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KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag til Rådets direktiv, som Parlamentet kun bliver hørt om, har Euratom-traktaten 
som retsgrundlag. Kommissionen er af den opfattelse, at Euratom-traktatens kapitel 3 og 
artikel 2, litra b), og artikel 30 giver et sundt retsgrundlag. Ordføreren mener dog, at dette 
rejser spørgsmål om anvendeligheden af visse standarder angående sundhed og sikkerhed, 
høring af arbejdstagere og anden lovgivning under EU-traktaterne – derfor ordførerens første 
ændringsforslag vedrørende retsgrundlaget. En sådan ændring vil også give Parlamentet fuld 
medbestemmelse i relation til dette vigtige emne. 

Det hedder i Kommissionens begrundelse:

"Det grundlæggende princip i forbindelse med håndtering af radioaktivt affald er indeslutning 
og isolering fra mennesker og biosfæren i den tid, affaldet indebærer en strålingsfare. 
Desuden er det et bredt accepteret etisk 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 generation, som har nydt godt af atomkraft eller 
medicinske indgreb."

I betragtning af, hvor vigtigt ”isolering” er, foreslår ordføreren at udvide direktivets 
anvendelsesområde, så det kommer til at omfatte alle arbejdstagere, som kan have ansvaret 
for at håndtere radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel, idet det ikke kan lægges til 
grund, at militært udstyr ikke vil blive håndteret af civile eller på civile anlæg. Hun foreslår 
også en mere rummelig definition af ”radioaktivt affald” og ”brugt nukleart brændsel” (artikel 
3), således at det størst mulige antal arbejdstagere bliver omfattet. Historisk affald kan også 
give særlige håndteringsproblemer på grund af forringede oplagringsforhold, og dette må 
tages i betragtning i forbindelse med sikkerhedsplanlægningen og tillægges tilstrækkelig 
vægt.

I betragtning af de potentielt katastrofale konsekvenser af menneskelige fejl i forbindelse med 
håndteringen af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel er det afgørende, at der er 
strenge standarder for uddannelse, sikkerhed på arbejdspladsen og uafhængig inspektion. 
Arbejdstagerne selv eller deres repræsentanter bør høres og involveres i udformningen og 
anvendelsen af sikkerhedsprocedurerne. Der bør sørges for løbende uddannelse af alle 
arbejdstagere på anlæg, hvor der opbevares farligt materiale, eller af arbejdstagere, der er 
involveret i transport af sådant materiale. Dette gælder ikke kun teknisk personale, men alle 
arbejdstagere, uanset længden af deres ansættelseskontrakt og deres rolle på anlægget. Alle 
arbejdstagere skal forstå de potentielle risici på alle niveauer af affaldshåndteringen. Eftersom 
de arbejdstagere, der har med de farligere stoffer at gøre, kun kan udsættes herfor i begrænset 
omfang, er det afgørende, at der er tilstrækkeligt uddannet personale til rådighed, og der skal 
også være mulighed for opfølgning med hensyn til arbejdstagernes sundhed. Det er også 
vigtigt, at alle underleverandører opfylder strenge sikkerheds- og uddannelseskriterier og er 
fuldt ud kompetente til at udføre vedligeholdelses- og bygge- og anlægsarbejde eller andet 
nødvendigt arbejde. Ordføreren har fremsat forslag angående alle disse spørgsmål, herunder 
spørgsmålet om ansvaret for arbejdsrelaterede forhold på lang sigt med hensyn til nødvendige 
ressourcer.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
særlig artikel 153,

Or. en

Begrundelse

Formålet med direktivet i den nuværende form er at koordinere de nationale socialpolitikker 
med hensyn til beskyttelse af arbejdstagernes sundhed mod de farer, der er forbundet med 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, og der er ikke fastlagt grundlæggende 
sikkerhedsnormer, således som det kræves efter retsgrundlaget i Euratom-traktaten. Det 
korrekte retsgrundlag er derfor artikel 153 i TEUF (socialpolitik).

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. 
juni 1989 indeholder regler om 
iværksættelse af foranstaltninger til 
forbedring af arbejdstagernes sikkerhed 
og sundhed under arbejdet.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Radioaktivt affald, herunder brugt 
nukleart brændsel, der betragtes som 
affald, kræver langvarig indeslutning og 
isolering fra mennesker og deres miljø. 
Dets særlige karakteristika (dvs. indholdet 
af radionukleider) kræver særlige 
foranstaltninger for at beskytte menneskers 
sundhed og miljøet mod de farer, der er 
forbundet med ioniserende stråling, 
herunder deponering i passende anlæg som 
slutpunktet for håndteringen heraf. 
Oplagring af radioaktivt affald, herunder 
langtidsopbevaring, er en foreløbig 
løsning, men ikke et alternativ til 
deponering.

(27) Radioaktivt affald, herunder brugt 
nukleart brændsel, der betragtes som 
affald, kræver passende konditionering, 
langvarig indeslutning og isolering fra 
mennesker og deres miljø. Dets særlige 
karakteristika (dvs. indholdet af 
radionukleider) kræver særlige 
foranstaltninger for at beskytte menneskers 
sundhed og miljøet mod de farer, der er 
forbundet med ioniserende stråling, 
herunder deponering i passende anlæg som 
slutpunktet for håndteringen heraf. 
Oplagring af radioaktivt affald, herunder 
langtidsopbevaring, er en foreløbig 
løsning, men ikke et alternativ til 
deponering.

Or. en

Begrundelse
Konditionering til fast affald og passende emballage er en grundlæggende forudsætning for 
sikker langvarig indeslutning og isolering fra biosfæren.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Arbejdstagere og befolkningen i 
almindelighed er udsat for en uacceptabel 
og voksende fare som følge af de forhold, 
visse former for historisk affald som f.eks. 
plutoniumholdigt slam eller kontamineret 
grafit oplagres under. Ukonditioneret, let 
spredbart affald og brugt nukleart 
brændsel i ubeskyttede bassiner er lagre, 
som er både radioaktive og yderst sårbare,
og udgør en konstant risiko for ulykker og 
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mål for terrorangreb.

Or. en

Begrundelse
Manglen på passende konditionering for betydelige mængder radioaktivt affald udgør en 
konstant risiko og kræver handling med henblik på at reducere risiciene for menneskers 
sundhed og miljøskader.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Den typiske deponeringsmetode til 
kortlivet lav- og mellemradioaktivt affald 
er deponering nær overfladen. Efter 30 års 
forskning er det bredt anerkendt på 
teknisk plan, at dyb geologisk deponering 
er den mest sikre og mest velegnede 
løsning som slutpunktet for håndtering af 
højradioaktivt affald og brugt nukleart 
brændsel, der betragtes som affald. 
Udviklingen i retning af gennemførelse af 
deponering bør derfor videreføres.

(29) Deponeringsmetoderne til kortlivet 
lav- og mellemradioaktivt affald varierer 
fra deponering nær overfladen (i 
bygninger, nedgravning tæt ved 
jordoverfladen eller nedgravning til få 
dusin meter under overfladen) til 
avanceret deponering i geologiske depoter 
70-100 meter under jorden. Efter 30 års 
forskning antages det bredt blandt folk 
med interesse i nukleare spørgsmål, at dyb 
geologisk deponering er den mest 
velegnede løsning som slutpunktet for 
håndtering af højradioaktivt affald. Hvis 
der kan gives sikkerhed for, at der 
foretages sikkerhedsmæssige 
risikoanalyser af de foreslåede metoder 
for dyb geologisk deponering, kan det 
overvejes at skride til gennemførelse af 
deponeringen.

Or. en

Begrundelse

Near surface disposal for short lived low and intermediate level waste can be anything from 
disposal in buildings to disposal several tens of metres below the surface.
No concept for final disposal of high-level nuclear waste has been licensed so far and 
therefore no safety case has been approved. 
Spent fuel must be defined as waste, unless it is clear that it will be reprocessed in the near 
term. Otherwise, there is a risk that Member States keep their spent fuel out of the EU legal 
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framework simply by unilaterally declaring an intention to do something with the spent fuel in 
the future. This has implications for regulations regarding worker safety and appropriate 
training.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Selv om hver enkelt medlemsstat har 
ansvaret for sin egen politik vedrørende 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald, bør denne politik 
respektere de relevante grundlæggende 
sikkerhedsprincipper fastsat af IAEA. De 
enkelte medlemsstater har en etisk 
forpligtelse til at undgå enhver urimelig 
byrde på fremtidige generationer med 
hensyn til eksisterende brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald samt det 
affald, der forventes fra nedlæggelse af 
eksisterende nukleare anlæg.

(30) Selv om hver enkelt medlemsstat har 
ansvaret for sin egen politik vedrørende 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald, bør denne politik 
respektere de relevante grundlæggende 
sikkerhedsprincipper fastsat af IAEA. De 
enkelte medlemsstater har en etisk 
forpligtelse til at undgå enhver urimelig 
byrde på fremtidige generationer med 
hensyn til eksisterende brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald samt det 
affald, der forventes fra nedlæggelse af 
eksisterende nukleare anlæg. 
Medlemsstaterne bør derfor fastlægge en 
nedlæggelsespolitik, der sikrer, at 
anlæggene demonteres på den sikreste 
måde så hurtigt som muligt efter 
lukningen.

Or. en

Begrundelse
De nuværende store forskelle mellem medlemsstaterne fra øjeblikkelig nedlæggelse til 
nedlæggelse med 100 års forsinkelse er uacceptable på baggrund af den etiske forpligtelse, 
der er beskrevet i den foregående sætning.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Arbejdstagerne på alle trin af 
håndteringen af brugt nukleart brændsel 
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og radioaktivt affald skal beskyttes uanset 
deres funktion eller status; der skal i 
forbindelse med ethvert instrument til 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald tages hensyn til de 
langsigtede virkninger for arbejdstagernes 
sundhed og sikkerhed. 

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 34 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34b) Der skal ved gennemførelsen af 
dette direktiv tages særligt hensyn til 
udsatte arbejdstagere; manglende 
overholdelse af lovgivningen vedrørende 
sundhed og sikkerhed skal føre til 
øjeblikkelige og hårde sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) EU’s lovgivning om sundhed og 
sikkerhed under arbejdet gælder også i 
forbindelse med håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald.

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Opretholdelse og yderligere udvikling 
af kompetencer og færdigheder inden for 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald som et vigtigt element i 
sikring af et højt sikkerhedsniveau bør 
baseres på en kombination af læring via 
driftserfaring, videnskabelig forskning og 
teknologisk udvikling og teknisk 
samarbejde mellem alle aktører.

(41) Opretholdelse og yderligere udvikling 
af kompetencer og færdigheder inden for 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald som et vigtigt element i 
sikring af et højt sikkerhedsniveau og 
beskyttelse af arbejdstagerne bør baseres 
på en kombination af læring via 
forebyggende uddannelse, driftserfaring, 
videnskabelig forskning og teknologisk 
udvikling og teknisk samarbejde mellem 
alle aktører.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det sikrer, at medlemsstaterne indfører 
passende nationale ordninger for et højt
sikkerhedsniveau i forbindelse med 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald for at beskytte 
arbejdstagerne og befolkningen mod de 
farer, som er forbundet med ioniserende 
stråling.

2. Det sikrer, at medlemsstaterne indfører 
passende nationale ordninger for det højest 
mulige sikkerhedsniveau i forbindelse med 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald for at beskytte 
arbejdstagerne og befolkningen mod de 
farer, som er forbundet med ioniserende 
stråling.

Or. en

Begrundelse

Der bør altid tales om det højst mulige sikkerhedsniveau.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) alle faser af håndteringen af radioaktivt 
affald fra frembringelse til og med 
deponering.

Or. en

Begrundelse
Der mangler en oplysning om, hvilke rammer der gælder for nukleare anlæg. Det bør 
bemærkes, at der også er civile, der arbejder for militæret og kan demontere militære anlæg 
og rense affaldet. Visse former for ydelser udliciteres. Det er af afgørende betydning for 
beskyttelsen af medlemsstaternes borgere, at alt radioaktivt affald håndteres efter de højest 
mulige sikkerhedsnormer.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Alt naturligt radioaktivt materiale, der er blevet håndteret på en eller anden måde og kan 
betragtes som radioaktivt affald, skal også være omfattet af dette direktiv. Der er ingen grund 
til at holde f.eks. radioaktivt affald fra uranbrydning og -forarbejdning uden for direktivets 
anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
godkendte frigivelser.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er flere nukleare anlæg i forskellige medlemsstater, navnlig oparbejdningsanlæg og 
måske også anlæg, der er blevet kontamineret ved nukleare ulykker, hvor ”godkendte 
frigivelser” har skabt en situation, hvor oprensningsarbejdet skaber radioaktivt affald, som 
derefter skal overvåges og håndteres.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "radioaktivt affald": luftformigt, 
flydende eller fast radioaktivt materiale, 
som medlemsstaten eller en fysisk eller 
juridisk person, hvis afgørelse accepteres 
af medlemsstaten, ikke finder yderligere 
anvendelse for, og som i sin egenskab af 
radioaktivt affald kontrolleres af en 
kompetent tilsynsmyndighed efter 
medlemsstatens love og bestemmelser

6. "radioaktivt affald": brugt nukleart 
brændsel, luftformigt, flydende eller fast 
radioaktivt materiale fra oparbejdning og 
andet luftformigt, flydende eller fast 
radioaktivt materiale, som i sin egenskab 
af radioaktivt affald kontrolleres af en 
kompetent tilsynsmyndighed efter 
medlemsstatens love og bestemmelser

Or. en

Begrundelse
During normal operations at nuclear installations, large quantities of low and intermediate 
level wastes in liquid or solid form require a disposal route, and the highly radioactive spent 
fuel rods have to be isolated from the biosphere many thousands of years: they have to be 
treated as nuclear waste. 
Some have chosen the reprocessing route which makes nuclear waste management more 
complex because it creates a number of different waste streams, both solid and liquid, some of 
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which are discharged into the environment. Reprocessing separates weapons-usable 
plutonium, which will present a security risk far into the future.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. "brugt nukleart brændsel": nukleart 
brændsel, der er blevet bestrålet i og 
permanent fjernet fra en reaktorkerne; 
brugt nukleart brændsel kan enten 
betragtes som en brugbar ressource, der 
kan oparbejdes, eller det kan være 
beregnet til endelig deponering, hvis det
betragtes som radioaktivt affald

10. "brugt nukleart brændsel": nukleart 
brændsel, der er blevet bestrålet i og 
permanent fjernet fra en reaktorkerne; 
brugt nukleart brændsel kan enten 
oparbejdes, men betragtes som radioaktivt 
affald, hvis medlemsstaten eller en 
tilladelsesindehaver, hvis afgørelse 
accepteres af medlemsstaten, ikke finder 
yderligere anvendelse for det inden for de 
følgende to år

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) at brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald håndteres sikkert i mindst 150 år 
eller endnu længere, så længe det er 
farligt for mennesker og miljøet

Or. en

Begrundelse

Det forekommer hensigtsmæssigt at definere, hvad der menes med lang sigt. Der kan være 
behov for arbejdstagere til at bevogte/beskytte anlægget, og der vil også være behov for viden 
og ekspertise med henblik på at håndtere affaldet i de næste 150 år eller endnu længere (f.eks. 
skal brugt MOX-brændsel køle af i mindst 100 år mere for nå samme temperaturniveau som 
brugt uranbrændsel forud for den endelige deponering), så der eventuelt kan gribes ind, hvis 
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der er problemer. Det drejer sig om at råde over personale og ekspertise. Dette kræver 
finansiering, fortsat investering i uddannelse osv.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at det undgås, at arbejdstagerne og 
befolkningen udsættes for brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald

Or. en

Begrundelse

Artikel 4 nævner ikke et generelt princip om beskyttelse af arbejdstagerne og befolkningen i 
almindelighed.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) at der træffes foranstaltninger for at 
dække fremtidige sundhedsrisici for 
stråleudsatte arbejdstagere

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) at der træffes foranstaltninger for at 
dække alle arbejdstagere, der er involveret 
i processen med håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald, 
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herunder arbejdstagere, der er indirekte 
involveret, såsom arbejdstagere 
beskæftiget med transport og sikkerhed, 
væbnede styrker og politi

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra d d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dd) at der er solidarisk hæftelse for at 
beskytte alle aktører, der er involveret i 
håndteringen af brugt nukleart brændsel
og radioaktivt affald.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) håndhævelsesforanstaltninger, herunder 
suspension af aktiviteter og ændring eller 
inddragelse af en tilladelse, bl.a. i 
forbindelse med overtrædelser af 
lovgivningen om de berørte arbejdstageres 
sundhed og sikkerhed

Or. en

Begrundelse

Affaldshåndteringsanlæg bør også straffes, hvis de ikke overholder sundheds- og 
sikkerhedsnormerne.
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den kompetente tilsynsmyndighed har 
beføjelser og ressourcer til regelmæssigt 
at foretage vurderinger, undersøgelser, 
kontrol og om nødvendigt gennemføre 
håndhævelsesforanstaltninger i 
forbindelse med nuklear sikkerhed på 
anlægget, også i nedlukningsfasen. Disse 
vurderinger skal omfatte arbejdstagernes, 
herunder eventuelle underleverandørers, 
sundhed og sikkerhed samt antallet af 
ansatte og uddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne sikrer, at den 
kompetente tilsynsmyndighed har 
beføjelse til at beordre et anlægs drift 
standset, hvis sikkerheden ikke kan 
garanteres.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 c (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Den kompetente tilsynsmyndighed 
rapporterer til medlemsstaterne og 
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relevante kompetente organisationer,
tilladelsesindehavere, 
tilladelsesindehaverens 
arbejdstagerrepræsentanter, 
underleverandører og befolkningen om 
resultaterne af vurderingerne.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at 
tilladelsesindehaverne under tilsyn fra den 
kompetente tilsynsmyndighed 
regelmæssigt vurderer, verificerer og 
løbende forbedrer deres aktiviteters og 
anlægs sikkerhed på en systematisk og 
kontrollerbar måde, så vidt det med 
rimelighed kan lade sig gøre.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at 
tilladelsesindehaverne under tilsyn fra den 
kompetente tilsynsmyndighed 
regelmæssigt vurderer, verificerer og 
løbende forbedrer deres aktiviteters og 
anlægs sikkerhed, herunder 
arbejdstagernes og underleverandørers 
sundhed og sikkerhed, på en systematisk 
og kontrollerbar måde, så vidt det med 
rimelighed kan lade sig gøre. 
Tilladelsesindehaveren rapporterer til den 
kompetente tilsynsmyndighed og andre 
relevante kompetente organisationer, 
tilladelsesindehaverens 
arbejdstagerrepræsentanter, 
underleverandører og befolkningen om 
resultaterne af vurderingerne.

Or. en
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Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De i stk. 2 omhandlede vurderinger skal 
omfatte verifikation af, at der findes 
foranstaltninger til forebyggelse af ulykker 
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.

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

Or. en

Begrundelse

Terrorangreb, navnlig med hjælp fra insidere, kan have yderst alvorlige konsekvenser for 
arbejdstagernes og befolkningens sikkerhed og sundhed.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at 
tilladelsesindehavere opstiller og indfører 
håndteringssystemer, som på passende 
måde prioriterer sikkerhed og regelmæssigt 
verificeres af den kompetente 
tilsynsmyndighed.

4. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at 
tilladelsesindehavere opstiller og indfører 
håndteringssystemer, som på passende 
måde prioriterer sikkerhed og regelmæssigt 
verificeres af den kompetente 
tilsynsmyndighed og repræsentanter for 
arbejdstagerne.

Or. en
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Begrundelse

Forringet sikkerhed kan have samme eller værre konsekvenser for arbejdstagernes og 
befolkningens sundhed end ulykker. De personer, der arbejder på området, har en interesse i 
at blive involveret i verificeringen af normer og systemer.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at 
tilladelsesindehavere sørger for og 
opretholder passende økonomiske 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.

5. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at 
tilladelsesindehavere sørger for og 
opretholder passende økonomiske 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, herunder på lang sigt i 
150 år eller mere.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den sikkerhedsmæssige risikoanalyse og 
den underbyggende sikkerhedsvurdering 
skal omfatte placering, design, opførelse, 
ibrugtagning, drift eller afvikling af et 
anlæg; den sikkerhedsmæssige 
risikoanalyse skal angive, hvilke standarder 
der er anvendt ved denne vurdering. Den 
langsigtede sikkerhed efter lukning skal 
behandles, navnlig hvordan den i videst 
muligt omfang sikres med passive midler.

2. Den sikkerhedsmæssige risikoanalyse og 
den underbyggende sikkerhedsvurdering 
skal omfatte placering, design, opførelse, 
ibrugtagning, drift eller afvikling af et 
anlæg; den sikkerhedsmæssige 
risikoanalyse skal angive, hvilke standarder 
der er anvendt ved denne vurdering. Den 
langsigtede sikkerhed efter lukning skal 
behandles, navnlig hvordan den i videst 
muligt omfang sikres med passive midler. 
Den sikkerhedsmæssige risikoanalyse og 
den underbyggende sikkerhedsvurdering 
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skal omfatte en vurdering af sundheds- og 
sikkerhedsrisiciene for arbejdstagerne, 
herunder for underleverandører, de 
nødvendige kvalifikationsniveauer og det 
nødvendige personale for en sikker drift 
af anlægget til enhver tid, også hvis der 
sker en ulykke.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den sikkerhedsmæssige risikoanalyse og 
den underbyggende sikkerhedsvurdering 
sendes til godkendelse hos den kompetente 
tilsynsmyndighed.

4. Den sikkerhedsmæssige risikoanalyse og 
den underbyggende sikkerhedsvurdering
sendes til godkendelse hos den kompetente 
tilsynsmyndighed. De berørte 
arbejdstageres repræsentanter underrettes 
og høres, inden sikkerhedsvurderingerne 
sendes til den kompetente 
tilsynsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den sikkerhedsmæssige risikoanalyse 
inddrager ikke kun anlægget, men også 
andre spørgsmål i relation hertil, såsom 
levering af radioaktivt affald eller brugt 
nukleart brændsel til eller fra anlægget.

Or. en
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Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser 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 den nødvendige ekspertise 
og de nødvendige kvalifikationer.

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser 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 den nødvendige ekspertise 
og de nødvendige kvalifikationer.
Medlemsstaterne er særligt 
opmærksomme på parter, der er indirekte 
involveret, og sikrer, at de tilbydes 
tidssvarende, relevant uddannelse.

Or. en

Begrundelse

Personer, der ikke direkte arbejder med det nukleare affald, men alligevel risikerer 
eksponering (f.eks. arbejdstagere beskæftiget med transport og sikkerhed eller 
miljøeksperter), bør også tilbydes relevant uddannelse.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser garanterer, at der er 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald, når der er behov herfor i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler.

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser garanterer, at der er 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald, når der er behov herfor,
under behørig hensyntagen til princippet 
om, at forureneren betaler, sundheds- og 
sikkerhedsspørgsmål og 
erhvervsbetingede sygdomme, der kan 
indtræffe på længere sigt som følge af 
radioaktiv eksponering.
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Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der etableres og 
gennemføres passende 
kvalitetssikringsprogrammer vedrørende 
sikker håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald.

Medlemsstaterne sikrer, at der etableres og 
gennemføres passende 
kvalitetssikringsprogrammer, der omfatter 
uddannelse vedrørende sikker håndtering 
af brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald.

Or. en

Begrundelse
Uddannelse er et centralt element i kvalitetssikringsprogrammer, der kun kan gennemføres 
korrekt, hvis arbejdstagerne uddannes ordentligt.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
vedrørende håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald stilles til 
rådighed for arbejdstagerne og 
offentligheden. Denne forpligtelse omfatter 
også, at den kompetente tilsynsmyndighed 
skal informere offentligheden på de 
områder, der ligger inden for dens 
kompetence. Oplysninger skal stilles til 
rådighed for offentligheden i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og internationale forpligtelser, forudsat at 
dette ikke bringer andre interesser, der er 
anerkendt i national lovgivning, eller 
internationale forpligtelser i fare, herunder 
bl.a. sikkerhed.

1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
vedrørende håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald stilles til 
rådighed for arbejdstagerne og 
offentligheden. Denne forpligtelse omfatter 
også, at den kompetente tilsynsmyndighed 
skal informere offentligheden på de 
områder, der ligger inden for dens 
kompetence. Oplysninger skal stilles til 
rådighed for offentligheden i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og internationale forpligtelser, forudsat at 
dette ikke bringer andre interesser, der er 
anerkendt i national lovgivning, eller 
internationale forpligtelser i fare, herunder 
bl.a. sikkerhed. Oplysninger, der er direkte 
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relevante for arbejdstagernes og 
befolkningens sundhed og sikkerhed 
(navnlig om radioaktive og giftige 
emissioner og eksponering for 
emissioner), skal gøres offentligt 
tilgængelige under alle omstændigheder.

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at arbejdstagerne og offentligheden har adgang til oplysninger om 
sundhed og miljøet, hvilket bør veje tungere end kommercielle hensyn.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. strategier, planer og tekniske løsninger 
fra frembringelse til deponering. Historisk 
radioaktivt affald og brugt nukleart 
brændsel i midlertidige 
oplagringsbassiner skal prioriteres højt

Or. en

Begrundelse

Manglen på passende konditionering og oplagring for store mængder radioaktivt affald er 
blevet tolereret i årtier. Visse former for brugt nukleart brændsel i lagerbassiner er særligt 
sårbare over for fysiske angreb. Det haster med at få afhjulpet disse problemer, hvilket også 
er afgørende for at undgå utilsigtet eksponering for risici for arbejdstagerne og befolkningen.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. vurdering af programomkostninger og 
det grundlag og de hypoteser, som denne 
vurdering er baseret på, som skal omfatte 

7. detaljerede planer for antallet af 
inspektioner, ressourcerne til inspektion 
og uddannelse af inspektionsorganerne
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en profil over tid

Or. en


