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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
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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. cs

Motivering

Detta är en språklig ändring som bara berör den tjeckiska versionen.

Ändringsförslag 2

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 
slutförvarsanläggningar i en av 
medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
det nationella ramverket innehåller 
forskningsfrämjande program för 
minskad produktion och säker hantering 
av radioaktivt avfall.

Or. cs

Ändringsförslag 4

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.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionen kommer att beakta (4) Kommissionen kommer att beakta 
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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.

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.

Or. en


