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Ændringsforslag 32
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

der henviser til artikel 31 og 32 i Euratom-
traktaten, der danner grundlag for Rådets 
høring af Parlamentet (C7 0385/2013),

der henviser til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
særlig artikel 191 og 192,

Or. en

Ændringsforslag 33
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

RÅDETS DIREKTIV EUROPA-PARLAMENTETS OG
RÅDETS DIREKTIV

om ændring af Rådets direktiv 
2009/71/Euratom om EF-
rammebestemmelser for nukleare anlægs 
nukleare sikkerhed

om ændring af Rådets direktiv 
2009/71/Euratom om EF-
rammebestemmelser for nukleare anlægs 
nukleare sikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 34
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Overskrift 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

RÅDETS DIREKTIV EUROPA-PARLAMENTETS OG
RÅDETS DIREKTIV

om ændring af Rådets direktiv 
2009/71/Euratom om EF-
rammebestemmelser for nukleare anlægs 
nukleare sikkerhed

om ændring af Rådets direktiv 
2009/71/Euratom om EF-
rammebestemmelser for nukleare anlægs 
nukleare sikkerhed

Or. fr

Ændringsforslag 35
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Atomenergifællesskab, 
særlig artikel 31 og 32,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
særlig artikel 191 og 192,

Or. en

Ændringsforslag 36
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Atomenergifællesskab, 
særlig artikel 31 og 32,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
særlig artikel 153, 191 og 192,

Or. fr
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Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt, som det er fastlagt i Kommissionens forslag, at fratage 
Parlamentet dets medbestemmelsesbeføjelser, navnlig eftersom forslagene vedrører 
væsentlige spørgsmål på miljø- og sundhedsområdet.  Som følge heraf udgør artikel 153
(socialpolitik) og artikel 191 og 192 (miljø, sundhed) i TEUF det relevante retsgrundlag. 

Ændringsforslag 37
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Henvisning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til forslag fra Europa-
Kommissionen, udarbejdet efter 
indstilling fra en gruppe personer udpeget 
af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg 
blandt medlemsstaternes videnskabeligt 
sagkyndige,

under henvisning til forslag fra Europa-
Kommissionen,

Or. en

Ændringsforslag 38
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Henvisning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til forslag fra Europa-
Kommissionen, udarbejdet efter 
indstilling fra en gruppe personer udpeget 
af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg 
blandt medlemsstaternes videnskabeligt 
sagkyndige,

under henvisning til forslag fra Europa-
Kommissionen,

Or. fr
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Ændringsforslag 39
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Henvisning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Europa-Parlamentets 
udtalelse,

efter den almindelige 
lovgivningsprocedure,

Or. fr

Ændringsforslag 40
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Henvisning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Århuskonventionen 
om adgang til oplysninger, 
offentlighedens medvirken og 
klageadgang på miljøområdet, som blev 
undertegnet af Det Europæiske 
Fællesskab og alle EU's medlemsstater i 
1998,   

Or. fr

Ændringsforslag 41
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Henvisning 4 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til gennemførelsen af 
Århuskonventionen inden for rammerne 
af nuklear sikkerhed som indført ved 
initiativet ”Aarhus Convention and 
Nuclear”, og som pålægger 
medlemsstaterne at offentliggøre centrale 
oplysninger om nuklear sikkerhed og at 
inddrage offentligheden i 
beslutningsprocessen,  

Or. fr

Ændringsforslag 42
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I henhold til artikel 2, litra b), i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab 
("Euratomtraktaten") skal der indføres 
ensartede sikkerhedsstandarder til
beskyttelse af befolkningens og 
arbejdstagernes sundhed.

(1) Artikel 191, stk. 1, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
fastlægger, at Unionens politik på 
miljøområdet skal bidrage til forfølgelse 
af nedennævnte mål: bevarelse, 
beskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten og beskyttelse af
menneskers sundhed.

Or. fr

Ændringsforslag 43
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Atomkraft er en energikilde, og 
Unionen og medlemsstaterne bør 
behandle nuklear energi på samme 
grundlag som andre energikilder i medfør 
af traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. 

Or. en

Ændringsforslag 44
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Euratomtraktatens artikel 30 
fastsætter, at der i 
Atomenergifællesskabet ("Fællesskabet") 
skal indføres grundlæggende normer til 
beskyttelse af befolkningens og 
arbejdstagernes sundhed mod de farer, 
som er forbundet med ioniserende 
stråling.

(2) Artikel 153 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde giver 
mulighed for, at der indføres ensartede 
sikkerhedsnormer til beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes sundhed.

Or. fr

Ændringsforslag 45
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 
19. juli 2011 om fastsættelse af en 
fællesskabsramme for ansvarlig og sikker 

(6) Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 
19. juli 2011 om fastsættelse af en 
fællesskabsramme for ansvarlig og sikker 
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håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald33 pålægger 
medlemsstaterne forpligtelser til at 
fastsætte og opretholde en national ramme 
for håndtering af brugt nukleart brændsel 
og radioaktivt affald.

håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald33 pålægger 
medlemsstaterne forpligtelser til at 
fastsætte og opretholde en national ramme 
for håndtering af brugt nukleart brændsel 
og radioaktivt affald. I Europa-
Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 
om risiko- og sikkerhedsvurdering 
(”stresstest”) af nukleare anlæg i Den 
Europæiske Union og dermed forbundne 
aktiviteter henvises der til, at farerne ved 
nukleart affald på ny blev fremhævet i 
forbindelse med Fukushima-
atomkraftulykken, og Kommissionen 
opfordres til at støtte en åben kortlægning 
af de bedste anlæg til lagring af 
radioaktivt affald på den mest sikre måde.   

__________________ __________________
33 EUT L 199 af 2.8.2011, s. 48. 33 EUT L 199 af 2.8.2011, s. 48.

Or. de

Ændringsforslag 46
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I Rådets konklusioner af 8. maj 2007 
om nuklear sikkerhed og sikker håndtering 
af brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald34 blev det fremhævet, at "nuklear 
sikkerhed er et nationalt ansvar, der 
forvaltes i EU-regi, hvor det er relevant. 
Beslutninger om 
sikkerhedsforanstaltninger og tilsyn med 
nukleare anlæg henhører fortsat 
udelukkende under operatørerne og de 
nationale myndigheder".

(7) I Rådets konklusioner af 8. maj 2007 
om nuklear sikkerhed og sikker håndtering 
af brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald34 blev det fremhævet, at "nuklear 
sikkerhed er et nationalt ansvar, der 
forvaltes i EU-regi, hvor det er relevant. 
Beslutninger om 
sikkerhedsforanstaltninger og tilsyn med 
nukleare anlæg henhører fortsat 
udelukkende under operatørerne og de 
nationale myndigheder". I henhold til 
Europa-Parlamentets beslutning af 14. 
marts 2013 om risiko- og 
sikkerhedsvurdering ("stresstest") af 
nukleare anlæg i Den Europæiske Union 
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og dermed forbundne aktiviteter kræves 
det, at der fastlægges og gennemføres 
bindende nukleare sikkerhedsstandarder.

__________________ __________________
34 Vedtaget af Coreper den 25. april 2007
(dok. ref. 8784/07) og Rådet (økonomi og 
finans) den 8. maj 2007.

34 Vedtaget af Coreper den 25. april 2007 
(dok. ref. 8784/07) og Rådet (økonomi og 
finans) den 8. maj 2007.

Or. de

Ændringsforslag 47
Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Fukushima-katastrofen gjorde det på 
ny skærende tydeligt og mindede om, at 
den mest hensigtsmæssige løsning er et 
risikofrit nukleart anlæg.  Derfor kan det 
ikke med sikkerhed forhindres, at der sker 
alvorlige ulykker i fremtiden inden eller 
uden for EU's grænser.

Or. en

Ændringsforslag 48
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Fukushima-atomkraftulykken i Japan i 
2011 henledte på ny verdens 
opmærksomhed på de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at minimere risikoen og 
sikre den højeste grad af nuklear sikkerhed. 
På grundlag af et mandat fra Det 
Europæiske Råd i marts 201136 foretog 

(9) Fukushima-atomkraftulykken i Japan i 
2011 henledte på ny verdens 
opmærksomhed på de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at minimere risikoen og 
sikre den højeste grad af nuklear sikkerhed. 
På grundlag af et mandat fra Det 
Europæiske Råd i marts 201136 foretog 
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Europa-Kommissionen sammen med 
ENSREG omfattende risiko- og 
sikkerhedsvurderinger af atomkraftværker 
("stresstests") i hele EU. Resultaterne viste 
en række forbedringer, der kunne 
gennemføres i tilgangene til nuklear 
sikkerhed og industriens praksis i de 
deltagende lande37.

Europa-Kommissionen sammen med 
ENSREG omfattende risiko- og 
sikkerhedsvurderinger af atomkraftværker 
("stresstests") i hele EU. Resultaterne viste 
en række forbedringer, der kunne 
gennemføres i tilgangene til nuklear 
sikkerhed og industriens praksis i de 
deltagende lande37. I Europa-Parlamentets 
beslutning af 14. marts 2013 om risiko- og 
sikkerhedsvurdering (”stresstest”) af 
nukleare anlæg i Den Europæiske Union 
og dermed forbundne aktiviteter 
fremhæves det, at stresstestene har påvist, 
at næsten alle atomkraftværker skal 
gennemføre anlægsspecifikke 
sikkerhedsforbedringer, og opfordres der 
til en øjeblikkelig gennemførelse af de 
nødvendige 
moderniseringsforanstaltninger og til, at 
Parlamentet årligt underrettes og høres 
vedrørende resultater, foranstaltninger og 
planer på området for nuklear sikkerhed.    

__________________ __________________
36 Det Europæiske Råd, EUCO 10/1/11. 36 Det Europæiske Råd, EUCO 10/1/11.
37 ENSREG Peer review Report – Stress 
Tests performed on European nuclear 
power plants, 25. april 2012.

37 ENSREG Peer review Report – Stress 
Tests performed on European nuclear 
power plants, 25. april 2012.

Or. de

Ændringsforslag 49
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Fukushima-atomkraftulykken i Japan i 
2011 henledte på ny verdens 
opmærksomhed på de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at minimere risikoen og 
sikre den højeste grad af nuklear sikkerhed. 

(9) Fukushima-atomkraftulykken i Japan i 
2011 henledte på ny verdens 
opmærksomhed på de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at fjerne risikoen og 
sikre den højeste grad af nuklear sikkerhed. 
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På grundlag af et mandat fra Det 
Europæiske Råd i marts 201110 foretog 
Europa-Kommissionen sammen med 
ENSREG omfattende risiko- og 
sikkerhedsvurderinger af atomkraftværker 
("stresstests") i hele EU. Resultaterne viste 
en række forbedringer, der kunne 
gennemføres i tilgangene til nuklear 
sikkerhed og industriens praksis i de 
deltagende lande11.

På grundlag af et mandat fra Det 
Europæiske Råd i marts 201110 foretog 
Europa-Kommissionen sammen med 
ENSREG omfattende risiko- og 
sikkerhedsvurderinger af atomkraftværker 
("stresstests") i hele EU. Resultaterne viste 
en række forbedringer, der var nødvendige 
at gennemføre i tilgangene til nuklear 
sikkerhed og industriens praksis i de 
deltagende lande11.

__________________ __________________
10 Det Europæiske Råd, EUCO 10/1/11. 10 Det Europæiske Råd, EUCO 10/1/11. 

11 ENSREG Peer review Report – Stress 
Tests performed on European nuclear 
power plants, 25. april 2012.

11 ENSREG Peer review Report – Stress 
Tests performed on European nuclear 
power plants, 25. april 2012.

Or. fr

Ændringsforslag 50
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Det understreges, at stresstestene kun 
omfatter vurderingen af specifikke 
tidligere aftalte risici, og at risici, som 
f.eks. sekundære begivenheder, materiel 
forringelse, menneskelige fejl, bestemte 
mangler inde i reaktortanken og mange 
andre risici, ikke blev taget i betragtning, 
og derfor understreges det, at selv 
vellykkede stresstests ikke er en garanti 
for et nukleart anlægs sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 51
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell
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Forslag til direktiv
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Det påpeges, at hvis resultaterne af 
stresstestene ikke efterfølges af 
hensigtsmæssige foranstaltninger, mister 
testene størstedelen af deres værdi. Der 
mindes imidlertid om, at en afgørelse om, 
hvorvidt der skal træffes foranstaltninger 
i forbindelse med negative resultater fra 
stresstestene, udelukkende og til fulde 
påhviler medlemsstaterne.    Såfremt de 
baserer deres analyse på andre elementer 
end blot at opnå det højeste 
sikkerhedsniveau, når de træffer afgørelse 
om, hvilke foranstaltninger der skal 
træffes, undermineres stresstestenes 
formålstjenlige målsætninger.   

Or. en

Ændringsforslag 52
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) En stærk og uafhængig kompetent 
tilsynsmyndighed er en grundlæggende 
betingelse for EU-lovgivningen om nuklear 
sikkerhed. Myndighedens uafhængighed 
og dens upartiske og gennemsigtige 
udøvelse af sine beføjelser er afgørende 
betingelser for en høj grad af nuklear 
sikkerhed. Tilsynsmyndighedens objektive 
afgørelser og håndhævelsesforanstaltninger 
bør træffes uden uretmæssig påvirkning 
udefra, der kan kompromittere sikkerheden 
såsom pres på grund af ændrede politiske, 
økonomiske eller samfundsmæssige 
omstændigheder eller pres fra statslige 

(15) En stærk og uafhængig kompetent 
tilsynsmyndighed er en grundlæggende 
betingelse for EU-lovgivningen om nuklear 
sikkerhed. Myndighedens uafhængighed 
og dens upartiske og gennemsigtige 
udøvelse af sine beføjelser er afgørende 
betingelser for en høj grad af nuklear 
sikkerhed. Tilsynsmyndighedens objektive 
afgørelser og håndhævelsesforanstaltninger 
bør træffes uden uretmæssig påvirkning 
udefra, der kan kompromittere 
sikkerheden, såsom pres på grund af 
ændrede politiske, økonomiske eller 
samfundsmæssige omstændigheder eller 
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organer eller andre offentlige eller private 
enheder. De negative følger af manglende 
uafhængighed var tydelige i Fukushima-
ulykken. Bestemmelserne i direktiv 
2009/71/Euratom om funktionel adskillelse 
af kompetente tilsynsmyndigheder bør 
styrkes for at sikre tilsynsmyndighedernes 
faktiske uafhængighed og garantere, at de 
har tilstrækkelige ressourcer og 
kompetencer til at kunne udøve det ansvar, 
de har fået tildelt, forsvarligt. Især bør 
tilsynsmyndigheden have tilstrækkelige 
juridiske beføjelser, tilstrækkeligt 
personale og tilstrækkelige finansielle 
ressourcer til en forsvarlig opfyldelse af de 
tildelte ansvarsopgaver. De øgede krav, der 
har til formål at sikre uafhængigheden i 
udførelsen af de tilsynsmæssige opgaver, 
bør dog ikke forhindre et tæt samarbejde 
med andre relevante nationale 
myndigheder, hvis det er hensigtsmæssigt, 
eller gribe ind i generelle politiske 
retningslinjer udstedt af regeringen, som 
ikke vedrører tilsynsbeføjelser eller -
opgaver.

pres fra statslige organer eller andre 
offentlige eller private enheder. De 
negative følger af manglende 
uafhængighed var tydelige i Fukushima-
ulykken. Bestemmelserne i direktiv 
2009/71/Euratom om funktionel adskillelse 
af kompetente tilsynsmyndigheder bør 
styrkes for at sikre tilsynsmyndighedernes 
faktiske uafhængighed og garantere, at de 
har tilstrækkelige ressourcer og 
kompetencer til at kunne udøve det ansvar, 
de har fået tildelt, forsvarligt. Især bør 
tilsynsmyndigheden have tilstrækkelige 
juridiske beføjelser, tilstrækkeligt 
personale og tilstrækkelige finansielle 
ressourcer til en forsvarlig opfyldelse af de 
tildelte ansvarsopgaver. De øgede krav, der 
har til formål at sikre uafhængigheden i 
udførelsen af de tilsynsmæssige opgaver, 
bør dog ikke forhindre et tæt samarbejde 
med andre relevante nationale 
myndigheder og Europa-Kommissionen, 
hvis det er hensigtsmæssigt, eller gribe ind 
i generelle politiske retningslinjer udstedt 
af regeringen, som ikke underminerer den 
nationale myndigheds tilsynsbeføjelser 
eller -opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 53
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) En stærk og uafhængig kompetent 
tilsynsmyndighed er en grundlæggende 
betingelse for EU-lovgivningen om nuklear 
sikkerhed. Myndighedens uafhængighed 
og dens upartiske og gennemsigtige 
udøvelse af sine beføjelser er afgørende 

(15) En stærk og uafhængig kompetent 
tilsynsmyndighed er en grundlæggende 
betingelse for EU-lovgivningen om nuklear 
sikkerhed. Myndighedens politiske, retlige, 
administrative og finansielle
uafhængighed og dens upartiske og 
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betingelser for en høj grad af nuklear 
sikkerhed. Tilsynsmyndighedens objektive 
afgørelser og håndhævelsesforanstaltninger 
bør træffes uden uretmæssig påvirkning 
udefra, der kan kompromittere sikkerheden 
såsom pres på grund af ændrede politiske, 
økonomiske eller samfundsmæssige 
omstændigheder eller pres fra statslige 
organer eller andre offentlige eller private 
enheder. De negative følger af manglende 
uafhængighed var tydelige i Fukushima-
ulykken. Bestemmelserne i direktiv 
2009/71/Euratom om funktionel adskillelse 
af kompetente tilsynsmyndigheder bør 
styrkes for at sikre tilsynsmyndighedernes 
faktiske uafhængighed og garantere, at de 
har tilstrækkelige ressourcer og 
kompetencer til at kunne udøve det ansvar, 
de har fået tildelt, forsvarligt. Især bør 
tilsynsmyndigheden have tilstrækkelige 
juridiske beføjelser, tilstrækkeligt 
personale og tilstrækkelige finansielle 
ressourcer til en forsvarlig opfyldelse af de 
tildelte ansvarsopgaver. De øgede krav, der 
har til formål at sikre uafhængigheden i 
udførelsen af de tilsynsmæssige opgaver, 
bør dog ikke forhindre et tæt samarbejde 
med andre relevante nationale 
myndigheder, hvis det er hensigtsmæssigt, 
eller gribe ind i generelle politiske 
retningslinjer udstedt af regeringen, som 
ikke vedrører tilsynsbeføjelser eller -
opgaver.

gennemsigtige udøvelse af sine beføjelser 
er afgørende betingelser for en høj grad af 
nuklear sikkerhed. Tilsynsmyndighedens 
objektive afgørelser og 
håndhævelsesforanstaltninger bør træffes 
uden påvirkning udefra, der kan 
kompromittere sikkerheden, såsom pres på 
grund af ændrede politiske, økonomiske 
eller samfundsmæssige omstændigheder 
eller pres fra statslige organer eller andre 
offentlige eller private enheder. De 
negative følger af manglende 
uafhængighed var tydelige i Fukushima-
ulykken. Bestemmelserne i direktiv 
2009/71/Euratom om funktionel adskillelse 
af kompetente tilsynsmyndigheder bør 
styrkes for at sikre tilsynsmyndighedernes 
faktiske uafhængighed og garantere, at de 
har tilstrækkelige ressourcer og 
kompetencer til at kunne udøve det ansvar, 
de har fået tildelt, forsvarligt. Især bør 
tilsynsmyndigheden have tilstrækkelige 
juridiske beføjelser, herunder beføjelser til 
at pålægge sanktioner, tilstrækkeligt 
personale og tilstrækkelige finansielle 
ressourcer til en forsvarlig opfyldelse af de 
tildelte ansvarsopgaver. De øgede krav, der 
har til formål at sikre uafhængigheden i 
udførelsen af de tilsynsmæssige opgaver, 
bør dog ikke forhindre et tæt samarbejde 
med andre relevante nationale 
myndigheder, hvis det er hensigtsmæssigt, 
eller gribe ind i generelle politiske 
retningslinjer udstedt af regeringen, som 
ikke vedrører tilsynsbeføjelser eller -
opgaver.

Or. fr

Ændringsforslag 54
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Betragtning 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Når der iværksættes 
infrastrukturprojekter, der kan påvirke 
nukleare anlægs nukleare sikkerhed, bør 
der være indført passende nationale 
ordninger for høring af nationale 
tilsynsmyndigheder og offentligheden, og 
der bør i fuldt omfang tages hensyn til 
deres meninger.

(17) Når der iværksættes 
infrastrukturprojekter, der kan påvirke 
nukleare anlægs nukleare sikkerhed, bør 
der være indført passende nationale og 
europæiske ordninger for høring af 
nationale tilsynsmyndigheder, uafhængige 
internationale eksperter og offentligheden, 
og der bør i fuldt omfang tages hensyn til 
deres meninger.

Or. en

Ændringsforslag 55
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Følgerne af en nuklear ulykke kan gå
ud over de nationale grænser, og derfor 
skal tæt samarbejde, samordning og 
informationsudveksling fremmes mellem 
tilsynsmyndigheder i nabolande eller lande 
i den samme region, uanset om de driver 
nukleare anlæg eller ej. I den forbindelse 
bør medlemsstaterne sikre, at der er 
etableret hensigtsmæssige ordninger til at 
lette et sådant samarbejde om nukleare 
sikkerhedsspørgsmål med 
grænseoverskridende virkninger, også med 
tredjelande. Der bør tilstræbes et samspil 
med EU-civilbeskyttelsesordningen41, der 
danner en EU-ramme for samarbejde 
mellem medlemsstaterne på 
civilbeskyttelsesområdet med henblik på at 
gøre forebyggelsen, beredskabet og 
indsatsen i tilfælde af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer mere effektiv.

(21) Følgerne af en nuklear ulykke kan 
strække sig ud over de nationale grænser, 
og derfor skal der kræves tæt samarbejde, 
samordning og informationsudveksling 
mellem tilsynsmyndigheder i nabolande 
eller lande i den samme region, uanset om 
de driver nukleare anlæg eller ej. I den 
forbindelse bør medlemsstaterne sikre, at 
der er etableret hensigtsmæssige ordninger 
til at lette et sådant samarbejde om 
nukleare sikkerhedsspørgsmål med 
grænseoverskridende virkninger, herunder
med tredjelande. Der bør tilstræbes et 
samspil med EU-
civilbeskyttelsesordningen41, der danner en 
EU-ramme for samarbejde mellem 
medlemsstaterne på 
civilbeskyttelsesområdet med henblik på at 
gøre forebyggelsen, beredskabet og 
indsatsen i tilfælde af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer mere effektiv.

__________________ __________________
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41 Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse om en 
EU-civilbeskyttelsesordning 
(COM/2011/0934).

41 Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse om en 
EU-civilbeskyttelsesordning 
(COM/2011/0934).

Or. en

Ændringsforslag 56
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre, at de rette kvalifikationer 
erhverves, og at tilstrækkelige 
kompetenceniveauer nås og opretholdes, 
bør alle parter sørge for, at alle 
medarbejdere (også underleverandører), 
der har ansvar for nukleare anlægs 
nukleare sikkerhed og for nødberedskab og 
indsatsforanstaltninger på de enkelte 
anlæg, indgår i en løbende 
uddannelsesproces. Det kan ske ved at 
sørge for uddannelsesprogrammer og 
uddannelsesplaner, procedurer for 
periodisk evaluering og opdatering af 
uddannelsesprogrammer samt 
tilstrækkelige bevillinger på budgettet til 
uddannelse.

(22) For at sikre, at de rette kvalifikationer 
erhverves, og at tilstrækkelige 
kompetenceniveauer nås og opretholdes, 
bør alle parter sørge for, at alle 
medarbejdere (herunder
underleverandører), der har ansvar for 
nukleare anlægs nukleare sikkerhed og for 
nødberedskab og indsatsforanstaltninger på 
de enkelte anlæg, indgår i en løbende 
uddannelsesproces. Det kan ske ved at 
sørge for uddannelsesprogrammer og 
uddannelsesplaner, procedurer for 
periodisk evaluering og opdatering af 
uddannelsesprogrammer ved udveksling af 
knowhow mellem lande inden og uden for 
EU samt tilstrækkelige bevillinger på 
budgettet til uddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 57
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) En anden vigtig erfaring fra (23) En anden vigtig erfaring fra 
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Fukushima-atomkraftulykken er 
betydningen af at styrke åbenheden om 
nukleare sikkerhedsspørgsmål. Åbenhed er 
også et vigtigt middel til at fremme 
uafhængighed i beslutningstagningen på 
tilsynsområdet. Derfor bør de nuværende 
bestemmelser i direktiv 2009/71/Euratom 
om, hvilke oplysninger der skal stilles til 
rådighed for offentligheden, være mere 
specifikke med hensyn til, hvilken type 
information der som minimum skal stilles 
til rådighed af den kompetente 
tilsynsførende myndighed og af 
tilladelsesindehaveren og inden for hvilke 
tidsrammer. Med det formål bør f.eks. 
typen af oplysninger, der som minimum 
skal stilles til rådighed af den kompetente 
tilsynsmyndighed og af 
tilladelsesindehaveren som led i deres 
bredere åbenhedsstrategier, identificeres. 
Oplysningerne bør videregives i tide, især i 
tilfælde af unormale begivenheder og 
ulykker. Resultater af periodiske 
sikkerhedsvurderinger og internationale 
peerevalueringer bør også offentliggøres.

Fukushima-atomkraftulykken er 
betydningen af at styrke åbenheden om 
nukleare sikkerhedsspørgsmål. Åbenhed er 
også et vigtigt middel til at fremme 
uafhængighed i beslutningstagningen på 
tilsynsområdet. Derfor bør de nuværende 
bestemmelser i direktiv 2009/71/Euratom 
om, hvilke oplysninger der skal stilles til 
rådighed for offentligheden, være mere 
specifikke med hensyn til, hvilken type 
information der som minimum skal stilles 
til rådighed af den kompetente 
tilsynsførende myndighed og af 
tilladelsesindehaveren og inden for hvilke 
tidsrammer. Med det formål bør f.eks. 
typen af oplysninger, der som minimum 
skal stilles til rådighed af den kompetente 
tilsynsmyndighed og af 
tilladelsesindehaveren som led i deres 
bredere åbenhedsstrategier, identificeres. 
Oplysningerne bør videregives i tide, især i 
tilfælde af unormale begivenheder og 
ulykker. Resultater af periodiske 
sikkerhedsvurderinger og internationale 
peerevalueringer bør også offentliggøres. I 
henhold til Europa-Parlamentets 
beslutning af 14. marts 2013 om risiko- og 
sikkerhedsvurdering ("stresstest") af 
nukleare anlæg i Den Europæiske Union 
og dermed forbundne aktiviteter kræves 
det, at borgerne i EU fuldt ud underrettes 
og høres om nuklear sikkerhed i Unionen.

Or. de

Ændringsforslag 58
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) En anden vigtig erfaring fra (23) En anden vigtig erfaring fra 
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Fukushima-atomkraftulykken er 
betydningen af at styrke åbenheden om 
nukleare sikkerhedsspørgsmål. Åbenhed er 
også et vigtigt middel til at fremme 
uafhængighed i beslutningstagningen på 
tilsynsområdet. Derfor bør de nuværende 
bestemmelser i direktiv 2009/71/Euratom 
om, hvilke oplysninger der skal stilles til 
rådighed for offentligheden, være mere 
specifikke med hensyn til, hvilken type 
information der som minimum skal stilles 
til rådighed af den kompetente 
tilsynsførende myndighed og af 
tilladelsesindehaveren og inden for hvilke 
tidsrammer. Med det formål bør f.eks. 
typen af oplysninger, der som minimum 
skal stilles til rådighed af den kompetente 
tilsynsmyndighed og af 
tilladelsesindehaveren som led i deres 
bredere åbenhedsstrategier, identificeres. 
Oplysningerne bør videregives i tide, især i 
tilfælde af unormale begivenheder og 
ulykker. Resultater af periodiske 
sikkerhedsvurderinger og internationale 
peerevalueringer bør også offentliggøres.

Fukushima-atomkraftulykken er 
betydningen af at styrke åbenheden om 
nukleare sikkerhedsspørgsmål. Åbenhed er 
også et vigtigt middel til at fremme og 
sikre uafhængighed i beslutningstagningen 
på tilsynsområdet. Derfor bør de 
nuværende bestemmelser i direktiv 
2009/71/Euratom om, hvilke oplysninger 
der skal stilles til rådighed for 
offentligheden, være mere specifikke med 
hensyn til, hvilken type information der 
som minimum skal stilles til rådighed af 
den kompetente tilsynsførende myndighed 
og af tilladelsesindehaveren og inden for 
hvilke tidsrammer. Med det formål bør 
f.eks. typen af oplysninger, der som 
minimum skal stilles til rådighed af den 
kompetente tilsynsmyndighed og af 
tilladelsesindehaveren som led i deres 
bredere åbenhedsstrategier, identificeres. 
Oplysningerne bør videregives i realtid, 
især i tilfælde af unormale begivenheder, 
hændelser og ulykker. Resultaterne af 
periodiske sikkerhedsvurderinger og 
internationale peerevalueringer og 
operatørernes reaktion på anbefalinger 
fra nationale tilsynsmyndigheder bør også 
offentliggøres.

Or. fr

Ændringsforslag 59
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Kravene i dette direktiv om 
gennemsigtighed supplerer dem i den 
gældende Euratom-lovgivning. Rådets 
beslutning 87/600/Euratom af 
14. december 1987 om en 
fællesskabsordning for hurtig udveksling af 
information i tilfælde af strålingsfare42

(24) Kravene i dette direktiv om 
gennemsigtighed supplerer dem i den 
gældende Euratom-lovgivning. Rådets 
beslutning 87/600/Euratom af 
14. december 1987 om en 
fællesskabsordning for hurtig udveksling af 
information i tilfælde af strålingsfare42
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pålægger medlemsstaterne at underrette 
Kommissionen og andre medlemsstater i 
tilfælde af strålingsfare på deres område, 
mens Rådets direktiv 89/618/Euratom af 
27. november 198943 omfatter krav til 
medlemsstaterne om oplysning af
befolkningen om, hvorledes den skal 
forholde sig, samt om sundhedsmæssige 
foranstaltninger i tilfælde af strålingsfare 
og sørge for forudgående og løbende 
information til den befolkning, som kan 
tænkes at blive berørt i tilfælde af 
strålingsfare. Ud over de oplysninger, der 
skal stilles til rådighed ved en sådan 
begivenhed, skal medlemsstaterne i 
henhold til dette direktiv sørge for 
tilstrækkelige 
gennemsigtighedsbestemmelser med 
omgående og regelmæssigt opdateret 
videregivelse af oplysninger for at sikre, at 
arbejdstagere og befolkning holdes 
informeret om alle begivenheder, der 
vedrører nuklear sikkerhed, herunder 
unormale begivenheder og ulykker. 
Desuden skal offentligheden have 
lejlighed til reelt at deltage i 
godkendelsesprocessen for nukleare 
anlæg, og den kompetente 
tilsynsmyndighed skal stille alle 
sikkerhedsrelaterede oplysninger til 
rådighed uafhængigt og uden at skulle 
indhente forudgående samtykke fra andre 
offentlige eller private enheder.

pålægger medlemsstaterne at underrette 
Kommissionen og andre medlemsstater i 
tilfælde af strålingsfare på deres område, 
mens Rådets direktiv 89/618/Euratom af 
27. november 198943 omfatter krav til 
medlemsstaterne om at underrette
befolkningen om, hvorledes den skal 
forholde sig, samt om sundhedsmæssige 
foranstaltninger i tilfælde af strålingsfare 
og sørge for forudgående og løbende 
information til den befolkning, som kan 
tænkes at blive berørt i tilfælde af 
strålingsfare. Ud over de oplysninger, der 
skal stilles til rådighed ved en sådan 
begivenhed, bør medlemsstaterne i henhold 
til dette direktiv sørge for tilstrækkelige 
gennemsigtighedsbestemmelser med 
omgående og regelmæssigt opdateret 
videregivelse af oplysninger for at sikre, at 
arbejdstagere og befolkning holdes 
informeret om alle begivenheder, der 
vedrører nuklear sikkerhed, herunder 
unormale begivenheder og ulykker.

__________________ __________________
42 EFT L 371 af 30.12.1987, s. 76. 42 EFT L 371 af 30.12.1987, s. 76.
43 EFT L 357 af 7.12.1989, s. 31. 43 EFT L 357 af 7.12.1989, s. 31.

Or. en

Ændringsforslag 60
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage
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Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Kravene i dette direktiv om 
gennemsigtighed supplerer dem i den 
gældende Euratom-lovgivning. Rådets 
beslutning 87/600/Euratom af 
14. december 1987 om en 
fællesskabsordning for hurtig udveksling af 
information i tilfælde af strålingsfare16

pålægger medlemsstaterne at underrette 
Kommissionen og andre medlemsstater i 
tilfælde af strålingsfare på deres område, 
mens Rådets direktiv 89/618/Euratom af 
27. november 198917 omfatter krav til 
medlemsstaterne om oplysning af
befolkningen om, hvorledes den skal 
forholde sig, samt om sundhedsmæssige 
foranstaltninger i tilfælde af strålingsfare 
og sørge for forudgående og løbende 
information til den befolkning, som kan 
tænkes at blive berørt i tilfælde af 
strålingsfare. Ud over de oplysninger, der 
skal stilles til rådighed ved en sådan 
begivenhed, skal medlemsstaterne i 
henhold til dette direktiv sørge for 
tilstrækkelige 
gennemsigtighedsbestemmelser med 
omgående og regelmæssigt opdateret
videregivelse af oplysninger for at sikre, at 
arbejdstagere og befolkning holdes 
informeret om alle begivenheder, der 
vedrører nuklear sikkerhed, herunder 
unormale begivenheder og ulykker. 
Desuden skal offentligheden have lejlighed 
til reelt at deltage i godkendelsesprocessen
for nukleare anlæg, og den kompetente 
tilsynsmyndighed skal stille alle 
sikkerhedsrelaterede oplysninger til 
rådighed uafhængigt og uden at skulle 
indhente forudgående samtykke fra andre 
offentlige eller private enheder.

(24) Kravene i dette direktiv om 
gennemsigtighed supplerer dem i den 
gældende Euratom-lovgivning. Rådets 
beslutning 87/600/Euratom af 
14. december 1987 om en 
fællesskabsordning for hurtig udveksling af 
information i tilfælde af strålingsfare16

pålægger medlemsstaterne at underrette 
Kommissionen og andre medlemsstater i 
tilfælde af strålingsfare på deres område, 
mens Rådets direktiv 89/618/Euratom af 
27. november 198917 omfatter krav til 
medlemsstaterne om at underrette
befolkningen om, hvorledes den skal 
forholde sig, samt om sundhedsmæssige 
foranstaltninger i tilfælde af strålingsfare 
og sørge for forudgående og løbende 
information til den befolkning, som kan 
tænkes at blive berørt i tilfælde af 
strålingsfare. Ud over de oplysninger, der 
skal stilles til rådighed ved en sådan 
begivenhed, bør medlemsstaterne i henhold 
til dette direktiv sørge for tilstrækkelige 
gennemsigtighedsbestemmelser med 
videregivelse af opdaterede oplysninger i 
realtid for at sikre, at arbejdstagere og 
befolkning holdes informeret om alle 
begivenheder, der vedrører nuklear 
sikkerhed, herunder unormale 
begivenheder, hændelser og ulykker. 
Desuden bør offentligheden have lejlighed 
til reelt at deltage i godkendelses- og
ændringsprocessen for nukleare anlæg, og 
den kompetente tilsynsmyndighed bør
stille alle sikkerhedsrelaterede oplysninger 
til rådighed uafhængigt og uden at skulle 
indhente forudgående samtykke fra andre 
offentlige eller private enheder. Europa-
Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, 
at repræsentanter for civilsamfundet 
inddrages i hørings- og 
beslutningsprocessen.
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__________________ __________________
16 EFT L 371 af 30.12.1987, s. 76. 16 EFT L 371 af 30.12.1987, s. 76.
17 EFT L 357 af 7.12.1989, s. 31. 17 EFT L 357 af 7.12.1989, s. 31.

Or. fr

Ændringsforslag 61
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Med direktiv 2009/71/Euratom 
indføres juridisk bindende EU-
rammebestemmelser for et 
lovgivningsmæssigt, administrativt og 
organisatorisk nukleart sikkerhedssystem. 
De indeholder ikke specifikke krav til 
nukleare anlæg. I lyset af de tekniske 
fremskridt, der er gjort af IAEA og De 
Vesteuropæiske Nukleare 
Tilsynsmyndigheders Sammenslutning 
(WENRA) og andre kilder til ekspertise, 
bl.a. erfaringer fra stresstestene og 
undersøgelserne af Fukushima-
atomkraftulykken, bør direktiv 
2009/71/Euratom ændres, så det omfatter 
Fællesskabets mål for nuklear sikkerhed, 
der dækker alle faser i de nukleare anlægs 
livscyklus (placering, design, opførelse, 
ibrugtagning, drift og afvikling).

(25) Med direktiv 2009/71/Euratom 
indføres juridisk bindende EU-
rammebestemmelser for et 
lovgivningsmæssigt, administrativt og 
organisatorisk nukleart sikkerhedssystem. 
De indeholder ikke specifikke krav til 
nukleare anlæg. I lyset af de tekniske 
fremskridt, der er gjort af IAEA og De 
Vesteuropæiske Nukleare 
Tilsynsmyndigheders Sammenslutning 
(WENRA) og andre kilder til ekspertise, 
bl.a. erfaringer fra stresstestene og 
undersøgelserne af Fukushima-
atomkraftulykken, bør direktiv 
2009/71/Euratom ændres, så det omfatter 
retligt bindende fællesskabsmål for 
nuklear sikkerhed, der dækker alle faser i 
de nukleare anlægs livscyklus (placering, 
design, opførelse, ibrugtagning, drift og 
afvikling).

Or. de

Ændringsforslag 62
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage
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Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Med risikovægtede metoder 
undersøges sandsynligheden for hver 
begivenhed i en begivenhedssekvens, der 
kan tænkes at føre eller bidrage til en 
ulykke, samt de mulige konsekvenser 
heraf. Svarene kan bruges til at give indsigt 
i styrker og svagheder ved et nukleart 
anlægs design og drift og kan således være 
vejledende for, hvilke krav der skal stilles, 
og henlede tilsynsmyndighedernes 
opmærksomhed på områder, hvor der kan 
opnås størst gevinst for sikkerheden i et 
nukleart anlæg. Efter at have investeret 
betydelige ressourcer over de seneste ti år 
i udvikling af probabilistiske 
sikkerhedsvurderinger for nukleare 
anlæg, især atomkraftværker og 
forskningsreaktorer, er 
tilladelsesindehavere og kompetente 
tilsynsmyndigheder over hele verden nu i 
stand til at bruge den opnåede indsigt til 
at øge nukleare anlægs sikkerhed på et 
risikovægtet grundlag og samtidig drive 
dem på den mest effektive måde.

(26) Med risikovægtede metoder 
undersøges sandsynligheden for hver 
begivenhed i en begivenhedssekvens, der 
kan tænkes at føre eller bidrage til en 
ulykke, samt de mulige konsekvenser 
heraf. I lyset af følgerne af Fukushima-
atomkatastrofen skal der i vurderinger 
undersøges og tages kombinerede, og ikke 
blot isolerede, risikofaktorer i betragtning.
Svarene kan bruges til at give indsigt i 
styrker og svagheder ved et nukleart 
anlægs design og drift og kan således være 
vejledende for, hvilke krav der skal stilles, 
og henlede tilsynsmyndighedernes 
opmærksomhed på områder, hvor der kan 
opnås størst gevinst for sikkerheden i et 
nukleart anlæg. Det fornødne 
pålidelighedsniveau for et komplekst 
vekselvirkende og tæt koblet 
atomkraftværk er imidlertid særdeles højt, 
idet en række af de reaktorer, der er i 
drift, har forskellige design og 
konfigurationer.  Som følge af deres 
kompleksitet og fysiske betingelser under 
reaktoraktivitet er forståelsen for 
reaktorens design og drift altid begrænset.  
Eftersom systemets komponenter og ydre 
begivenheder desuden kan samvirke på 
uforudsigelige måder, er det umuligt at 
forudsige samtlige mulige fejltilstande.  
Heraf følger, at numeriske 
sandsynlighedsvurderinger for betydelige 
ulykker fortsat er yderst usikre. Da 
kaskaden af uventede, ikke-
designrelaterede ulykker (såsom 
Fukushima og alle andre væsentlige 
forudgående ulykker) ikke var forudset i 
planen, har den tilsynsmæssige vægt på 
risikobaserede probabilistiske vurderinger 
vist sig meget begrænset. En hastig 
revurdering af denne tilgang og dens 
reelle anvendelse burde have fundet sted 
for længe siden.
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Or. xm

Ændringsforslag 63
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Ældningen af sikkerhedsrelaterede 
strukturer, systemer og komponenter i et 
nukleart anlæg og navnlig skørhed i 
komponenter, der er vanskelige at udskifte 
i praksis, såsom reaktortryktanke, sætter en 
naturlig grænse for, hvor længe en fortsat 
drift er acceptabel. Ud fra både en 
sikkerhedsmæssig og en økonomisk 
synsvinkel er grænsen for 
funktionslevetiden typisk 40 år efter 
indledningen af kommerciel drift, og derfor 
bør medlemsstaterne sikre, at en mulig 
levetidsforlængelse for eksisterende 
atomkraftværker ikke udsætter 
arbejdstagerne og offentligheden for 
yderligere risici. Derfor bør direktiv 
2009/71/Euratom ændres, så det omfatter 
nye sikkerhedsmål i EU, der skal 
overholdes af tilsynsmyndigheder og 
tilladelsesindehavere i tilfælde af en 
forlængelse af eksisterende 
atomkraftværkers levetid.

(27) Ældningen af sikkerhedsrelaterede 
strukturer, systemer og komponenter i et 
nukleart anlæg og navnlig skørhed i 
komponenter, der er vanskelige at udskifte 
i praksis, såsom reaktortryktanke, sætter en 
naturlig grænse for, hvor længe en fortsat 
drift er acceptabel. Ud fra både en 
sikkerhedsmæssig og en økonomisk 
synsvinkel er grænsen for 
funktionslevetiden typisk 40 år efter 
indledningen af kommerciel drift, og derfor 
bør medlemsstaterne sikre, at en mulig 
levetidsforlængelse for eksisterende 
atomkraftværker ikke udsætter 
arbejdstagerne og offentligheden for 
yderligere risici. Derfor bør direktiv 
2009/71/Euratom ændres, så det omfatter 
nye retligt bindende sikkerhedsmål i EU, 
der skal overholdes af tilsynsmyndigheder 
og tilladelsesindehavere i tilfælde af en
forlængelse af eksisterende 
atomkraftværkers levetid. Kommissionen 
sikrer, at den økonomiske forsvarlighed 
ved moderniseringsforanstaltninger 
undersøges meget nøje på baggrund af 
mulige risici, og at de af EU finansierede 
foranstaltninger til fremme af nuklear 
sikkerhed udelukkende tjener 
sikkerhedsmæssige forbedringer og ikke 
modernisering af gamle atomkraftværker 
med henblik på at forlænge deres levetid.  

Or. de

Ændringsforslag 64
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell
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Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Ældningen af sikkerhedsrelaterede 
strukturer, systemer og komponenter i et 
nukleart anlæg og navnlig skørhed i 
komponenter, der er vanskelige at udskifte 
i praksis, såsom reaktortryktanke, sætter en 
naturlig grænse for, hvor længe en fortsat 
drift er acceptabel. Ud fra både en 
sikkerhedsmæssig og en økonomisk 
synsvinkel er grænsen for 
funktionslevetiden typisk 40 år efter 
indledningen af kommerciel drift, og derfor 
bør medlemsstaterne sikre, at en mulig 
levetidsforlængelse for eksisterende 
atomkraftværker ikke udsætter 
arbejdstagerne og offentligheden for 
yderligere risici. Derfor bør direktiv 
2009/71/Euratom ændres, så det omfatter 
nye sikkerhedsmål i EU, der skal 
overholdes af tilsynsmyndigheder og 
tilladelsesindehavere i tilfælde af en 
forlængelse af eksisterende 
atomkraftværkers levetid.

(27) Ældningen af sikkerhedsrelaterede 
strukturer, systemer og komponenter i et 
nukleart anlæg og navnlig skørhed i 
komponenter, der er vanskelige at udskifte 
i praksis, såsom reaktortryktanke, sætter en 
naturlig grænse for, hvor længe en fortsat 
drift er acceptabel. Ud fra både en 
sikkerhedsmæssig og en økonomisk 
synsvinkel er grænsen for 
funktionslevetiden typisk 40 år efter 
indledningen af kommerciel drift, og derfor 
bør medlemsstaterne sikre, at en mulig 
levetidsforlængelse for eksisterende 
atomkraftværker ikke udsætter 
arbejdstagerne og offentligheden for 
yderligere risici. Derfor bør direktiv 
2009/71/Euratom ændres, så det omfatter 
nye sikkerhedsmål i EU, der skal 
overholdes af tilsynsmyndigheder og 
tilladelsesindehavere i tilfælde af en 
forlængelse af eksisterende 
atomkraftværkers levetid. I tilfælde af en 
anmodning om en forlængelse af 
levetiden bør det nukleare anlæg 
overholde de samme sikkerhedskrav som 
dem, der er fastlagt for nye nukleare 
anlæg.   Desuden bør der fastlægges en 
overordnet maksimal levetid for nukleare 
anlæg, som bør finde anvendelse på alle 
medlemsstater for at sikre et højere 
sikkerhedsniveau, skabe ensartethed 
blandt medlemsstaterne og hjælpe med at 
tilvejebringe et struktureret overblik over 
udfasningen af nukleare anlæg. 

Or. en

Ændringsforslag 65
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage
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Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Ældningen af sikkerhedsrelaterede 
strukturer, systemer og komponenter i et 
nukleart anlæg og navnlig skørhed i 
komponenter, der er vanskelige at udskifte 
i praksis, såsom reaktortryktanke, sætter en 
naturlig grænse for, hvor længe en fortsat 
drift er acceptabel. Ud fra både en 
sikkerhedsmæssig og en økonomisk 
synsvinkel er grænsen for 
funktionslevetiden typisk 40 år efter 
indledningen af kommerciel drift, og derfor 
bør medlemsstaterne sikre, at en mulig 
levetidsforlængelse for eksisterende 
atomkraftværker ikke udsætter 
arbejdstagerne og offentligheden for 
yderligere risici. Derfor bør direktiv 
2009/71/Euratom ændres, så det omfatter 
nye sikkerhedsmål i EU, der skal 
overholdes af tilsynsmyndigheder og 
tilladelsesindehavere i tilfælde af en 
forlængelse af eksisterende 
atomkraftværkers levetid.

(27) Ældningen af sikkerhedsrelaterede 
strukturer, systemer og komponenter i et 
nukleart anlæg og navnlig skørhed i 
komponenter, der er vanskelige at udskifte 
i praksis, såsom reaktortryktanke, sætter en 
grænse for, hvor længe en fortsat drift er 
acceptabel. Ud fra både en 
sikkerhedsmæssig og økonomisk 
synsvinkel er grænsen for 
funktionslevetiden typisk mellem 25 og 40 
år efter indledningen af kommerciel drift. I 
takt med at atomkraftværker ældes, 
forekommer der hyppigere 
reaktornedbrud, som påvirker 
robustheden af og svækker visse 
komponenter, såsom reaktortryktanke. 
Derfor bør medlemsstaterne sikre, at en 
mulig levetidsforlængelse for eksisterende 
atomkraftværker ikke udsætter 
arbejdstagerne og offentligheden for 
yderligere risici. Derfor bør direktiv 
2009/71/Euratom ændres, så det omfatter 
nye sikkerhedsmål i EU, der skal 
overholdes af tilsynsmyndigheder og 
tilladelsesindehavere i tilfælde af en 
forlængelse af eksisterende 
atomkraftværkers levetid.

Or. fr

Ændringsforslag 66
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For nye reaktordesign er der en klar 
forventning om, at der i det originale 

(28) For nye reaktordesign er der en klar 
forventning om, at der i det originale 
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design indtænkes det, der for tidligere 
generationer af reaktorer lå ud over
designet. Design-udvidelsesbetingelser er 
ulykkesbetingelser, der ikke tages i 
betragtning ved designbasisulykker, men 
indtænkes, når anlægget designes i 
overensstemmelse med en metode for 
bedste skøn, og hvor udslip af radioaktivt 
materiale holdes inden for acceptable 
grænser. Design-udvidelsesbetingelser kan
omfatte alvorlige ulykkesbetingelser.

design indtænkes det, der for tidligere 
generationer af reaktorer lå ud over 
designet. Designudvidelsesbetingelser er 
ulykkesbetingelser, der ikke tages i 
betragtning ved designbasisulykker, men 
indtænkes, når anlægget designes i 
overensstemmelse med en metode for 
bedste skøn, og hvor udslip af radioaktivt 
materiale holdes inden for acceptable 
grænser. Designudvidelsesbetingelser bør
omfatte alvorlige ulykkesbetingelser.

Or. en

Ændringsforslag 67
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For nye reaktordesign er der en klar 
forventning om, at der i det originale 
design indtænkes det, der for tidligere 
generationer af reaktorer lå ud over 
designet. Design-udvidelsesbetingelser er 
ulykkesbetingelser, der ikke tages i 
betragtning ved designbasisulykker, men 
indtænkes, når anlægget designes i 
overensstemmelse med en metode for 
bedste skøn, og hvor udslip af radioaktivt 
materiale holdes inden for acceptable 
grænser. Design-udvidelsesbetingelser kan
omfatte alvorlige ulykkesbetingelser.

(28) For nye reaktordesign er der en klar 
forventning om, at der i det originale 
design indtænkes det, der for tidligere 
generationer af reaktorer lå ud over 
designet. Designudvidelsesbetingelser er 
ulykkesbetingelser, der ikke tages i 
betragtning ved designbasisulykker, men 
indtænkes, når anlægget designes i 
overensstemmelse med en metode for 
bedste skøn, og hvor udslip af radioaktivt 
materiale holdes inden for acceptable 
grænser. Designudvidelsesbetingelser bør
omfatte alvorlige ulykkesbetingelser.

Or. fr

Ændringsforslag 68
Marian-Jean Marinescu
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Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Anvendelsen af begrebet dybdeforsvar 
i organisatoriske, adfærdsmæssige eller 
designrelaterede aktiviteter i forbindelse 
med et nukleart anlæg sikrer, at 
sikkerhedsaktiviteter er genstand for 
uafhængige lag af bestemmelser, således at 
en fejl – hvis den skulle opstå – ville blive 
opdaget og afhjulpet ved passende 
foranstaltninger. Hvert af de forskellige 
lags uafhængige effektivitet er et afgørende 
element i dybdeforsvaret for at forebygge 
ulykker og afbøde konsekvenserne, hvis de 
alligevel sker.

(29) Anvendelsen af begrebet dybdeforsvar 
i organisatoriske, adfærdsmæssige eller 
designrelaterede aktiviteter i forbindelse 
med et nukleart anlæg sikrer, at 
sikkerhedsaktiviteter er genstand for 
uafhængige lag af bestemmelser, således at 
en fejl – hvis den skulle opstå – ville blive 
opdaget og afhjulpet eller udbedret ved 
passende foranstaltninger. Hvert af de 
forskellige lags uafhængige effektivitet er 
et afgørende element i dybdeforsvaret for 
at forebygge ulykker, konstatere og 
regulere afvigelser og afbøde 
konsekvenserne, hvis de alligevel sker.

Or. en

Ændringsforslag 69
Sandra Kalniete

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Efter atomkraftulykkerne på 
Tremileøen og i Tjernobyl satte 
Fukushima-atomkraftulykken endnu 
engang fokus på indeslutningsfunktionens 
kritiske betydning, idet det er den sidste 
barriere til at beskytte mennesker og miljø 
mod radioaktive udslip som følge af en 
ulykke. Derfor skal ansøgeren om en 
tilladelse til at opføre en ny kraft- eller 
forskningsreaktor påvise, at designet 
praktisk holder virkningerne af en 
beskadigelse af reaktorkernen inden for 
indeslutningen, dvs. den pågældende skal 
bevise, at et radioaktivt udslip uden for 
indeslutningen er fysisk umuligt, eller at 
det med en høj grad af konfidens kan 

(30) Efter atomkraftulykkerne på Three 
Mile Island og i Tjernobyl satte 
Fukushima-atomkraftulykken endnu 
engang fokus på indeslutningsfunktionens 
kritiske betydning, idet det er den sidste 
barriere til at beskytte mennesker og miljø 
mod radioaktive udslip som følge af en 
ulykke. Derfor skal ansøgeren om en 
tilladelse til at opføre en ny kraft- eller 
forskningsreaktor påvise, at designet 
praktisk holder virkningerne af en 
beskadigelse af reaktorkernen inden for 
indeslutningen, dvs. den pågældende skal 
bevise, at et radioaktivt udslip uden for 
indeslutningen er fysisk umuligt.
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anses for ekstremt usandsynligt, at et 
sådant udslip kan forekomme.

Or. lv

Ændringsforslag 70
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Efter atomkraftulykkerne på 
Tremileøen og i Tjernobyl satte 
Fukushima-atomkraftulykken endnu 
engang fokus på indeslutningsfunktionens 
kritiske betydning, idet det er den sidste 
barriere til at beskytte mennesker og miljø 
mod radioaktive udslip som følge af en 
ulykke. Derfor skal ansøgeren om en 
tilladelse til at opføre en ny kraft- eller 
forskningsreaktor påvise, at designet 
praktisk holder virkningerne af en 
beskadigelse af reaktorkernen inden for 
indeslutningen, dvs. den pågældende skal 
bevise, at et radioaktivt udslip uden for 
indeslutningen er fysisk umuligt, eller at 
det med en høj grad af konfidens kan 
anses for ekstremt usandsynligt, at et 
sådant udslip kan forekomme.

(30) Efter atomkraftulykkerne på Three 
Mile Island og i Tjernobyl satte 
Fukushima-atomkraftulykken endnu 
engang fokus på indeslutningsfunktionens 
kritiske betydning, idet det er den sidste 
barriere til at beskytte mennesker og miljø 
mod radioaktive udslip som følge af en 
ulykke. Derfor skal ansøgeren om en 
tilladelse til at opføre en ny kraft- eller 
forskningsreaktor påvise, at designet 
praktisk holder virkningerne af en 
beskadigelse af reaktorkernen inden for 
indeslutningen, dvs. den pågældende skal 
bevise, at et radioaktivt udslip uden for 
indeslutningen er fysisk umuligt.

Or. en

Ændringsforslag 71
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Efter atomkraftulykkerne på 
Tremileøen og i Tjernobyl satte 
Fukushima-atomkraftulykken endnu 

(30) Efter atomkraftulykkerne på Three 
Mile Island og i Tjernobyl satte 
Fukushima-atomkraftulykken endnu 
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engang fokus på indeslutningsfunktionens 
kritiske betydning, idet det er den sidste 
barriere til at beskytte mennesker og miljø 
mod radioaktive udslip som følge af en 
ulykke. Derfor skal ansøgeren om en 
tilladelse til at opføre en ny kraft- eller 
forskningsreaktor påvise, at designet 
praktisk holder virkningerne af en 
beskadigelse af reaktorkernen inden for 
indeslutningen, dvs. den pågældende skal 
bevise, at et radioaktivt udslip uden for 
indeslutningen er fysisk umuligt, eller at
det med en høj grad af konfidens kan 
anses for ekstremt usandsynligt, at et
sådant udslip kan forekomme.

engang fokus på indeslutningsfunktionens 
kritiske betydning, idet det er den sidste 
barriere til at beskytte mennesker og miljø 
mod radioaktive udslip som følge af en 
ulykke. Derfor skal ansøgeren om en 
tilladelse til at opføre en ny kraft- eller 
forskningsreaktor påvise, at designet 
praktisk holder virkningerne af en 
beskadigelse af reaktorkernen inden for 
indeslutningen, dvs. den pågældende skal 
bevise, at det er fysisk umuligt, at et 
radioaktivt udslip uden for indeslutningen
kan forekomme.

Or. fr

Ændringsforslag 72
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Direktiv 2009/71/Euratom omfatter 
ikke foranstaltninger vedrørende 
nødberedskabs- og indsatsforanstaltninger 
på de enkelte anlæg, der – som Fukushima-
atomkraftulykken fremhævede – er 
afgørende for at afbøde konsekvenserne af 
en atomkraftulykke. Rådets direktiv 
96/29/Euratom fastsætter, at det i tilfælde 
af strålerelaterede nødsituationer er 
nødvendigt at tilrettelægge en passende 
intervention for at stoppe eller reducere 
emissionen af radionuklider og vurdere og 
registrere følgerne af nødsituationen og af 
interventionens effektivitet. Der bør også 
være etableret foranstaltninger til 
beskyttelse og overvågning af miljøet og 
befolkningen. Der er dog behov for mere 
specifikke bestemmelser om 
nødberedskabs- og indsatsforanstaltninger 

(31) Direktiv 2009/71/Euratom omfatter 
ikke foranstaltninger vedrørende 
nødberedskabs- og indsatsforanstaltninger 
på de enkelte anlæg, der – som Fukushima-
atomkraftulykken fremhævede – er 
afgørende for at afbøde konsekvenserne af 
en atomkraftulykke. Rådets direktiv 
96/29/Euratom fastsætter, at det i tilfælde 
af strålerelaterede nødsituationer er 
nødvendigt at tilrettelægge en passende 
intervention for at stoppe eller reducere 
emissionen af radionuklider og vurdere og 
registrere følgerne af nødsituationen og af 
interventionens effektivitet. Eftersom en 
nuklear ulykke kan berøre adskillige 
lande, skal der etableres en europæisk 
nødberedskabsstyrke.  Der bør også være 
etableret foranstaltninger til beskyttelse og 
overvågning af miljøet og befolkningen. 
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på det enkelte anlæg for at vurdere 
situationer, der kunne kræve 
beskyttelsesforanstaltninger på anlægget, 
for at have en organisatorisk struktur og 
koordinering mellem indsatsorganer og for 
sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til 
rådighed til at anvende de rette 
beskyttelsesforanstaltninger, også i
ekstreme tilfælde.

Der er dog behov for mere specifikke 
bestemmelser om nødberedskabs- og 
indsatsforanstaltninger på det enkelte 
anlæg for at vurdere situationer, der kunne 
kræve beskyttelsesforanstaltninger på 
anlægget, for at have en organisatorisk 
struktur og koordinering mellem 
indsatsorganer og for at sikre, at der er 
tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at 
anvende de rette 
beskyttelsesforanstaltninger, også i 
ekstreme tilfælde.

Or. fr

Ændringsforslag 73
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Stresstestene viste, at styrkede 
samarbejds- og samordningsmekanismer 
mellem alle parter, der har ansvar for 
nuklear sikkerhed, spiller en central rolle. 
Peerevalueringer har vist sig at være et 
godt middel til at opbygge tillid med det 
formål at udvikle og udveksle erfaringer og 
sikre en fælles anvendelse af høje nukleare 
sikkerhedsstandarder. Anvendelsesområdet 
for bestemmelserne i direktiv 
2009/71/Euratom er imidlertid kun 
begrænset til selvvurderinger og 
internationale peerevalueringer af 
medlemsstaternes lovgivningsmæssige, 
tilsynsmæssige og organisatoriske 
infrastruktur, og direktivet bør derfor 
udvides til også at inkludere 
peerevalueringer af nukleare anlæg.

(32) Stresstestene viste, at styrkede 
samarbejds- og samordningsmekanismer 
mellem alle parter, der har ansvar for 
nuklear sikkerhed, spiller en central rolle. 
Peerevalueringer har vist sig at være et 
godt middel til at opbygge tillid med det 
formål at udvikle og udveksle erfaringer og 
sikre en fælles anvendelse af høje nukleare 
sikkerhedsstandarder. Anvendelsesområdet 
for bestemmelserne i direktiv 
2009/71/Euratom er imidlertid kun 
begrænset til selvvurderinger og 
internationale peerevalueringer af 
medlemsstaternes lovgivningsmæssige, 
tilsynsmæssige og organisatoriske 
infrastruktur, og direktivet bør derfor 
udvides til også at inkludere 
peerevalueringer af nukleare anlæg. Denne 
form for peerevalueringer skal inddrage 
eksperter fra civilsamfundet og andre 
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uafhængige eksperter fra 
tilsynsmyndighederne. 

Or. fr

Ændringsforslag 74
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Dette direktiv indfører nye 
bestemmelser om selvvurderinger og 
peerevalueringer af nukleare anlæg baseret 
på udvalgte nukleare sikkerhedstemaer, der 
dækker hele deres livscyklus. På 
internationalt plan er der allerede 
bekræftede erfaringer med gennemførelse 
af sådanne peerevalueringer på
atomkraftværker. På EU-niveau viser 
erfaringerne fra stresstestene værdien af en 
samordnet vurdering og evaluering af 
sikkerheden af EU's atomkraftværker. En 
lignende mekanisme baseret på 
samarbejde mellem medlemsstaternes 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen bør 
anvendes her. Derfor kunne kompetente 
tilsynsmyndigheder, der foretager 
koordinering i forbindelse med 
ekspertgrupper som ENSREG, bidrage 
med deres ekspertise til at identificere 
relevante sikkerhedstemaer og udføre disse 
peerevalueringer. Skulle medlemmerne 
undlade i fællesskab at udvælge mindst ét 
tema, bør Kommissionen vælge et eller 
flere temaer, der skal gøres til genstand 
for peerevalueringer. Deltagelse af andre 
interessenter såsom tekniske 
støtteorganisationer, internationale 
observatører eller ngo'er kunne øge 
værdien af peerevalueringerne.

(33) Dette direktiv indfører nye 
bestemmelser om selvvurderinger og 
peerevalueringer af nukleare anlæg baseret 
på udvalgte nukleare sikkerhedstemaer, der 
dækker hele deres livscyklus. På 
internationalt plan er der allerede 
bekræftede erfaringer med gennemførelse 
af sådanne peerevalueringer af
atomkraftværker. På EU-niveau viser 
erfaringerne fra stresstestene værdien af en 
samordnet vurdering og evaluering af 
sikkerheden af EU's atomkraftværker. 
Derfor kunne kompetente 
tilsynsmyndigheder, der foretager 
koordinering i forbindelse med 
ekspertgrupper som ENSREG, bidrage 
med deres ekspertise til at identificere 
relevante sikkerhedstemaer og gøre brug 
af de eksisterende instrumenter, såsom 
IAEA's missioner.

Or. en
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Ændringsforslag 75
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Dette direktiv indfører nye 
bestemmelser om selvvurderinger og 
peerevalueringer af nukleare anlæg baseret 
på udvalgte nukleare sikkerhedstemaer, der 
dækker hele deres livscyklus. På 
internationalt plan er der allerede 
bekræftede erfaringer med gennemførelse 
af sådanne peerevalueringer på
atomkraftværker. På EU-niveau viser 
erfaringerne fra stresstestene værdien af en 
samordnet vurdering og evaluering af 
sikkerheden af EU's atomkraftværker. En 
lignende mekanisme baseret på samarbejde 
mellem medlemsstaternes 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen bør 
anvendes her. Derfor kunne kompetente 
tilsynsmyndigheder, der foretager 
koordinering i forbindelse med 
ekspertgrupper som ENSREG, bidrage 
med deres ekspertise til at identificere 
relevante sikkerhedstemaer og udføre disse 
peerevalueringer. Skulle medlemmerne 
undlade i fællesskab at udvælge mindst ét 
tema, bør Kommissionen vælge et eller 
flere temaer, der skal gøres til genstand for 
peerevalueringer. Deltagelse af andre 
interessenter såsom tekniske 
støtteorganisationer, internationale 
observatører eller ngo'er kunne øge 
værdien af peerevalueringerne.

(33) Dette direktiv indfører nye 
bestemmelser om selvvurderinger og 
peerevalueringer af nukleare anlæg baseret 
på udvalgte nukleare sikkerhedstemaer, der 
dækker hele deres livscyklus. På 
internationalt plan er der allerede 
bekræftede erfaringer med gennemførelse 
af sådanne peerevalueringer af
atomkraftværker. På EU-niveau viser 
erfaringerne fra stresstestene værdien af en 
samordnet vurdering og evaluering af 
sikkerheden af EU's atomkraftværker. I 
henhold til Europa-Parlamentets 
beslutning af 14. marts 2013 om risiko- og 
sikkerhedsvurdering (”stresstest”) af 
nukleare anlæg i Den Europæiske Union 
og dermed forbundne aktiviteter 
fremhæves det, at stresstestene ikke er 
fyldestgørende, og at sikkerheden i et 
nukleart anlæg selv i tilfælde af en 
vellykket stresstest ikke kan garanteres. I 
Parlamentets beslutning anbefales det 
endvidere at basere periodiske 
evalueringer på fælles 
sikkerhedsstandarder.   En lignende 
mekanisme baseret på samarbejde mellem 
medlemsstaternes tilsynsmyndigheder og 
Kommissionen bør finde anvendelse på 
dette område. Derfor kunne kompetente 
tilsynsmyndigheder, der foretager 
koordinering i forbindelse med 
ekspertgrupper som ENSREG, bidrage 
med deres ekspertise til at identificere 
relevante sikkerhedstemaer og udføre disse 
peerevalueringer. Skulle medlemmerne 
undlade i fællesskab at udvælge mindst ét 
tema, bør Kommissionen vælge et eller 
flere temaer, der skal gøres til genstand for 
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peerevalueringer. Deltagelse af andre 
interessenter, såsom tekniske 
støtteorganisationer, internationale 
observatører eller ngo'er, kunne øge 
værdien af peerevalueringerne.

Or. de

Ændringsforslag 76
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Dette direktiv indfører nye
bestemmelser om selvvurderinger og 
peerevalueringer af nukleare anlæg baseret 
på udvalgte nukleare sikkerhedstemaer, der 
dækker hele deres livscyklus. På 
internationalt plan er der allerede 
bekræftede erfaringer med gennemførelse 
af sådanne peerevalueringer på
atomkraftværker. På EU-niveau viser 
erfaringerne fra stresstestene værdien af en 
samordnet vurdering og evaluering af 
sikkerheden af EU's atomkraftværker. En 
lignende mekanisme baseret på samarbejde 
mellem medlemsstaternes 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen bør 
anvendes her. Derfor kunne kompetente 
tilsynsmyndigheder, der foretager 
koordinering i forbindelse med 
ekspertgrupper som ENSREG, bidrage 
med deres ekspertise til at identificere 
relevante sikkerhedstemaer og udføre disse 
peerevalueringer. Skulle medlemmerne 
undlade i fællesskab at udvælge mindst ét 
tema, bør Kommissionen vælge et eller 
flere temaer, der skal gøres til genstand for 
peerevalueringer. Deltagelse af andre 
interessenter såsom tekniske 
støtteorganisationer, internationale 

(33) Dette direktiv indfører nye 
bestemmelser om selvvurderinger og 
peerevalueringer af nukleare anlæg baseret 
på udvalgte nukleare sikkerhedstemaer, der 
dækker hele deres livscyklus. På 
internationalt plan er der allerede 
bekræftede erfaringer med gennemførelse 
af sådanne peerevalueringer af
atomkraftværker. På EU-niveau viser 
erfaringerne fra stresstestene værdien af en 
samordnet vurdering og evaluering af 
sikkerheden af EU's atomkraftværker. En 
lignende mekanisme baseret på samarbejde 
mellem medlemsstaternes 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen bør 
finde permanent anvendelse på dette 
område. Derfor kunne kompetente 
tilsynsmyndigheder, der foretager 
koordinering i forbindelse med 
ekspertgrupper som ENSREG, bidrage 
med deres ekspertise til at identificere 
relevante sikkerhedstemaer og udføre disse 
peerevalueringer. Skulle medlemmerne 
undlade i fællesskab at udvælge mindst ét 
tema, bør Kommissionen vælge et eller 
flere temaer, der skal gøres til genstand for 
peerevalueringer. Deltagelse af andre 
interessenter, såsom tekniske 
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observatører eller ngo'er kunne øge
værdien af peerevalueringerne.

støtteorganisationer, internationale 
observatører eller ngo'er, øger værdien af 
peerevalueringerne og er derfor af 
afgørende betydning.

Or. fr

Ændringsforslag 77
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Forslag til direktiv
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) I betragtning af 
overlapningsrisiciene med eksisterende 
internationale peerevalueringsprocesser 
og risikoen for intervention i de 
uafhængige nationale 
tilsynsmyndigheders arbejde bør 
temabaserede peerevalueringer bygge på 
den erfaring, der er opnået af ENSREG 
og WENRA under genvurderingen af den 
europæiske sikkerhed efter Fukushima.     
ENSREG og WENRA bør af 
medlemsstaterne få pålagt at vælge 
temaer, tilrettelægge de temabaserede 
peerevalueringer og gennemførelsen 
heraf samt opfølgende foranstaltninger. 

Or. en

Ændringsforslag 78
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der bør oprettes en passende 
opfølgningsmekanisme for at sikre, at 
resultatet af disse peerevalueringer bliver 
gennemført korrekt. Peerevalueringer bør 
bidrage til at forbedre individuelle nukleare 

(35) Der bør oprettes en passende 
opfølgningsmekanisme for at sikre, at 
resultatet af de stresstests, der allerede er 
blevet udført, og fremtidige
peerevalueringer bliver gennemført 
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anlægs sikkerhed samt til at formulere 
almene tekniske sikkerhedshenstillinger og 
-retningslinjer, der er gyldige i hele EU.

korrekt. Peerevalueringer bør bidrage til at 
forbedre individuelle nukleare anlægs 
sikkerhed samt til at formulere almene 
tekniske sikkerhedshenstillinger og retligt 
bindende retningslinjer, der er gyldige i 
hele EU. Kommissionen sikrer 
konsekvent, idet den tager samtlige 
instrumenter i brug, som står til rådighed 
til dette formål, at de anbefalinger om 
forbedring af den nukleare sikkerhed, 
som fremkommer på baggrund af 
stresstestene og peerevalueringen, 
gennemføres øjeblikkeligt, og undersøger 
meget nøje på baggrund af mulige risici 
den økonomiske forsvarlighed ved 
moderniseringsforanstaltninger.   
Kommissionen sikrer, at omkostningerne, 
som er forbundet med 
forbedringsforanstaltninger, fuldt ud 
afholdes af operatørerne af nukleare 
anlæg og ikke af skatteyderne.

Or. de

Ændringsforslag 79
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der bør oprettes en passende 
opfølgningsmekanisme for at sikre, at 
resultatet af disse peerevalueringer bliver 
gennemført korrekt. Peerevalueringer bør 
bidrage til at forbedre individuelle nukleare 
anlægs sikkerhed samt til at formulere 
almene tekniske sikkerhedshenstillinger og 
-retningslinjer, der er gyldige i hele EU.

(35) Der bør oprettes en passende 
opfølgningsmekanisme for at sikre, at 
resultatet af disse peerevalueringer bliver 
gennemført korrekt. Peerevalueringer bør 
bidrage til at forbedre individuelle nukleare 
anlægs sikkerhed i forbindelse med 
forskellige anvendelser samt til at 
formulere almene tekniske 
sikkerhedshenstillinger og -retningslinjer, 
der er gyldige i hele EU.

Or. en
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Ændringsforslag 80
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Såfremt Kommissionen afdækker 
væsentlige afvigelser eller forsinkelser 
med gennemførelsen af de tekniske 
anbefalinger fra peerevalueringen, bør 
Kommissionen opfordre de kompetente 
tilsynsmyndigheder i ikkeberørte 
medlemsstater til at tilrettelægge og 
foretage et tilsynsbesøg for at få et 
fuldstændigt billede af situationen og 
informere den berørte medlemsstat om 
mulige foranstaltninger til at afhjælpe evt. 
afdækkede mangler.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 81
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Såfremt Kommissionen afdækker 
væsentlige afvigelser eller forsinkelser med 
gennemførelsen af de tekniske anbefalinger 
fra peerevalueringen, bør Kommissionen 
opfordre de kompetente 
tilsynsmyndigheder i ikkeberørte
medlemsstater til at tilrettelægge og 
foretage et tilsynsbesøg for at få et 
fuldstændigt billede af situationen og 
informere den berørte medlemsstat om 
mulige foranstaltninger til at afhjælpe evt. 
afdækkede mangler.

(36) Såfremt Kommissionen afdækker 
væsentlige afvigelser eller forsinkelser med 
gennemførelsen af de tekniske anbefalinger 
fra peerevalueringen, skal Kommissionen 
opfordre de kompetente 
tilsynsmyndigheder i ikke-berørte
medlemsstater til at tilrettelægge og 
foretage et tilsynsbesøg for at få et 
fuldstændigt billede af situationen og 
informere den berørte medlemsstat om 
nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe 
evt. afdækkede mangler.
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Or. fr

Ændringsforslag 82
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet afhænger 
anvendelsen af bestemmelserne i kapitel 2, 
afsnit 2 "Specifikke forpligtelser", i dette 
direktiv af typen af nukleare anlæg på en 
medlemsstats område. Når 
medlemsstaterne gennemfører disse 
bestemmelser i national ret, bør de derfor 
tage hensyn til risiciene fra de særlige typer 
nukleare anlæg, som de planlægger eller 
driver. Især vil proportionalitetsprincippet 
vedrøre de medlemsstater, der kun har et 
lille lager af nukleare og radioaktive 
materialer, f.eks. i forbindelse med driften 
af mindre forskningsreaktoranlæg, som i 
tilfælde af en alvorlig ulykke ikke ville 
have konsekvenser, der kan 
sammenlignes med dem, der skabes af 
atomkraftværker.

(39) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet afhænger 
anvendelsen af bestemmelserne i kapitel 2, 
afsnit 2 "Specifikke forpligtelser", i dette 
direktiv af typen af nukleare anlæg på en 
medlemsstats område. Når 
medlemsstaterne gennemfører disse 
bestemmelser i national ret, bør de derfor 
tage hensyn til risiciene fra de særlige typer 
nukleare anlæg, som de planlægger eller 
driver.

Or. fr

Ændringsforslag 83
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 40
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Bestemmelserne i dette direktiv, som 
hænger uløseligt sammen med eksistensen 
af nukleare anlæg, nemlig dem, der 
vedrører tilladelsesindehaverens 
forpligtelser, de nye specifikke krav til 
nukleare anlæg og bestemmelserne om 
nødberedskabs- og indsatsforanstaltninger 
på det enkelte anlæg, finder ikke 
anvendelse i medlemsstater uden nukleare 
anlæg, jf. definitionen i dette direktiv. De 
pågældende medlemsstater behøver ikke 
gennemføre og implementere kravet om at 
pålægge dem, der ikke overholder dette 
direktiv, en straf. De øvrige bestemmelser i 
direktivet gennemføres og implementeres 
forholdsmæssigt i overensstemmelse med 
nationale omstændigheder og under 
hensyntagen til, at de pågældende 
medlemsstater ikke har nukleare anlæg, 
samtidig med at det sikres, at regeringen 
eller de kompetente myndigheder tillægger 
nuklear sikkerhed passende 
opmærksomhed.

(40) Bestemmelserne i dette direktiv, som 
hænger uløseligt sammen med eksistensen 
af nukleare anlæg, nemlig dem, der 
vedrører tilladelsesindehaverens 
forpligtelser, de nye specifikke krav til 
nukleare anlæg og bestemmelserne om 
nødberedskabs- og indsatsforanstaltninger 
på det enkelte anlæg, finder ikke 
anvendelse i medlemsstater uden nukleare 
anlæg, jf. definitionen i dette direktiv. De 
pågældende medlemsstater behøver ikke 
gennemføre og implementere kravet om at 
pålægge dem, der ikke overholder dette 
direktiv, en straf. De øvrige bestemmelser i 
direktivet gennemføres og implementeres 
forholdsmæssigt i overensstemmelse med 
nationale omstændigheder og under 
hensyntagen til, at de pågældende 
medlemsstater ikke har nukleare anlæg, 
samtidig med at det sikres, at regeringen 
eller de kompetente myndigheder tillægger 
nuklear sikkerhed passende 
opmærksomhed. De medlemsstater, som 
ikke har atomkraftværker på deres 
område, har ret til at blive inddraget i de 
vurderinger, der foretages af 
nabomedlemsstater. 

Or. fr

Ændringsforslag 84
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Ifølge direktiv 2009/71/Euratom skal 
medlemsstaterne indføre og opretholde 
passende lovgivningsmæssige, 

(41) Ifølge direktiv 2009/71/Euratom skal 
medlemsstaterne indføre og opretholde 
passende lovgivningsmæssige, 



PE529.779v01-00 40/106 AM\1019806DA.doc

DA

tilsynsmæssige og organisatoriske 
rammebestemmelser ("nationale 
rammebestemmelser") for nukleare anlægs 
nukleare sikkerhed. Fastlæggelsen af, 
hvordan de nationale rammebestemmelser 
vedtages, og via hvilket instrument de 
anvendes, hører ind under 
medlemsstaternes kompetence.

tilsynsmæssige og organisatoriske 
rammebestemmelser ("nationale 
rammebestemmelser") for nukleare anlægs 
nukleare sikkerhed. Fastlæggelsen af, 
hvordan de nationale rammebestemmelser 
vedtages, og via hvilket instrument de 
anvendes, hører ind under 
medlemsstaternes kompetence, og 
Kommissionen sikrer, at de pågældende 
bestemmelser gennemføres korrekt.

Or. fr

Ændringsforslag 85
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) For at fremme demokratiet bør 
atomkraft og navnlig nuklear sikkerhed 
behandles inden for rammerne af 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og efter den almindelige 
lovgivningsprocedure.  

Or. de

Ændringsforslag 86
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -2 (nyt)
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-2) Artikel 1, litra b), ændres således:

"b) at sikre, at medlemsstaterne indfører "b) at sikre, at medlemsstaterne indfører 
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passende nationale ordninger for et højt 
nukleart sikkerhedsniveau til beskyttelse 
af arbejdstagerne og befolkningen mod de 
farer, som er forbundet med ioniserende 
stråling fra nukleare anlæg."

alle nødvendige ordninger for det højeste 
nukleare sikkerhedsniveau til beskyttelse 
af arbejdstagerne og befolkningen mod de 
farer, som er forbundet med ioniserende 
stråling fra nukleare anlæg."

Or. fr

Ændringsforslag 87
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"c) at sikre, at medlemsstaterne indfører 
passende nationale ordninger, således at 
nukleare anlæg designes, placeres, opføres, 
ibrugtages, drives og afvikles på en sådan 
måde, at uautoriserede radioaktive udslip 
undgås."

"c) at sikre, at medlemsstaterne indfører 
alle nødvendige ordninger, således at 
nukleare anlæg designes, placeres, opføres, 
ibrugtages, drives, overvåges, forbedres og 
afvikles på en sådan måde, at radioaktive 
udslip undgås."

Or. fr

Ændringsforslag 88
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 1 – litra d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 1 tilføjes følgende litra:

"d) at fremme og styrke den nukleare 
sikkerhedskultur."  

Or. en
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Ændringsforslag 89
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -4 (nyt)
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-4) I artikel 3, stk. 2, foretages følgende 
ændringer:

2) »nuklear sikkerhed«: opnåelse af 
korrekte driftsforhold, forebyggelse af 
ulykker og afbødning af følgerne af 
ulykker, så arbejdstagerne og 
offentligheden beskyttes mod strålingsfare, 
der hidrører fra ioniserende stråling fra 
nukleare anlæg

2) "nuklear sikkerhed": opnåelse af 
korrekte driftsforhold, forebyggelse af 
ulykker og afbødning af følgerne af 
ulykker, så arbejdstagerne, offentligheden 
og miljøet beskyttes mod enhver form for
strålingsfare fra nukleare anlæg

Or. fr

Begrundelse

I henhold til målet i dette direktiv bør Kommissionens definition af ”nuklear sikkerhed” fuldt 
ud bringes i overensstemmelse med den tilsvarende IAEA-definition (jf. IAEA’s 
sikkerhedsglossar, 2007-udgave, s. 133).    Den pågældende definition, som er knyttet til 
spørgsmålet om retsgrundlaget, henviser øjensynligt til beskyttelse af miljøet, som udgør et 
grundlæggende element af betydningen af ”nuklear sikkerhed”.   

Ændringsforslag 90
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. "unormal begivenhed": enhver utilsigtet 
hændelse, hvis konsekvenser eller 

7. “unormal begivenhed”: enhver utilsigtet 
hændelse, hvis konsekvenser eller 
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potentielle konsekvenser ikke er 
ubetydelige med hensyn til beskyttelse 
eller nuklear sikkerhed

potentielle konsekvens kan udgøre en 
trussel mod beskyttelse eller nuklear 
sikkerhed

Or. fr

Ændringsforslag 91
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 3 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. "ulykke": uforudset begivenhed, bl.a. 
driftsfejl, udstyrssvigt og andre uheld, hvis 
konsekvenser eller potentielle 
konsekvenser ikke er ubetydelige med 
hensyn til beskyttelse eller nuklear 
sikkerhed

8. "ulykke": uforudset begivenhed, bl.a. 
driftsfejl, udstyrssvigt og andre uheld, hvis 
konsekvenser eller potentielle 
konsekvenser kan udgøre en trussel mod
beskyttelse eller nuklear sikkerhed

Or. fr

Ændringsforslag 92
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 3 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. “ulykkesbetingelser”: afvigelser fra 
normal drift, som er mindre hyppige og 
alvorligere end forventede 
driftsforstyrrelser, og som omfatter 
designbasisulykker og 
designudvidelsesbetingelser  

Or. en
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Ændringsforslag 93
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 3 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. "i praksis udelukker": det er fysisk 
umuligt eller kan med en høj grad af 
konfidens anses for ekstremt 
usandsynligt, at en situation opstår

11. “i praksis udelukker”: det er fysisk 
umuligt, at en situation opstår 

Or. fr

Ændringsforslag 94
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 3 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. "med rimelighed kan lade sig gøre": ud 
over at opfylde kravene til god teknisk 
praksis bør der tilstræbes yderligere 
sikkerheds- eller risikobegrænsende 
foranstaltninger med henblik på design, 
ibrugtagning, drift og afvikling af et 
nukleart anlæg, og disse foranstaltninger 
bør gennemføres, medmindre det kan 
påvises, at de står i klart misforhold til den 
sikkerhedsgevinst, de skulle give

12. "med rimelighed praktisk muligt": ud 
over at opfylde kravene til god teknisk 
praksis bør der tilstræbes yderligere 
sikkerheds- eller risikobegrænsende 
foranstaltninger med henblik på design, 
ibrugtagning, drift og afvikling af et 
nukleart anlæg, og disse foranstaltninger 
bør gennemføres, medmindre det kan 
påvises, at de står i klart misforhold til den 
sikkerhedsgevinst, de skulle give

(Det er tilrådeligt at erstatte "med 
rimelighed kan lade sig gøre" med "med 
rimelighed praktisk muligt" i hele forslaget 
fra Kommissionen samt i betænkningen).



AM\1019806DA.doc 45/106 PE529.779v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Begrebet “med rimelighed praktisk muligt" anvendes i dokumenter om strålingsbeskyttelse, 
dvs. WENRA. Revisionen af dette direktiv giver en enestående mulighed for at udvikle fælles 
definitioner og terminologi til sikkerhedsmålsætninger (til NSD, CNS, IAEA SSR), som bør 
finde anvendelse.    

Ændringsforslag 95
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 3 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. "med rimelighed kan lade sig gøre": ud 
over at opfylde kravene til god teknisk 
praksis bør der tilstræbes yderligere 
sikkerheds- eller risikobegrænsende 
foranstaltninger med henblik på design, 
ibrugtagning, drift og afvikling af et 
nukleart anlæg, og disse foranstaltninger 
bør gennemføres, medmindre det kan
påvises, at de står i klart misforhold til den 
sikkerhedsgevinst, de skulle give

12. "med rimelighed kan lade sig gøre": ud 
over at opfylde kravene til god teknisk 
praksis bør der tilstræbes yderligere 
sikkerheds- eller risikobegrænsende 
foranstaltninger med henblik på design, 
ibrugtagning, drift og afvikling af et 
nukleart anlæg, og disse foranstaltninger 
bør gennemføres, medmindre den 
nationale tilsynsmyndighed accepterer, at 
det påvises, at de står i klart misforhold til 
den sikkerhedsgevinst, de skulle give

Or. en

Ændringsforslag 96
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 3 – stk. 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. "med rimelighed kan lade sig gøre": ud 
over at opfylde kravene til god teknisk 
praksis bør der tilstræbes yderligere 
sikkerheds- eller risikobegrænsende 
foranstaltninger med henblik på design, 
ibrugtagning, drift og afvikling af et 
nukleart anlæg, og disse foranstaltninger 
bør gennemføres, medmindre det kan 
påvises, at de står i klart misforhold til 
den sikkerhedsgevinst, de skulle give

12. "med rimelighed kan lade sig gøre": ud 
over at opfylde kravene til god teknisk 
praksis bør der tilstræbes yderligere 
sikkerheds- eller risikobegrænsende 
foranstaltninger med henblik på design, 
ibrugtagning, drift og afvikling af et 
nukleart anlæg, og disse foranstaltninger 
bør gennemføres i tilfælde, hvor de yder et 
bidrag til sikkerheden

Or. fr

Ændringsforslag 97
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 3 – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. "designbasis": den række af betingelser 
og begivenheder, der eksplicit tages i 
betragtning ved designet af et anlæg ifølge 
de opstillede kriterier, og som anlægget i 
kraft af den planlagte drift af 
sikkerhedssystemer kan modstå uden at 
overskride de tilladte grænser

13. “designbasis”: den række og 
kumelerede effekt af betingelser og 
begivenheder, der eksplicit tages i 
betragtning ved designet af et anlæg ifølge 
de opstillede kriterier, og som anlægget 
kan modstå

Or. fr

Ændringsforslag 98
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
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Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 3 – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. "designbasisulykke": en ulykke, et 
anlæg er designet til at modstå ifølge de 
opstillede kriterier, og hvor skaden på 
brændstof og udslippet af radioaktivt 
materiale holdes inden for de tilladte
grænser

14. “designbasisulykke”: en ulykke, der 
forårsager ulykkesbetingelser, et anlæg er 
designet til at modstå ifølge de opstillede 
designkriterier og den forsigtigt 
beregnede metodologi, og hvor udslip af 
radioaktivt materiale holdes inden for de 
acceptable grænser 

Or. en

Ændringsforslag 99
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 3 – stk. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. "designbasisoverskridende ulykke": 
en ulykke, der er tænkelig, men som der 
ikke fuldt ud blev taget højde for ved 
designet, da den blev anset for at være for 
usandsynlig

udgår

Or. en

Ændringsforslag 100
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 3 – stk. 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. "designbasisoverskridende ulykke": 
en ulykke, der er tænkelig, men som der 
ikke fuldt ud blev taget højde for ved 
designet, da den blev anset for at være for 
usandsynlig

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 101
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 3 – stk. 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16a. “designudvidelsesbetingelser”: 
ulykkesbetingelser, der ikke tages i 
betragtning ved designbasisulykker, men 
indtænkes, når anlægget designes i 
overensstemmelse med en metode for 
bedste skøn, og hvor udslip af radioaktivt 
materiale holdes inden for acceptable 
grænser. Designudvidelsesbetingelser kan 
omfatte alvorlige ulykkesbetingelser

Or. en

Ændringsforslag 102
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 3 – stk. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a. “verificering”: en undersøgelse, der 
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foretages, mens det sikres, at produkter i 
denne systemfase, systemets komponenter, 
metode, beregningsinstrument, 
computerprogram, udvikling og 
produktion opfylder alle kravene i den 
foregående fase.  

Or. en

Ændringsforslag 103
Elena Băsescu

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Medlemsstaterne indfører og 
opretholder passende lovgivningsmæssige, 
tilsynsmæssige og organisatoriske 
rammebestemmelser (i det følgende 
benævnt de "nationale 
rammebestemmelser") for nukleare anlægs 
nukleare sikkerhed, der fordeler 
ansvarsområder og sikrer koordinering 
mellem de relevante statslige myndigheder. 
De nationale rammebestemmelser 
fastsætter navnlig bestemmelser om:"

"1. Medlemsstaterne indfører og 
opretholder passende lovgivningsmæssige, 
tilsynsmæssige, administrative og 
organisatoriske rammebestemmelser (i det 
følgende benævnt de "nationale 
rammebestemmelser") for nukleare anlægs 
nukleare sikkerhed, der fordeler 
ansvarsområder og sikrer koordinering 
mellem de relevante statslige myndigheder. 
De nationale rammebestemmelser 
fastsætter navnlig bestemmelser om:"

Or. ro

Ændringsforslag 104
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra d a (nyt)
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 4 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

(da) stk. 2 affattes således:
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"2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser opretholdes og 
forbedres, når det er hensigtsmæssigt, 
under hensyn til driftserfaring, indvundne 
erfaringer fra sikkerhedsanalyser for 
nukleare anlæg i drift, udvikling af 
teknologi og resultater af 
sikkerhedsforskning, hvis de findes og er 
relevante."

"2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser opretholdes og 
forbedres med regelmæssige intervaller, så 
snart relevant driftserfaring, indvundne 
erfaringer fra sikkerhedsanalyser for 
nukleare anlæg i drift, udvikling af 
teknologi og resultater af 
sikkerhedsforskning er tilgængelige."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:EN:PDF)

Ændringsforslag 105
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) er funktionelt adskilt fra alle andre 
offentlige eller private enheder, der 
arbejder med fremme eller anvendelse af 
nuklear energi eller elektricitetsproduktion

(a) er retligt og funktionelt adskilt fra alle 
andre offentlige eller private enheder, der 
arbejder med fremme eller anvendelse af 
nuklear energi eller elektricitetsproduktion

Or. en

Ændringsforslag 106
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) er funktionelt adskilt fra alle andre 
offentlige eller private enheder, der 
arbejder med fremme eller anvendelse af 
nuklear energi eller elektricitetsproduktion

(a) er funktionelt og retligt adskilt fra alle 
andre offentlige eller private enheder, der 
arbejder med fremme eller anvendelse af 
nuklear energi eller elektricitetsproduktion
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Or. nl

Ændringsforslag 107
Romana Jordan

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 5 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) har sine egne tilstrækkelige 
budgetbevillinger med autonomi i 
forbindelse med gennemførelsen af det 
tildelte budget. Finansieringsmekanismen 
og budgetbevillingsprocessen skal være 
klart fastlagt i de nationale 
rammebestemmelser

(d) har sine egne tilstrækkelige 
budgetbevillinger med autonomi i 
forbindelse med gennemførelsen af det 
tildelte budget. Finansieringsmekanismen 
og budgetbevillingsprocessen skal være 
klart fastlagt i de nationale 
rammebestemmelser og bør indeholde 
bestemmelser, for så vidt angår passende 
erhvervelse af ny og forvaltning af 
eksisterende viden, ekspertise og 
færdigheder

Or. en

Ændringsforslag 108
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 5 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) ansætter personale i administrative 
lederstillinger (generaldirektorater og 
underlagte generaldirektorater), som har 
de nødvendige kvalifikationer og den 
nødvendige erfaring og ekspertise, men 
som ikke inden for de sidste ti år har besat 
en stilling med et stort ansvarsområde i en 
anden offentlig eller privat enhed, der 
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beskæftiger sig med fremme, produktion 
eller anvendelse af nuklear energi    

Or. fr

Ændringsforslag 109
Romana Jordan

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 5 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) har et passende antal ansatte med de 
nødvendige kvalifikationer og den 
nødvendige erfaring og ekspertise

(e) har et passende antal ansatte med de 
nødvendige kvalifikationer og den 
nødvendige erfaring og ekspertise til at 
opfylde dens forpligtelser, og som bør 
have adgang til eksterne videnskabelige 
og tekniske ressourcer samt 
understøttende ekspertise i det omfang, 
det skønnes nødvendigt til at understøtte 
dens tilsynsfunktioner og i 
overensstemmelse med principperne om 
tilsynsmæssige processers 
gennemsigtighed, uafhængighed og 
integritet

Or. en

Ændringsforslag 110
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 5 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) har et passende antal ansatte med de 
nødvendige kvalifikationer og den 
nødvendige erfaring og ekspertise

(e) har et passende antal ansatte, som alle, 
navnlig for de politisk valgte 
bestyrelsesmedlemmers vedkommende, 
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besidder de nødvendige kvalifikationer og 
den nødvendige erfaring og ekspertise 

Or. en

Ændringsforslag 111
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 5 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) har et passende antal ansatte med de 
nødvendige kvalifikationer og den 
nødvendige erfaring og ekspertise

(e) har et passende antal ansatte med de 
nødvendige kvalifikationer og den 
nødvendige erfaring og ekspertise, giver 
dem videreuddannelse og kan garantere 
deres uafhængighed, såfremt der skulle 
opstå en interessekonflikt   

Or. fr

Ændringsforslag 112
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den kompetente tilsynsmyndighed 
skal være medlem af en uafhængig og 
selvstændig europæisk 
paraplyorganisation for sikkerhed og 
kontrol, som skal etableres med 
udelukkende det formål at sikre den 
overordnede sikkerhed.  
Paraplyorganisationen sammensættes af 
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uafhængige og teknisk egnede eksperter 
og tillægges tilstrækkelige kompetencer 
og beføjelser til at skabe foranstaltninger 
eller gennemføre tiltag, der sikrer den 
højst opnåelige nukleare sikkerhed i 
Unionen. 

Or. en

Ændringsforslag 113
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Personer med ledelsesansvar inden for 
den kompetente tilsynsmyndighed skal 
udnævnes i henhold til klart fastlagte 
procedurer og betingelser for udnævnelse. 
De kan afsættes i embedsperioden, især 
hvis de ikke overholder de krav om 
uafhængighed, der er fastsat i denne 
artikel, eller hvis de er fundet skyldige i 
tjenesteforseelse i henhold til national ret. 
Der skal fastlægges en passende 
"afkølingsperiode" i forbindelse med 
stillinger, hvor der kan være en potentiel 
interessekonflikt.

Or. en

Ændringsforslag 114
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 5 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at kræve, at tilladelsesindehaveren b) at kræve, at tilladelsesindehaveren 
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overholder de nationale nukleare 
sikkerhedskrav og betingelserne i den 
pågældende tilladelse

overholder de nationale nukleare 
sikkerhedskrav og betingelserne i den 
pågældende tilladelse. Hvis 
tilladelsesindehaveren ikke overholder 
sikkerhedskravene, har 
tilsynsmyndigheden mulighed for at 
kræve, at tilladelsesindehaveren indstiller 
sin virksomhed

Or. en

Ændringsforslag 115
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 5 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at udføre håndhævelsesforanstaltninger, 
herunder suspension af driften af et 
nukleart anlæg i overensstemmelse med 
betingelserne i de i artikel 4, stk. 1, nævnte 
nationale rammebestemmelser.".

e) at udføre håndhævelsesforanstaltninger, 
herunder sanktioner i overensstemmelse 
med artikel 9a og suspension af driften af 
et nukleart anlæg i overensstemmelse med 
betingelserne i de i artikel 4, stk. 1, nævnte 
nationale rammebestemmelser.".

Or. en

Ændringsforslag 116
Romana Jordan

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 5 – stk. 3 – litra f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at fastlægge passende betingelser for de 
forsknings- og udviklingsaktiviteter, der 
er nødvendige for at udvikle den 
nødvendige videnbase, og at støtte 
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håndteringen af ekspertise i forbindelse 
med lovgivningsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 117
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Medlemsstaterne sikrer, at det i henhold 
til de nationale rammebestemmelser er 
tilladelsesindehaveren, der har det primære
ansvar for et nukleart anlægs nukleare 
sikkerhed. Dette ansvar kan ikke 
overdrages."

"1. Medlemsstaterne sikrer, at det i henhold 
til de nationale rammebestemmelser er 
tilladelsesindehaveren, der har det fulde
ansvar for et nukleart anlægs nukleare 
sikkerhed. Dette ansvar kan ikke 
overdrages. Nukleare operatører og 
indehavere af tilladelser til håndtering af 
nukleart affald skal forsikres fuldt ud, og 
alle omkostninger vedrørende forsikring 
og ansvar og omkostninger for skader på 
mennesker og miljø i tilfælde af ulykker 
skal dækkes fuldt ud af operatørerne og 
tilladelsesindehaverne."

Or. en

Ændringsforslag 118
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Medlemsstaterne sikrer, at det i henhold 
til de nationale rammebestemmelser er 
tilladelsesindehaveren, der har det primære
ansvar for et nukleart anlægs nukleare 
sikkerhed. Dette ansvar kan ikke 
overdrages."

"1. Medlemsstaterne sikrer, at det i henhold 
til de nationale rammebestemmelser er 
designeren og tilladelsesindehaveren, der 
har det fulde ansvar for et nukleart anlægs 
nukleare sikkerhed. Dette ansvar kan ikke 
overdrages."

Or. fr

Ændringsforslag 119
Elena Băsescu

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at 
tilladelsesindehaverne under tilsyn fra den 
kompetente tilsynsmyndighed 
regelmæssigt vurderer, verificerer og 
løbende forbedrer, så vidt det med 
rimelighed kan lade sig gøre, den nukleare 
sikkerhed på deres nukleare anlæg på en 
systematisk og kontrollerbar måde."

"2. Medlemsstaterne sikrer, at de gældende
nationale rammebestemmelser kræver, at 
tilladelsesindehaverne under tilsyn fra den 
kompetente tilsynsmyndighed 
regelmæssigt vurderer, verificerer og 
løbende forbedrer den nukleare sikkerhed 
på deres nukleare anlæg på en systematisk 
og kontrollerbar måde."

Or. ro

Ændringsforslag 120
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 6 – stk. 2



PE529.779v01-00 58/106 AM\1019806DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at 
tilladelsesindehaverne under tilsyn fra den 
kompetente tilsynsmyndighed 
regelmæssigt vurderer, verificerer og 
løbende forbedrer, så vidt det med 
rimelighed kan lade sig gøre, den nukleare 
sikkerhed på deres nukleare anlæg på en 
systematisk og kontrollerbar måde."

"2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at 
tilladelsesindehaverne under tilsyn fra den 
kompetente tilsynsmyndighed 
regelmæssigt vurderer, verificerer og 
løbende forbedrer den nukleare sikkerhed 
på deres nukleare anlæg på en systematisk 
og kontrollerbar måde."

Or. en

Ændringsforslag 121
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at 
tilladelsesindehaverne under tilsyn fra den 
kompetente tilsynsmyndighed 
regelmæssigt vurderer, verificerer og 
løbende forbedrer, så vidt det med 
rimelighed kan lade sig gøre, den nukleare 
sikkerhed på deres nukleare anlæg på en 
systematisk og kontrollerbar måde."

"2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at 
tilladelsesindehaverne under tilsyn fra den 
kompetente tilsynsmyndighed 
regelmæssigt vurderer, verificerer og 
løbende forbedrer den nukleare sikkerhed 
på deres nukleare anlæg på en systematisk 
og kontrollerbar måde."

Or. fr

Ændringsforslag 122
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra d
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Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"4. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at 
tilladelsesindehavere opstiller og indfører 
forvaltningssystemer, som på passende 
måde prioriterer nuklear sikkerhed og 
regelmæssigt verificeres af den kompetente 
tilsynsmyndighed."

"4. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at 
tilladelsesindehavere opstiller og indfører 
forvaltningssystemer, som på passende 
måde prioriterer nuklear sikkerhed, 
herunder fremme og forbedring af den 
nukleare sikkerhedskultur, og 
regelmæssigt verificeres af den kompetente 
tilsynsmyndighed."

Or. en

Ændringsforslag 123
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra f
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5. Medlemsstaterne sikrer, at de gældende 
nationale rammebestemmelser kræver, at 
tilladelsesindehavere sørger for og 
opretholder passende økonomiske og 
menneskelige ressourcer med de rette 
kvalifikationer og færdigheder og den rette 
ekspertise til at varetage deres forpligtelser 
med hensyn til et nukleart anlægs nukleare 
sikkerhed, jf. denne artikels stk. 1-4a og 
artikel 8a til 8d i dette direktiv. Disse 
forpligtelser gælder også 
underleverandører.".

"5. Medlemsstaterne sikrer, at de gældende 
nationale rammebestemmelser kræver, at 
tilladelsesindehavere sørger for og 
opretholder passende økonomiske og 
menneskelige ressourcer med de rette 
kvalifikationer og færdigheder og den rette 
ekspertise til at varetage deres forpligtelser 
med hensyn til et nukleart anlægs nukleare 
sikkerhed, jf. denne artikels stk. 1-4a og 
artikel 8a til 8d i dette direktiv, bl.a. under 
og efter afviklingen af et nukleart anlæg. 
Disse forpligtelser gælder også 
underleverandører.".

Or. fr
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Ændringsforslag 124
Elena Băsescu

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at alle parter 
indfører ordninger for uddannelse og 
øvelsesaktiviteter for deres personale med 
ansvar for nukleare anlægs nukleare 
sikkerhed og nødberedskabs- og 
indsatsforanstaltninger på de enkelte 
anlæg, for at opbygge, opretholde og 
videreudvikle opdaterede og gensidigt 
anerkendte kvalifikationer og ekspertise i 
forbindelse med nuklear sikkerhed.

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at alle parter 
indfører ordninger for uddannelse,
videreuddannelse og øvelsesaktiviteter for 
deres personale med ansvar for nukleare 
anlægs nukleare sikkerhed og 
nødberedskabs- og indsatsforanstaltninger 
på de enkelte anlæg, for at opbygge, 
opretholde og videreudvikle opdaterede og 
gensidigt anerkendte kvalifikationer og 
ekspertise i forbindelse med nuklear 
sikkerhed.

Or. ro

Ændringsforslag 125
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at alle parter 
indfører ordninger for uddannelse og 
øvelsesaktiviteter for deres personale med 
ansvar for nukleare anlægs nukleare 
sikkerhed og nødberedskabs- og 
indsatsforanstaltninger på de enkelte 
anlæg, for at opbygge, opretholde og 
videreudvikle opdaterede og gensidigt 
anerkendte kvalifikationer og ekspertise i 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at alle parter 
indfører ordninger for uddannelse og 
øvelsesaktiviteter for deres personale og 
underleverandører med ansvar for 
nukleare anlægs nukleare sikkerhed og 
nødberedskabs- og indsatsforanstaltninger 
på de enkelte anlæg, for at opbygge, 
opretholde og videreudvikle opdaterede og 
gensidigt anerkendte kvalifikationer og 
ekspertise i forbindelse med nuklear 
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forbindelse med nuklear sikkerhed. sikkerhed.

Or. fr

Ændringsforslag 126
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at opdaterede og 
rettidige oplysninger vedrørende nukleare 
anlægs nukleare sikkerhed og dermed 
forbundne risici stilles til rådighed for 
arbejdstagerne og befolkningen med 
særligt henblik på dem, der bor i nærheden 
af et nukleart anlæg.

Medlemsstaterne sikrer, at opdaterede og 
rettidige oplysninger vedrørende nukleare 
anlægs nukleare sikkerhed og dermed 
forbundne risici stilles til rådighed for 
arbejdstagerne og befolkningen med 
særligt henblik på dem, der bor i nærheden 
af et nukleart anlæg. En omfattende og 
gennemsigtig kommunikationsproces skal 
sikres gennem en regelmæssig orientering 
og høring af EU-borgerne.

Or. de

Ændringsforslag 127
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at opdaterede og 
rettidige oplysninger vedrørende nukleare 
anlægs nukleare sikkerhed og dermed 
forbundne risici stilles til rådighed for 
arbejdstagerne og befolkningen med 

Medlemsstaterne sikrer, at opdaterede 
oplysninger vedrørende nukleare anlægs 
nukleare sikkerhed og dermed forbundne 
risici stilles til rådighed for arbejdstagerne, 
civilsamfundet og befolkningen i realtid
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særligt henblik på dem, der bor i nærheden 
af et nukleart anlæg.

med særligt henblik på dem, der bor i 
nærheden af et nukleart anlæg.

Or. fr

Ændringsforslag 128
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelsen i første afsnit omfatter sikring
af, at den kompetente tilsynsmyndighed og 
tilladelsesindehaverne inden for deres 
ansvarsområder udvikler, offentliggør og 
gennemfører en gennemsigtighedsstrategi, 
der bl.a. dækker information om nukleare 
anlægs normale driftsbetingelser, 
ikkeobligatoriske høringsaktiviteter med 
arbejdstagerne og befolkningen samt 
kommunikation i tilfælde af unormale 
begivenheder og ulykker.

Forpligtelsen i første afsnit omfatter sikring 
af, at den kompetente tilsynsmyndighed og 
tilladelsesindehaverne inden for deres 
ansvarsområder udvikler, offentliggør og 
gennemfører en gennemsigtighedsstrategi, 
der dækker betydelige faser såsom 
placering, opførelse, udvidelse, 
ibrugtagning, drift, drift ud over den 
designmæssigt fastlagte levetid, endelig 
lukning og afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 129
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelsen i første afsnit omfatter sikring 
af, at den kompetente tilsynsmyndighed og 
tilladelsesindehaverne inden for deres 
ansvarsområder udvikler, offentliggør og 
gennemfører en gennemsigtighedsstrategi, 

Forpligtelsen i første afsnit omfatter sikring 
af, at den kompetente tilsynsmyndighed og 
tilladelsesindehaverne inden for deres 
ansvarsområder udvikler, offentliggør og 
gennemfører en gennemsigtighedsstrategi, 
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der bl.a. dækker information om nukleare 
anlægs normale driftsbetingelser, 
ikkeobligatoriske høringsaktiviteter med 
arbejdstagerne og befolkningen samt 
kommunikation i tilfælde af unormale 
begivenheder og ulykker.

der bl.a. dækker information om nukleare 
anlægs normale driftsbetingelser, 
høringsaktiviteter med arbejdstagerne og 
befolkningen samt kommunikation i 
tilfælde af unormale begivenheder og 
ulykker.

Or. de

Ændringsforslag 130
Miloslav Ransdorf

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelsen i første afsnit omfatter sikring 
af, at den kompetente tilsynsmyndighed og 
tilladelsesindehaverne inden for deres 
ansvarsområder udvikler, offentliggør og 
gennemfører en gennemsigtighedsstrategi, 
der bl.a. dækker information om nukleare 
anlægs normale driftsbetingelser, 
ikkeobligatoriske høringsaktiviteter med 
arbejdstagerne og befolkningen samt 
kommunikation i tilfælde af unormale 
begivenheder og ulykker.

Forpligtelsen i første afsnit omfatter sikring 
af, at den kompetente tilsynsmyndighed og 
tilladelsesindehaverne inden for deres 
ansvarsområder udvikler, offentliggør og 
gennemfører en gennemsigtighedsstrategi, 
der bl.a. dækker information om nukleare 
anlægs normale driftsbetingelser, 
ikkeobligatoriske høringsaktiviteter med 
arbejdstagerne og befolkningen samt 
kommunikation i tilfælde af ulykker.

Or. en

Begrundelse

"Unormal begivenhed" er i dette tilfælde ikke anvendt på samme måde som i IAEA's glossar. 
Der er to grundlæggende tilstande for atomkraftværker: Driftstilstande og ulykkesbetingelser. 
Førstnævnte er ikke omfattet af krav om rapportering.

Ændringsforslag 131
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
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Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelsen i første afsnit omfatter sikring 
af, at den kompetente tilsynsmyndighed og 
tilladelsesindehaverne inden for deres 
ansvarsområder udvikler, offentliggør og 
gennemfører en gennemsigtighedsstrategi, 
der bl.a. dækker information om nukleare 
anlægs normale driftsbetingelser, 
ikkeobligatoriske høringsaktiviteter med 
arbejdstagerne og befolkningen samt 
kommunikation i tilfælde af unormale 
begivenheder og ulykker.

Forpligtelsen i første afsnit omfatter sikring 
af, at den kompetente tilsynsmyndighed og 
tilladelsesindehaverne inden for deres 
ansvarsområder udvikler, offentliggør og 
gennemfører en gennemsigtighedsstrategi, 
herunder høringsprocesser, der bl.a. 
dækker information om nukleare anlægs 
normale driftsbetingelser, ikkeobligatoriske 
høringsaktiviteter med arbejdstagerne og 
befolkningen samt kommunikation i 
tilfælde af hændelser og ulykker.

Or. en

Ændringsforslag 132
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
offentligheden tidligt og effektivt får 
mulighed for at deltage i 
godkendelsesprocessen vedrørende 
nukleare anlæg i overensstemmelse med 
relevant EU-lovgivning, national 
lovgivning og internationale 
forpligtelser.".

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
offentligheden tidligt og effektivt får 
mulighed for at deltage i processen til 
godkendelse og forbedring af 
driftssikkerheden vedrørende nukleare 
anlæg i overensstemmelse med 
Århuskonventionen.".

Or. fr

Ændringsforslag 133
Evžen Tošenovský, Giles Chichester
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
offentligheden tidligt og effektivt får 
mulighed for at deltage i 
godkendelsesprocessen vedrørende
nukleare anlæg i overensstemmelse med 
relevant EU-lovgivning, national 
lovgivning og internationale forpligtelser.".

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
offentligheden tidligt og effektivt får 
mulighed for at deltage i 
miljøkonsekvensvurderingen af nukleare 
anlæg i overensstemmelse med relevant 
EU-lovgivning, national lovgivning og 
internationale forpligtelser.".

Or. en

Ændringsforslag 134
Edit Herczog, Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at nukleare 
anlæg designes, placeres, opføres, 
ibrugtages, drives og afvikles med det mål 
at undgå potentielle radioaktive udslip
ved:

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at nukleare 
anlæg designes, opføres, drives og afvikles 
med det mål at forebygge ulykker, og i 
tilfælde af at der indtræffer en ulykke, 
afbøde dens virkninger og undgå en 
omfattende langtidskontaminering uden 
for anlægget ved:

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsmålsætninger for nye atomkraftværker blev foreslået af ENSREG og baseret på 
WENRA's arbejde. Såfremt de skal overføres til et retligt bindende dokument, er der 
imidlertid behov for yderligere redegørelser og vejledninger om fortolkning.



PE529.779v01-00 66/106 AM\1019806DA.doc

DA

Ændringsforslag 135
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at nukleare 
anlæg designes, placeres, opføres, 
ibrugtages, drives og afvikles med det mål 
at undgå potentielle radioaktive udslip
ved:

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at nukleare 
anlæg designes, placeres, opføres, 
ibrugtages, drives og afvikles med det mål 
at forebygge ulykker, og i tilfælde af at der 
indtræffer en ulykke, afbøde dens 
virkninger og undgå en omfattende 
langtidskontaminering uden for anlægget
ved:

Or. en

Ændringsforslag 136
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at nukleare 
anlæg designes, placeres, opføres, 
ibrugtages, drives og afvikles med det mål 
at undgå potentielle radioaktive udslip ved:

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at nukleare 
anlæg designes, placeres, opføres, 
ibrugtages, drives og afvikles med det mål 
at forebygge potentielle radioaktive udslip 
ved:

Or. en

Begrundelse

"Forebyggelse" er almindeligt anvendt terminologi. Forebyggelse kræver desuden pr. 
definition, at der skal træffes foranstaltninger, før der indtræffer en hændelse eller i 
forventning om, at der vil indtræffe en hændelse i fremtiden. "At undgå" er blot et synonym 
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for forebyggelse, og når man undgår noget, er der pr. definition ikke behov for at træffe 
foranstaltninger på forhånd. Forebyggelse af potentielle radioaktive udslip er følgelig et 
bedre udtryk set ud fra et lingvistisk og funktionelt synspunkt.

Ændringsforslag 137
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at nukleare 
anlæg designes, placeres, opføres, 
ibrugtages, drives og afvikles med det mål 
at undgå potentielle radioaktive udslip ved:

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at nukleare 
anlæg designes, placeres, opføres, 
ibrugtages, drives og afvikles med det mål 
at undgå radioaktive udslip ved:

Or. fr

Ændringsforslag 138
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i praksis at udelukke forekomsten af alle 
ulykkessekvenser, der ville føre til tidlige 
eller store udslip

a) i praksis at udelukke forekomsten af alle 
ulykkessekvenser, der ville føre til udslip

Or. fr
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Ændringsforslag 139
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for ulykker, der ikke i praksis er blevet 
udelukket, at gennemføre 
designforanstaltninger, således at der kun 
er behov for begrænsede 
beskyttelsesforanstaltninger for 
offentligheden i område og tid, og der er 
tilstrækkelig tid til rådighed til at 
gennemføre de pågældende 
foranstaltninger, og hyppigheden af 
sådanne ulykker minimeres.

b) at gennemføre designforanstaltninger, 
således at der kun er behov for begrænsede 
beskyttelsesforanstaltninger for 
offentligheden i område og tid, og der er 
tilstrækkelig tid til rådighed til at 
gennemføre de pågældende 
foranstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 140
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom 
Artikel 8a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at målet, jf. 
stk. 1, gælder for eksisterende nukleare 
anlæg i et omfang, der med rimelighed 
kan lade sig gøre.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at målet, jf. 
stk. 1, gælder for nukleare anlæg.

Or. fr
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Ændringsforslag 141
Edit Herczog

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom 
Artikel 8a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at målet, jf. 
stk. 1, gælder for eksisterende nukleare 
anlæg i et omfang, der med rimelighed kan 
lade sig gøre.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at målet, jf. 
stk. 1, gælder for nye reaktorer og 
betragtes som et mål for eksisterende 
nukleare anlæg i et omfang, der med 
rimelighed kan lade sig gøre.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens tekst sondrer ikke mellem nye anlæg og eksisterende anlæg, reaktorer og 
andre faciliteter. Selv om artikel 8a, stk. 2, som Kommissionen har foreslået, til en vis grad 
går i denne retning, er definitionen "med rimelighed kan lade sig gøre" for vag.

Ændringsforslag 142
Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at målet, jf. 
stk. 1, gælder for eksisterende nukleare 
anlæg i et omfang, der med rimelighed kan 
lade sig gøre.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at målene, jf. 
stk. 1, gælder for nye reaktorer og 
betragtes som et mål for eksisterende 
nukleare anlæg i et omfang, der med 
rimelighed kan lade sig gøre.

Or. en
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Ændringsforslag 143
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at målet, jf. 
stk. 1, gælder for eksisterende nukleare 
anlæg i et omfang, der med rimelighed 
kan lade sig gøre.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at målet, jf. 
stk. 1:

a) gælder for nukleare anlæg, til hvilke der 
gives en byggetilladelse for første gang 
efter dette direktivs ikrafttræden

b) anvendes som referenceramme for 
gennemførelse af de mest avancerede 
sikkerhedsforbedringer af eksisterende 
nukleare anlæg, herunder inden for 
rammerne af den periodiske 
sikkerhedsvurdering som defineret i 
artikel 8c, stk. 1, litra c).

Or. en

Ændringsforslag 144
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8b – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) placeres under behørig hensyntagen til, 
at eksterne naturbetingede og
menneskeskabte farer undgås, hvor det er 
muligt, og følgerne heraf minimeres

a) placeres under behørig hensyntagen til, 
at eksterne naturbetingede og 
menneskeskabte farer undgås, og følgerne 
heraf minimeres

Or. en
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Ændringsforslag 145
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8b – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) placeres under behørig hensyntagen til, 
at eksterne naturbetingede og 
menneskeskabte farer undgås, hvor det er 
muligt, og følgerne heraf minimeres

a) placeres under behørig hensyntagen til, 
at eksterne naturbetingede og 
menneskeskabte farer undgås, og følgerne 
heraf imødegås

Or. fr

Ændringsforslag 146
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8b – stk. 1 – litra b – nr. i 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) strålingsdoser for arbejdstagerne og 
befolkningen ikke overstiger de 
foreskrevne grænser og holdes så lavt, som 
det med rimelighed kan lade sig gøre

i) strålingsdoser for arbejdstagerne og 
befolkningen ikke overstiger de 
foreskrevne grænser

Or. fr

Ændringsforslag 147
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8b – stk. 1 – litra b – nr. ii 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) forekomsten af unormale begivenheder 
minimeres

ii) forekomsten af unormale begivenheder 
fjernes

Or. fr

Ændringsforslag 148
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8b – stk. 1 – litra b – nr. iii 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) potentialet for eskalering til 
ulykkessituationer mindskes ved at styrke 
de nukleare anlægs evne til effektivt at 
håndtere og kontrollere unormale
begivenheder

iii) potentialet for eskalering til 
ulykkessituationer fjernes ved at styrke de 
nukleare anlægs evne til effektivt at 
håndtere og kontrollere alle begivenheder, 
der ikke desto mindre kan forekomme

Or. fr

Ændringsforslag 149
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8b – stk. 1 – litra b – nr. iv
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) skadelige følger af unormale 
begivenheder og designbasisulykker – hvis 
de skulle opstå – afbødes for at sikre, at de 
ikke fremkalder strålevirkninger eller kun 
mindre strålevirkninger uden for anlægget

iv) skadelige følger af unormale 
begivenheder og designbasisulykker – hvis 
de alligevel skulle opstå – afbødes for at 
sikre, at de ikke fremkalder 
strålevirkninger uden for anlægget

Or. fr

Ændringsforslag 150
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8b – stk. 1 – litra b – nr. v 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) eksterne naturbetingede og 
menneskeskabte farer undgås, hvor det er 
muligt, og virkningerne heraf minimeres.

v) eksterne naturbetingede og 
menneskeskabte farer undgås.

Or. fr

Ændringsforslag 151
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8b – stk. 1 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) eksterne naturbetingede og 
menneskeskabte farer undgås, hvor det er 
muligt, og virkningerne heraf minimeres.

v) eksterne naturbetingede og 
menneskeskabte farer undgås, hvor det er 
muligt, og virkningerne heraf er så lave, 
som det med rimelighed kan lade sig gøre.
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Or. en

Ændringsforslag 152
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8c – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) regelmæssigt evaluerer et nukleart 
anlægs strålevirkning på arbejdstagerne, 
befolkningen og luft vand og jord, både 
under normal drift og under drifts- og 
ulykkesbetingelser

a) regelmæssigt evaluerer et nukleart
anlægs strålevirkning på arbejdstagerne, 
befolkningen og miljøet, både under 
normal drift og under drifts- og 
ulykkesbetingelser

Or. en

Ændringsforslag 153
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8c – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) regelmæssigt evaluerer et nukleart 
anlægs strålevirkning på arbejdstagerne, 
befolkningen og luft vand og jord, både 
under normal drift og under drifts- og 
ulykkesbetingelser

a) regelmæssigt og mindst én gang hvert 
femte år evaluerer et nukleart anlægs 
strålevirkning på arbejdstagerne, 
befolkningen og luft, vand og jord, både 
under normal drift og under drifts- og 
ulykkesbetingelser

Or. fr
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Ændringsforslag 154
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8c – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) definerer, dokumenterer og jævnligt –
mindst hvert tiende år – vurderer 
designbasis for nukleare anlæg gennem en 
periodisk sikkerhedsvurdering og supplerer 
det med en design-udvidelsesanalyse for at 
sikre, at alle praktisk mulige 
forbedringsforanstaltninger gennemføres

b) definerer, dokumenterer og jævnligt –
mindst hvert femte år – vurderer 
designbasis for nukleare anlæg gennem en 
periodisk sikkerhedsvurdering, idet det 
pågældende nukleare anlæg i tilfælde af 
manglende gennemførelse heraf ellers vil 
blive lukket ned, og supplerer det med en 
design-udvidelsesanalyse for at sikre, at
alle praktisk mulige 
forbedringsforanstaltninger gennemføres

Or. fr

Ændringsforslag 155
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8c – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) definerer, dokumenterer og jævnligt –
mindst hvert tiende år – vurderer 
designbasis for nukleare anlæg gennem en 
periodisk sikkerhedsvurdering og supplerer 
det med en design-udvidelsesanalyse for at 
sikre, at alle praktisk mulige 
forbedringsforanstaltninger gennemføres

b) definerer, dokumenterer og jævnligt –
mindst hvert ottende år – vurderer 
designbasis for nukleare anlæg gennem en 
periodisk sikkerhedsvurdering og supplerer 
det med en design-udvidelsesanalyse for at 
sikre, at alle praktisk mulige 
forbedringsforanstaltninger gennemføres

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at muliggøre tilstrækkeligt ajourførte overvejelser om 
teknologiske og samfundsmæssige fremskridt.

Ændringsforslag 156
Béla Kovács

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8c – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sikrer, at design-udvidelsesanalysen 
dækker alle ulykker, begivenheder og 
kombinationer af begivenheder, herunder 
interne og eksterne naturbetingede eller 
menneskeskabte farer og alvorlige ulykker, 
der fører til betingelser, som ikke er 
omfattet af designbasisulykker

sigter efter at sikre, at design-
udvidelsesanalysen dækker alle ulykker, 
begivenheder og kombinationer af 
begivenheder, herunder interne og eksterne 
naturbetingede eller menneskeskabte farer 
og alvorlige ulykker, der fører til 
betingelser, som ikke er omfattet af 
designbasisulykker

Or. hu

Ændringsforslag 157
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8c – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) udfører en specifik sikkerhedsvurdering 
for nukleare anlæg, som den kompetente 
tilsynsmyndighed anser for at være tæt på 
grænsen af deres den oprindeligt fastsatte 
driftslevetid, og som der anmodes om en 
levetidsforlængelse for.

f) udfører en specifik sikkerhedsvurdering 
for nukleare anlæg, som den kompetente 
tilsynsmyndighed anser for at være tæt på 
grænsen af deres den oprindeligt fastsatte 
driftslevetid, og gennemfører enhver 
foranstaltning, der pålægges af 
tilsynsmyndigheden med henblik på at 
forebygge designbasisoverskridende 
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ulykker, før en anmodning om 
forlængelse af driftslevetiden kan 
imødekommes.

Or. en

Ændringsforslag 158
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8c – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) udfører en specifik sikkerhedsvurdering 
for nukleare anlæg, som den kompetente 
tilsynsmyndighed anser for at være tæt på 
grænsen af deres den oprindeligt fastsatte 
driftslevetid, og som der anmodes om en 
levetidsforlængelse for.

f) udfører en specifik sikkerhedsvurdering 
for nukleare anlæg, som den kompetente 
tilsynsmyndighed anser for at være tæt på 
grænsen af deres den oprindeligt fastsatte 
driftslevetid, og som der anmodes om en 
levetidsforlængelse for. Såfremt levetiden 
forlænges, reduceres de tidsperioder, der 
er fastlagt i stk. 1, litra a) og b), til to år.

Or. fr

Ændringsforslag 159
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at bevillingen 
eller vurderingen af en tilladelse til at 
opføre og/eller drive et nukleart anlæg er 
baseret på en passende placerings- og 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at bevillingen 
eller vurderingen af en tilladelse til at 
opføre og/eller drive et nukleart anlæg er 
baseret på en passende placerings- og 
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anlægsspecifik sikkerhedsvurdering. anlægsspecifik sikkerhedsvurdering efter 
en inspektion foretaget af den nationale 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 160
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8 d – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udarbejder og jævnligt opdaterer en 
beredskabsplan for anlægget, der:

a) mindst hvert femte år udarbejder og 
jævnligt opdaterer en beredskabsplan for 
anlægget, der:

Or. fr

Ændringsforslag 161
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8d – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) koordineres med alle øvrige involverede 
organer og skal trække på erfaringer fra 
alvorlige begivenheder, såfremt de måtte 
opstå

ii) koordineres med alle øvrige involverede 
organer og skal trække på erfaringer fra 
alvorlige begivenheder, såfremt de måtte 
opstå, bl.a. med hensyn til at evakuere 
lokalbefolkningen

Or. fr
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Ændringsforslag 162
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8d – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) tager hensyn til kumulative risici, der 
har forbindelse med tilstedeværelsen af 
andre farlige industrielle anlæg (af typen 
Seveso III) i nærheden 

Or. fr

Ændringsforslag 163
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8d – litra f 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) indretter et katastrofeberedskabscenter 
på anlægget, der er tilstrækkeligt beskyttet 
mod naturbetingede farer og radioaktivitet 
til, at det er beboeligt

f) indretter et katastrofeberedskabscenter 
på anlægget, der er tilstrækkeligt beskyttet 
mod naturbetingede farer og radioaktivitet 
til, at det er beboeligt, gennem hele 
krisehåndteringsperioden

Or. fr

Ændringsforslag 164
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
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Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8d – litra f a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) bemyndiger, muliggør og fremmer 
offentlig deltagelse og inddragelse af 
ikkestatslige organisationer, der er aktive 
inden for nuklear sikkerhed

Or. fr

Ændringsforslag 165
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8d – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) træffer beskyttelsesforanstaltninger i 
tilfælde af en nødsituation med henblik på 
at afbøde eventuelle konsekvenser for 
menneskers sundhed og for luft, vand og 
jord.".

g) træffer sikkerhedsforanstaltninger i 
tilfælde af en nødsituation med henblik på 
at afbøde eventuelle konsekvenser for 
menneskers sundhed og for miljøet.".

Or. en

Ændringsforslag 166
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8d – litra g 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) træffer beskyttelsesforanstaltninger i 
tilfælde af en nødsituation med henblik på 
at afbøde eventuelle konsekvenser for 
menneskers sundhed og for luft, vand og 
jord.".

g) træffer beskyttelsesforanstaltninger i 
tilfælde af en nødsituation med henblik på 
at imødegå eventuelle konsekvenser for 
menneskers sundhed og for luft, vand og 
jord.".

Or. fr

Ændringsforslag 167
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne foranstalter mindst hvert 
tiende år periodiske selvevalueringer af 
deres nationale rammebestemmelser og 
kompetente tilsynsmyndigheder og 
indbyder til en international peerevaluering 
af relevante dele af deres nationale 
rammebestemmelser og kompetente 
tilsynsmyndigheder med det formål hele 
tiden at forbedre den nukleare sikkerhed. 
Resultaterne af alle peerevalueringer skal 
indberettes til medlemsstaterne og 
Kommissionen, når de foreligger.

Medlemsstaterne foranstalter mindst hvert 
tiende år periodiske selvevalueringer af 
deres nationale rammebestemmelser og 
kompetente tilsynsmyndigheder og 
indbyder til en international peerevaluering 
af relevante dele af deres nationale 
rammebestemmelser og kompetente 
tilsynsmyndigheder med det formål hele 
tiden at forbedre den nukleare sikkerhed. 
Resultaterne af alle peerevalueringer skal 
indberettes til medlemsstaterne, 
Parlamentet og Kommissionen, når de 
foreligger. Parlamentet skal årligt 
underrettes og høres vedrørende 
resultater, foranstaltninger og planer på 
området for nuklear sikkerhed.

Or. de

Ændringsforslag 168
András Gyürk
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne foranstalter mindst 
hvert tiende år periodiske selvevalueringer 
af deres nationale rammebestemmelser og 
kompetente tilsynsmyndigheder og 
indbyder til en international peerevaluering 
af relevante dele af deres nationale 
rammebestemmelser og kompetente 
tilsynsmyndigheder med det formål hele 
tiden at forbedre den nukleare sikkerhed. 
Resultaterne af alle peerevalueringer skal 
indberettes til medlemsstaterne og 
Kommissionen, når de foreligger.

1. Medlemsstaterne foranstalter mindst 
hvert tiende år periodiske selvevalueringer 
af deres nationale rammebestemmelser og 
kompetente tilsynsmyndigheder og 
indbyder til en international peerevaluering 
af relevante dele af deres nationale 
rammebestemmelser og kompetente 
tilsynsmyndigheder med det formål hele 
tiden at forbedre den nukleare sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 169
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne foranstalter mindst 
hvert tiende år periodiske selvevalueringer 
af deres nationale rammebestemmelser og 
kompetente tilsynsmyndigheder og 
indbyder til en international peerevaluering 
af relevante dele af deres nationale 
rammebestemmelser og kompetente 
tilsynsmyndigheder med det formål hele 
tiden at forbedre den nukleare sikkerhed. 
Resultaterne af alle peerevalueringer skal 
indberettes til medlemsstaterne og 
Kommissionen, når de foreligger.

1. Medlemsstaterne foranstalter mindst 
hvert tiende år periodiske selvevalueringer 
af deres nationale rammebestemmelser og 
kompetente tilsynsmyndigheder og 
indbyder til en international peerevaluering 
af relevante dele af deres nationale 
rammebestemmelser og kompetente 
tilsynsmyndigheder med det formål hele 
tiden at forbedre den nukleare sikkerhed. 
Resultaterne af alle peerevalueringer skal 
offentliggøres.

Or. en
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Ændringsforslag 170
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne foranstalter mindst 
hvert tiende år periodiske selvevalueringer 
af deres nationale rammebestemmelser og 
kompetente tilsynsmyndigheder og 
indbyder til en international peerevaluering 
af relevante dele af deres nationale 
rammebestemmelser og kompetente 
tilsynsmyndigheder med det formål hele 
tiden at forbedre den nukleare sikkerhed. 
Resultaterne af alle peerevalueringer skal 
indberettes til medlemsstaterne og 
Kommissionen, når de foreligger.

1. Medlemsstaterne foranstalter mindst 
hvert ottende år periodiske 
selvevalueringer af deres nationale 
rammebestemmelser og kompetente 
tilsynsmyndigheder og indbyder til en 
international peerevaluering af deres 
nationale rammebestemmelser og 
kompetente tilsynsmyndigheder med det 
formål hele tiden at forbedre den nukleare 
sikkerhed. Resultaterne af alle 
peerevalueringer skal indberettes til 
medlemsstaterne og Kommissionen, når de 
foreligger.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at muliggøre tilstrækkeligt ajourførte overvejelser om 
teknologiske og samfundsmæssige fremskridt.

Ændringsforslag 171
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne foranstalter mindst 1. Medlemsstaterne foranstalter mindst 
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hvert tiende år periodiske selvevalueringer 
af deres nationale rammebestemmelser og 
kompetente tilsynsmyndigheder og 
indbyder til en international peerevaluering 
af relevante dele af deres nationale 
rammebestemmelser og kompetente 
tilsynsmyndigheder med det formål hele 
tiden at forbedre den nukleare sikkerhed. 
Resultaterne af alle peerevalueringer skal 
indberettes til medlemsstaterne og 
Kommissionen, når de foreligger.

hvert femte år periodiske selvevalueringer 
af deres nationale rammebestemmelser og 
kompetente tilsynsmyndigheder og 
indbyder til en international peerevaluering 
af relevante dele af deres nationale 
rammebestemmelser og kompetente 
tilsynsmyndigheder med det formål hele 
tiden at forbedre den nukleare sikkerhed. 
Resultaterne af alle peerevalueringer skal 
indberettes til medlemsstaterne og 
Kommissionen, når de foreligger.

Or. fr

Ændringsforslag 172
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med støtte fra de kompetente 
tilsynsmyndigheder tilrettelægger
medlemsstaterne periodisk og mindst hvert 
sjette år temabaserede peerevalueringer og 
aftaler en tidsramme og nærmere 
betingelser for gennemførelsen. Til det 
formål skal medlemsstaterne:

2. Medlemsstaterne sikrer, at der er truffet 
foranstaltninger til periodiske 
selvevalueringer af sikkerhedsniveauet for 
nukleare anlæg, der hører under deres 
myndighed, og indbyder til internationale 
peerevalueringer af disse anlæg med det 
formål hele tiden at forbedre den 
nukleare sikkerhed. Alle anlæg skal 
evalueres mindst hvert tiende år.

Or. en

Ændringsforslag 173
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med støtte fra de kompetente 
tilsynsmyndigheder tilrettelægger
medlemsstaterne periodisk og mindst hvert 
sjette år temabaserede peerevalueringer 
og aftaler en tidsramme og nærmere 
betingelser for gennemførelsen. Til det 
formål skal medlemsstaterne:

2. Med støtte fra de kompetente 
tilsynsmyndigheder kan medlemsstaterne i 
fællesskab udvælge ét eller flere særlige 
temaer i forbindelse med nukleare anlægs 
nukleare sikkerhed. Disse temaer skal 
foreslås undersøgt inden for rammerne af 
eksisterende internationale 
missionssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 174
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med støtte fra de kompetente 
tilsynsmyndigheder tilrettelægger 
medlemsstaterne periodisk og mindst hvert 
sjette år temabaserede peerevalueringer og 
aftaler en tidsramme og nærmere 
betingelser for gennemførelsen. Til det 
formål skal medlemsstaterne:

2. Med støtte fra de kompetente 
tilsynsmyndigheder tilrettelægger 
medlemsstaterne periodisk og mindst hvert 
tredje år temabaserede peerevalueringer og 
aftaler en tidsramme og nærmere 
betingelser for gennemførelsen. Til det 
formål skal medlemsstaterne:

Or. en

Ændringsforslag 175
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med støtte fra de kompetente 
tilsynsmyndigheder tilrettelægger 
medlemsstaterne periodisk og mindst hvert 
sjette år temabaserede peerevalueringer og 
aftaler en tidsramme og nærmere 
betingelser for gennemførelsen. Til det 
formål skal medlemsstaterne:

Med støtte fra de kompetente 
tilsynsmyndigheder tilrettelægger 
medlemsstaterne periodisk og mindst hvert 
sjette år temabaserede peerevalueringer og 
aftaler nærmere betingelser for 
gennemførelsen inden for samme 
tidsramme. Til det formål skal 
medlemsstaterne:

Or. en

Ændringsforslag 176
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i fællesskab og i tæt samråd med 
Kommissionen udvælge et eller flere 
særlige temaer i forbindelse med nukleare 
anlægs nukleare sikkerhed. Skulle 
medlemsstaterne undlade i fællesskab at 
vælge mindst ét tema inden for den i dette 
stykke fastsatte tidsfrist, vælger 
Kommissionen de temaer, der skal gøres 
til genstand for peerevalueringer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 177
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i fællesskab og i tæt samråd med 
Kommissionen udvælge et eller flere 
særlige temaer i forbindelse med nukleare 
anlægs nukleare sikkerhed. Skulle 
medlemsstaterne undlade i fællesskab at 
vælge mindst ét tema inden for den i dette 
stykke fastsatte tidsfrist, vælger 
Kommissionen de temaer, der skal gøres 
til genstand for peerevalueringer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 178
Miloslav Ransdorf

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i fællesskab og i tæt samråd med 
Kommissionen udvælge et eller flere 
særlige temaer i forbindelse med nukleare 
anlægs nukleare sikkerhed. Skulle 
medlemsstaterne undlade i fællesskab at 
vælge mindst ét tema inden for den i dette 
stykke fastsatte tidsfrist, vælger 
Kommissionen de temaer, der skal gøres 
til genstand for peerevalueringer

a) i fællesskab og i tæt samråd med 
Kommissionen udvælge et eller flere 
særlige temaer i forbindelse med nukleare 
anlægs nukleare sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag styrker Kommissionens beføjelser i strid med artikel 5. Nationale myndigheder 
har ansvaret for området for nuklear sikkerhed. Jf. IAEA GSR del 1 2.8 (Tilsynsmyndigheden 
skal for at være reelt uafhængig have tilstrækkelige beføjelser og tilstrækkeligt personale og 
adgang til tilstrækkelige finansielle ressourcer til en forsvarlig opfyldelse af de tildelte 
ansvarsopgaver).
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Ændringsforslag 179
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i fællesskab og i tæt samråd med 
Kommissionen udvælge et eller flere 
særlige temaer i forbindelse med nukleare 
anlægs nukleare sikkerhed. Skulle 
medlemsstaterne undlade i fællesskab at 
vælge mindst ét tema inden for den i dette 
stykke fastsatte tidsfrist, vælger 
Kommissionen de temaer, der skal gøres 
til genstand for peerevalueringer

a) i fællesskab og i tæt samråd med 
Kommissionen udvælge et eller flere 
særlige temaer i forbindelse med nukleare 
anlægs nukleare sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 180
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i fællesskab og i tæt samråd med 
Kommissionen udvælge et eller flere 
særlige temaer i forbindelse med nukleare 
anlægs nukleare sikkerhed. Skulle 
medlemsstaterne undlade i fællesskab at 
vælge mindst ét tema inden for den i dette 
stykke fastsatte tidsfrist, vælger 
Kommissionen de temaer, der skal gøres til 
genstand for peerevalueringer

a) i fællesskab og i tæt samråd med 
Kommissionen udvælge et eller flere 
særlige temaer i forbindelse med nukleare 
anlægs nukleare sikkerhed. Skulle 
medlemsstaterne undlade i fællesskab at 
vælge mindst ét tema inden for den i dette 
stykke fastsatte tidsfrist, vælger Rådet i 
samarbejde med ENSREG ét eller flere 
temaer, der skal gøres til genstand for 
peerevalueringer

Or. en
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Begrundelse

Dette ville ændre Kommissionens rolle fra observatør til deltager med beføjelse til at 
tilsidesætte de nationale myndigheder. Princippet om stærk national lovgivning og stærke 
nationale myndigheder er en af hjørnestenene i den internationale konvention om nuklear 
sikkerhed. Kommissionens hensigt om at øge dens beføjelser vil medføre en interessekonflikt 
med de nationale myndigheder. Et sådant "andet lag" vil skabe forvirring med hensyn til 
ansvarsfordeling.

Ændringsforslag 181
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i fællesskab og i tæt samråd med 
Kommissionen udvælge et eller flere 
særlige temaer i forbindelse med nukleare 
anlægs nukleare sikkerhed. Skulle 
medlemsstaterne undlade i fællesskab at 
vælge mindst ét tema inden for den i dette 
stykke fastsatte tidsfrist, vælger
Kommissionen de temaer, der skal gøres til 
genstand for peerevalueringer

a) i fællesskab og i tæt samråd med berørte 
ikkestatslige organisationer og med 
godkendelse fra Kommissionen udvælge et 
eller flere særlige temaer i forbindelse med 
nukleare anlægs nukleare sikkerhed. Skulle 
medlemsstaterne undlade i fællesskab at 
forelægge mindst ét tema, der er godkendt 
af Kommissionen, inden for den i dette 
stykke fastsatte tidsfrist, fastlægger
Kommissionen de temaer, der skal gøres til 
genstand for peerevalueringer

Or. fr

Ændringsforslag 182
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) på grundlag af disse temaer og i tæt 
samarbejde med tilladelsesindehavere 
foretage nationale vurderinger og 
offentliggøre resultaterne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 183
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) på grundlag af disse temaer og i tæt 
samarbejde med tilladelsesindehavere 
foretage nationale vurderinger og 
offentliggøre resultaterne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 184
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) på grundlag af disse temaer og i tæt 
samarbejde med tilladelsesindehavere 
foretage nationale vurderinger og 
offentliggøre resultaterne

b) vurdere, i hvilket omfang disse temaer
er blevet behandlet, og om nødvendigt i 
tæt samarbejde med tilladelsesindehavere 
foretage nationale vurderinger af deres 
anlæg, der skal evalueres af den 
kompetente tilsynsmyndighed, og 
offentliggøre resultaterne
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Or. en

Ændringsforslag 185
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) på grundlag af disse temaer og i tæt 
samarbejde med tilladelsesindehavere 
foretage nationale vurderinger og 
offentliggøre resultaterne

b) på grundlag af disse temaer og i tæt 
samarbejde med tilladelsesindehavere og 
ENSREG foretage nationale vurderinger 
og offentliggøre resultaterne

Or. en

Ændringsforslag 186
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i fællesskab definere en metodologi 
samt tilrettelægge og udføre en 
peerevaluering af resultaterne af de 
nationale vurderinger, jf. litra b), som 
Kommissionen inviteres til at deltage i

udgår

Or. en

Ændringsforslag 187
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
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Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i fællesskab definere en metodologi 
samt tilrettelægge og udføre en 
peerevaluering af resultaterne af de 
nationale vurderinger, jf. litra b), som 
Kommissionen inviteres til at deltage i

udgår

Or. en

Ændringsforslag 188
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i fællesskab definere en metodologi samt 
tilrettelægge og udføre en peerevaluering 
af resultaterne af de nationale vurderinger, 
jf. litra b), som Kommissionen inviteres til 
at deltage i

c) i fællesskab definere en metodologi samt 
tilrettelægge og udføre en peerevaluering 
(med inddragelse af uafhængige eksperter 
fra civilsamfundet) af resultaterne af de 
nationale vurderinger, jf. litra b), som 
Kommissionen skal deltage i

Or. fr

Ændringsforslag 189
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i fællesskab definere en metodologi samt 
tilrettelægge og udføre en peerevaluering 
af resultaterne af de nationale vurderinger, 
jf. litra b), som Kommissionen inviteres til 
at deltage i

c) i fællesskab definere en metodologi samt 
tilrettelægge og udføre en peerevaluering 
af resultaterne af de nationale vurderinger, 
jf. litra b), som Kommissionen inviteres til 
at deltage i som observatør

Or. en

Ændringsforslag 190
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i fællesskab definere en metodologi 
samt tilrettelægge og udføre en 
peerevaluering af resultaterne af de 
nationale vurderinger, jf. litra b), som 
Kommissionen inviteres til at deltage i

c) definere en metodologi samt 
tilrettelægge og udføre en peerevaluering 
af resultaterne af de nationale vurderinger, 
jf. litra b), som Kommissionen inviteres til 
at deltage i som observatør

Or. en

Ændringsforslag 191
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) offentliggøre resultaterne af 
peerevalueringerne, jf. litra c).

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 192
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) offentliggøre resultaterne af 
peerevalueringerne, jf. litra c).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 193
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) offentliggøre resultaterne af 
peerevalueringerne, jf. litra c).

d) omgående offentliggøre resultaterne af 
peerevalueringerne, jf. litra c).

Or. fr

Ændringsforslag 194
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fastsætte temaet for den første 
temabaserede peerevaluering senest tre år 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 195
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat, der er omfattet af 
peerevalueringen, jf. stk. 2, tilrettelægger 
planlægningen og gennemførelsen på sit 
område af relevante tekniske anbefalinger 
som følge af peerevalueringsprocessen og 
underretter Kommissionen herom.

3. Hver medlemsstat, der er omfattet af 
peerevalueringen, jf. stk. 2, tilrettelægger 
planlægningen og gennemførelsen på sit 
område af relevante tekniske anbefalinger 
som følge af peerevalueringsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 196
Miloslav Ransdorf

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat, der er omfattet af 
peerevalueringen, jf. stk. 2, tilrettelægger 
planlægningen og gennemførelsen på sit 
område af relevante tekniske anbefalinger 
som følge af peerevalueringsprocessen og 
underretter Kommissionen herom.

3. Hver medlemsstat, der er omfattet af 
peerevalueringen, jf. stk. 2, tilrettelægger 
planlægningen og gennemførelsen på sit 
område af relevante tekniske anbefalinger
som følge af peerevalueringsprocessen. 
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Or. en

Begrundelse

Dette forslag styrker Kommissionens beføjelser i strid med artikel 5. Nationale myndigheder 
har ansvaret for området for nuklear sikkerhed. Jf. IAEA GSR del 1 2.8 (Tilsynsmyndigheden 
skal for at være reelt uafhængig have tilstrækkelige beføjelser og tilstrækkeligt personale og 
adgang til tilstrækkelige finansielle ressourcer til en forsvarlig opfyldelse af de tildelte 
ansvarsopgaver).

Ændringsforslag 197
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat, der er omfattet af 
peerevalueringen, jf. stk. 2, tilrettelægger 
planlægningen og gennemførelsen på sit 
område af relevante tekniske anbefalinger 
som følge af peerevalueringsprocessen og 
underretter Kommissionen herom.

3. Hver medlemsstat, der er omfattet af 
peerevalueringer, jf. stk. 2, indberetter 
resultaterne, når de foreligger, til 
medlemsstaterne og Kommissionen og 
tilrettelægger planlægningen og 
gennemførelsen på sit område af relevante 
tekniske anbefalinger som følge af 
peerevalueringsprocessen og underretter 
Kommissionen herom.

Or. en

Ændringsforslag 198
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat, der er omfattet af 
peerevalueringen, jf. stk. 2, tilrettelægger 
planlægningen og gennemførelsen på sit 

3. Hver medlemsstat, der er omfattet af 
peerevalueringen, jf. stk. 2, tilrettelægger 
planlægningen og gennemførelsen på sit 
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område af relevante tekniske anbefalinger 
som følge af peerevalueringsprocessen og 
underretter Kommissionen herom.

område af relevante tekniske anbefalinger 
som følge af peerevalueringsprocessen og
offentliggør en handlingsplan, der 
afspejler de trufne foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 199
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat, der er omfattet af 
peerevalueringen, jf. stk. 2, tilrettelægger 
planlægningen og gennemførelsen på sit 
område af relevante tekniske anbefalinger 
som følge af peerevalueringsprocessen og 
underretter Kommissionen herom.

3. Hver medlemsstat, der er omfattet af 
peerevalueringen, jf. stk. 2, tilrettelægger 
planlægningen og den obligatoriske 
gennemførelse på sit område af relevante 
tekniske anbefalinger som følge af 
peerevalueringsprocessen og underretter 
Kommissionen herom.

Or. de

Ændringsforslag 200
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen sikrer konsekvent, idet 
den anvender samtlige instrumenter, som 
står til dens rådighed til dette formål, at de 
anbefalinger om forbedring af den 
nukleare sikkerhed, som fremkommer af 
stresstestene og peerevalueringen, 
gennemføres øjeblikkeligt, og undersøger 
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meget nøje på baggrund af mulige risici 
den økonomiske forsvarlighed ved 
moderniseringsforanstaltningerne.   
Kommissionen sikrer, at omkostningerne, 
som er forbundet med 
forbedringsforanstaltninger, fuldt ud 
afholdes af operatørerne af nukleare 
anlæg og ikke af skatteyderne.

Or. de

Ændringsforslag 201
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Såfremt Kommissionen afdækker 
væsentlige afvigelser eller forsinkelser i 
gennemførelsen af de tekniske 
anbefalinger fra peerevalueringen, 
inviterer Kommissionen de kompetente 
tilsynsmyndigheder i de ikkeberørte 
medlemsstater til at tilrettelægge og 
foretage et tilsynsbesøg for at få et 
fuldstændigt billede af situationen og 
informere den berørte medlemsstat om 
mulige foranstaltninger til at afhjælpe evt. 
afdækkede mangler.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 202
Miloslav Ransdorf

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 4



AM\1019806DA.doc 99/106 PE529.779v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Såfremt Kommissionen afdækker 
væsentlige afvigelser eller forsinkelser i 
gennemførelsen af de tekniske 
anbefalinger fra peerevalueringen, 
inviterer Kommissionen de kompetente 
tilsynsmyndigheder i de ikkeberørte 
medlemsstater til at tilrettelægge og 
foretage et tilsynsbesøg for at få et 
fuldstændigt billede af situationen og 
informere den berørte medlemsstat om 
mulige foranstaltninger til at afhjælpe evt. 
afdækkede mangler.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette forslag styrker Kommissionens beføjelser i strid med artikel 5. Nationale myndigheder 
har ansvaret for området for nuklear sikkerhed. Jf. IAEA GSR del 1 2.8 (Tilsynsmyndigheden 
skal for at være reelt uafhængig have tilstrækkelige beføjelser og tilstrækkeligt personale og 
adgang til tilstrækkelige finansielle ressourcer til en forsvarlig opfyldelse af de tildelte 
ansvarsopgaver).

Ændringsforslag 203
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Såfremt Kommissionen afdækker 
væsentlige afvigelser eller forsinkelser i 
gennemførelsen af de tekniske 
anbefalinger fra peerevalueringen, 
inviterer Kommissionen de kompetente 
tilsynsmyndigheder i de ikkeberørte 
medlemsstater til at tilrettelægge og 
foretage et tilsynsbesøg for at få et 
fuldstændigt billede af situationen og 
informere den berørte medlemsstat om 

udgår
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mulige foranstaltninger til at afhjælpe evt. 
afdækkede mangler.

Or. en

Ændringsforslag 204
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Såfremt Kommissionen afdækker 
væsentlige afvigelser eller forsinkelser i 
gennemførelsen af de tekniske 
anbefalinger fra peerevalueringen, 
inviterer Kommissionen de kompetente 
tilsynsmyndigheder i de ikkeberørte 
medlemsstater til at tilrettelægge og 
foretage et tilsynsbesøg for at få et 
fuldstændigt billede af situationen og 
informere den berørte medlemsstat om 
mulige foranstaltninger til at afhjælpe evt. 
afdækkede mangler.

4. Hver medlemsstat, der er omfattet af 
peerevalueringen, stiller en 
opfølgningsrapport om gennemførelsen af 
anbefalingerne til rådighed for de andre 
medlemsstater, Kommissionen og 
offentligheden efter peerevalueringen. En 
opfølgende peerevaluering tilrettelægges i 
givet fald efter de samme procedurer som 
dem, der er beskrevet i stk. 2, og 
konklusionerne heraf bør offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 205
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Efter orientering fra Kommissionen 
og senest tre måneder efter skal den 
nationale myndighed pålægge 
tilladelsesindehaveren at gennemføre de 
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relevante sikkerhedsforanstaltninger, der 
er fastlagt i peerevalueringsprocessen. 
Den nationale myndighed pålægger 
sanktioner i overensstemmelse med artikel 
9a, såfremt tilladelsesindehaveren efter 
yderligere seks måneder ikke har påvist 
tydelige fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af sådanne 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 206
António Fernando Correia de Campos

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I forbindelse med modtagelsen af en 
anmodning om forlængelse af 
driftslevetiden for et nukleart anlæg ud 
over den oprindeligt fastsatte levetid 
inviterer medlemsstaten inden seks 
måneder til en peerevaluering af det 
pågældende anlæg i overensstemmelse 
med stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 207
Miloslav Ransdorf

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I tilfælde af en ulykke, som fører til et udgår
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tidligt eller stort udslip eller en unormal 
begivenhed, der fører til situationer, som 
ville kræve en katastrofeindsats uden for 
anlægget eller 
beskyttelsesforanstaltninger for 
offentligheden, inviterer den berørte 
medlemsstat inden seks måneder til en 
peerevaluering af det pågældende anlæg i 
overensstemmelse med stk. 2, som 
Kommissionen inviteres til at deltage i.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag styrker Kommissionens beføjelser i strid med artikel 5. Nationale myndigheder 
har ansvaret for området for nuklear sikkerhed. Jf. IAEA GSR del 1 2.8 (Tilsynsmyndigheden 
skal for at være reelt uafhængig have tilstrækkelige beføjelser og tilstrækkeligt personale og 
adgang til tilstrækkelige finansielle ressourcer til en forsvarlig opfyldelse af de tildelte 
ansvarsopgaver).

Ændringsforslag 208
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I tilfælde af en ulykke, som fører til et 
tidligt eller stort udslip eller en unormal 
begivenhed, der fører til situationer, som 
ville kræve en katastrofeindsats uden for 
anlægget eller beskyttelsesforanstaltninger 
for offentligheden, inviterer den berørte 
medlemsstat inden seks måneder til en 
peerevaluering af det pågældende anlæg i 
overensstemmelse med stk. 2, som 
Kommissionen inviteres til at deltage i.

5. I tilfælde af en ulykke, hvis 
konsekvenser fører til situationer, som 
ville kræve en katastrofeindsats uden for 
anlægget eller beskyttelsesforanstaltninger 
for offentligheden, inviterer den berørte 
medlemsstat inden seks måneder til en 
peerevaluering af det pågældende anlæg i 
overensstemmelse med stk. 2, som 
Kommissionen inviteres til at deltage i som 
observatør.

Or. en
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Ændringsforslag 209
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I tilfælde af en ulykke, som fører til et 
tidligt eller stort udslip eller en unormal 
begivenhed, der fører til situationer, som 
ville kræve en katastrofeindsats uden for 
anlægget eller beskyttelsesforanstaltninger 
for offentligheden, inviterer den berørte 
medlemsstat inden seks måneder til en 
peerevaluering af det pågældende anlæg i 
overensstemmelse med stk. 2, som 
Kommissionen inviteres til at deltage i.

5. I tilfælde af en ulykke, hvis 
konsekvenser eller mulige konsekvenser 
fører til situationer, som ville kræve en 
katastrofeindsats uden for anlægget eller 
beskyttelsesforanstaltninger for 
offentligheden, inviterer den berørte 
medlemsstat til en peerevaluering af det 
pågældende anlæg i overensstemmelse 
med stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 210
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8f – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8f udgår

Retningslinjer for forbedring af den 
nukleare sikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 211
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
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Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af resultaterne af de 
peerevalueringer, der er udført ifølge 
artikel 8e, stk. 2, og de deraf følgende 
tekniske anbefalinger udvikler og opstiller 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
principperne for gennemsigtighed og 
løbende forbedring af den nukleare 
sikkerhed og med støtte fra de kompetente 
tilsynsmyndigheder i fællesskab 
retningslinjer for de specifikke temaer, jf. 
artikel 8e, stk. 2, litra a).".

udgår

Or. en

Ændringsforslag 212
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af resultaterne af de 
peerevalueringer, der er udført ifølge 
artikel 8e, stk. 2, og de deraf følgende 
tekniske anbefalinger udvikler og opstiller 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
principperne for gennemsigtighed og 
løbende forbedring af den nukleare 
sikkerhed og med støtte fra de kompetente 
tilsynsmyndigheder i fællesskab 
retningslinjer for de specifikke temaer, jf. 
artikel 8e, stk. 2, litra a).".

På grundlag af resultaterne af de 
peerevalueringer, der er udført ifølge 
artikel 8e, stk. 2, og de deraf følgende 
tekniske anbefalinger udvikler og opstiller 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
principperne for gennemsigtighed og 
løbende forbedring af den nukleare 
sikkerhed og med støtte fra de kompetente 
tilsynsmyndigheder i fællesskab 
retningslinjer for de specifikke temaer, jf. 
artikel 8e, stk. 2, litra a). Kommissionen 
sikrer, at obligatoriske EU-dækkende 
nukleare sikkerhedsstandarder er trådt i 
kraft senest tre år efter dette direktivs 
ikrafttræden.".

Or. de



AM\1019806DA.doc 105/106 PE529.779v01-00

DA

Ændringsforslag 213
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 9a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om disse 
bestemmelser senest [indsæt dato – datoen 
skal svare til fristen for gennemførelse, jf. 
artikel 2 i dette forslag] og underretter 
den omgående om efterfølgende 
ændringer af betydning for 
bestemmelserne.".

udgår

Or. de

Ændringsforslag 214
Béla Kovács

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 9a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 

Medlemsstaterne fastsætter ved konsensus
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der er vedtaget i medfør af dette direktiv, 
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til at sikre gennemførelsen heraf. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
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underretter Kommissionen om disse 
bestemmelser senest [indsæt dato – datoen 
skal svare til fristen for gennemførelse, jf. 
artikel 2 i dette forslag] og underretter den 
omgående om efterfølgende ændringer af 
betydning for bestemmelserne.".

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om disse bestemmelser og 
underretter den omgående om 
efterfølgende ændringer af betydning for 
bestemmelserne.".

Or. hu

Ændringsforslag 215
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 9a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om disse 
bestemmelser senest [indsæt dato – datoen 
skal svare til fristen for gennemførelse, jf. 
artikel 2 i dette forslag] og underretter den 
omgående om efterfølgende ændringer af 
betydning for bestemmelserne.".

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning og kan udgøre 
dagbøder eller en national 
tilsynsmyndigheds pålæg om suspension 
af driften af det berørte nukleare anlæg. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om disse bestemmelser 
senest [indsæt dato – datoen skal svare til 
fristen for gennemførelse, jf. artikel 2 i 
dette forslag] og underretter den omgående 
om efterfølgende ændringer af betydning 
for bestemmelserne.".
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