
PA\854498SV.doc PE456.851v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2010/0306(NLE)

24.1.2011

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till rådets direktiv om hantering av använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall
(KOM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

Föredragande: Jean Lambert



PE456.851v01-00 2/22 PA\854498SV.doc

SV

PA_Legam



PA\854498SV.doc 3/22 PE456.851v01-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag till rådets direktiv, som parlamentet bara rådfrågas om, har Euratomfördraget 
som rättslig grund. Kommissionen anser att kapitel 3 och artiklarna 2b och 30 i 
Euratomfördraget ger en solid rättslig grund. Föredraganden anser emellertid att detta väcker 
frågor rörande tillämpligheten av vissa standarder rörande hälsa och säkerhet, samråd med 
arbetstagare och annan lagstiftning enligt EU-fördragen – därav föredragandens första 
ändringsförslag om den rättsliga grunden. En ändring som denna skulle även göra att 
parlamentet får fullt medbeslutande i denna viktiga fråga.

Kommissionens förklaringar konstaterar följande:

”Grundprincipen för hantering av radioaktivt avfall är inneslutning och isolering från 
människor och biosfären under så lång tid som avfallet utgör en strålningsrisk. Vidare är det 
en accepterad etisk princip att samhället ska undvika att lämna över orimliga bördor till 
kommande generationer. Detta leder till att den nuvarande generationen, som har dragit nytta 
av kärnkraftselen eller nuklearmedicinska behandlingar, åläggs att hantera allt existerande 
avfall på ett lämpligt sätt.”

Med tanke på hur viktigt det är med ”isolering” föreslår föredraganden att direktivets räckvidd 
ökas till att omfatta alla arbetstagare som kan ansvara för hanteringen av radioaktivt avfall 
och använt bränsle: man kan inte förutsätta att militärt material inte kommer att hanteras av 
civilpersoner eller på civila anläggningar. Hon föreslår också en mer inkluderande definition 
av vad som menas med ”radioaktivt avfall” och ”använt bränsle” (artikel 3) för att så många 
arbetstagare som möjligt ska kunna omfattas. Historiskt avfall kan också innebära särskilda 
hanteringsproblem beroende på de allt sämre förvaringsvillkoren och detta bör beaktas i 
säkerhetsplaneringen och ges tillbörlig vikt.

De potentiellt katastrofala följderna av den mänskliga faktorn vid hanteringen av radioaktivt 
avfall och använt bränsle gör att rigorösa standarder för utbildning, arbetsplatsers säkerhet 
och kontroll av oberoende organ är avgörande. Arbetstagarna själva, eller deras företrädare, 
bör rådfrågas och involveras i inrättandet och tillämpningen av säkerhetsförfarandena. 
Löpande utbildning bör erbjudas alla anställda på anläggningar där farligt material förvaras 
eller dem som transporterar sådant material, vilket inte bara betyder teknisk personal utan 
samtliga anställda, oavsett längden på deras anställningsavtal eller deras funktion på 
anläggningen. Alla anställda måste förstå de potentiella riskerna med samtliga typer av avfall.  
För de anställda som handhar de farligare ämnena finns det vissa gränsvärden för den grad av
strålning de får utsättas för, och därför är det viktigt att det finns tillräckligt med utbildad 
personal tillgänglig och det måste även ske en uppföljande hälsokontroll av de anställda. Det 
är också mycket viktigt att varje underleverantör uppfyller de stränga säkerhets- och 
utbildningskraven och är fullt behörig att utföra underhållsarbeten, byggnationer eller annat 
nödvändigt arbete. Föredraganden har lagt fram förslag inom alla dessa områden, inbegripet 
frågan om ansvar för alla typer av arbetsrelaterade långtidssjukdomar och nödvändiga 
resurser.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning 
och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

med beaktande av fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt, särskilt
artikel 153,

Or. en

Motivering

Syftet med direktivet i sin nuvarande lydelse är att samordna nationell socialpolitik för 
arbetstagarnas hälsoskydd mot faror med använt bränsle och radioaktivt avfall. Det 
fastställer inga grundläggande säkerhetsstandarder som Euratoms rättsliga grund kräver. 
Därför är den korrekta rättsliga grunden artikel 153 i FEUF (Socialpolitik).

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Rådets direktiv 89/391/EEG av den 
12 juni 1989 om åtgärder för att främja 
förbättringar av arbetstagarnas säkerhet 
och hälsa i arbetet.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Radioaktivt avfall, inklusive använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall, 
kräver inneslutning och isolering från 
människor och deras livsmiljö under 
mycket lång tid. Avfallets specifika 
karaktär (innehållet av radionuklider) 
kräver åtgärder för att skydda människors 
hälsa och miljön från de faror som uppstår 
till följd av joniserande strålning, däribland 
slutförvaring i lämpliga anläggningar som 
slutpunkt för hanteringen. Lagring av 
radioaktivt avfall, inklusive långsiktig 
lagring, är en tillfällig lösning men inte 
något alternativ till slutförvaring.

(27) Radioaktivt avfall, inklusive använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall, 
kräver lämplig konditionering,
inneslutning och isolering från människor 
och deras livsmiljö under mycket lång tid. 
Avfallets specifika karaktär (innehållet av 
radionuklider) kräver åtgärder för att 
skydda människors hälsa och miljön från 
de faror som uppstår till följd av 
joniserande strålning, däribland 
slutförvaring i lämpliga anläggningar som 
slutpunkt för hanteringen. Lagring av 
radioaktivt avfall, inklusive långsiktig 
lagring, är en tillfällig lösning men inte 
något alternativ till slutförvaring.

Or. en

Motivering

Konditionering till stabila avfallsformer och lämpliga förpackningar är grundläggande krav 
för säker inneslutning och isolering från biosfären.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Arbetstagarna och allmänheten står 
inför en oacceptabel och ökande risk på 
grund av det tillstånd i vilket vissa 
historiska avfall, såsom plutoniumhaltigt 
slam eller förorenad grafit, förvaras. Icke 
konditionerade, lätt spridbara 
avfallsformer och använt kärnbränsle i 
oskyddade bassänger utgör en radioaktiv 
förvaring som är synnerligen sårbar med 
ständig risk för olyckor och för att bli mål 
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för terroristattacker.

Or. en

Motivering

Bristen på lämplig konditionering av signifikanta mängder radioaktivt avfall utgör en ständig 
risk och kräver åtgärder för att minska riskerna för människors hälsa och miljöskador.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det typiska konceptet för 
slutförvaring av kortlivat låg- och 
medelaktivt avfall är slutförvaring nära 
markytan. Efter 30 års forskning är det 
allmänt accepterat på teknisk nivå att djup 
geologisk slutförvaring utgör det säkraste 
och mest hållbara alternativet som 
slutpunkt för hanteringen av högaktivt 
avfall och använt kärnbränsle som 
betraktas som avfall. Därför bör
slutförvaring eftersträvas.

(29) Koncepten för slutförvaring av 
kortlivat låg- och medelaktivt avfall
varierar från slutförvaring nära markytan
(i byggnader, grund nedgrävning eller 
nedgrävning ned till ett par tiotal meters 
djup under markytan) till toppmodern 
geologisk förvaring 70-100 m under 
markytan. Efter 30 års forskning antas det 
allmänt bland aktörer på 
kärnbränsleområdet att djup geologisk 
slutförvaring utgör det säkraste och mest 
hållbara alternativet som slutpunkt för 
hanteringen av högaktivt radioaktivt avfall.
Om säkerhetsbevisningen från de 
föreslagna metoderna för djup geologisk 
förvaring kan säkerställas borde
slutförvaring kunna övervägas.

Or. en

Motivering

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 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.
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Även om varje medlemsstat ansvarar 
för sin egen politik gällande hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
måste denna politik respektera de relevanta 
grundläggande säkerhetsprinciperna som 
IAEA har fastställt. Det är en etisk 
skyldighet för alla medlemsstater att se till 
att orimliga bördor inte lämnas över till 
kommande generationer när det gäller det 
befintliga använda kärnbränslet och 
radioaktiva avfallet, liksom det som 
förväntas från avvecklingen av befintliga 
kärntekniska anläggningar.

(30) Även om varje medlemsstat ansvarar 
för sin egen politik gällande hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
måste denna politik respektera de relevanta 
grundläggande säkerhetsprinciperna som 
IAEA har fastställt. Det är en etisk 
skyldighet för alla medlemsstater att se till 
att orimliga bördor inte lämnas över till 
kommande generationer när det gäller det 
befintliga använda kärnbränslet och 
radioaktiva avfallet, liksom det som 
förväntas från avvecklingen av befintliga 
kärntekniska anläggningar.
Medlemsstaterna bör därför upprätta en 
avvecklingsstrategi som säkerställer att 
anläggningar nedmonteras på säkrast 
möjliga vis så tidigt som möjligt efter 
stängning.

Or. en

Motivering

Det nuvarande breda spektret från omedelbar till hundraårig avveckling i de olika 
medlemsstaterna är oacceptabelt enligt den etiska skyldigheten som den definieras i 
föregående mening.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Arbetstagarna längs hela 
hanteringskedjan för använt bränsle och 
radioaktivt avfall måste vara skyddade, 
oavsett verksamhet och status. De 
långsiktiga följderna på arbetstagarnas 
hälsa och säkerhet måste beaktas i alla 
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hanteringsmetoder för använt bränsle och 
radioaktivt avfall.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 34b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34b) När detta direktiv genomförs måste 
särskild vikt läggas vid arbetstagare som 
är utsatta för risker. Om inte 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet följs 
ska detta leda till omedelbara och stränga 
påföljder.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Unionslagstiftningen om hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen gäller även för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Bibehållandet och vidareutvecklingen 
av expertis och färdigheter inom 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall, som utgör ett väsentligt 
element för att säkerställa höga 
säkerhetsnivåer, bör baseras på en 
kombination av lärande genom 
driftserfarenhet, vetenskaplig forskning 
och teknikutveckling och ett tekniskt 
samarbete mellan alla aktörer.

(41) Bibehållandet och vidareutvecklingen 
av expertis och färdigheter inom 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall, som utgör ett väsentligt 
element för att säkerställa höga 
säkerhetsnivåer och skydda arbetstagarna, 
bör baseras på en kombination av lärande 
genom förebyggande utbildning,
driftserfarenhet, vetenskaplig forskning 
och teknikutveckling och ett tekniskt 
samarbete mellan alla aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det säkerställer att medlemsstaterna 
sörjer för lämpliga nationella arrangemang 
för en hög säkerhetsnivå vid hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, för att skydda arbetstagarna och 
allmänheten mot de faror som uppstår till 
följd av joniserande strålning.

(2) Det säkerställer att medlemsstaterna 
sörjer för lämpliga nationella arrangemang 
för högsta säkerhetsnivå vid hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, för att skydda arbetstagarna och 
allmänheten mot de faror som uppstår till 
följd av joniserande strålning.

Or. en

Motivering

Man bör alltid hänvisa till högsta möjliga säkerhetsnivå.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) alla led i hanteringen av radioaktivt 
avfall, från generering till slutförvaring, då 
det radioaktiva avfallet kommer från 
civila verksamheter eller hanteras inom 
civila verksamheter.

(b) alla led i hanteringen av radioaktivt 
avfall, från generering till och med
slutförvaring.

Or. en

Motivering

En hänvisning till vilken ram som gäller för kärnanläggningar saknas. Det bör noteras att det 
finns civilanställda inom militären som kan avveckla militära anläggningar och sanera avfall. 
Vissa tjänster läggs ut på kontrakt. Det är avgörande för skyddet av civilpersoner i 
medlemsstaterna att allt radioaktivt avfall hanteras enligt högsta möjliga 
säkerhetsstandarder.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Detta direktiv gäller inte avfall från 
utvinningsindustrin som kan vara 
radioaktivt och som omfattas av 
direktiv 2006/21/EG.

(2) Detta direktiv gäller också avfall från 
utvinningsindustrin som kan vara 
radioaktivt och som omfattas av 
direktiv 2006/21/EG.

Or. en

Motivering

Allt naturligt radioaktivt material som på något sätt har hanterats och som kan klassificeras 
som radioaktivt avfall måste också omfattas av detta direktiv. Det finns ingen anledning att 
exempelvis utesluta radioaktivt avfall från uranbrytning och bearbetning från detta direktiv.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta direktiv gäller inte godkända 
utsläpp.

utgår

Or. en

Motivering

Vissa av medlemsstaternas kärnanläggningar, i synnerhet upparbetningsanläggningar och 
möjligen även anläggningar, har kontaminerats av kärnenergiolyckor, där ”godkända 
utsläpp” har medfört en situation där saneringsinsatserna resulterat i radioaktivt avfall som 
sedan måste övervakas och hanteras.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) radioaktivt avfall: radioaktivt material i 
gasform, flytande eller fast form för vilket 
ingen ytterligare användning förutses av 
medlemsstaten eller av en fysisk eller 
juridisk person vars beslut godtas av 
medlemsstaten, och som står under tillsyn 
som radioaktivt avfall av en behörig 
tillsynsmyndighet inom ramen för 
medlemsstatens lagstiftning och regelverk.

(6) radioaktivt avfall: använt kärnbränsle,
radioaktivt material i gasform, flytande 
eller fast form som kommer från 
upparbetning och varje annat radioaktivt 
material i gasform, flytande eller fast 
form som står under tillsyn som radioaktivt 
avfall av en behörig tillsynsmyndighet 
inom ramen för medlemsstatens 
lagstiftning och regelverk.

Or. en

Motivering

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 which are discharged into the environment. Reprocessing 
separates weapons-usable plutonium, which will present a security risk far into the future.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) använt kärnbränsle: kärnbränsle som 
har bestrålats i och permanent avlägsnats 
från en reaktorhärd. Använt kärnbränsle 
kan antingen betraktas som en användbar 
resurs som kan upparbetas, eller vara 
avsett för slutförvaring om det betraktas 
som radioaktivt avfall.

(10) använt kärnbränsle: kärnbränsle som 
har bestrålats i och permanent avlägsnats 
från en reaktorhärd. Använt kärnbränsle 
kan upparbetas men betraktas som 
radioaktivt avfall om ingen annan 
användning under de följande två åren 
planeras av medlemsstaten eller av en 
tillståndshavare vars beslut godkänts av 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall hanteras på ett säkert sätt, även på 
lång sikt.

(d) använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall hanteras på ett säkert sätt under 
minst 150 år eller längre förutsatt att det 
är farligt för människa och miljö,

Or. en

Motivering

Det verkar vettigt att definiera vad som menas med ”på lång sikt”. Anställda kanske behövs 
för att vakta/skydda anläggningen och kunskapen och expertisen kommer att krävas för att 
hantera detta avfall även under de kommande 150 åren eller längre (använt MOX-bränsle 
måste svalna under ytterligare minst 100 år för att nå samma värmenivåer som använt 
uranbränsle innan slutförvaring) samt möjligen för att ingripa vid problem. Det handlar om 
att ha tillgång till personal och expertis. För detta krävs finansiering, fortsatta 
utbildningssatsningar och dylikt.
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) anställda och allmänheten inte 
utsätts för strålning från använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall,

Or. en

Motivering

Artikel 4 tar inte upp någon generell skyddsbestämmelse för anställda och allmänheten.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 4 –  punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) åtgärder vidtas som omfattar 
framtida hälsorisker för anställda som 
utsatts för strålning,

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) åtgärder vidtas för att alla anställda 
som är knutna till hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall ska 
omfattas, inbegripet dem som deltar 
indirekt, såsom transportpersonal, 
säkerhetspersonal, militär och polis,

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dd) solidariskt ansvar föreligger så att 
alla aktörer som är knutna till 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall skyddas.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) efterlevnadsåtgärder, inbegripet 
tillfälligt avbrytande av verksamheten samt 
ändring eller återkallande av tillstånd,

(e) efterlevnadsåtgärder, inbegripet 
tillfälligt avbrytande av verksamheten samt 
ändring eller återkallande av tillstånd, som 
bl.a. ska omfatta överträdelser av hälso-
och säkerhetslagstiftningen för berörda 
arbetstagare, 

Or. en

Motivering

Avfallshanteringsanläggningar bör också straffas om de inte uppfyller hälso- och 
säkerhetsstandarderna. 

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska 
ha befogenheter och resurser för att 
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regelbundet kunna genomföra 
utvärderingar av kärnsäkerheten, 
undersökningar och kontroller, och vid 
behov efterlevnadsåtgärder i 
anläggningarna, även under avveckling. 
Arbetstagarnas hälsa och säkerhet, 
inbegripet alla underleverantörers, även 
på tjänstemannanivå och 
internutbildning, ska omfattas av dessa 
utvärderingar. 

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna ska se till att den 
behöriga tillsynsmyndigheten är 
bemyndigad att avbryta driften om 
säkerheten inte kan garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska 
rapportera till medlemsstaterna och 
relevanta behöriga organisationer, 
tillståndshavare, företrädare för 
tillståndshavarens anställda, för 
underleverantörerna och allmänheten om 
resultatet av utvärderingen.

Or. en
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Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på att 
tillståndshavaren, under överinseende av 
den behöriga tillståndsmyndigheten, så 
långt det rimligen är möjligt, regelbundet 
utvärderar, kontrollerar och ständigt 
förbättrar säkerheten för sina verksamheter 
och anläggningar på ett systematiskt och 
verifierbart sätt.

(2) Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på att 
tillståndshavaren, under överinseende av 
den behöriga tillståndsmyndigheten, så 
långt det rimligen är möjligt, regelbundet 
utvärderar, kontrollerar och ständigt 
förbättrar säkerheten för sina verksamheter, 
inbegripet arbetstagarnas och
underleverantörernas hälsa och säkerhet, 
och anläggningar på ett systematiskt och
verifierbart sätt. Tillståndshavaren ska 
rapportera till den behöriga 
tillsynsmyndigheten och andra relevanta 
behöriga organisationer, företrädare för 
tillståndshavarens anställda, för 
underleverantörerna och allmänheten om 
resultatet av utvärderingen.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De utvärderingar som avses i punkt 2 
ska omfatta kontroll av att åtgärder har 
vidtagits för att förhindra olyckor och 
mildra konsekvenserna av olyckor, 
inklusive kontroll av fysiska barriärer och 
tillståndshavarens administrativa 
skyddsförfaranden som måste upphöra att 
fungera innan arbetare och allmänheten i 
väsentlig grad skulle påverkas av 
joniserande strålning.

(3) De utvärderingar som avses i punkt 2 
ska omfatta kontroll av att åtgärder har 
vidtagits för att förhindra olyckor och
fysiska angrepp och mildra 
konsekvenserna av olyckor och fysiska 
angrepp, inklusive kontroll av fysiska 
barriärer och tillståndshavarens 
administrativa skyddsförfaranden som 
måste upphöra att fungera innan arbetare 
och allmänheten i väsentlig grad skulle 
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påverkas av joniserande strålning.

Or. en

Motivering

Terroristattacker, särskilt med hjälp inifrån, kan få ytterst allvarliga konsekvenser för de 
anställdas säkerhet och hälsa och för allmänheten.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på att 
tillståndshavarna upprättar och tillämpar 
ledningssystem som vederbörligen 
prioriterar säkerheten och regelbundet 
kontrolleras av den behöriga 
tillsynsmyndigheten.

(4) Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på att 
tillståndshavarna upprättar och tillämpar 
ledningssystem som vederbörligen 
prioriterar säkerheten och regelbundet 
kontrolleras av den behöriga 
tillsynsmyndigheten och arbetstagarnas 
företrädare.

Or. en

Motivering

Säkerhetsbrister kan få liknande eller värre följder för de anställdas och allmänhetens hälsa 
än olyckor. Det ligger i allas intresse att de som arbetar inom detta område involveras i 
kontrollen av standarder och system.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på att 
tillståndshavarna tillhandahåller och 
bibehåller tillräckliga ekonomiska och 
personella resurser för att uppfylla sina 
skyldigheter med hänsyn till säkerheten vid 
hanteringen av använt kärnbränsle och 

(5) Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på att 
tillståndshavarna tillhandahåller och 
bibehåller tillräckliga ekonomiska och 
personella resurser för att uppfylla sina 
skyldigheter med hänsyn till säkerheten vid 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
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radioaktivt avfall enligt punkterna 1–4. radioaktivt avfall enligt punkterna 1–4, 
inbegripet långtidshanteringen på över 
150 år eller längre.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Säkerhetsbevisningen och den 
kompletterande säkerhetsbedömningen ska 
omfatta förläggningen, utformningen, 
uppförandet, driften och avvecklingen av 
en anläggning eller stängningen av en 
slutförvarsanläggning; i 
säkerhetsbevisningen ska det anges vilka 
normer som använts vid denna bedömning.
Säkerheten på lång sikt efter stängningen 
ska beaktas, särskilt hur den säkerställs 
med hjälp av passiva medel i så stor 
utsträckning som möjligt.

(2) Säkerhetsbevisningen och den 
kompletterande säkerhetsbedömningen ska 
omfatta förläggningen, utformningen, 
uppförandet, driften och avvecklingen av 
en anläggning eller stängningen av en 
slutförvarsanläggning; i 
säkerhetsbevisningen ska det anges vilka 
normer som använts vid denna bedömning.
Säkerheten på lång sikt efter stängningen 
ska beaktas, särskilt hur den säkerställs 
med hjälp av passiva medel i så stor 
utsträckning som möjligt.
Säkerhetsbevisningen och den 
kompletterande säkerhetsbedömningen 
ska omfatta en bedömning av de hälso-
och säkerhetsrisker som arbetstagarna 
löper, inbegripet underleverantörerna, 
den kompetens som erfordras och den 
personal som behövs för en säker drift av 
anläggningen vid alla tidpunkter, samt 
fall där en olycka inträffar.

Or. en
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Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Säkerhetsbevisningen och den 
kompletterande säkerhetsbedömningen ska 
lämnas in till den behöriga 
tillsynsmyndigheten för godkännande.

(4) Säkerhetsbevisningen och den 
kompletterande säkerhetsbedömningen ska 
lämnas in till den behöriga 
tillsynsmyndigheten för godkännande.
Företrädarna för berörda arbetstagare 
ska informeras och konsulteras innan 
säkerhetsbedömningen lämnas in till den 
behöriga tillsynsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Säkerhetsbevisningen ska inte bara 
omfatta anläggningen utan också alla 
närliggande frågor, såsom exempelvis 
transporter av radioaktivt avfall eller 
kärnbränsle till och från anläggningen.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på 
arrangemang för utbildning som täcker de 
behov som alla parter med ansvar för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på 
arrangemang för utbildning som täcker de 
behov som alla parter med ansvar för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
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radioaktivt avfall har, så att nödvändig 
expertis och nödvändiga färdigheter 
bibehålls och utvecklas ytterligare.

radioaktivt avfall har, så att nödvändig 
expertis och nödvändiga färdigheter 
bibehålls och utvecklas ytterligare.
Medlemsstaterna ska ägna särskilt 
uppmärksamhet åt direkt involverade 
parter och se till att de får aktuell och 
lämplig utbildning.

Or. en

Motivering

Personer som inte direkt arbetar med det radioaktiva avfallet men som ändå riskerar att 
utsättas för strålning (t.ex. transportpersonal, säkerhetspersonal, miljöexperter) bör också 
erbjudas lämplig utbildning.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket garanterar att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga när de behövs för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, varvid erforderlig hänsyn ska tas till 
det ansvar som producenterna av det 
radioaktiva avfallet har.

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket garanterar att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga när de behövs för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, varvid erforderlig hänsyn ska tas till 
det ansvar som producenterna av det 
radioaktiva avfallet har, till hälso- och 
säkerhetsfrågor samt arbetssjukdomar 
som kan uppkomma långt efter den 
radioaktiva strålningen.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att Medlemsstaterna ska säkerställa att 
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lämpliga program för kvalitetssäkring 
avseende säkerheten vid hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
upprättas och genomförs.

lämpliga program för kvalitetssäkring och 
utbildning avseende säkerheten vid 
hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall upprättas och genomförs.

Or. en

Motivering

Utbildning är ett väsentligt inslag i programmen för kvalitetssäkring, och dessa kan bara 
genomföras korrekt om arbetstagarna har fått lämplig utbildning.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
information om hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall görs 
tillgänglig för arbetstagarna och 
allmänheten. Denna skyldighet inbegriper 
att säkerställa att den behöriga 
tillsynsmyndigheten informerar 
allmänheten inom sitt kompetensområde.
Informationen ska lämnas till allmänheten i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
internationella åtaganden, förutsatt att detta 
inte äventyrar andra intressen, bland annat 
säkerheten, som erkänns i nationell 
lagstiftning eller internationella åtaganden.

(1) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
information om hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall görs 
tillgänglig för arbetstagarna och 
allmänheten. Denna skyldighet inbegriper 
att säkerställa att den behöriga 
tillsynsmyndigheten informerar 
allmänheten inom sitt kompetensområde.
Informationen ska lämnas till allmänheten i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
internationella åtaganden, förutsatt att detta 
inte äventyrar andra intressen, bland annat 
säkerheten, som erkänns i nationell 
lagstiftning eller internationella åtaganden. 
Information som är av direkt betydelse för 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet och för 
allmänheten (i synnerhet radioaktiva och 
giftiga utsläpp och exponering för 
strålning) måste göras tillgänglig oavsett 
omständigheterna.

Or. en

Motivering

Det är otroligt viktigt att arbetstagarna och allmänheten har tillgång till information om 
hälsa och miljö: detta bör väga tyngre än kommersiella överväganden.
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Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Principer, planer och tekniska lösningar 
från generering till slutförvaring.

(2) Principer, planer och tekniska lösningar 
från generering till slutförvaring. Hög 
prioritet ska ges historiskt radioaktivt 
avfall och använt kärnbränsle i 
mellanlagringsbassänger.

Or. en

Motivering

Bristen på ordentlig konditionering och lagring av stora mängder radioaktivt avfall har 
tolererats i årtionden. Visst använt kärnbränsle i förvaringsdammar är särskilt känsligt för 
fysiska angrepp. Skyndsam sanering krävs och är även avgörande för att undvika att personal 
och allmänheten oavsiktligt utsätts för strålningsrisk.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Bedömning av programkostnaderna 
och underlaget och hypotesen för denna 
bedömning, som måste omfatta en profil 
över tid.

(7) Detaljerade planer på antalet 
inspektioner, de resurser som 
inspektionen och inspektionsorganens 
utbildning kräver.

Or. en


