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Ändringsförslag 6
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 artiklarna 191 och 192,

Or. en

Motivering

Syftet med direktivet i dess nuvarande utformning är att harmonisera den nationella 
lagstiftningen för att skydda miljön och människors hälsa från använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall. I direktivet anges inga säkerhetsnormer, vilket den rättsliga grunden för 
Euratom kräver. Den korrekta rättsliga grunden är därför artiklarna 191 och 192 i EUF-
fördraget (miljö).

Ändringsförslag 7
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Artikel 191 i EUF-fördraget erbjuder 
den rättsliga grunden för att bevara, 
skydda och förbättra miljöns kvalitet och 
skydda människors hälsa, bland annat 
mot riskerna med använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall.

Or. en
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Ändringsförslag 8
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 2.b i fördraget ska
enhetliga säkerhetsnormer för 
befolkningens och arbetstagarnas 
hälsoskydd fastställas.

(1) Enligt artikel 153 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) kan enhetliga 
säkerhetsnormer för befolkningens och 
arbetstagarnas hälsoskydd fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 9
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 30 i fördraget anges det att det 
ska fastställas grundläggande normer för 
befolkningens och arbetstagarnas 
hälsoskydd mot de faror som uppstår till 
följd av joniserande strålning.

(2) Enligt artikel 168 i EUF-fördraget kan
det fastställas grundläggande normer för 
befolkningens och arbetstagarnas 
hälsoskydd mot de faror som uppstår till 
följd av joniserande strålning.

Or. en

Ändringsförslag 10
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) I den befintliga 
gemenskapslagstiftningen finns det inte 
några specifika bestämmelser som 
säkerställer en säker och hållbar hantering 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 

(16) I den befintliga 
gemenskapslagstiftningen finns det inte 
några specifika bestämmelser som 
säkerställer en säker och hållbar hantering 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
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avfall i alla led, från generering till 
slutförvaring.

avfall i alla led, från generering till lagring 
eller slutförvaring.

Or. en

Ändringsförslag 11
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Århuskonventionen 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.

Or. en

Ändringsförslag 12
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna kan visserligen 
själva fastställa sin egen energimix, men 
alla medlemsstater genererar radioaktivt 
avfall, oberoende av om de har 
kärnreaktorer eller inte. Radioaktivt avfall 
uppstår i huvudsak inom 
kärnbränslecykeln, såsom vid drift av 
kärnkraftverk och upparbetning av använt 
kärnbränsle, men även i andra 

(24) Medlemsstaterna kan visserligen 
själva fastställa sin egen energimix, men 
alla medlemsstater genererar radioaktivt 
avfall, från kraftverk eller från militära, 
industriella och medicinska verksamheter 
eller forskning, oberoende av om de har 
kärnreaktorer eller inte. Radioaktivt avfall 
uppstår i huvudsak inom 
kärnbränslecykeln, såsom vid drift av 
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verksamheter, såsom vid tillämpningen av 
radioaktiva isotoper inom medicin, 
forskning och industri.

kärnkraftverk och upparbetning av använt 
kärnbränsle, men även i andra 
verksamheter, såsom vid tillämpningen av 
radioaktiva isotoper inom medicin, 
forskning och industri.

Or. en

Ändringsförslag 13
Sabine Wils

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 genereras 
också använt kärnbränsle. Varje 
medlemsstat kan definiera sin egen politik 
för kärnbränslecykeln. Använt kärnbränsle
bör slutförvaras som högaktivt avfall.

Or. de

Ändringsförslag 14
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 15
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 genereras 
också använt kärnbränsle. Varje 
medlemsstat kan definiera sin egen politik 
för kärnbränslecykeln och antingen anse 
att använt kärnbränsle ska upparbetas, eller 
besluta att det ska slutförvaras. Oberoende 
av vilket alternativ som väljs ska hänsyn 
tas till lagring eller slutförvaring av 
högaktivt avfall, som separerats vid 
upparbetning, eller av använt kärnbränsle 
som betraktas som avfall.

Or. en

Ändringsförslag 16
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 17
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25b) Hanteringen av använt bränsle 
startar i det ögonblick bränslestavarna 
flyttas från kärnreaktorn.

Or. en

Ändringsförslag 18
Sabine Wils

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, 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.
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Or. de

Ändringsförslag 19
Judith A. Merkies

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 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. Långsiktig
lagring av radioaktivt avfall kan emellertid 
betraktas som en tillfällig lösning så länge
som slutförvaring inte har visat sig vara 
totalt säkert.

Or. en

Ändringsförslag 20
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 

(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 
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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.

lagring och 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

Ändringsförslag 21
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 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 lagring 
och slutförvaring i lämpliga anläggningar 
som slutpunkt för hanteringen.
Tidsbegränsad lagring av radioaktivt avfall
är en tillfällig lösning men inte något 
alternativ till lagring eller slutförvaring.

Or. en

Ändringsförslag 22
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Arbetstagare och allmänhet ställs 
inför en oacceptabel och växande risk på 
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grund av de förhållanden under vilka 
visst historiskt avfall, såsom 
plutoniumhaltigt slam eller förorenad 
grafit, lagras. Obehandlade, lätt spridbara 
avfallsformer och använt kärnbränsle i 
oskyddade bassänger utgör lager som är 
radiotoxiska förutom att de är mycket 
sårbara och ständigt utsatta för risken att 
drabbas av olyckor eller terroristattacker.

Or. en

Ändringsförslag 23
Kriton Arsenis

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 äga rum 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.

Or. en

Ändringsförslag 24
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det typiska konceptet för (29) Koncept för slutförvaring av kortlivat 
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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.

låg- och medelaktivt avfall varierar från
slutförvaring nära markytan (i byggnader, 
grund nedgrävning eller nedgrävning ned 
till några tiotal meter under markytan) till 
tekniskt avancerade geologiska lager 70–
100 meter under markytan. Efter 30 års 
forskning anser kärnenergibranschen att 
djup geologisk slutförvaring utgör det mest 
ekonomiska alternativet som slutpunkt för 
hanteringen av högaktivt radioaktivt avfall,
även om man också utreder andra 
alternativ såsom specialutformade 
anläggningar på eller nära ytan, 
förvaring i torra klippformationer eller 
slutförvaring i djupa borrhål (3 000–5 000 
meter djupa). Om säkerheten för de 
föreslagna metoderna för geologisk 
slutförvaring kan garanteras skulle man 
kunna överväga slutförvaring. Forskning 
om andra alternativ bör uppmuntras.

Or. en

Motivering

Det finns faktiskt inte bara ett utan flera alternativ för slutförvaring av kortlivat låg- och 
medelaktivt avfall. Det är viktigt att konstatera att inget koncept för slutförvaring av högaktivt 
radioaktivt avfall hittills har fått tillstånd och att därför inget säkerhetsärende har vare sig 
styrkts eller avstyrkts.

Ändringsförslag 25
Judith A. Merkies

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.

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

Or. en

Ändringsförslag 26
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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) Koncept för slutförvaring av kortlivat 
låg- och medelaktivt avfall sträcker sig 
från slutförvaring nära markytan (i 
byggnader, grund nedgrävning eller 
nedgrävning ned till några tiotal meter 
under ytan) till tekniskt avancerade 
geologiska lager 70–100 meter under 
markytan. Efter 30 års forskning anser 
kärnenergibranschen att djup geologisk 
slutförvaring utgör det mest ekonomiska 
alternativet som slutpunkt för hanteringen 
av högaktivt radioaktivt avfall, även om 
man även utreder andra alternativ såsom 
specialutformade anläggningar på eller 
nära markytan, förvaring i torra 
klippformationer eller slutförvaring i 
djupa borrhål (3 000–5000 meter djupa). 
Om säkerheten för de föreslagna 
metoderna för geologisk slutförvaring kan 
garanteras skulle man kunna överväga
slutförvaring.

Or. en

Ändringsförslag 27
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 29



PE460.954v01-00 14/58 AM\861450SV.doc

SV

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) Det typiska konceptet för slutförvaring 
av kortlivat låg- och medelaktivt avfall är 
slutförvaring nära markytan. Efter 30 års 
forskning antar man 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, men 
ytterligare forskning på detta område bör
eftersträvas.

Or. en

Ändringsförslag 28
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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.

Or. en
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Ändringsförslag 29
Sabine Wils

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 
beslutsfattande, som genomförs genom 
lämplig lagstiftning, reglering och 
organisation med en tydlig 
ansvarsfördelning.

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

Or. de

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 30
Sabine Wils

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 

(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 
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avfall. Det nationella programmet kan vara 
ett referensdokument eller en uppsättning 
dokument.

avfall och använt kärnbränsle samt bör 
följa principerna i Århuskonventionen.
Det nationella programmet kan vara ett 
referensdokument eller en uppsättning 
dokument.

Or. de

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 31
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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.

Or. en

Ändringsförslag 32
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 34b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34b) När detta direktiv genomförs måste 
särskild uppmärksamhet ägnas åt 



AM\861450SV.doc 17/58 PE460.954v01-00

SV

riskutsatta arbetstagare. Om 
bestämmelserna i hälso- och 
säkerhetslagstiftningen inte följs måste 
detta omedelbart och kraftfullt beivras.

Or. en

Ändringsförslag 33
Sabine Wils

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 
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.

Or. de

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 34
Sabine Wils

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.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 35
Sabine Wils

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 alternativ att 
dela på anläggningarna för hanteringen av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, 
inklusive lagrings- och 
slutförvarsanläggningar, om det baseras på 
ett avtal mellan de berörda 
medlemsstaterna. Delad slutförvaring 
och/eller delat omhändertagande kan 
endast komma ifråga för små mängder 
radioaktivt avfall för medicinsk 
användning eller industriella 
tillämpningar. Radioaktivt avfall från 
kraftverk eller militära verksamheter samt 
från forskning i samband med 
energiproduktion eller militära 
tillämpningar får aldrig placeras i delade 
anläggningar för slutförvaring eller 
omhändertagande.
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Or. en

Motivering

Framför allt när det gäller radioaktivt avfall från energiproduktion eller militära 
verksamheter samt från forskning avseende energiproduktion eller militära verksamheter som 
är ett suveränt val för varje enskild medlemsstat, måste ansvaret ligga på den enskilda 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 36
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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.

Or. en

Ändringsförslag 37
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 alternativ att 
dela på anläggningarna för hanteringen av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, 
inklusive lagrings- och/eller
slutförvarsanläggningar, om det baseras på 
ett avtal mellan de berörda 
medlemsstaterna. Delad slutförvaring 
och/eller delat omhändertagande kan 
endast komma ifråga för små mängder 
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radioaktivt avfall från forskning, 
medicinsk användning eller industriella 
tillämpningar som inte avser 
energiproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 38
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Säkerhetsbevisningen och 
bedömningen av risknivån bör utgöra en 
grund för de beslut som ska fattas i 
samband med utveckling, drift och 
stängning av en slutförvarsanläggning och 
bör göra det möjligt att identifiera osäkra 
områden som kräver särskild 
uppmärksamhet för att få en ökad 
förståelse för de aspekter som påverkar 
slutförvaringssystemets säkerhet, inklusive 
naturliga (geologiska) och konstruerade 
barriärer och deras förväntade utveckling 
över tid. Säkerhetsbevisningen bör omfatta 
resultaten av säkerhetsbedömningen och 
information om säkerhetsbedömningens 
robusthet och tillförlitlighet och de 
antaganden som har gjorts. Den bör därför 
tillhandahålla en samling argument och
bevis som stöder säkerheten för en 
anläggning eller en verksamhet som är 
knuten till hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall.

(39) Säkerhetsbevisningen och 
bedömningen av risknivån bör utgöra en 
grund för de beslut som ska fattas i 
samband med utveckling, drift och 
stängning av en slutförvarsanläggning
inklusive utbrända bränslestavar i 
bassänger och bör göra det möjligt att 
identifiera osäkra områden som kräver 
särskild uppmärksamhet för att få en ökad 
förståelse för de aspekter som påverkar 
lagrings- eller slutförvaringssystemets 
säkerhet, inklusive naturliga (geologiska) 
och konstruerade barriärer och deras 
förväntade utveckling över tid.
Säkerhetsbevisningen bör omfatta 
resultaten av säkerhetsbedömningen och 
information om säkerhetsbedömningens 
robusthet och tillförlitlighet och de 
antaganden som har gjorts. 
Säkerhetsbevisningen för kortlivat låg-
och medelaktivt avfall måste avse minst 
500 år och för högaktivt avfall eller 
använt kärnbränsle minst 100 000 år. Den 
bör därför tillhandahålla en samling 
argument och bevis som stöder säkerheten 
för en anläggning eller en verksamhet som 
är knuten till hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Or. en
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Ändringsförslag 39
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) EU:s lagstiftning om hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen gäller också 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall.

Or. en

Ändringsförslag 40
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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

Or. en

Ändringsförslag 41
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2
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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.

Or. de

Ändringsförslag 42
Antonyia Parvanova

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.

Or. en

Ändringsförslag 43
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 

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

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

Ändringsförslag 44
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det upprätthåller och främjar
informationen till allmänheten och 
allmänhetens deltagande i samband med 
hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall.

(3) Det föreskriver befolkningens rätt till
information och deltagande i samband 
med hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall.

Or. de

Ändringsförslag 45
Sabine Wils

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 då det använda kärnbränslet 
uppkommer vid drift av civila 
kärnreaktorer eller hanteras i civila eller 
militära verksamheter,

Or. de
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Ändringsförslag 46
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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,

Or. en

Ändringsförslag 47
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 då det använda kärnbränslet 
uppkommer vid drift av kärnreaktorer,

Or. en

Ändringsförslag 48
Sabine Wils

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 

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

Or. de

Ändringsförslag 49
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 lagring eller 
slutförvaring och inklusive transport, då 
det radioaktiva avfallet kommer från civila 
verksamheter eller hanteras inom civila 
verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 50
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 inklusive 
lagring och slutförvaring.

Or. en

Ändringsförslag 51
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2
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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 även avfall från 
utvinningsindustrin som kan vara 
radioaktivt och som omfattas av 
direktiv 2006/21/EG.

Or. de

Ändringsförslag 52
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 även avfall från 
utvinningsindustrin som kan vara 
radioaktivt och som omfattas av direktiv 
2006/21/EG

Or. en

Ändringsförslag 53
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta direktiv gäller inte godkända 
utsläpp.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 54
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta direktiv gäller inte godkända 
utsläpp.

(3) Detta direktiv gäller även godkända 
utsläpp, framför allt vad gäller säkerhets-, 
miljö- och hälsoeffekter samt tillsyn. 
Tillstånd ska regelbundet revideras av den 
behöriga myndigheten och vid behov 
uppdateras.

Or. en

Motivering

I artikel 4 i EU-direktivet om avfall sägs att medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder 
för att förhindra dumpning eller okontrollerad förvaring av avfall. Det bör även gälla för 
godkänd strålning från radioaktivt avfall.

Ändringsförslag 55
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) slutförvaring: deponering av använt 
kärnbränsle eller radioaktivt avfall i en 
godkänd anläggning utan avsikt att 
återvinna det.

(3) slutförvaring: deponering av använt 
kärnbränsle eller radioaktivt avfall i en 
godkänd anläggning.

Or. de

Ändringsförslag 56
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6
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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: allt radioaktivt 
material i gasform, flytande eller fast form.

Or. de

Ändringsförslag 57
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 alla andra radioaktiva 
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

Ändringsförslag 58
Rovana Plumb

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 7
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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, med undantag av 
transport utanför anläggningens område.

Or. ro

Ändringsförslag 59
Sabine Wils

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 transport utanför 
anläggningens område.

Or. de

Ändringsförslag 60
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) upparbetning: process eller 
verksamhet vars syfte är att utvinna 
klyvbart eller fertilt material från använt 

utgår
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kärnbränsle för vidare användning.

Or. de

Ändringsförslag 61
Sabine Wils

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 
betraktas som radioaktivt avfall och är
avsett för slutförvaring.

Or. de

Ändringsförslag 62
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 antingen vara upparbetat, men 
betraktas som radioaktivt avfall om ingen 
ytterligare användning av det är planerad 
inom de kommande två åren av 
medlemsstaten eller en tillståndshavare 
vars beslut godtas av medlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 63
Sabine Wils

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, upparbetning eller slutförvaring av 
använt kärnbränsle, inklusive transport 
utanför anläggningens område.

Or. de

Ändringsförslag 64
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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.

Or. en

Ändringsförslag 65
Sabine Wils

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 i syfte eller med 
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återvinna det. möjlighet att kunna återvinna det.

Or. en

Ändringsförslag 66
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 
återvinna det.

(13) lagring: förvarandet av använt 
kärnbränsle eller radioaktivt avfall i en 
godkänd anläggning i syfte eller med 
möjlighet att kunna återvinna det.

Or. en

Ändringsförslag 67
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
återvinna det.

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

Or. en

Ändringsförslag 68
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led a
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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, inklusive 
återvinning och återanvändning av 
konventionella material,

Or. en

Motivering

I EU-direktivet om avfall (2006/12/EG) prioriteras förebyggandet av avfallsproduktion. Ett 
direktiv om radioaktivt avfall bör följa den strategin och innehålla bestämmelser om 
förebyggande av produktion av radioaktivt avfall.

Ändringsförslag 69
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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,

Or. en

Ändringsförslag 70
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) befolkningen och alla berörda 
intressenter får tillgång till all 
information gällande slutförvaringen, att 
befolkningen och alla berörda 
intressenter får delta i ett tidigt skede i 
beslutsprocessen samt att varje fysisk eller 
juridisk person har rätt att invända eller 
väcka talan om man nekats tillgång till 
information angående beslut som 
omfattas av allmänhetens deltagande eller 
vid allmänna överträdelser av 
miljörättsliga bestämmelser.

Or. de

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 71
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 så länge 
som de är farliga för människor och 
miljö.

Or. en
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Ändringsförslag 72
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) den ekonomiska reserv, som ska 
täcka avfallshanteringen och som ska 
avsättas av dem som orsakat avfallet, 
förvaltas i en statligt kontrollerad fond, så 
att man kan garantera att denna reserv 
står till förfogande för en stabil och säker 
avfallshantering.

Or. de

Ändringsförslag 73
Rebecca Harms, Michèle Rivasi

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,

Or. en

Ändringsförslag 74
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
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allmänheten,

Or. en

Ändringsförslag 75
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) det finns ett gemensamt och enskilt 
ansvar för att skydda alla aktörer som 
deltar i hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Or. en

Ändringsförslag 76
Sabine Wils

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 har slutits mellan medlemsstater 
om att använda lagrings- eller 
slutförvarsanläggningar i en av 
medlemsstaterna för små mängder. Dessa 
avtal ska förbjuda möjligheten till 
gemensam slutförvaring av radioaktivt 
avfall och använt kärnbränsle från 
energiproduktion eller militära 
verksamheter samt från forskning kring 
energiproduktion eller militära 
tillämpningar.

Or. en
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Ändringsförslag 77
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 har slutits mellan medlemsstater 
om att använda lagrings- eller 
slutförvarsanläggningar i en av 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 78
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

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 
bränslet skickas för upparbetning att 
skicka tillbaka radioaktivt avfall som 
återvunnits i upparbetningsprocessen till 
ursprungslandet.

Or. en
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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 79
Kriton Arsenis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 80
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) nationella krav för säkerheten vid 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall,

(b) nationella krav för en säker och 
miljövänlig hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall,

Or. de

Ändringsförslag 81
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) ett system för lämplig institutionell 
kontroll, myndighetstillsyn, dokumentering 
och rapportering,

(d) ett system för omfattande institutionell 
kontroll, myndighetstillsyn, dokumentering 
och rapportering,

Or. de

Ändringsförslag 82
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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,

Or. en

Ändringsförslag 83
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) befolkningens och alla berörda 
intressenters tillgång till all information 
gällande slutförvaringen, befolkningens 
och alla berörda intressenters deltagande 
i ett tidigt skede i beslutsprocessen samt 
fysiska och juridiska personers rätt att 
invända och väcka talan vid nekad 
tillgång till information angående beslut 
som omfattas av offentlighetens 
deltagande samt vid allmänna 
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överträdelser av miljörättsliga 
bestämmelser.

Or. de

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 84
Paolo Bartolozzi

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

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,

Or. it

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 85
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2
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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.

Or. en

Ändringsförslag 86
Kriton Arsenis

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 
för uranläckage.

Or. en

Ändringsförslag 87
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
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i samband med avvecklingen. 
Arbetstagares och eventuella 
underentreprenörers hälsa och säkerhet 
samt tjänstenivåer och utbildning ska 
ingå i dessa utvärderingar.

Or. en

Ändringsförslag 88
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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.

Or. en

Ändringsförslag 89
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Or. en
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Ändringsförslag 90
Judith A. Merkies, Jo Leinen

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 
incident i anslutning till anläggningen.

Or. en

Ändringsförslag 91
Sabine Wils

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.
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Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 92
Paolo Bartolozzi

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.

Or. it

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 93
Sabine Wils

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 

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

ständigt förbättrar säkerheten för sina 
verksamheter och anläggningar på ett 
systematiskt och verifierbart sätt i enlighet 
med bästa tänkbara teknik (BAT).

Or. en

Ändringsförslag 94
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
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.

Or. en

Ändringsförslag 95
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3
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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 
mänsklig påverkan, inklusive fysiska 
attacker, och mildra konsekvenserna av 
olyckor och mänsklig påverkan, 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.

Or. en

Motivering

Mänsklig påverkan utgör en av de största riskerna för radioaktiva material. Detta omfattar 
terroristattacker eller sabotage och krigshandlingar men också mänsklig påverkan för att 
erhålla värdefullt material (antingen från de fysiska barriärerna eller från det radioaktiva 
avfallet självt, t.ex. plutonium).

Ändringsförslag 96
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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.

Or. en
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Ändringsförslag 97
Sabine Wils

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 
radioaktivt avfall enligt punkterna 1–4.

(5) Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på att 
tillståndshavarna varaktigt ska 
tillhandahålla tillräckliga personella 
resurser och en kostnadstäckande 
ekonomisk reserv, som förvaltas i en 
statligt kontrollerad fond, för att uppfylla 
sina skyldigheter med hänsyn till 
säkerheten vid hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall enligt 
punkterna 1–4.

Or. de

Ändringsförslag 98
Sabine Wils

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 driften av 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 
stängningen ska beaktas, särskilt hur den 
säkerställs med hjälp av passiva medel i så 
stor utsträckning som möjligt.
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Or. en

Ändringsförslag 99
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 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 
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.

Or. en

Ändringsförslag 100
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 8 – Punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Säkerhetsbevisningen för en anläggning (3) Säkerhetsbevisningen för en anläggning 
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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.

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.

Or. de

Ändringsförslag 101
Rovana Plumb

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 
radioaktivt avfall har, så att nödvändig 
expertis och nödvändiga färdigheter 
bibehålls och utvecklas ytterligare.

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 
radioaktivt avfall har, så att nödvändig 
expertis och nödvändiga färdigheter 
bibehålls och utvecklas ytterligare, i linje 
med de tekniska och vetenskapliga 
framstegen.

Or. ro

Ändringsförslag 102
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 10
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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 enligt principen att 
förorenaren betalar.

Or. en

Motivering

Avsikten med detta är att förhindra att producenter ska kunna tvinga medlemsstaterna att ta 
över en del av den finansiella risken i samband med produktionen av radioaktivt avfall.

Ändringsförslag 103
Sabine Wils

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 
tillståndshavarna inrättar en ekonomisk 
reserv som täcker kostnaderna för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall och som förvaltas i en 
statligt kontrollerad fond där de ställs till 
förfogande på lång sikt för att garantera 
en stabil och säker avfallshantering.

Or. de

Ändringsförslag 104
Rebecca Harms, Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 10
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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.

Or. en

Ändringsförslag 105
Sirpa Pietikäinen

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 
fullständiga finansiella resurser finns 
tillgängliga när de behövs för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, och att det fullständiga ansvaret för
det radioaktiva avfallet bärs av 
producenterna. Den part som är ansvarig 
för produktion av det radioaktiva avfallet 
ska ha tecknat en försäkring som täcker 
alla tänkbara olyckor upp till 100 procent, 
även med hänsyn till hälso- och 
säkerhetsfrågor och yrkessjukdomar som 
skulle kunna uppkomma på längre sikt på 
grund av radioaktiv exponering, enligt 
principen att förorenaren betalar.

Or. en
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Ändringsförslag 106
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Insyn Allmänhetens deltagande

Or. de

Ändringsförslag 107
Sabine Wils

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 
internationella åtaganden.

Or. de
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Ändringsförslag 108
Antonyia Parvanova

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, framför allt 
Århuskonventionen om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i 
beslutsprocessen och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor, förutsatt att detta 
inte äventyrar andra intressen, bland annat 
säkerheten, som erkänns i nationell 
lagstiftning eller internationella åtaganden.

Or. en

Ändringsförslag 109
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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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.

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 direkt relevant för 
arbetstagarnas och allmänhetens hälsa 
och säkerhet (framför allt radioaktiva och 
giftiga utsläpp och exponering för 
utsläpp) måste göras tillgänglig för 
allmänheten oavsett omständigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 110
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
allmänheten ges möjlighet att delta på ett 
effektivt sätt i beslutsprocessen för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall.

(2) Medlemsstaterna ska se till att 
befolkningen får delta i ett tidigt skede i 
beslutsprocessen för hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall vid en 
tidpunkt när alla alternativ fortfarande är 
möjliga och allmänhetens deltagande kan 
få effekt.

Or. de

Ändringsförslag 111
Sabine Wils

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 
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befolkningen och så att befolkningen får 
tillräckligt med tid att förbereda sig och 
delta effektivt i beslutsprocessen.

Or. de

Ändringsförslag 112
Sabine Wils

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.

Or. de

Ändringsförslag 113
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Rättslig prövning

Medlemsstaterna ska garantera att varje 
fysisk eller juridisk person har tillgång till 
omfattande rättslig prövning. Dessutom 
ska medlemsstaterna säkerställa att varje 
fysisk eller juridisk person har tillgång till 
administrativa eller rättsliga förfaranden 
som gör det möjligt att invända mot de 
behöriga myndigheternas agerande och 
underlåtelser.

Or. de
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Ändringsförslag 114
Judith A. Merkies, Jo Leinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 115
Antonyia Parvanova

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 116
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Ett integrerat och detaljerat 
klassificeringssystem för använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall, som 
omfattar alla led vid hanteringen av 
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använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
från generering till slutförvaring.

Or. de

Ändringsförslag 117
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) En förteckning över allt använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall och 
prognoser om framtida kvantiteter, 
inklusive dem från avveckling. I 
förteckningen ska tydligt anges placeringen 
och mängden material och, genom lämplig 
klassificering, risknivån.

(1) En förteckning baserad på 
klassificeringssystemet enligt punkt 1 över 
allt använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall och prognoser om framtida 
kvantiteter, inklusive dem från avveckling.
I förteckningen ska tydligt anges 
placeringen, mängden material och 
risknivån.

Or. de

Ändringsförslag 118
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 lagring eller 
slutförvaring. Hög prioritet ska ges 
historiskt radioaktivt avfall och använt 
kärnbränsle i lagringsbassänger.

Or. en



PE460.954v01-00 58/58 AM\861450SV.doc

SV

Ändringsförslag 119
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 15 – led 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.

utgår

Or. de


