulering og 
organisering med en klar fordeling af ansvaret.  

(32) At ansvaret for en sikker håndtering af brugt  nukleart brændsel og radioaktivt affald i 
sidste ende ligger hos medlem sstaterne, er et grundlæggende prin cip, der stadfæstes i 
den fælles konvention. Dette princip om  na tionalt ansvar og princippet om , at det 
primære ansvar for håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald 
påhviler tilladelsesindehaveren under de n kompetente nationale  tilsynsm yndigheds 
kontrol, bør fre mmes, og den kom petente tilsynsm yndigheds rolle og uafhængighed 
bør styrkes med dette direktiv. 

(33) Der bør udarbejdes et nationalt program  for at sikre gennemførels e i nationa l re t a f 
politiske beslutninger via klare bestemmelser for en rettidig gennemførelse af alle trin 
i håndteringen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald fra fre mbringelse til 
deponering. Dette bør omfatte  alle aktiviteter  i tilknytning til  m anipulation, 
forbehandling, behandling, e mballering, opl agring eller deponering af radioaktivt 
affald. Det nationale program  kan bestå af  e t referenced okument eller en rækk e 
dokumenter. 

                                                 
43 Grundlæggende sikkerhedsprincipper, Safety Fundamentals No. SF-1, IAEA, Wien, 2006. 
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(34) De forskellige trin i håndt eringen af brugt nukleart bræn dsel og radioaktivt affald 
hænger nøje sammen. Beslutninger tr uffet på et enkelt trin k an berøre et efterfølgende 
trin. Ved udviklingen af nationale programmer bør der derfor tages hensyn til en sådan 
sammenhæng. 

(35) Gennemsigtighed er vigtig i forbindelse m ed håndteringen af  brugt nukleart brændsel 
og radioaktivt affald. Der bør skabes ge nnemsigtighed ved at kræve en effektiv 
oplysning af offentligheden og mulighed for a lle de be rørte ak tører f or at de ltage i 
beslutningsprocesserne.  

(36) Samarbejde mellem medlemsstaterne og på internationalt plan kan lette og fremskynde 
beslutningstagningen via adgang til ekspertise og teknologi.  

(37) Nogle m edlemsstater m ener, at deling af  anlæg til håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald, herunder deponeringsanlæg, er en potentielt gavnlig 
løsning, når den er baseret på en aftale mellem de berørte medlemsstater. 

(38) Ved gennemførelsen af dette direktiv bør m edlemsstaterne vedtage en  strategi for et 
bestemt anlæg eller en bestem t aktivitet, der er proportiona l med den potentielle fare, 
som faciliteten eller aktiviteten frembyder (gradueret strategi), og fremsætte passende 
begrundelser herfor i den sikkerhedsmæssige risikoanalyse.  

(39) Den sikkerhedsmæssige risikoanalyse og den graduerede strategi bør danne grundlaget 
for beslutninger i tilknytni ng til udvikling, drift og lukni ng af et deponeringsanlæg og 
bør muliggøre identifikation af  usikkerhedsområder, der bø r være genstand for særlig 
opmærksomhed, for yd erligere at forbedre  forståelsen af d e aspek ter, der påv irker 
deponeringssystemets sikkerhed, herunde r naturlige (geol ogiske) og kunstige 
beskyttelsesbarrierer og deres udvik ling over tid. Den sikkerhedsm æssige 
risikoanalyse bør om fatte resultaterne af  sikkerhedsvurderingen og oplysninger om 
robustheden og pålideligheden af sikkerhedsvurderingen og antagelserne heri. Den bør 
derfor indeholde en række argum enter og beviser til støtte  for s ikkerheden i  
forbindelse med et anlæg eller en  aktivitet til håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald. 

(40) Det fastslås, at der bør tage s hensyn til alle farerne i tilknytning til brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald i den nationale ramme, men dette direktiv omfatter ikke 
ikkeradiologiske farer, som  henhører unde r traktaten om  Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.  

(41) Opretholdelse og yderligere udvikling af kompetencer og færdigheder inden for 
håndtering af brugt nukleart brændsel og radi oaktivt affald som  et vigtigt elem ent i 
sikring af et højt sikkerhedsniveau bør ba seres på en kombination af læring via 
driftserfaring, videnska belig forskning og teknolog isk udvikling og teknisk 
samarbejde mellem alle aktører. 

(42) Peer review af nationale programm er kan være en frem ragende metode til opbygn ing 
af tillid og tiltro til håndteringen af brugt nukleart bræ ndsel og radioaktivt affald i E U 
med det formål at udvikle og udveksle erfaring og sikre høje standarder —  
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VEDTAGET DETTE DIREKTIV: 

Artikel 1 

Genstand og formål 
1) Dette direktiv fastsætter en f ællesskabsramme for sikring af en ansvarlig håndtering 

af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. 

2) Det sikrer, at m edlemsstaterne indfør er passende nationale ordninger for et højt  
sikkerhedsniveau i forbindelse m ed hå ndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald for at beskytte arbejd stagerne og befolkningen m od de farer, som 
er forbundet med ioniserende stråling. 

3) Det opretholder og f remmer oplysning af offentligheden og dens deltagels e 
vedrørende håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. 

4) Dette direktiv supplerer de grundlægge nde norm er, der er om handlet i traktatens 
artikel 30, m ed hensyn til sikkerhed i tilknytning til brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald og berører ikke direktiv 96/29/Euratom. 

Artikel 2 

Anvendelsesområde 
1) Dette direktiv finder anvendelse på: 

a) alle faser af håndteringen af brugt n ukleart brændsel, når de t brugte brændsel 
stammer fra driften af civile atomreaktorer eller håndteres i civile aktiviteter  

b) alle faser af håndteringen af radioaktivt affald fra frembringelse til deponering, 
når det radioaktive affald stamm er fra civ ile aktiviteter eller håndteres i civile 
aktiviteter.  

2) Affald fra udvindingsindustrier, der kan være radioaktivt affald og henhører under 
anvendelsesområdet for direktiv 2006/21/EF, er ikke omfattet af dette direktiv. 

3) Dette direktiv finder ikke anvendelse på godkendte frigivelser. 

Artikel 3 

Definitioner 
I dette direktiv forstås ved: 

1) "lukning": afslutning af alle  operationer på et tidspunkt efter anbringelsen af brugt 
nukleart brændsel eller radi oaktivt affald i deponeri ngsanlægget, herunder det 
afsluttende anlægsarbejde e ller andet arbejde, der er nødvendigt for at bringe 
anlægget i en stand, der vil være sikker på lang sigt  

2) "kompetent tilsynsmyndighed": en myndighed eller et system af myndigheder, der er 
udpeget i en m edlemsstat på om rådet regu lering af sikkerheden i tilknytning til 
håndtering af brugt nukleart brændsel eller ra dioaktivt affald som omhandlet i artikel 
6 

3) "deponering": anbringelse af brugt nukleart bræ ndsel eller radioaktivt affald på et  
dertil godkendt anlæg uden tanke på senere udtagning 

4) "tilladelse": et officielt dokument, der er udstedt under en medlemsstats jurisdiktion, 
og hvorved der gives tilladelse  til gennemførelse af enhve r aktivitet i ti lknytning til  
håndtering af brugt nukleart bræ ndsel eller radioaktivt affa ld, eller hvorved ansvaret 
for placerin g, design, opførelse, ibrugtagning, drift, afvikling eller luk ning af et 
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anlæg til hå ndtering af  brugt nuk leart b rændsel eller e t an læg til radio aktivt af fald 
overdrages  

5) "tilladelsesindehaver": en juridisk eller fysisk person, der har det overordnede ansvar 
for enhver aktivitet eller ethvert an læg i tilknytning til hån dtering af brugt nukleart 
brændsel eller radioaktivt affald som anført i tilladelsen 

6) "radioaktivt af fald": luf tformigt, flyde nde eller fast radioaktivt m ateriale, som 
medlemsstaten eller en fysi sk eller juridisk person, hvi s afgørelse accepteres a f 
medlemsstaten, ikke finder yderligere a nvendelse for, og som  i sin egenskab af 
radioaktivt affald kontrolleres af en kom petent tilsynsm yndighed efter  
medlemsstatens love og bestemmelser 

7) "håndtering af  radioaktivt af fald": alle ak tiviteter i f orbindelse m ed m anipulation, 
forbehandling, behandling, em ballering, opl agring eller deponering af  radioaktivt 
affald, dog ikke dets overførsel 

8) "anlæg til håndtering af radioaktivt affald": et anlæg, hvis hovedformål er håndtering 
af radioaktivt affald 

9) "oparbejdning": en proces eller aktivitet, hvi s formål er at udvinde fissile eller fertile 
materialer af brugt nukleart brændsel med henblik på fornyet anvendelse 

10) "brugt nukleart brændsel":  nukleart brændsel, der er bl evet bestrålet i og perm anent 
fjernet fra en reaktorkerne; brugt nuklear t brændsel kan enten betragtes som  en 
brugbar ressource, der kan oparbejdes, elle r det kan være beregnet til endeli g 
deponering, hvis det betragtes som radioaktivt affald 

11) "håndtering af brugt nukleart brændsel": alle aktiviteter i tilknytning til manipulation, 
oplagring, oparbejdning eller deponering af  brugt nukleart brændsel, dog ikke dets 
overførsel 

12) "anlæg til håndtering af  brugt nukleart brændsel": et anlæg, hvis hovedfor mål er 
håndtering af brugt nukleart brændsel 

13) "oplagring": opbevaring af brugt nukleart brændsel eller radioaktivt affald på et dertil 
godkendt anlæg med henblik på senere udtagning.  
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Artikel 4 

Generelle principper 
1) Medlemsstaterne udformer og opretholder nationale politikker vedrørende håndtering 

af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. De har i sidste ende ansvaret for 
håndteringen af deres brugte brændsel og radioaktive affald. 

2) Medlemsstaterne sørger for, 

a) at frembringelsen af radioaktivt affald holdes på  det praktisk gennem førlige 
minimum med hensyn til både aktivite t og volum en ved hjælp af passende 
udformningsforanstaltninger og af drif ts- og afviklingspraksis, herunder 
genvinding og genbrug af traditionelle materialer 

b) at den indb yrdes f orbindelse m ellem de f orskellige tr in i f rembringelsen og 
håndteringen af brugt nukl eart brændsel og radi oaktivt affald tages i 
betragtning 

c) at fremtidige generationer ikke pålægges urimelige byrder 

d) at brugt nukleart brændsel  og radioaktivt affald håndteres sikkert, herunder på 
lang sigt. 

3) Radioaktivt affald skal deponeres i den m edlemsstat, hvor det er frem bragt, 
medmindre der er in dgået af taler m ellem m edlemsstaterne om  a nvendelse af 
deponeringsanlæg i en af dem. 

Artikel 5 

Nationale rammebestemmelser 
1) Medlemsstaterne indf ører og opret holder passende lovgivningsm æssige, 

tilsynsmæssige og organ isatoriske rammebestemmelser (i de t følgende benævnt "de 
nationale rammebestemm elser") for håndt ering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald, der fordeler ansvarsområder og sørger for koordinering m ellem de 
relevante statslige m yndigheder på lang sigt . De nationale rammebestemm elser skal 
omfatte: 

a) et nationalt program  for gennem førelsen af politikken for håndtering af  brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald 

b) nationale krav til en sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald 

c) en tilladelsesordning for aktiviteter og anlæg i tilknytning  til håndtering a f 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt a ffald, herunder forbud m od at drive et 
anlæg til håndtering af brugt  nukleart brændsel eller ra dioaktivt affald uden en 
tilladelse 

d) en ordning  for fyldestgørende in stitutionel kontrol, lov pligtig insp ektion, 
dokumentation og rapportering 

e) håndhævelsesforanstaltninger, herunder suspension af aktiviteter og ændring 
eller inddragelse af en tilladelse.  

f) de organer,  der er inv olveret i de  f orskellige trin af  hån dteringen af  brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald. 

2) Medlemsstaterne sikrer, at de nati onale ram mebestemmelser opretholdes og 
forbedres efter behov unde r hensyn til driftserfari ng, indvundne erfaringer fra  
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sikkerhedsmæssige risikoanalyser som nævnt i artikel 8, udviklingen af teknologi og 
resultaterne af forskning.  

Artikel 6 

Kompetent tilsynsmyndighed 
1) Medlemsstaterne opretter og opretholde r en tilsynsm yndighed, der har kom petence 

inden for håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald.  

2) Medlemsstaterne sikrer, at den kompete nte tilsynsm yndighed funktionelt er adskilt 
fra alle andre organer eller organisationer,  der arbejder med fremme eller anvendelse 
af nuklear energi eller radioaktivt m ateriale, herunder elektr icitetsproduktion og 
anvendelser af radioisotope r, eller m ed håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald, for at sikre dens f aktiske uafhængighed af uretm æssig påvirkning 
af dens tilsynsfunktion. 

3) Medlemsstaterne sikrer, at  den kompetente tilsynsm yndighed tildeles de juridiske  
beføjelser og de m enneskelige og økonom iske ressourcer, der er nødvendige for, at 
den kan varetage sine forpligtelser i fo rbindelse m ed de i artikel 5, stk. 1, 
omhandlede nationale ramm ebestemmelser m ed pa ssende prioritering af 
sikkerheden.  

Artikel 7 

Tilladelsesindehavere 
1) Medlemsstaterne sik rer, at tilladelses indehaveren har det prim ære ansvar for 

sikkerheden i tilknytn ing til h åndtering af brugt nukleart brændsel og  radioak tivt 
affald. Dette ansvar kan ikke overdrages.  

2) Medlemsstaterne sikrer, at de na tionale ramm ebestemmelser kræver,  at 
tilladelsesindehaverne under tilsyn fr a den kom petente tilsynsm yndighed 
regelmæssigt vurderer, verificerer og løbe nde forbedrer deres aktiviteters og anlægs  
sikkerhed på en systematisk og kontrollerb ar måde, så vidt det m ed rimelighed kan 
lade sig gøre.  

3) De i stk. 2 om handlede vurderinger skal  om fatte verifikation af, at der findes 
foranstaltninger til forebyggelse af  ulykke r og afbødning af følgerne af ulykker, 
herunder verifikation af de fysiske barrierer og tilladelsesindehaverens administrative 
beskyttelsesprocedurer, der skal slå fejl, før arbejdstagerne og befolkningen bliver 
signifikant berørt af ioniserende stråling.  

4) Medlemsstaterne sikrer, at de na tionale ramm ebestemmelser kræver,  at 
tilladelsesindehavere o pstiller og indfører håndtering ssystemer, som på passende 
måde prioriterer sikkerhed og regelm æssigt verificeres  af den kom petente 
tilsynsmyndighed.  

5) Medlemsstaterne sikrer, at de na tionale ramm ebestemmelser kræver,  at 
tilladelsesindehavere s ørger f or og opretholder passende økonom iske og 
menneskelige ressourcer til at opfylde deres forpligtelser med hensyn til sikkerhed i 
tilknytning til håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, jf. stk. 1-4. 

Artikel 8 

Sikkerhedsmæssig risikoanalyse 
1) En sikkerhedsmæssig risikoanalyse og en underbyggende sikkerhedsvurdering 

udarbejdes som en del af ansøgningen om  tilladelse til et anlæg eller en aktiv itet. De 
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opdateres efter behov, efterhånden som  anlægget eller aktiviteten udvikler sig. Den 
sikkerhedsmæssige risikoanalyses og sikkerhedsvurderingens om fang og 
detaljeringsgrad skal stå i fo rhold til operationernes kom pleksitet og størrelsen af de 
farer, der er forbundet med anlægget eller aktiviteten. 

2) Den sikkerhedsmæssige risikoanalys e og den underbyggende sikkerhedsvurdering 
skal om fatte placering, desi gn, opførelse, ibru gtagning, drift eller afvikling af et 
anlæg; den sikkerhedsmæssige risikoanalys e skal angive, hvilke standarder der er 
anvendt ved denne vurdering. Den langs igtede sikkerhed efter lukning skal 
behandles, navnlig hvordan den i videst muligt omfang sikres med passive midler.  

3) Den sikkerhedsmæssige risikoanalyse fo r et anlæg skal redegøre for alle de 
sikkerhedsrelevante aspekter af  placeringen, design af anlægget, 
kontrolforanstaltningerne under driften og tilsynet.  I den sikkerhedsmæssige 
risikoanalyse og den underbyggende sikkerhedsvurdering redegøres for 
sikkerhedsniveauet, ligesom  de kompeten te tilsynsm yndigheder og andre berørte 
parter forsikres om, at sikkerhedskravene vil blive opfyldt. 

4) Den sikkerhedsmæssige risikoanalys e og den underbyggende sikkerhedsvurdering 
sendes til godkendelse hos den kompetente tilsynsmyndighed. 

Artikel 9 

Ekspertise og kvalifikationer 
Medlemsstaterne sikrer, at de nationale ra mmebestemmelser omfatter uddannelsesordninger, 
der dækker de behov, som alle parter med ansvar for håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald har for at  opretholde og videreudvikle de n nødvendige ekspertise og de 
nødvendige kvalifikationer. 

Artikel 10 

Finansielle midler 
Medlemsstaterne sikrer,  at de nationale rammebestemm elser garanterer, at der er 
tilstrækkelige f inansielle ressource r til hånd tering af  brugt nuklear t brændsel og ra dioaktivt 
affald, når der er behov herfor i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler. 

Artikel 11 

Kvalitetssikring 

Medlemsstaterne s ikrer, at der etableres og gennemføres passende 
kvalitetssikringsprogrammer vedr ørende sikker håndtering af brugt nukleart bræ ndsel og 
radioaktivt affald. 

Artikel 12 

Gennemsigtighed 
1) Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger vedrørende håndtering af brugt nukleart  

brændsel og radioaktivt affald stil les til rådighed f or arbejdstagerne og 
offentligheden. Denne forpligtelse om fatter også,  at den  kom petente 
tilsynsmyndighed skal informere offentligheden på de om råder, der ligg er inden f or 
dens kom petence. Oplysninger skal st illes til rådighed for offentligheden i  
overensstemmelse med national lovgivning og internationale forpligtelser, forudsat at 
dette ikke bringer andre interesser, der er anerkendt i nati onal lovgivning, eller 
internationale forpligtelser i fare, herunder bl.a. sikkerhed. 
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2) Medlemsstaterne sikrer, at offentlighede n får mulighed for at deltage effektivt i  
beslutningsprocessen vedrør ende håndtering af brugt  nukleart brændsel og 
radioaktivt affald. 

Artikel 13 

Nationale programmer 
1) Som en del af de nationale ramme bestemmelser opretter og gennemfører 

medlemsstaterne programmer for håndteri ngen af brugt nuklea rt brændsel og 
radioaktivt affald, som hol des ajourført (i det følg ende benævnt "nationale 
programmer") omfattende alle typer af brugt  nukleart brændsel og radioaktivt affald 
under deres jurisdiktion og alle faser af håndteringen af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald fra frembringelse til deponering.  

2) De nationale programmer skal være i overensstemmelse med artikel 4-12. 

3) Medlem sstaterne reviderer regelmæssigt deres nationale programmer under 
hensyntagen til tekniske og videnskabelige fremskridt, hvor det er relevant. 

Artikel 14 

Nationale programmers indhold 
De nationale programmer skal omfatte: 

1) en opgørelse af alt brugt nukleart brændsel  og radioaktivt affald og forventninger ti l 
fremtidige mængder, herunder fra nedlæggelse.  Det skal klart frem gå af opgørelsen, 
hvor materialet befinder sig, og hvor stor en  mængde der er tale om, og via passende 
klassificering skal risikoniveauet angives  

2) strategier, planer og tekniske løsninger fra frembringelse til deponering 

3) strategier og planer for perioden efte r lukning af et deponeringsanlæg, herunder den 
tid, i hvilken der opretholdes  institutionel kontrol og de m etoder, der skal anvendes  
for at bevare viden om anlægget på lang sigt 

4) en beskrivelse af de forsknings-, udvik lings- og dem onstrationsaktiviteter, der er 
nødvendige for at gennemføre lø sninger til håndtering af ra dioaktivt affald og brugt 
nukleart brændsel 

5) større milepæle, klare tidsrammer og ansvar for gennemførelse 

6) vigtige resultatindikatorer til overvågning af fremskridt i retning af gennemførelse 

7) vurdering af program omkostninger og det grundlag og de hypoteser, som  denne  
vurdering er baseret på, som skal omfatte en profil over tid 

8) en beskrivelse af gældende finansie ringsordning(er) for at sikre, at alle 
programomkostninger kan dækkes i henhold til den fastsatte plan.  

Artikel 15 

Indberetning 
1) Medlemsstaterne m eddeler Komm issionen deres nationale pr ogrammer og senere 

væsentlige ændringer.  

2) Inden for en frist på tre m åneder fra indberetningen kan Kommissionen anm ode om 
yderligere præcisering og/eller revision i henhold til bestemmelserne i dette direktiv.  
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3) Inden for en frist på tre m åneder efte r m odtagelse af Komm issionens reaktion 
tilvejebringer m edlemsstaterne den  præcise ring, der er anm odet om, og/elle r 
informerer Kommissionen om, hvordan revisionen vil blive gennemført. 

4) Kommissionen vil tage m edlemsstaternes præciseringer og frem skridtet m ed de  
nationale af faldshåndteringsprogrammer i betragtning ved afgørelser om  at yde  
finansiel eller teknisk Euratomstøtte til anlæg eller aktiv iteter for håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald elle r ved for muleringen af sine synspunkter 
om investeringsprojekter i overensstemmelse med Euratomtraktatens artikel 43. 

Artikel 16 

Rapportering 
1) Medlemsstaterne forelægger Kommissione n en rapport om  gennemførelsen af dette 

direktiv, første gang senest ….. og herefter hvert tredje  år, og drager fordel af 
gennemgangs- og rapporteringsprocesser i m edfør af den fælles konvention om 
sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. 

2) På grundlag af m edlemsstaternes rapporter forelægger Kommissionen en rapport for 
Rådet og Europa-Parlamentet om forløbet af gennemførelsen af direktivet. På samme 
grundlag forelægger Kommissionen ligeledes en opgørelse over radioaktivt affald og 
brugt nukleart brændsel på Fællesskabets område og fremtidsudsigterne. 

3) Medlemsstaterne foran stalter reg elmæssigt og m indst hvert tiende år 
selvevalueringer af deres nationale  ramm ebestemmelser, den kom petente 
tilsynsmyndighed, det nationale program og gennemførelsen heraf og indbyder til en 
international peer review af deres nationale rammebestemmelser, myndighed og/eller 
program for at sikre høje standarder i håndteringen af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald. Resultaterne af enhver peer rev iew skal rapporteres til 
Kommissionen og medlemsstaterne.  

Artikel 17 

Gennemførelse 
1) Medlemsstaterne sætter de nødvendige l ove og adm inistrative bestemmelser i kraft 

for at efterkomm e dette direktiv senest den …... Medlem sstaterne underretter straks 
Kommissionen om  de  trufne foranstaltn inger. Disse b estemmelser skal ved 
vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen 
ledsages af en sådan henvisning. D e nærmere regler for denne henvisning fastsættes  
af medlemsstaterne.  

2) Medlemsstaterne m eddeler Komm issionen teksten til de vigtigste nationale 
retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv, sam t 
senere ændringer af disse forskrifter.  

3) Medlemsstaterne m eddeler Komm issionen deres første nationale program 
omfattende alle punkterne i arti kel 14 snarest muligt og ikke senere end fire år efter 
dette direktivs ikrafttræden. 

Artikel 18 

Ikrafttræden 
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.  

Artikel 19 
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Destinatarer 
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.  

Udfærdiget i Bruxelles,  

 På Rådets vegne 
 Formand  




