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KORT BEGRUNDELSE

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

Alle medlemsstater har radioaktivt affald. Uanset hvordan fremtiden for atomkraft og andre 
anvendelser ser ud, er der behov for at gennemføre deponering som slutpunktet i håndteringen 
af eksisterende og fremtidigt radioaktivt affald for at garantere sikkerheden på lang sigt.

I alt produceres der omkring 40 000 m³ radioaktivt affald om året i Den Europæiske Union, 
hvoraf ca. 80 % er kortlivet lavradioaktivt affald, ca. 5 % langlivet lavradioaktivt affald og 
mindre end 10 % højradioaktivt affald, som omfatter såvel forglasset affald fra oparbejdning 
som brugt nukleart brændsel, der betragtes som affald.

Resumé af Kommissionens forslag

Afhængigt af affaldets karakteristika kræves der særlige foranstaltninger for at beskytte 
menneskers sundhed og miljøet mod de farer, der er forbundet med ioniserende stråling. 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. På længere 
sigt kan kun deponering med dens iboende passive sikkerhedskarakteristika sikre beskyttelse 
mod alle potentielle farer. Med hensyn til højradioaktivt affald er der videnskabelig og teknisk 
enighed på verdensplan om, at dyb geologisk deponering er den sikreste og mest velegnede 
løsning.

På trods heraf findes der for øjeblikket ingen faciliteter i nogen medlemsstat til endelig 
deponering af højradioaktivt og langlivet radioaktivt affald, der er frembragt ved anvendelse 
af atomenergi. Der er ikke blevet oprettet et eneste endeligt deponeringssted i de mere end 
halvtreds år, atomindustrien har eksisteret, og radioaktivt affald opbevares for øjeblikket i 
midlertidige oplagringsanlæg.

Medlemsstaterne har i sidste ende ansvaret for håndteringen af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald. Desuden er det et bredt accepteret etisk princip, at samfundet bør undgå at 
pålægge fremtidige generationer urimelige byrder, og dette pålægger den nuværende 
generation, som har nydt godt af atomkraft eller medicinske indgreb, forpligtelsen til en 
passende håndtering af alt eksisterende affald.

Trods disse overvejelser har de fleste lande endnu ikke truffet vigtige beslutninger med 
hensyn til håndteringen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. Sikker håndtering af 
radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel i alle faser fra frembringelse til deponering 
kræver en national ramme, der sikrer politiske forpligtelser, en klar fordeling af ansvaret og 
sikring af, at tilstrækkelige videnskabelige, tekniske og finansielle ressourcer er tilgængelige, 
når der er behov herfor. På grund af spørgsmålets meget følsomme karakter må information af 
offentligheden og dens deltagelse i beslutningsprocesserne også sikres.

                                               
1 Kommissionens oprindelige forslag 2003 (KOM(2003)0032) og revideret udgave 2004 (KOM(2004)0526).
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Det generelle mål med dette forslag er derfor at fastsætte en retlig ramme på EU-plan for 
håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald som en integrerende del af en 
sikker brug af atomenergi til elektricitetsproduktion og af ioniserende stråling inden for 
medicin, industri, landbrug, forskning og uddannelse.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over udkastet til forslag til Rådets direktiv, eftersom det vil hjælpe 
medlemsstaterne med at træffe de nødvendige politiske beslutninger om etablering og 
gennemførelse af deres nationale programmer, navnlig hvad angår ansvaret for og en sikker 
håndtering af højradioaktivt affald og brugt nukleart brændsel.

Det skal især sikres, at direktivet er i overensstemmelse med gældende europæiske 
retsforskrifter. Der skal tages hensyn til industriens aktuelle praksis og den gældende 
konsensus blandt internationale eksperter.

Eftersom direktivforslaget sigter mod en bæredygtig anvendelse af atomenergi, bør 
muligheden for en fremtidig anvendelse af radioaktivt materiale på lang sigt ikke udelukkes, 
og det bør ikke føre til en omklassificering af genanvendeligt materiale til radioaktivt affald.

Der hersker meget bred enighed blandt tekniske eksperter om, at geologisk deponering er den 
mest egnede metode til at forvalte de farligste former for fast eller solidificeret radioaktivt 
affald på lang sigt. Der er imidlertid behov for flere års forskning for at udforme og opføre 
disse depoter. Derfor bør forskning og teknisk udvikling opretholdes og støttes finansielt.

Aftaler, der er indgået mellem stater om eksport af radioaktivt affald, skal undersøges i hvert 
enkelt tilfælde og må ikke forbydes. Der findes faktisk enkelte tilfælde, hvor medlemsstater 
sender eller har sendt deres bruge nukleare brændsel til oparbejdning i lande uden for EU, og 
en del af det frembragte restaffald forbliver i modtagerlandet. På samme måde skal 
medlemsstater, der udfører aktiviteter i tilknytning til oparbejdning, have lov til at sende 
restaffaldet til de lande, hvor det brugte brændsel først blev frembragt.

Sikkerhedsspørgsmål skal ikke behandles i udkastet til forslag til Rådets direktiv, medmindre 
de udelukkende vedrører sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med faciliteter til deponering af 
radioaktivt affald.

Ordføreren mener, at deponering af radioaktivt affald er et aktuelt og påtrængende spørgsmål, 
der kræver en løsning uafhængigt af de enkeltstående politiske foranstaltninger i 
medlemsstaterne. Drøftelserne om direktivet bør fortsat være af teknisk karakter og bør ikke 
blive til en politisk kampplads for selve atomenergiens fremtid.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:



AD\864299DA.doc 5/26 PE460.611v03-00

DA

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Århuskonventionen af 25. juni 1998 
om adgang til oplysninger, offentlig 
deltagelse i beslutningsprocesser samt 
adgang til klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet giver offentligheden 
rettigheder og pålægger parterne og de 
offentlige myndigheder forpligtelser med 
hensyn til adgang til oplysninger og 
offentlig deltagelse og adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet, som 
omfatter håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 25 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Driften af atomreaktorer frembringer 
også brugt nukleart brændsel. Den enkelte 
medlemsstat kan fastlægge sin
brændselskredsløbspolitik og betragte 
brugt nukleart brændsel som en værdifuld 
ressource, der kan oparbejdes, eller beslutte 
at deponere det som affald. Uanset hvilken 
løsning der vælges, bør deponering af 
højradioaktivt affald, adskilt ved 
oparbejdning, eller brugt nukleart 
brændsel, der betragtes som affald, tages 
under overvejelse.

(25) Driften af atomreaktorer såvel som 
nedlæggelse af dem frembringer også 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald. Den enkelte medlemsstat kan 
fastlægge sin brændselskredsløbspolitik og 
betragte brugt nukleart brændsel som en 
værdifuld ressource, der kan oparbejdes, 
eller beslutte at deponere det som affald.
Uanset hvilken løsning der vælges, bør
slutoplagring eller deponering af 
højradioaktivt affald, adskilt ved 
oparbejdning, eller brugt nukleart 
brændsel, der betragtes som affald, tages 
under overvejelse.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Brugt nukleart brændsel, der 
opbevares i bassiner, udgør en yderligere 
potentiel kilde til radioaktivitet i miljøet, 
navnlig hvis kølebassinerne ikke længere 
er tildækket, som det nyligt var tilfældet i 
Fukushima.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 27 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Farerne ved deponering af 
radioaktivt affald blev indlysende efter 
Fukushimaulykken, og lignende ulykker 
kan finde sted i eksisterende nukleare 
anlæg eller nukleare anlæg, som er under 
opførelse på Unionens territorium og i 
dens nabolande med en høj risiko for 
jordskælv eller tsunamier, som f.eks. i 
Akkuyu (Tyrkiet). Unionen bør træffe 
passende foranstaltninger til at forebygge 
deponering af radioaktivt affald i disse 
områder.

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 kunne 
være den mest sikre og mest velegnede 
løsning som slutpunktet for håndtering af 
højradioaktivt affald og brugt nukleart 
brændsel, der betragtes som affald.

(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 kunne 
være den mest sikre og mest velegnede 
løsning som slutpunktet for håndtering af 
højradioaktivt affald og brugt nukleart 
brændsel, der betragtes som affald.
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Udviklingen i retning af gennemførelse af 
deponering bør derfor videreføres.

Gennemførelsen kan videreføres, hvis de 
resterende sikkerhedsspørgsmål løses.

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 indføre en 
nedlæggelsespolitik, som garanterer, at 
anlæggene afvikles på den sikrest mulige 
måde så hurtigt som muligt efter 
lukningen.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 31 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Med henblik på en ansvarlig 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald skal hver enkelt 
medlemsstat fastlægge en national ramme, 
som sikrer politiske forpligtelser og en 
trinvis beslutningstagning via passende 
lovgivning, regulering og organisering med 
en klar fordeling af ansvaret.

(31) Med henblik på en ansvarlig 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald skal hver enkelt 
medlemsstat fastlægge en national ramme, 
som sikrer politiske forpligtelser og en 
trinvis beslutningstagning i 
overensstemmelse med 
Århuskonventionen via passende 
lovgivning, regulering og organisering med 
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en klar fordeling af ansvaret.

Begrundelse
Som part i Århuskonventionen af 25. juni 1998 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse 
i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet har Den 
Europæiske Union påtaget sig at stå ved principperne i denne internationale konvention og 
har indarbejdet dem i direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig 
deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 33 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Der bør udarbejdes et nationalt 
program for at sikre gennemførelse i 
national ret af politiske beslutninger via 
klare bestemmelser for en rettidig 
gennemførelse af alle trin i håndteringen af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald fra frembringelse til deponering.
Dette bør omfatte alle aktiviteter i 
tilknytning til manipulation, forbehandling, 
behandling, emballering, oplagring eller 
deponering af radioaktivt affald. Det 
nationale program kan bestå af et 
referencedokument eller en række 
dokumenter.

(33) Der bør udarbejdes et nationalt 
program for at sikre gennemførelse i 
national ret af politiske beslutninger via 
klare bestemmelser for en rettidig 
gennemførelse af alle trin i håndteringen af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald fra frembringelse til deponering.
Dette bør omfatte alle aktiviteter i 
tilknytning til manipulation, forbehandling, 
behandling, emballering, oplagring eller 
deponering af radioaktivt affald og brugt 
nukleart brændsel og bør overholde 
principperne i Århuskonventionen. Det 
nationale program kan bestå af et 
referencedokument eller en række 
dokumenter.

Begrundelse
Som part i Århuskonventionen af 25. juni 1998 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse 
i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet har Den 
Europæiske Union påtaget sig at stå ved principperne i denne internationale konvention og 
har indarbejdet dem i direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig 
deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 34 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Arbejdstagerne på alle trin af 
håndteringen af brugt nukleart brændsel 
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.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 34 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 35 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Gennemsigtighed er vigtig i 
forbindelse med håndteringen af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald.
Der bør skabes gennemsigtighed ved at 
kræve en effektiv oplysning af
offentligheden og mulighed for alle de 
berørte aktører for at deltage i 
beslutningsprocesserne.

(35) Århuskonventionen bør overholdes i 
forbindelse med håndteringen af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald.
Dette indebærer, at offentligheden og alle 
de berørte aktører sikres adgang til alle 
oplysninger om deponeringen, og det 
fastslås, at offentligheden og alle berørte 
aktører skal inddrages på et tidligt 
tidspunkt i beslutningsprocesserne. Hvis 
der nægtes adgang til oplysninger i 
forbindelse med beslutningerne, der er 
omfattet af kravet om offentlighedens 
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deltagelse, og generelt i tilfælde af 
overtrædelse af miljølovgivningen, har 
enhver fysisk eller juridisk person ret til at 
gøre indsigelse og indlede søgsmål.

Begrundelse
Som part i Århuskonventionen af 25. juni 1998 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse 
i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet har Den 
Europæiske Union påtaget sig at stå ved principperne i denne internationale konvention og 
har indarbejdet dem i direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig 
deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 37 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Nogle medlemsstater mener, 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.

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

Ændringsforslag 13

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 niveau for beskyttelse af 
sundheden og miljøet, sikkerheden og 
gennemsigtigheden bør baseres på en 
kombination af læring via driftserfaring, 
videnskabelig forskning og teknologisk 
udvikling og teknisk samarbejde mellem 
alle aktører.
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Ændringsforslag 14

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 
højeste 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.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle faser af håndteringen af brugt 
nukleart brændsel, når det brugte brændsel 
stammer fra driften af civile atomreaktorer 
eller håndteres i civile aktiviteter

a) alle faser af håndteringen af brugt 
nukleart brændsel, herunder transport, når 
det brugte brændsel stammer fra driften af 
civile atomreaktorer eller håndteres i civile 
aktiviteter

Ændringsforslag 16

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 
slutoplagring eller deponering, herunder 
transport.

Ændringsforslag 17
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "håndtering af radioaktivt affald": alle 
aktiviteter i forbindelse med manipulation, 
forbehandling, behandling, emballering, 
oplagring eller deponering af radioaktivt 
affald, dog ikke dets overførsel

7) "håndtering af radioaktivt affald": alle 
aktiviteter i forbindelse med manipulation, 
forbehandling, behandling, emballering, 
oplagring eller deponering af radioaktivt 
affald, herunder overvågning af disse 
operationer og efterfølgende 
vedligeholdelsesarbejde på midlertidige 
eller endelige deponeringssteder for 
radioaktivt affald, herunder dets 
overførsel

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

13) "oplagring": opbevaring af brugt 
nukleart brændsel eller radioaktivt affald 
på et dertil godkendt anlæg med en 
konkret mulighed for udtagning på lang 
sigt.
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Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at frembringelsen af radioaktivt affald 
holdes på det praktisk gennemførlige 
minimum med hensyn til både aktivitet og 
volumen ved hjælp af passende 
udformningsforanstaltninger og af drifts-
og afviklingspraksis, herunder genvinding 
og genbrug af traditionelle materialer

a) at frembringelsen af radioaktivt affald 
holdes på det praktisk gennemførlige 
minimum med hensyn til både aktivitet og 
volumen ved hjælp af anvendelse af 
alternativer, hvis der findes økonomisk, 
socialt og miljømæssigt bæredygtige 
alternativer, passende 
udformningsforanstaltninger og af drifts-
og afviklingspraksis, herunder genvinding 
og genbrug af traditionelle materialer

Ændringsforslag 21

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, så længe at det er 
til fare for mennesker og miljø.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 23

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

db) at der træffes foranstaltninger til at 
dække fremtidige sundheds- og miljørisici 
for udsatte arbejdstagere og befolkningen.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Radioaktivt affald skal deponeres i den 
medlemsstat, hvor det er frembragt, 
medmindre der er indgået aftaler mellem 
medlemsstaterne om anvendelse af 
deponeringsanlæg i en af dem.

3) Radioaktivt affald skal deponeres i den 
medlemsstat, hvor det er frembragt, 
medmindre der er indgået frivillige aftaler 
mellem medlemsstaterne om anvendelse af
oplagrings- eller deponeringsanlæg i en af 
dem.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Dette direktiv anfægter ikke den ret, 
som en medlemsstat eller en virksomhed i 
den medlemsstat, til hvilken
a) radioaktivt affald overføres til 
behandling, eller
b) andet materiale overføres med henblik 
på at genindvinde det radioaktive affald,
har til at sende det behandlede radioaktive 
affald tilbage til oprindelseslandet. Det 
anfægter heller ikke den ret, som en 
medlemsstat eller en virksomhed i den 
medlemsstat, til hvilken brugt brændsel 
overføres til oparbejdning, har til at sende 
radioaktivt affald, som er genindvundet 
ved oparbejdningsprocessen, tilbage til 
oprindelseslandet.
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Begrundelse
Aftaler, der er indgået mellem stater om eksport af radioaktivt affald, skal undersøges i hvert 
enkelt tilfælde og må ikke forbydes. Direktivet bør ikke skabe retsusikkerhed om 
tilbagesendelsen af det endelige affald efter oparbejdningen af det brugte nukleare brændsel 
til det land, hvor det nukleare brændsel blev brugt, og bør være i fuldt overensstemmelse med 
Rådets direktiv 2006/117/Euratom om overvågning af og kontrol med overførsel af 
radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) Radioaktivt affald deponeres ikke i 
områder med en høj risiko for jordskælv 
og tsunamier.

Ændringsforslag 27

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

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) foranstaltninger til sikring af, at den 
kompetente tilsynsmyndighed afsætter de 
nødvendige midler til håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald på 
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grundlag af en gennemsskuelig proces, 
som revideres regelmæssigt, og hvori 
tilladelsesindehaveren løbende inddrages.

Begrundelse
Dette ændringsforslag har til formål at sikre, at der afsættes de nødvendige midler til 
håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald såvel som til 
anbringelsesaktiviteter på grundlag af en effektiv og gennemsigtig proces, hvori 
tilladelsesindehaverne er sikret indflydelse.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser opretholdes og 
forbedres efter behov under hensyn til 
driftserfaring, indvundne erfaringer fra 
sikkerhedsmæssige risikoanalyser som 
nævnt i artikel 8, udviklingen af teknologi 
og resultaterne af forskning.

2) Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser opretholdes og 
forbedres efter behov under hensyn til 
driftserfaring, indvundne erfaringer fra 
sikkerhedsmæssige risikoanalyser som 
nævnt i artikel 8, den bedste tilgængelige
teknologi og resultaterne af forskning.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Nationale programmer er genstand 
for socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvensanalyser og sikrer, at der ikke 
er risiko for udsivning af uran.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 
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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 nedlæggelsesfasen. Disse 
vurderinger skal omfatte arbejdstagernes, 
herunder eventuelle underleverandørers, 
sundhed og sikkerhed samt antallet af 
ansatte og uddannelse.

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) Medlemsstaterne sørger for, at den 
kompetente tilsynsmyndighed har 
beføjelse til at indstille driften, hvis 
sikkerheden ikke er i orden.

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 34
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Medlemsstaterne fastslår tidspunktet 
for, hvornår ansvaret for håndteringen af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald overgår fra tilladelsesindehaveren 
til det organ, som i henhold til national 
lovgivning er ansvarlig for en sådan 
håndtering.

Begrundelse
Dette ændringsforslag har til formål at fastlægge det præcise tidspunkt for, hvornår ansvaret 
for håndteringen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald overgår fra 
tilladelsesindehaveren til det organ, som i henhold til national lovgivning er ansvarlig for den 
langsigtede håndtering. Dette skyldes, at radioaktivt materiale kan overføres inden udløbet af 
et nukleart anlægs levetid, i hvilket tilfælde tilladelsesindehaveren ikke kan holdes ansvarlig 
for materiale, der ikke længere befinder sig i anlægget.

Ændringsforslag 35

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 
sikkerhed – herunder arbejdstagernes og 
underleverandørernes sundhed og 
sikkerhed samt anlæggenes sikkerhed –
på en systematisk og kontrollerbar måde, 
så vidt det med rimelighed kan lade sig 
gøre. Tilladelsesindehaveren aflægger 
rapport til den kompetente 
tilsynsmyndighed og andre relevante 
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organisationer, tilladelsesindehavere, 
repræsentanter for 
tilladelsesindehaverens arbejdstagere, 
underleverandører og befolkningen om 
resultaterne af sine vurderinger.

Ændringsforslag 36

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.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Medlemsstaterne sikrer, at 
tilladelsesindehaverne så hurtigt som 
muligt informerer grænseoverskridende 
regionale og lokale myndigheder om deres 
planer om at etablere et 
affaldshåndteringsanlæg, hvis dette 
anlæg er beliggende inden for en sådan 
en afstand af den nationale grænse, at 
byggeriet, driften, afviklingen af 
anlægget, ulykker eller andre 
begivenheder i tilknytning til anlægget 
kan forventes at have 
grænseoverskridende konsekvenser.
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Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Mærkning og dokumentation

Medlemsstaterne sikrer, at 
tilladelsesindehaverne sørger for 
mærkning af containere og 
dokumenterer, at deponering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald 
sker på en sådan måde, at affaldet ikke er 
udsat for vejrpåvirkning. Denne 
dokumentation skal omfatte såvel den 
kemiske, toksiske som den nukleare 
sammensætning af indholdet, samt 
angive, hvorvidt der er tale om 
luftformigt, flydende eller fast materiale.

Begrundelse
Dette har til formål at oplyse fremtidige generationer om, hvorvidt containerne er fyldt med 
værdifulde råmaterialer og/eller farlige stoffer.

Ændringsforslag 39

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 

2) Den sikkerhedsmæssige risikoanalyse 
og den underbyggende 
sikkerhedsvurdering skal omfatte 
placering, design, opførelse, drift og
afvikling af et anlæg eller driften af 
bassiner til brugt nukleart brændsel, 
endelige oplagringsanlæg eller driften og 
afviklingen af et deponeringsanlæg; den 
sikkerhedsmæssige risikoanalyse skal 
angive, hvilke standarder der er anvendt 
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omfang sikres med passive midler. ved denne vurdering. Den langsigtede 
sikkerhed og sikkerheden efter lukning 
skal behandles, navnlig hvordan den i 
videst muligt omfang sikres med passive 
midler. Den sikkerhedsmæssige analyse 
og den underbyggende 
sikkerhedsvurdering skal omfatte en 
vurdering af de sundheds- og 
sikkerhedsmæssige risici for 
arbejdstagerne, herunder for 
underleverandørernes arbejdstagere, samt 
en vurdering af de nødvendige 
kvalifikationer og den personaledækning, 
som til enhver tid skal være opfyldt for at 
garantere en sikker drift af anlægget, så 
der kan gribes ind i tilfælde af en ulykke.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Den sikkerhedsmæssige risikoanalyse 
for 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 kompetente 
tilsynsmyndigheder og andre berørte parter 
forsikres om, at sikkerhedskravene vil 
blive opfyldt.

3) Den sikkerhedsmæssige risikoanalyse 
for et anlæg skal redegøre for alle de 
sikkerhedsrelevante aspekter af 
placeringen, design af anlægget,
nedlæggelsen af anlægget eller dele heraf,
kontrolforanstaltningerne under driften og 
tilsynet. I den sikkerhedsmæssige 
risikoanalyse og den underbyggende 
sikkerhedsvurdering redegøres for 
sikkerhedsniveauet, ligesom de kompetente 
tilsynsmyndigheder og andre berørte parter 
forsikres om, at sikkerhedskravene vil 
blive opfyldt.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
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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.

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 i 
overensstemmelse med de tekniske og 
videnskabelige fremskridt.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser omfatter 
programmer til støtte for forskning med 
henblik på reduktion af radioaktivt affald 
og en sikker håndtering af dette.

Ændringsforslag 43

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
producenternes ansvar for radioaktivt 
affald, sundheds- og sikkerhedsspørgsmål 
samt erhvervsbetingede sygdomme, der 
kan indtræffe på længere sigt som følge af 
radioaktiv eksponering, i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler.
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Ændringsforslag 44

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 vedrørende 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald.

Begrundelse

Kvalitetssikring handler ikke alene om sikkerheden, men om alle aspekter vedrørende 
håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald.

Ændringsforslag 45

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
arbejdstagerne og offentligheden har 
adgang til oplysninger vedrørende 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald samt opførelsen af 
anlæg til deponering af radioaktivt affald 
og brugt nukleart brændsel. Denne
forpligtelse omfatter også, at den 
kompetente tilsynsmyndighed
regelmæssigt og på behørig og effektiv vis 
giver alle fysiske og juridiske personer, 
der anmoder herom, de seneste 
oplysninger om deponeringen af 
radioaktivt affald og brugt nukleart 
brændsel. Hver medlemsstat sikrer, at de 
kompetente tilsynsmyndigheder rådgiver 
alle juridiske eller fysiske personer om, 
hvordan man får adgang til oplysninger.
Oplysninger skal stilles til rådighed for 
offentligheden i overensstemmelse med 
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national lovgivning og internationale 
forpligtelser, især under 
Århuskonventionen. Oplysninger, der er
direkte 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.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Procedurerne for den offentlige 
deltagelse skal omfatte rimelige 
tidsrammer for de forskellige faser og 
tillade tilstrækkelig tid til at informere 
offentligheden, og til at offentligheden 
kan forberede og deltage effektivt i 
beslutningsprocessen.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Hver medlemsstat sikrer, at der i 
beslutningsprocessen tages behørigt 
hensyn til resultatet af den offentlige 
deltagelse.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Medlemsstaterne underretter hurtigst 
muligt grænseoverskridende regionale og 
lokale myndigheder om deres nationale 
programmer, såfremt disses 
gennemførelse forventes at få 
grænseoverskridende konsekvenser.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) Inden for de nationale programmer 
skal medlemsstaterne klart angive de 
disponible finansielle ressourcer til 
håndteringen af brugt nukleart brændsel 
og radioaktivt affald.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Kommissionen vil tage 
medlemsstaternes præciseringer og 
fremskridtet med de nationale 
affaldshåndteringsprogrammer i 
betragtning ved afgørelser om at yde 
finansiel eller teknisk Euratomstøtte til 
anlæg eller aktiviteter for håndtering af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald eller ved formuleringen af sine 
synspunkter om investeringsprojekter i 
overensstemmelse med Euratomtraktatens 
artikel 43.

4) Kommissionen vil tage 
medlemsstaternes indberetninger og 
fremskridtet med de nationale 
affaldshåndteringsprogrammer i 
betragtning ved afgørelser om at yde 
finansiel eller teknisk Euratomstøtte til 
anlæg eller aktiviteter for håndtering af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald eller ved formuleringen af sine 
synspunkter om investeringsprojekter i 
overensstemmelse med Euratomtraktatens 
artikel 43.
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