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KORTFATTAD MOTIVERING

Det föreslagna direktivet innehåller ett rättsligt ramverk på EU-nivå för hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall. Det utgör en revidering av kommissionens förslag till 
rådets direktiv (Euratom) om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall1.

Alla medlemsstater har radioaktivt avfall. Oavsett framtiden för kärnkraft och andra 
tillämpningar krävs därför att slutförvaring genomförs som slutpunkt för hanteringen av 
befintligt och framtida radioaktivt avfall för att säkerställa säkerheten på lång sikt.

Sammanlagt omkring 40 000 m³ radioaktivt avfall produceras i Europeiska unionen varje år. 
Omkring 80 procent är kortlivat och lågaktivt radioaktivt avfall, cirka fem procent är långlivat 
och lågaktivt radioaktivt avfall medan mindre än tio procent är högaktivt avfall, vilket 
omfattar både förglasat avfall från upparbetning och använt kärnbränsle som betraktas som 
avfall.

Sammanfattning av kommissionens förslag

Beroende på avfallets egenskaper krävs särskilda arrangemang för att skydda människor och 
miljön mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning. Grundprincipen för 
hantering av radioaktivt avfall är inneslutning och isolering från människor och biosfären 
under så lång tid som avfallet utgör en strålningsrisk. På längre sikt kan endast slutförvaring 
med dess inneboende passiva säkerhetsegenskaper ge ett garanterat skydd mot alla potentiella 
faror. För högaktivt avfall finns det ett vetenskapligt och tekniskt samförstånd över hela 
världen att djup geologisk förvaring utgör det säkraste och hållbaraste alternativet.

Trots detta finns det i medlemsstaterna för närvarande inga slutförvarsanläggningar för 
högaktivt och långlivat radioaktivt avfall som genereras genom användning av kärnenergi. 
Inte en enda slutförvarsanläggning har inrättats under kärnindustrins mer än 50-åriga historia. 
För närvarande förvaras det radioaktiva avfallet tillfälligt i mellanlagringsanläggningar.

Det yttersta ansvaret för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall vilar på 
medlemsstaterna. 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.

Trots detta har de flesta länder ännu inte fattat viktiga beslut om hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall. Säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, i alla led från generering till slutförvaring, kräver ett nationellt ramverk som 
säkerställer ett politiskt engagemang och en tydlig ansvarsfördelning och som ser till att det 
finns tillgång till vetenskapliga, tekniska och finansiella resurser då det behövs. Mot bakgrund 
av frågans mycket känsliga natur måste det även säkerställas att allmänheten får tillgång till 
information och att den ges möjlighet att delta i beslutsprocesserna.

                                               
1 Kommissionens inledande förslag från 2003 (KOM(2003)0032) och reviderade version från 2004 
(KOM(2004)0526).
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Det allmänna målet för detta förslag är därför att upprätta ett rättsligt ramverk på EU-nivå för 
hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, som en integrerad del av en säker 
användning av kärnenergi för elproduktion och av joniserande strålning inom medicin, 
industri, jordbruk, forskning och utbildning.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar förslaget till rådets direktiv, eftersom det kommer att hjälpa alla 
medlemsstater att fatta de politiska beslut som krävs för att upprätta och genomföra nationella 
program med särskilt avseende på ansvarsfull och säker hantering av högaktivt radioaktivt 
avfall och använt kärnbränsle.

Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt att säkerställa att direktivet överensstämmer med 
befintlig europeisk lagstiftning. Dagens metoder inom industrin och det befintliga 
samförståndet bland experter över hela världen bör beaktas.

Förslaget till direktiv syftar till hållbar användning av kärnenergi. Det bör inte utesluta 
framtida användning av radioaktivt material på lång sikt och bör inte leda till omklassificering 
av återanvändbart material som radioaktivt avfall.

De flesta tekniska experter är överens om att geologisk förvaring är det lämpligaste 
alternativet för långsiktig hantering av de farligaste formerna av fast eller inkapslat radioaktivt 
avfall. En långvarig forskningsinsats kommer dock att behövas för att utforma och anlägga 
dessa förvar. I detta avseende måste forskningen och den tekniska utvecklingen upprätthållas 
och stödjas finansiellt.

De avtal om export av radioaktivt avfall som vissa länder har slutit måste granskas från fall 
till fall utan att förbjudas. I vissa fall rör det sig om medlemsstater som skickar eller har 
skickat sitt använda kärnbränsle till upparbetning i tredjeland, varvid en del av det genererade 
restavfallet blir kvar i mottagarlandet. På samma sätt bör medlemsstater som erbjuder 
upparbetning kunna skicka sitt restavfall till de länder där det använda kärnbränslet 
genererades från början.

Säkerhetsbevisning bör inte ingå i detta förslag till rådets direktiv, såvida det inte uteslutande 
hänför sig till säkerhetsbevisning som avser slutförvarsanläggningar för radioaktivt avfall.

Oavsett den politik som förs av enskilda medlemsstater är föredraganden övertygad om att 
frågan om slutförvaring av radioaktivt avfall är aktuell, existerande och i behov av en lösning. 
Diskussionen om förslaget till direktiv bör vara fortsatt tekniskt inriktad och får inte bli en 
förevändning till politisk polemik om kärnenergins framtid i sig.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Århuskonventionen av den 
25 juni 1998 om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor ger allmänheten 
rättigheter och ålägger parter och 
myndigheter skyldigheter beträffande 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor, vilket 
inbegriper hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Vid driften av kärnreaktorer genereras 
också använt kärnbränsle. Varje 
medlemsstat kan definiera sin egen politik 
för kärnbränslecykeln och antingen 
betrakta använt kärnbränsle som en 
värdefull resurs som kan upparbetas, eller 
besluta att det ska slutförvaras som avfall.
Oberoende av vilket alternativ som väljs 
ska hänsyn tas till slutförvaring av 
högaktivt avfall, som separerats vid 
upparbetning, eller av använt kärnbränsle 
som betraktas som avfall.

(25) Vid driften av kärnreaktorer, och i 
samband med deras avveckling, genereras 
också använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall. Varje medlemsstat kan definiera sin 
egen politik för kärnbränslecykeln och 
antingen betrakta använt kärnbränsle som 
en värdefull resurs som kan upparbetas, 
eller besluta att det ska slutförvaras som 
avfall. Oberoende av vilket alternativ som 
väljs ska hänsyn tas till lagring eller 
slutförvaring av högaktivt avfall, som 
separerats vid upparbetning, eller av använt 
kärnbränsle.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Använt kärnbränsle som förvaras i 
bassänger utgör en ytterligare potentiell 
källa till radioaktivitet i miljön, framför 
allt om kylbassängerna inte längre är 
täckta, vilket nyligen visades i 
Fukushima.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Riskerna med slutförvaring av 
radioaktivt avfall blev tydliga i samband 
med olyckan i Fukushima. Liknande 
olyckor skulle kunna inträffa i befintliga 
kärnkraftsanläggningar eller sådana som 
är under uppförande i olika delar av EU 
och dess grannländer med stor risk för 
jordbävningar och tsunamier, såsom 
Akkuyu (Turkiet). EU bör vidta alla 
lämpliga åtgärder för att förhindra 
slutförvaring av radioaktivt avfall i 
sådana områden.

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 

(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 
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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.

slutförvaring skulle kunna utgöra det 
säkraste och mest hållbara alternativet som 
slutpunkt för hanteringen av högaktivt 
avfall och använt kärnbränsle som 
betraktas som avfall. Slutförvaring kan 
eftersträvas om kvarstående 
säkerhetsfrågor blir lösta.

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 fastställa en 
avvecklingspolicy som garanterar att 
anläggningar avvecklas på säkrast 
möjliga sätt så tidigt som möjligt efter 
nedläggningen.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att få en ansvarsfull hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
bör varje medlemsstat upprätta ett 
nationellt ramverk som säkerställer ett 
politiskt engagemang och ett stegvist 

(31) För att få en ansvarsfull hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
bör varje medlemsstat upprätta ett 
nationellt ramverk som säkerställer ett 
politiskt engagemang och ett stegvist 
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beslutsfattande, som genomförs genom 
lämplig lagstiftning, reglering och 
organisation med en tydlig 
ansvarsfördelning.

beslutsfattande i enlighet med 
Århuskonventionen. Beslutsfattandet bör
genomföras genom lämplig lagstiftning, 
reglering och organisation med en tydlig 
ansvarsfördelning.

Motivering

EU har i egenskap av avtalspart i Århuskonventionen om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor av den 
25 juni 1998 åtagit sig att följa principerna i detta internationella avtal och genomfört dessa 
genom direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i 
utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Ett nationellt program bör inrättas för 
att säkerställa införlivandet av politiska 
beslut i tydliga bestämmelser för ett 
tidtabellsenligt genomförande av alla led 
vid hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall från generering till 
slutförvaring. Detta bör omfatta alla 
verksamheter som är knutna till hantering, 
förbehandling, behandling, konditionering, 
lagring och slutförvaring av radioaktivt 
avfall. Det nationella programmet kan vara 
ett referensdokument eller en uppsättning 
dokument.

(33) Ett nationellt program bör inrättas för 
att säkerställa införlivandet av politiska 
beslut i tydliga bestämmelser för ett 
tidtabellsenligt genomförande av alla led 
vid hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall från generering till 
slutförvaring. Detta bör omfatta alla 
verksamheter som är knutna till hantering, 
förbehandling, behandling, konditionering, 
lagring och slutförvaring av radioaktivt 
avfall och använt kärnbränsle samt bör 
följa principerna i Århuskonventionen.
Det nationella programmet kan vara ett 
referensdokument eller en uppsättning 
dokument.

Motivering

EU har i egenskap av avtalspart i Århuskonventionen om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor av den 
25 juni 1998 åtagit sig att följa principerna i detta internationella avtal och genomfört dessa 
genom direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i 
utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön.
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) De anställda som arbetar i hela 
kedjan för hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall måste 
skyddas, oavsett aktivitet eller status. De 
långsiktiga effekterna på arbetstagarnas 
hälsa och säkerhet måste beaktas i alla 
instrument för hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 34b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34b) När detta direktiv genomförs bör
särskild uppmärksamhet ägnas åt 
riskutsatta arbetstagare. Om 
bestämmelserna i hälso- och 
säkerhetslagstiftningen inte följs bör detta 
omedelbart och kraftfullt beivras.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Insyn är viktigt vid hanteringen av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
Insynen bör tillhandahållas genom
effektiv information till allmänheten och
möjligheter för alla berörda intressenter att
delta i beslutsprocessen.

(35) Vid hanteringen av använt kärnbränsle 
och radioaktivt avfall bör 
Århuskonventionen beaktas. Detta bör ske 
genom att befolkningen och alla berörda 
intressenter garanteras tillgång till all 
information gällande slutförvaringen 
samt genom en skyldighet att låta 
befolkningen och alla berörda 
intressenter delta i ett tidigt skede av 
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beslutsprocessen. Varje fysisk eller 
juridisk person bör ha rätt att invända och 
väcka talan om man nekats tillgång till 
information angående beslut som 
omfattas av allmänhetens deltagande 
samt vid allmänna överträdelser av 
miljörättsliga bestämmelser.

Motivering

EU har i egenskap av avtalspart i Århuskonventionen om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor av den 
25 juni 1998 åtagit sig att följa principerna i detta internationella avtal och genomfört dessa 
genom direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i 
utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Vissa medlemsstater anser att det 
skulle vara ett fördelaktigt alternativ att 
dela på anläggningarna för hanteringen av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, 
inklusive slutförvarsanläggningar, om det 
baseras på ett avtal mellan de berörda 
medlemsstaterna.

(37) Vissa medlemsstater anser att det 
skulle vara ett fördelaktigt och 
kostnadseffektivt alternativ att dela på 
anläggningarna för hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall, 
inklusive slutförvarsanläggningar, om det 
baseras på ett avtal mellan de berörda 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 13

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 

(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 nivåer för 
skyddet av hälsa och miljö, säkerhet och 
öppenhet, bör baseras på en kombination 
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driftserfarenhet, vetenskaplig forskning 
och teknikutveckling och ett tekniskt 
samarbete mellan alla aktörer.

av lärande genom driftserfarenhet, 
vetenskaplig forskning och 
teknikutveckling och ett tekniskt samarbete 
mellan alla aktörer.

Ändringsförslag 14

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 tänkbara 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.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) alla led i hanteringen av använt 
kärnbränsle då det använda kärnbränslet 
uppkommer vid drift av civila 
kärnreaktorer eller hanteras i civila 
verksamheter,

a) alla led i hanteringen av använt 
kärnbränsle, inklusive transport, då det 
använda kärnbränslet uppkommer vid drift 
av civila kärnreaktorer eller hanteras i 
civila verksamheter,

Ändringsförslag 16

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 

b) alla led i hanteringen av radioaktivt 
avfall, från generering till lagring eller
slutförvaring och inklusive transport.
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civila verksamheter.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) hantering av radioaktivt avfall: varje 
verksamhet som är knuten till hantering, 
förbehandling, behandling, konditionering, 
lagring eller slutförvaring av radioaktivt 
avfall, med undantag av transport utanför 
anläggningens område.

7) hantering av radioaktivt avfall: varje 
verksamhet som är knuten till hantering, 
förbehandling, behandling, konditionering, 
lagring eller slutförvaring av radioaktivt 
avfall, inklusive övervakning av de 
operationerna och efterföljande 
underhållsarbete på mellan- eller 
slutförvaringsanläggningar för 
radioaktivt avfall, inklusive transport 
utanför anläggningens område.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11) hantering av använt kärnbränsle: varje 
verksamhet som är knuten till hantering, 
lagring, upparbetning eller slutförvaring av 
använt kärnbränsle, med undantag av
transport utanför anläggningens område.

11) hantering av använt kärnbränsle: varje 
verksamhet som är knuten till hantering, 
lagring i bland annat 
mellanlagringsbassänger, upparbetning 
eller slutförvaring av använt kärnbränsle,
inklusive transport utanför anläggningens 
område.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13) lagring: förvarandet av använt 
kärnbränsle eller radioaktivt avfall i en 
godkänd anläggning i syfte att kunna 

13) lagring: förvarandet av använt 
kärnbränsle eller radioaktivt avfall i en 
godkänd anläggning med konkret 
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återvinna det. möjlighet att kunna återvinna det på lång 
sikt.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) så lite radioaktivt avfall som möjligt 
genereras, både i fråga om aktivitet och 
volym, genom lämpliga designrelaterade 
åtgärder och drift- och avvecklingsrutiner, 
inklusive återvinning och återanvändning 
av konventionella material,

a) så lite radioaktivt avfall som möjligt 
genereras, både i fråga om aktivitet och 
volym, genom användning av alternativ 
om det finns ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbara alternativ, lämpliga 
designrelaterade åtgärder och drift- och 
avvecklingsrutiner, inklusive återvinning 
och återanvändning av konventionella 
material,

Ändringsförslag 21

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 i den mån de är 
farliga för människor och miljö.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) exponering av arbetstagare, allmänhet 
och miljö för använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall undviks,
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Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) åtgärder vidtas för att täcka de 
framtida hälso- och miljöriskerna för 
exponerade arbetstagare och 
allmänheten,

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Radioaktivt avfall ska slutförvaras i den 
medlemsstat som det genererades i, såvida 
inte avtal har slutits mellan medlemsstater 
om att använda slutförvarsanläggningar i 
en av medlemsstaterna.

3. Radioaktivt avfall ska slutförvaras i den 
medlemsstat som det genererades i, såvida 
inte avtal frivilligt har slutits mellan 
medlemsstater om att använda lagrings-
eller slutförvarsanläggningar i en av 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Detta direktiv ska inte påverka rätten 
för en medlemsstat, eller ett företag i 
medlemsstaten, till vilken
a) radioaktivt avfall skickas för 
upparbetning,
b) annat material ska skickas i syfte att 
återvinna det radioaktiva avfallet,
att skicka tillbaka det radioaktiva avfallet 
till ursprungslandet efter upparbetning. 
Det ska inte heller påverka rätten för en 
medlemsstat eller ett företag i den 
medlemsstaten till vilken det använda 
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bränslet skickas för upparbetning att 
skicka tillbaka radioaktivt avfall som 
återvunnits i upparbetningsprocessen till 
ursprungslandet.

Motivering

Avtal om export av radioaktivt avfall som har ingåtts mellan olika länder måste granskas från 
fall till fall och ska inte förbjudas. Direktivet får inte skapa rättsosäkerhet kring frågan om 
återsändande av slutavfall efter upparbetning av använt bränsle till det land där kärnbränslet 
användes och bör i alla avseenden överensstämma med rådets direktiv 2006/117/Euratom om 
övervakning och kontroll av leveranser av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Radioaktivt avfall får inte slutförvaras 
i områden med hög risk för jordbävningar 
och tsunamier.

Ändringsförslag 27

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 
bland annat omfattar överträdelser av 
hälso- och säkerhetslagstiftningen för de 
berörda arbetstagarna,

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) bestämmelser som garanterar att de 
finansiella resurserna för hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
och för uppförande av 
förvaringsanläggningar bestäms av den 
behöriga tillsynsmyndigheten efter en 
öppen process som regelbundet revideras 
och där tillståndshavaren hela tiden 
deltar,

Motivering

Syftet med den föreslagna ändringen är att se till att fastställandet av resursen för hantering 
av det använda kärnbränslet och det radioaktiva avfallet och för uppförande av anläggningen 
sker med en mekanism som är öppen och effektiv och där tillståndshavaren garanteras en 
möjlighet att påverka.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att det 
nationella ramverket upprätthålls och vid 
behov förbättras med beaktande av 
driftserfarenhet, vunna insikter från 
säkerhetsbevisning i enlighet med artikel 8, 
teknisk utveckling samt resultat från 
forskning.

2. Medlemsstaterna ska se till att det 
nationella ramverket upprätthålls och vid 
behov förbättras med beaktande av 
driftserfarenhet, vunna insikter från 
säkerhetsbevisning i enlighet med artikel 8, 
bästa tillgängliga teknik (BAT) samt 
resultat från forskning.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Nationella program ska bli föremål 
för samhällsekonomiska och 
miljömässiga konsekvensbedömningar 
som garanterar att det inte föreligger risk 
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för uranläckage.

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska 
ha behörighet och resurser att 
regelbundet utföra 
kärnsäkerhetsbedömningar, 
undersökningar och kontroller samt vid 
behov vidta nödvändiga 
efterlevnadsåtgärder i anläggningar, även 
i samband med avvecklingen. 
Arbetstagares och eventuella 
underentreprenörers hälsa och säkerhet 
samt tjänstenivåer och utbildning ska 
ingå i dessa utvärderingar.

Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna ska se till att den 
behöriga tillsynsmyndigheten får rätt att 
beordra att verksamheten upphör om 
säkerheten inte kan garanteras.

Ändringsförslag 33

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 de 
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anställda hos tillståndshavaren, 
underentreprenörer och allmänheten om 
resultaten av sin bedömning.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska fastställa det 
ögonblick när ansvaret för hanteringen av 
det använda kärnbränslet och det 
radioaktiva avfallet överförs från 
tillståndshavaren till organisationen som 
har ansvaret för hanteringen på grundval 
av den nationella lagstiftningen.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att tydligt definiera det ögonblick när ansvaret för 
hanteringen av det använda kärnbränslet och det radioaktiva avfallet övergår från 
tillståndshavaren till den som har ansvaret för hanteringen på lång sikt. Det radioaktiva 
materialet skulle faktiskt kunna överlåtas innan en anläggning har tagits ur bruk. I så fall kan 
tillståndshavaren inte längre anses vara ansvarig för material som inte längre finns i 
kärnkraftsanläggningen.

Ändringsförslag 35

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, 
inklusive arbetstagarnas och 
underentreprenörernas hälsa och 
säkerhet och säkerheten för sina 
anläggningar på ett systematiskt och 
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verifierbart sätt. Tillståndshavare ska 
rapportera till den behöriga 
tillsynsmyndigheten och andra relevanta 
organisationer, företrädare för deras 
anställda, underentreprenörer och 
allmänheten om resultaten från sina 
utvärderingar.

Ändringsförslag 36

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 attacker och mildra 
konsekvenserna av olyckor och fysiska 
attacker, 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.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska se till att 
tillståndshavarna så snart som möjligt 
informerar gränsöverskridande regionala 
och lokala myndigheter om sina planer på 
att inrätta en anläggning för hantering av 
radioaktivt avfall, om en sådan 
anläggning ligger inom ett sådant avstånd 
från den nationella gränsen att 
gränsöverskridande påverkan kan 
förväntas inträffa under uppförande, drift 
eller efter avveckling av anläggningen 
eller om det inträffar en olycka eller 
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incident i anslutning till anläggningen.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Märkning och dokumentation

Medlemsstaterna ska säkerställa 
tillståndshavarens ansvar för att 
tillhandahålla märkning av behållare och 
dokumentation om hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall i icke 
förvittringsbar form. Dokumentationen 
ska ange dels innehållets kemiska, toxiska 
och radiologiska sammansättning, dels 
huruvida innehållet har fast form, 
flytande form eller gasform.

Motivering

Detta ska göra det möjligt för kommande generationer att ta reda på om förvaringskärlen 
innehåller värdefulla råvaror och/eller farliga ämnen.

Ändringsförslag 39

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 

2. Säkerhetsbevisningen och den 
kompletterande säkerhetsbedömningen ska 
omfatta förläggningen, utformningen, 
uppförandet, driften och avvecklingen av 
en anläggning eller driften av bassänger 
för använda bränslestavar, en 
förvaringsanläggning eller driften och 
stängningen av en slutförvarsanläggning; i 
säkerhetsbevisningen ska det anges vilka 
normer som använts vid denna bedömning.
Säkerheten på lång sikt och efter 
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utsträckning som möjligt. stängningen ska beaktas, särskilt hur den 
säkerställs med hjälp av passiva medel i så 
stor utsträckning som möjligt. 
Säkerhetsbevisningen och den stödjande 
säkerhetsbedömningen ska omfatta en 
bedömning av hälso- och 
säkerhetsriskerna för anställda, inklusive 
anställda hos underentreprenörer, och av 
kunskapsnivåerna och antalet anställda 
som behövs för en säker och kontinuerlig 
drift av anläggningen, så att åtgärder kan 
vidtas vid en eventuell olycka.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Säkerhetsbevisningen för en anläggning 
ska beskriva alla säkerhetsrelevanta 
aspekter av anläggningen, anläggningens 
utformning och ledningens 
kontrollåtgärder och tillsynskontroll.
Säkerhetsbevisningen och den 
kompletterande säkerhetsbedömningen ska 
visa vilken skyddsnivå som tillhandahålls 
och ska ge den behöriga 
tillsynsmyndigheten och andra intresserade 
parter garantier för att säkerhetskraven 
uppfylls.

3. Säkerhetsbevisningen för en anläggning 
ska beskriva alla säkerhetsrelevanta 
aspekter av anläggningen, anläggningens 
utformning, avveckling av hela eller delar 
av anläggningen samt ledningens 
kontrollåtgärder och tillsynskontroll.
Säkerhetsbevisningen och den 
kompletterande säkerhetsbedömningen ska 
visa vilken skyddsnivå som tillhandahålls 
och ska ge den behöriga 
tillsynsmyndigheten och andra intresserade 
parter garantier för att säkerhetskraven 
uppfylls.

Ändringsförslag 41

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, i linje 
med de tekniska och vetenskapliga 
framstegen.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller 
forskningsfrämjande program för 
minskad produktion och säker hantering 
av radioaktivt avfall.

Ändringsförslag 43

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, hälso- och 
säkerhetsfrågor och yrkessjukdomar som 
skulle kunna uppkomma på lång sikt efter 
exponering för radioaktivt avfall, enligt 
principen att förorenaren betalar.
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Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Kvalitetssäkringen rör inte endast säkerheten utan alla aspekter av hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Ändringsförslag 45

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 
arbetstagarna och allmänheten får 
tillgång till information om hanteringen av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
samt om eventuellt upprättande av en 
anläggning för hantering av radioaktivt 
avfall och använt kärnbränsle. Denna 
skyldighet inbegriper att säkerställa att den 
behöriga tillsynsmyndigheten på begäran 
och på ett korrekt och effektivt sätt 
regelbundet ger varje fysisk och juridisk 
person aktuell information om 
hanteringen av radioaktivt avfall och 
använt kärnbränsle. Varje medlemsstat 
ska garantera att de behöriga 
tillsynsmyndigheterna ger vägledning till 
fysiska och juridiska personer om hur de 
får tillgång till informationen. 
Informationen ska lämnas till allmänheten i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
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internationella åtaganden, framför allt 
Århuskonventionen. Information som är 
direkt relevant för arbetstagarnas och 
allmänhetens hälsa och säkerhet (framför 
allt radioaktiva och giftiga utsläpp och 
exponering för utsläpp) ska göras 
tillgänglig för allmänheten oavsett 
omständigheterna.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förfarandena för allmänhetens 
deltagande ska ange en lämplig tidsram 
för respektive fas, så att det finns 
tillräckligt med tid att informera 
befolkningen och så att befolkningen får 
tillräckligt med tid att förbereda sig och 
delta effektivt i beslutsprocessen.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Varje medlemsstat ska säkerställa att 
resultatet av allmänhetens deltagande i 
beslutsprocessen beaktas på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska informera 
gränsöverskridande regionala och lokala 
myndigheter om sina nationella program 
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så snart som möjligt, i det fall 
genomförandet kan få 
gränsöverskridande effekter.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna ska inom ramen för 
de nationella programmen klart ange de 
tillgängliga finansiella resurserna för 
hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen kommer att beakta 
medlemsstaternas förtydliganden och 
framsteg när det gäller de nationella 
avfallshanteringsprogrammen när den 
fattar beslut om finansiellt eller tekniskt 
stöd från Euratom till anläggningar eller 
verksamhet för hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall, eller när 
den formulerar sina synpunkter på 
investeringsprojekt i enlighet med 
artikel 43 i Euratomfördraget.

4. Kommissionen kommer att beakta 
medlemsstaternas anmälningar och
framsteg när det gäller de nationella 
avfallshanteringsprogrammen när den 
fattar beslut om finansiellt eller tekniskt 
stöd från Euratom till anläggningar eller 
verksamhet för hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall, eller när 
den formulerar sina synpunkter på 
investeringsprojekt i enlighet med 
artikel 43 i Euratomfördraget.
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