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Ändringsförslag 32
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 2

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av artiklarna 31 och 32 i 
Euratomfördraget, i enlighet med vilka 
Europaparlamentet har hörts av rådet 
(C7 0385/2013),

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artiklarna 191 och 192,

Or. en

Ändringsförslag 33
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

RÅDETS DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH
RÅDETS DIREKTIV

om ändring av rådets 
direktiv 2009/71/Euratom om upprättande 
av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet 
vid kärntekniska anläggningar

om ändring av rådets
direktiv 2009/71/Euratom om upprättande 
av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet 
vid kärntekniska anläggningar

Or. en

Ändringsförslag 34
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Titel
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

RÅDETS DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH
RÅDETS DIREKTIV

om ändring av rådets 
direktiv 2009/71/Euratom om upprättande 
av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet 
vid kärntekniska anläggningar

om ändring av rådets 
direktiv 2009/71/Euratom om upprättande 
av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet 
vid kärntekniska anläggningar

Or. fr

Ändringsförslag 35
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om
upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen, 
särskilt artiklarna 31 och 32,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artiklarna 191 och 192,

Or. en

Ändringsförslag 36
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen, 
särskilt artiklarna 31 och 32,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artiklarna 153, 191 och 192,
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Or. fr

Motivering

Det är inte lämpligt att frånta Europaparlamentet dess medbeslutandebefogenheter, såsom 
föreskrivs i kommissionens förslag, särskilt som förslaget gäller frågor av väsentlig betydelse 
inom miljö och hälsa. Därför utgör artiklarna 153 (socialpolitik) och 191–192 (miljö, hälsa) i 
EUF-fördraget den lämpliga rättsliga grunden.

Ändringsförslag 37
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Beaktandeled 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av 
Europeiska kommissionens förslag, 
upprättat efter att ett yttrande erhållits 
från en grupp av personer som av 
vetenskapliga och tekniska kommittén 
utsetts bland vetenskapliga experter i 
medlemsstaterna,

med beaktande av 
Europeiska kommissionens förslag,

Or. en

Ändringsförslag 38
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Beaktandeled 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av 
Europeiska kommissionens förslag, 
upprättat efter att ett yttrande erhållits 
från en grupp av personer som av 
vetenskapliga och tekniska kommittén 
utsetts bland vetenskapliga experter i 

med beaktande av 
Europeiska kommissionens förslag,
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medlemsstaterna,

Or. fr

Ändringsförslag 39
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Beaktandeled 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europaparlamentets 
yttrande, och

i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet,

Or. fr

Ändringsförslag 40
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Beaktandeled 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av att Århuskonventionen 
om tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor 
undertecknades 1998 av 
Europeiska gemenskapen och samtliga 
EU-medlemsstater,

Or. fr

Ändringsförslag 41
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
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Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Beaktandeled 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av genomförandet av 
Århuskonventionen i samband med 
kärnsäkerheten, vilket inleddes genom 
åtgärden ”Aarhus Convention and 
Nuclear” som kräver att medlemsstaterna 
offentliggör viktig information om 
kärnsäkerhet och gör allmänheten 
delaktig i beslutsprocessen,

Or. fr

Ändringsförslag 42
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 2b i fördraget om
upprättande av 
Europeiska atomenergigemenskapen 
(Euratomfördraget) ska enhetliga 
säkerhetsnormer för befolkningens och 
arbetstagarnas hälsoskydd fastställas.

(1) I artikel 191.1 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt anges 
att unionens politik på miljöområdet ska 
bidra till att bevara, skydda och förbättra 
miljön och att skydda människors hälsa.

Or. fr

Ändringsförslag 43
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Kärnkraft är en energikälla, och 
unionen och medlemsstaterna bör 
behandla kärnenergi på samma grunder 
som andra energikällor som omfattas av 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 44
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 30 i Euratomfördraget anges 
det att det inom Europeiska
atomenergigemenskapen (nedan kallad 
gemenskapen) ska fastställas
grundläggande normer för befolkningens 
och arbetstagarnas hälsoskydd mot de 
faror som uppstår till följd av joniserande 
strålning.

(2) Artikel 153 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt möjliggör 
inrättande av enhetliga säkerhetsnormer 
för befolkningens och arbetstagarnas 
hälsoskydd.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I rådets direktiv 2011/70/Euratom av 
den 19 juli 2011 om inrättande av ett 
gemenskapsramverk för ansvarsfull och 

(6) I rådets direktiv 2011/70/Euratom av 
den 19 juli 2011 om inrättande av ett 
gemenskapsramverk för ansvarsfull och 
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säker hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall33 åläggs medlemsstaterna 
skyldigheter att införa och upprätthålla ett 
nationellt ramverk för hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall.

säker hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall33 åläggs medlemsstaterna 
skyldigheter att införa och upprätthålla ett 
nationellt ramverk för hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall. I 
Europaparlamentets resolution av den 
14 mars 2013 om risk- och 
säkerhetsbedömningar (”stresstester”) av 
kärnkraftverk i Europeiska unionen och 
därmed förbunden verksamhet påminner 
parlamentet om att riskerna med 
radioaktivt avfall än en gång framträtt i 
relief genom kärnkraftsolyckan i 
Fukushima och uppmanar kommissionen 
att ge sitt stöd till att de bästa platserna för 
maximalt säker lagring av radioaktivt 
avfall kartläggs på ett öppet och opartiskt 
sätt.

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

Or. de

Ändringsförslag 46
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I rådets slutsatser av den 8 maj 2007 
om kärnsäkerhet och säker hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall34

betonas att ”kärnsäkerhet är ett nationellt 
ansvar som vid behov utövas inom EU:s 
ram. Beslut som avser säkerhetsåtgärder 
och övervakning av kärntekniska 
anläggningar ligger även i fortsättningen 
helt på operatörerna och de nationella 
myndigheterna”.

(7) I rådets slutsatser av den 8 maj 2007 
om kärnsäkerhet och säker hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall34

betonas att ”kärnsäkerhet är ett nationellt 
ansvar som vid behov utövas inom EU:s 
ram. Beslut som avser säkerhetsåtgärder 
och övervakning av kärntekniska 
anläggningar ligger även i fortsättningen 
helt på operatörerna och de nationella 
myndigheterna”. I Europaparlamentets 
resolution av den 14 mars 2013 om 
risk- och säkerhetsbedömningar 
(”stresstester”) av kärnkraftverk i 
Europeiska unionen och därmed 
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förbunden verksamhet krävs att det 
fastställs och genomförs bindande 
kärnsäkerhetsnormer.

__________________ __________________
34 Coreper antog slutsatserna (dok. ref. 
8784/07) den 25 april 2007 och rådet 
(ekonomiska och finansiella frågor) den 
8 maj 2007.

34 Coreper antog slutsatserna (dok. ref. 
8784/07) den 25 april 2007 och rådet 
(ekonomiska och finansiella frågor) den 
8 maj 2007.

Or. de

Ändringsförslag 47
Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Europaparlamentet påminner om att 
katastrofen i Fukushima åter gjorde det 
smärtsamt tydligt att det inte finns något 
sådant som riskfria kärnkraftverk. Det 
går därför inte att med säkerhet förhindra 
allvarliga olyckor i framtiden inom eller 
utanför EU:s gränser.

Or. en

Ändringsförslag 48
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan 
under 2011 riktade på nytt hela världens 
uppmärksamhet mot de åtgärder som krävs 
för att minimera riskerna och säkerställa 
högsta tänkbara kärnsäkerhetsnivåer. På 
grundval av ett mandat från Europeiska 

(9) Kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan 
under 2011 riktade på nytt hela världens 
uppmärksamhet mot de åtgärder som krävs 
för att minimera riskerna och säkerställa 
högsta tänkbara kärnsäkerhetsnivåer. På 
grundval av ett mandat från Europeiska 
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rådet i mars 201136 har kommissionen, 
tillsammans med europeiska 
högnivågruppen för kärnsäkerhet och 
avfallshantering (Ensreg), genomfört 
omfattande risk- och säkerhetsbedömning 
av kärnkraftverk (s.k. stresstester) inom 
hela EU. Resultaten av bedömningarna 
visade att kärnsäkerhet och branschpraxis i 
deltagarländerna skulle kunna förbättras på 
flera punkter37.

rådet i mars 201136 har kommissionen, 
tillsammans med europeiska 
högnivågruppen för kärnsäkerhet och 
avfallshantering (Ensreg), genomfört 
omfattande risk- och säkerhetsbedömning 
av kärnkraftverk (s.k. stresstester) inom 
hela EU. Resultaten av bedömningarna 
visade att kärnsäkerhet och branschpraxis i 
deltagarländerna skulle kunna förbättras på 
flera punkter37. I Europaparlamentets 
resolution av den 14 mars 2013 om 
risk- och säkerhetsbedömningar 
(”stresstester”) av kärnkraftverk i 
Europeiska unionen och därmed 
förbunden verksamhet framhåller 
parlamentet att stresstesterna visat att det 
behövs anläggningsspecifika 
säkerhetsförbättringar vid praktiskt taget 
alla kärnkraftverk och kräver att de 
nödvändiga förbättringsåtgärderna 
skyndsamt genomförs, samt att 
parlamentet årligen ska informeras och 
rådfrågas om resultat, åtgärder och 
planer på kärnsäkerhetens område.

__________________ __________________
36 Europeiska rådet, EUCO 10/1/11. 36 Europeiska rådet, 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

Ändringsförslag 49
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan 
under 2011 riktade på nytt hela världens 
uppmärksamhet mot de åtgärder som krävs 

(9) Kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan 
under 2011 riktade på nytt hela världens 
uppmärksamhet mot de åtgärder som krävs 
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för att minimera riskerna och säkerställa 
högsta tänkbara kärnsäkerhetsnivåer. På 
grundval av ett mandat från Europeiska 
rådet i mars 201136 har kommissionen, 
tillsammans med europeiska 
högnivågruppen för kärnsäkerhet och 
avfallshantering (Ensreg), genomfört
omfattande risk- och säkerhetsbedömning 
av kärnkraftverk (s.k. stresstester) inom 
hela EU. Resultaten av bedömningarna 
visade att kärnsäkerhet och branschpraxis i 
deltagarländerna skulle kunna förbättras 
på flera punkter37.

för att undanröja riskerna och säkerställa 
maximala kärnsäkerhetsnivåer. På 
grundval av ett mandat från Europeiska 
rådet i mars 201136 har kommissionen, 
tillsammans med europeiska 
högnivågruppen för kärnsäkerhet och 
avfallshantering (Ensreg), genomfört 
omfattande risk- och säkerhetsbedömning 
av kärnkraftverk (s.k. stresstester) inom 
hela EU. Resultaten av bedömningarna 
visade att kärnsäkerhet och branschpraxis i 
deltagarländerna behöver förbättras på 
flera punkter37.

__________________ __________________
36 Europeiska rådet, EUCO 10/1/11. 36 Europeiska rådet, 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. fr

Ändringsförslag 50
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Europaparlamentet betonar att 
stresstesterna endast omfattar bedömning 
av vissa på förhand överenskomna risker 
och att risker såsom sekundära händelser, 
materialförslitning, den mänskliga 
faktorn, specifika brister inom 
reaktorkärlen med mera inte beaktades. 
Parlamentet betonar därför att inte ens ett 
framgångsrikt stresstest är någon garanti 
för att ett kärnkraftverk är säkert.

Or. en
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Ändringsförslag 51
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Europaparlamentet betonar att 
resultaten av stresstesterna förlorar det 
mesta av sitt värde när de inte följs av 
lämpliga åtgärder. Parlamentet påminner 
dock om att beslutet om huruvida man ska 
agera utifrån negativa resultat i 
stresstesterna ligger helt hos 
medlemsstaterna. Om de baserar sin 
analys på andra faktorer än att enbart nå 
högsta möjliga säkerhet när de beslutar 
om vilka åtgärder som ska vidtas, 
undergrävs det fördelaktiga syftet med 
stresstesterna.

Or. en

Ändringsförslag 52
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) En stark och oberoende behörig 
tillsynsmyndighet är ett grundläggande 
villkor för ett fungerande europeiskt 
ramverk för kärnsäkerhet. Att den är 
oberoende och utövar sina befogenheter på 
ett opartiskt och öppet sätt är avgörande 
faktorer för att säkerställa en hög 
kärnsäkerhetsnivå. Objektiva tillsynsbeslut 
och verkställighetsåtgärder bör fattas och 
genomföras utan någon otillbörlig yttre 
påverkan som kan påverka säkerheten, 
såsom påverkan till följd av förändrade 
politiska, ekonomiska eller samhälleliga 
villkor eller påtryckningar från ministerier 

(15) En stark och oberoende behörig 
tillsynsmyndighet är ett grundläggande 
villkor för ett fungerande europeiskt 
ramverk för kärnsäkerhet. Att den är 
oberoende och utövar sina befogenheter på 
ett opartiskt och öppet sätt är avgörande 
faktorer för att säkerställa en hög 
kärnsäkerhetsnivå. Objektiva tillsynsbeslut 
och verkställighetsåtgärder bör fattas och 
genomföras utan någon otillbörlig yttre 
påverkan som kan påverka säkerheten, 
såsom påverkan till följd av förändrade 
politiska, ekonomiska eller samhälleliga 
villkor eller påtryckningar från ministerier 
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eller andra offentliga eller privata organ. 
De negativa konsekvenserna av bristande 
oberoende blev tydliga i samband med 
olyckan i Fukushima. Bestämmelserna i 
direktiv 2009/71/Euratom om funktionellt 
åtskilda tillsynsmyndigheter bör stärkas för 
att säkerställa tillsynsmyndigheternas 
faktiska oberoende och garantera att de har 
tillgång till lämpliga metoder och 
befogenheter för att i vederbörlig ordning 
kunna fullgöra sitt uppdrag. I synnerhet 
tillsynsmyndigheten bör ha tillräckliga 
rättsliga befogenheter, personalresurser och 
finansiella medel för att i vederbörliga
ordning kunna fullgöra sitt uppdrag. De 
skärpta krav som syftar till att garantera ett 
oberoende fullgörande av 
tillsynsuppgifterna får emellertid inte 
påverka ett nära samarbete, när så är 
lämpligt, med andra berörda nationella 
myndigheter, eller påverka de allmänna 
politiska riktlinjer som regeringen utfärdat 
och som inte avser tillsynsskyldigheter och 
tillsynsbefogenheter.

eller andra offentliga eller privata organ. 
De negativa konsekvenserna av bristande 
oberoende blev tydliga i samband med 
olyckan i Fukushima. Bestämmelserna i 
direktiv 2009/71/Euratom om funktionellt 
åtskilda tillsynsmyndigheter bör stärkas för 
att säkerställa tillsynsmyndigheternas 
faktiska oberoende och garantera att de har 
tillgång till lämpliga metoder och 
befogenheter för att i vederbörlig ordning 
kunna fullgöra sitt uppdrag. I synnerhet 
tillsynsmyndigheten bör ha tillräckliga 
rättsliga befogenheter, personalresurser och 
finansiella medel för att i vederbörlig
ordning kunna fullgöra sitt uppdrag. De 
skärpta krav som syftar till att garantera ett 
oberoende fullgörande av 
tillsynsuppgifterna får emellertid inte 
påverka ett nära samarbete, när så är 
lämpligt, med andra berörda nationella 
myndigheter och 
Europeiska kommissionen, eller påverka 
de allmänna politiska riktlinjer som 
regeringen utfärdat och som inte
undergräver den nationella myndighetens
tillsynsskyldigheter och 
tillsynsbefogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 53
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) En stark och oberoende behörig 
tillsynsmyndighet är ett grundläggande 
villkor för ett fungerande europeiskt 
ramverk för kärnsäkerhet. Att den är 
oberoende och utövar sina befogenheter på 
ett opartiskt och öppet sätt är avgörande 

(15) En stark och oberoende behörig 
tillsynsmyndighet är ett grundläggande 
villkor för ett fungerande europeiskt 
ramverk för kärnsäkerhet. Att den är 
politiskt, juridiskt, administrativt och 
finansiellt oberoende och utövar sina 
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faktorer för att säkerställa en hög 
kärnsäkerhetsnivå. Objektiva tillsynsbeslut 
och verkställighetsåtgärder bör fattas och 
genomföras utan någon otillbörlig yttre 
påverkan som kan påverka säkerheten, 
såsom påverkan till följd av förändrade 
politiska, ekonomiska eller samhälleliga 
villkor eller påtryckningar från ministerier 
eller andra offentliga eller privata organ. 
De negativa konsekvenserna av bristande 
oberoende blev tydliga i samband med 
olyckan i Fukushima. Bestämmelserna i 
direktiv 2009/71/Euratom om funktionellt 
åtskilda tillsynsmyndigheter bör stärkas för 
att säkerställa tillsynsmyndigheternas 
faktiska oberoende och garantera att de har 
tillgång till lämpliga metoder och 
befogenheter för att i vederbörlig ordning 
kunna fullgöra sitt uppdrag. I synnerhet 
tillsynsmyndigheten bör ha tillräckliga 
rättsliga befogenheter, personalresurser och 
finansiella medel för att i vederbörliga
ordning kunna fullgöra sitt uppdrag. De 
skärpta krav som syftar till att garantera ett 
oberoende fullgörande av 
tillsynsuppgifterna får emellertid inte 
påverka ett nära samarbete, när så är 
lämpligt, med andra berörda nationella 
myndigheter, eller påverka de allmänna 
politiska riktlinjer som regeringen utfärdat 
och som inte avser tillsynsskyldigheter och 
tillsynsbefogenheter.

befogenheter på ett opartiskt och öppet sätt 
är avgörande faktorer för att säkerställa en 
hög kärnsäkerhetsnivå. Objektiva 
tillsynsbeslut och verkställighetsåtgärder 
bör fattas och genomföras utan någon yttre 
påverkan som kan påverka säkerheten, 
såsom påverkan till följd av förändrade 
politiska, ekonomiska eller samhälleliga 
villkor eller påtryckningar från ministerier 
eller andra offentliga eller privata organ. 
De negativa konsekvenserna av bristande 
oberoende blev tydliga i samband med 
olyckan i Fukushima. Bestämmelserna i 
direktiv 2009/71/Euratom om funktionellt 
åtskilda tillsynsmyndigheter bör stärkas för 
att säkerställa tillsynsmyndigheternas 
faktiska oberoende och garantera att de har 
tillgång till lämpliga metoder och 
befogenheter för att i vederbörlig ordning 
kunna fullgöra sitt uppdrag. I synnerhet 
tillsynsmyndigheten bör ha tillräckliga 
rättsliga befogenheter, däribland
befogenhet att ålägga sanktioner,
personalresurser och finansiella medel för 
att i vederbörlig ordning kunna fullgöra sitt 
uppdrag. De skärpta krav som syftar till att 
garantera ett oberoende fullgörande av 
tillsynsuppgifterna får emellertid inte 
påverka ett nära samarbete, när så är 
lämpligt, med andra berörda nationella 
myndigheter, eller påverka de allmänna 
politiska riktlinjer som regeringen utfärdat 
och som inte avser tillsynsskyldigheter och 
tillsynsbefogenheter.

Or. fr

Ändringsförslag 54
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Vid genomförandet av (17) Vid genomförandet av 
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infrastrukturprojekt som kan påverka 
kärnsäkerheten vid kärntekniska 
anläggningar, bör lämpliga nationella 
mekanismer för samråd med nationella 
tillsynsmyndigheter och allmänheten finnas 
och omfattande hänsyn tas till deras 
synpunkter.

infrastrukturprojekt som kan påverka 
kärnsäkerheten vid kärntekniska 
anläggningar, bör lämpliga nationella och 
europeiska mekanismer för samråd med 
nationella tillsynsmyndigheter, oberoende 
internationella experter och allmänheten 
finnas och omfattande hänsyn tas till deras 
synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 55
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Konsekvenserna av en 
kärnenergiolycka kan sprida sig bortom de 
nationella gränserna, och därför behövs
uppmuntran av nära samarbete, 
samordning och informationsutbyte mellan 
tillsynsmyndigheter i grannländer eller 
mellan länder i en och samma region, 
oavsett om dessa driver kärntekniska 
anläggningar eller ej. I detta avseende bör 
medlemsstaterna säkerställa att lämpliga 
åtgärder har vidtagits för att underlätta ett 
sådant samarbete i kärnsäkerhetsfrågor 
med gränsöverskridande effekter, även 
med tredjeländer. Strävan bör vara 
synergier med civilskyddsmekanismen för 
unionen41 som har till syfte att stödja, 
samordna och komplettera 
medlemsstaternas åtgärder på 
civilskyddsområdet så att de system för 
förebyggande, beredskap och insatser som 
utnyttjas vid naturkatastrofer och 
katastrofer orsakade av människor kan 
fungera bättre.

(21) Konsekvenserna av en 
kärnenergiolycka kan sprida sig bortom de 
nationella gränserna, och därför behöver 
en skyldighet föreligga till nära samarbete, 
samordning och informationsutbyte mellan 
tillsynsmyndigheter i grannländer eller 
mellan länder i en och samma region, 
oavsett om dessa driver kärntekniska 
anläggningar eller ej. I detta avseende bör 
medlemsstaterna säkerställa att lämpliga 
åtgärder har vidtagits för att underlätta ett 
sådant samarbete i kärnsäkerhetsfrågor 
med gränsöverskridande effekter, även 
med tredjeländer. Strävan bör vara 
synergier med civilskyddsmekanismen för
unionen41 som har till syfte att stödja, 
samordna och komplettera 
medlemsstaternas åtgärder på 
civilskyddsområdet så att de system för 
förebyggande, beredskap och insatser som 
utnyttjas vid naturkatastrofer och 
katastrofer orsakade av människor kan 
fungera bättre.

__________________ __________________
41 Kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets beslut om 

41 Kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets beslut om 



AM\1019806SV.doc 17/108 PE529.779v01-00

SV

en civilskyddsmekanism för unionen –
COM(2011)0934 slutlig.

en civilskyddsmekanism för unionen –
COM(2011)0934 slutlig.

Or. en

Ändringsförslag 56
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att säkerställa att lämpliga 
färdigheter förvärvas och att en tillräckligt 
hög kompetensnivå uppnås och 
upprätthålls, bör samtliga parter säkerställa 
att all personal (även underleverantörer) 
som har uppgifter med koppling till 
antingen kärnsäkerheten vid kärntekniska 
anläggningar eller beredskap och insatser 
på plats i nödsituationer, kontinuerligt 
fortbildas. För att göra detta krävs det att 
fortbildningsprogram och 
fortbildningsplaner utarbetas, att 
förfaranden för regelbunden översyn och 
uppdatering av fortbildningsprogrammen 
införs samt att anslag till fortbildning 
tillhandahålls.

(22) För att säkerställa att lämpliga 
färdigheter förvärvas och att en tillräckligt 
hög kompetensnivå uppnås och 
upprätthålls, bör samtliga parter säkerställa 
att all personal (även underleverantörer) 
som har uppgifter med koppling till 
antingen kärnsäkerheten vid kärntekniska 
anläggningar eller beredskap och insatser 
på plats i nödsituationer, kontinuerligt 
fortbildas. För att göra detta krävs det att 
fortbildningsprogram och 
fortbildningsplaner utarbetas, att det införs
förfaranden för regelbunden översyn och 
uppdatering av fortbildningsprogrammen 
genom kunskapsutbyte mellan länder 
inom och utanför EU samt att anslag till 
fortbildning tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 57
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) En annan viktig lärdom av 
kärnkraftsolyckan i Fukushima är vikten av 
ökad öppenhet kring kärnsäkerhetsfrågor. 

(23) En annan viktig lärdom av 
kärnkraftsolyckan i Fukushima är vikten av 
ökad öppenhet kring kärnsäkerhetsfrågor. 
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Öppenhet är också en viktig faktor för att 
tillsynsmyndigheten ska kunna fatta beslut 
på ett mer oberoende sätt. Därför bör 
nuvarande bestämmelser i 
direktiv 2009/71/Euratom om vilken 
information som ska lämnas till 
allmänheten bli mer specifika i fråga om 
vilken typ av information som ska 
tillhandahållas av den behöriga 
tillsynsmyndigheten och tillståndshavaren 
samt inom vilka tidsramar. I detta syfte bör 
det exempelvis fastställas vilken typ av 
information som åtminstone ska 
tillhandahållas av den behöriga 
tillsynsmyndigheten och tillståndshavaren 
som en del av deras övergripande 
öppenhetsstrategier. Informationen bör 
tillhandahållas i god tid, särskilt i samband 
med onormala händelser och olyckor. 
Resultaten av de regelbundna 
säkerhetsgranskningarna och 
internationella inbördes granskningar bör 
också offentliggöras.

Öppenhet är också en viktig faktor för att 
tillsynsmyndigheten ska kunna fatta beslut 
på ett mer oberoende sätt. Därför bör 
nuvarande bestämmelser i 
direktiv 2009/71/Euratom om vilken 
information som ska lämnas till 
allmänheten bli mer specifika i fråga om 
vilken typ av information som ska 
tillhandahållas av den behöriga 
tillsynsmyndigheten och tillståndshavaren 
samt inom vilka tidsramar. I detta syfte bör 
det exempelvis fastställas vilken typ av 
information som åtminstone ska 
tillhandahållas av den behöriga 
tillsynsmyndigheten och tillståndshavaren 
som en del av deras övergripande 
öppenhetsstrategier. Informationen bör 
tillhandahållas i god tid, särskilt i samband 
med onormala händelser och olyckor. 
Resultaten av de regelbundna 
säkerhetsgranskningarna och 
internationella inbördes granskningar bör 
också offentliggöras. 
I Europaparlamentets resolution av den 
14 mars 2013 om risk- och 
säkerhetsbedömningar (”stresstester”) av 
kärnkraftverk i Europeiska unionen och 
därmed förbunden verksamhet krävs att 
unionsmedborgarna fullständigt ska 
informeras och rådfrågas om 
kärnsäkerhet i unionen.

Or. de

Ändringsförslag 58
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) En annan viktig lärdom av 
kärnkraftsolyckan i Fukushima är vikten av 

(23) En annan viktig lärdom av 
kärnkraftsolyckan i Fukushima är vikten av 
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ökad öppenhet kring kärnsäkerhetsfrågor. 
Öppenhet är också en viktig faktor för att 
tillsynsmyndigheten ska kunna fatta beslut 
på ett mer oberoende sätt. Därför bör
nuvarande bestämmelser i 
direktiv 2009/71/Euratom om vilken 
information som ska lämnas till 
allmänheten bli mer specifika i fråga om 
vilken typ av information som ska 
tillhandahållas av den behöriga 
tillsynsmyndigheten och tillståndshavaren 
samt inom vilka tidsramar. I detta syfte bör 
det exempelvis fastställas vilken typ av 
information som åtminstone ska 
tillhandahållas av den behöriga 
tillsynsmyndigheten och tillståndshavaren 
som en del av deras övergripande 
öppenhetsstrategier. Informationen bör 
tillhandahållas i god tid, särskilt i samband 
med onormala händelser och olyckor. 
Resultaten av de regelbundna 
säkerhetsgranskningarna och 
internationella inbördes granskningar bör 
också offentliggöras.

ökad öppenhet kring kärnsäkerhetsfrågor. 
Öppenhet är också en viktig faktor för att 
främja och garantera att 
tillsynsmyndigheten ska kunna fatta beslut 
på ett oberoende sätt. Därför bör nuvarande 
bestämmelser i direktiv 2009/71/Euratom 
om vilken information som ska lämnas till 
allmänheten bli mer specifika i fråga om 
vilken typ av information som ska 
tillhandahållas av den behöriga 
tillsynsmyndigheten och tillståndshavaren 
samt inom vilka tidsramar. I detta syfte bör 
det exempelvis fastställas vilken typ av 
information som åtminstone ska 
tillhandahållas av den behöriga 
tillsynsmyndigheten och tillståndshavaren 
som en del av deras övergripande 
öppenhetsstrategier. Informationen bör 
tillhandahållas i realtid, särskilt i samband 
med onormala händelser, incidenter och 
olyckor. Resultaten av de regelbundna 
säkerhetsgranskningarna och 
internationella inbördes granskningar bör 
också offentliggöras, liksom även 
operatörernas svar på 
rekommendationerna från de nationella 
tillsynsmyndigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 59
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Öppenhetskraven i detta direktiv är ett 
komplement till dem i gällande 
Euratomlagstiftning. Enligt 
rådets beslut 87/600/Euratom av den 
14 december 1987 om en 
gemenskapsordning för ett snabbt 
informationsutbyte i händelse av en 
nödsituation som medför risk för 

(24) Öppenhetskraven i detta direktiv är ett 
komplement till dem i gällande 
Euratomlagstiftning. Enligt 
rådets beslut 87/600/Euratom av den 
14 december 1987 om en 
gemenskapsordning för ett snabbt 
informationsutbyte i händelse av en 
nödsituation som medför risk för 
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strålning42 åläggs medlemsstaterna vissa 
skyldigheter att meddela och informera 
kommissionen och andra medlemsstater i 
händelse av en radiologisk nödsituation på 
deras territorium, medan medlemsstaterna 
enligt rådets direktiv 89/618/Euratom av 
den 27 november 198943 är skyldiga att 
informera allmänheten om 
hälsoskyddsåtgärder och förhållningsregler 
i händelse av en nödsituation som medför 
risk för strålning, och i förväg och 
fortlöpande informera den del av 
befolkningen som troligen kommer att 
beröras i händelse av en sådan 
nödsituation. Utöver den information som 
måste tillhandahållas i ett sådant fall ska 
medlemsstaterna enligt detta direktiv införa 
lämpliga bestämmelser om öppenhet, med 
skyndsamt och regelbundet uppdaterad 
spridning av information för att säkerställa 
att anställda och allmänhet hålls 
informerade om alla händelser med 
koppling till kärnsäkerheten, även 
onormala händelser eller olyckstillstånd. 
Dessutom bör allmänheten ges möjlighet 
att aktivt delta i tilldelningen av tillstånd 
för kärntekniska anläggningar, och den 
behöriga tillsynsmyndigheten bör kunna 
tillhandahålla alla säkerhetsrelaterade 
uppgifter självständigt, utan krav på 
förhandsmedgivande från något annat 
offentligt eller privat organ.

strålning42 åläggs medlemsstaterna vissa 
skyldigheter att meddela och informera 
kommissionen och andra medlemsstater i 
händelse av en radiologisk nödsituation på 
deras territorium, medan medlemsstaterna 
enligt rådets direktiv 89/618/Euratom av 
den 27 november 198943 är skyldiga att 
informera allmänheten om 
hälsoskyddsåtgärder och förhållningsregler 
i händelse av en nödsituation som medför 
risk för strålning, och i förväg och 
fortlöpande informera den del av 
befolkningen som troligen kommer att 
beröras i händelse av en sådan 
nödsituation. Utöver den information som 
måste tillhandahållas i ett sådant fall ska 
medlemsstaterna enligt detta direktiv införa 
lämpliga bestämmelser om öppenhet, med 
skyndsamt och regelbundet uppdaterad 
spridning av information för att säkerställa 
att anställda och allmänhet hålls 
informerade om alla händelser med 
koppling till kärnsäkerheten, även 
onormala händelser eller olyckstillstånd.

__________________ __________________
42 EUT L 371, 30.12.1987, s. 76. 42 EUT L 371, 30.12.1987, s. 76.
43 EGT L 357, 7.12.1989, s. 31. 43 EGT L 357, 7.12.1989, s. 31.

Or. en

Ändringsförslag 60
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage
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Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Öppenhetskraven i detta direktiv är ett 
komplement till dem i gällande 
Euratomlagstiftning. Enligt rådets 
beslut 87/600/Euratom av den 14 december 
1987 om en gemenskapsordning för ett 
snabbt informationsutbyte i händelse av en 
nödsituation som medför risk för 
strålning42 åläggs medlemsstaterna vissa 
skyldigheter att meddela och informera 
kommissionen och andra medlemsstater i 
händelse av en radiologisk nödsituation på 
deras territorium, medan medlemsstaterna 
enligt rådets direktiv 89/618/Euratom av 
den 27 november 198943 är skyldiga att 
informera allmänheten om 
hälsoskyddsåtgärder och förhållningsregler 
i händelse av en nödsituation som medför 
risk för strålning, och i förväg och 
fortlöpande informera den del av 
befolkningen som troligen kommer att 
beröras i händelse av en sådan 
nödsituation. Utöver den information som 
måste tillhandahållas i ett sådant fall ska 
medlemsstaterna enligt detta direktiv införa 
lämpliga bestämmelser om öppenhet, med 
skyndsamt och regelbundet uppdaterad 
spridning av information för att säkerställa 
att anställda och allmänhet hålls 
informerade om alla händelser med 
koppling till kärnsäkerheten, även 
onormala händelser eller olyckstillstånd. 
Dessutom bör allmänheten ges möjlighet 
att aktivt delta i tilldelningen av tillstånd 
för kärntekniska anläggningar, och den 
behöriga tillsynsmyndigheten bör kunna 
tillhandahålla alla säkerhetsrelaterade 
uppgifter självständigt, utan krav på 
förhandsmedgivande från något annat 
offentligt eller privat organ.

(24) Öppenhetskraven i detta direktiv är ett 
komplement till dem i gällande 
Euratomlagstiftning. Enligt rådets 
beslut 87/600/Euratom av den 14 december 
1987 om en gemenskapsordning för ett 
snabbt informationsutbyte i händelse av en 
nödsituation som medför risk för 
strålning42 åläggs medlemsstaterna vissa 
skyldigheter att meddela och informera 
kommissionen och andra medlemsstater i 
händelse av en radiologisk nödsituation på 
deras territorium, medan medlemsstaterna 
enligt rådets direktiv 89/618/Euratom av 
den 27 november 198943 är skyldiga att 
informera allmänheten om 
hälsoskyddsåtgärder och förhållningsregler 
i händelse av en nödsituation som medför 
risk för strålning, och i förväg och 
fortlöpande informera den del av 
befolkningen som troligen kommer att 
beröras i händelse av en sådan 
nödsituation. Utöver den information som 
måste tillhandahållas i ett sådant fall ska 
medlemsstaterna enligt detta direktiv införa 
lämpliga bestämmelser om öppenhet, med i 
realtid uppdaterad spridning av 
information för att säkerställa att anställda 
och allmänhet hålls informerade om alla 
händelser med koppling till 
kärnsäkerheten, även onormala händelser, 
incidenter eller olyckstillstånd. Dessutom 
bör allmänheten ges möjlighet att aktivt 
delta i tilldelningen av tillstånd för 
kärntekniska anläggningar och ändringar 
gällande dessa, och den behöriga 
tillsynsmyndigheten bör kunna 
tillhandahålla alla säkerhetsrelaterade 
uppgifter självständigt, utan krav på 
förhandsmedgivande från något annat 
offentligt eller privat organ. Europeiska 
kommissionen och medlemsstaterna bör 
se till att civilsamhället deltar i samråds-
och beslutsprocesserna.
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__________________ __________________
42 EGT L 371, 30.12.1987, s. 76. 42 EGT L 371, 30.12.1987, s. 76.
43 EGT L 357, 7.12.1989, s. 31. 43 EGT L 357, 7.12.1989, s. 31.

Or. fr

Ändringsförslag 61
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Genom direktiv 2009/71/Euratom 
inrättas en rättsligt bindande 
gemenskapsram som ska ligga till grund 
för det rättsliga, administrativa och 
organisatoriska systemet på 
kärnsäkerhetsområdet. Det innehåller inga 
särskilda krav med avseende på 
kärntekniska anläggningar. Med hänsyn till 
de tekniska framsteg som gjorts av IAEA, 
och den västeuropeiska sammanslutningen 
av tillsynsmyndigheter på kärnsäkerhetens 
område (Wenra) och andra källor till 
kunskap, t.ex. erfarenheterna från 
stresstesterna och utredningarna efter 
kärnkraftsolyckan i Fukushima, bör 
direktiv 2009/71/Euratom ändras så att 
gemenskapens kärnsäkerhetsmål gäller 
samtliga faser av den kärntekniska 
anläggningens livscykel (lokalisering, 
utformning, uppförande, idrifttagning, drift 
och avveckling).

(25) Genom direktiv 2009/71/Euratom 
inrättas en rättsligt bindande 
gemenskapsram som ska ligga till grund 
för det rättsliga, administrativa och 
organisatoriska systemet på 
kärnsäkerhetsområdet. Det innehåller inga 
särskilda krav med avseende på 
kärntekniska anläggningar. Med hänsyn till 
de tekniska framsteg som gjorts av IAEA, 
och den västeuropeiska sammanslutningen 
av tillsynsmyndigheter på kärnsäkerhetens 
område (Wenra) och andra källor till 
kunskap, t.ex. erfarenheterna från 
stresstesterna och utredningarna efter 
kärnkraftsolyckan i Fukushima, bör 
direktiv 2009/71/Euratom ändras så att 
gemenskapens kärnsäkerhetsmål på 
rättsligt bindande sätt gäller samtliga faser 
av den kärntekniska anläggningens 
livscykel (lokalisering, utformning, 
uppförande, idrifttagning, drift och 
avveckling).

Or. de

Ändringsförslag 62
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage



AM\1019806SV.doc 23/108 PE529.779v01-00

SV

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Med hjälp av metoder som beaktar 
riskerna undersöks sannolikheten för varje 
enskild händelse i en händelsekedja som 
kan leda eller bidra till en olycka med 
eventuella konsekvenser. Svaren kan 
användas för att vinna insikter om 
konstruktionens starka och svaga sidor 
samt om driften av en kärnteknisk 
anläggning, varigenom bestämmelserna 
och tillsynsorganens uppmärksamhet kan 
inriktas på de områden där den största 
säkerhetsvinsten vid en kärnteknisk 
anläggning kan uppnås. Tillståndshavare 
och behöriga tillsynsmyndigheter runtom 
i världen har under de senaste årtiondena 
investerat avsevärda resurser i att 
utveckla probabilistiska säkerhetsanalyser 
för kärntekniska anläggningar, särskilt 
för kärnkraftverk och forskningsreaktorer; 
dessa insikter kan nu användas till att öka 
säkerheten vid de kärntekniska 
anläggningarna med beaktande av 
riskerna, samtidigt som de drivs på det 
mest effektiva sättet.

(26) Med hjälp av metoder som beaktar 
riskerna undersöks sannolikheten för varje 
enskild händelse i en händelsekedja som 
kan leda eller bidra till en olycka med 
eventuella konsekvenser. Mot bakgrund av 
orsakerna till kärnkraftskatastrofen i 
Fukushima bör utvärderingsmetoderna 
syfta till att studera och beakta 
riskfaktorer i kombination, och inte 
enbart isolerade riskfaktorer. Svaren kan 
användas för att vinna insikter om 
konstruktionens starka och svaga sidor 
samt om driften av en kärnteknisk 
anläggning, varigenom bestämmelserna 
och tillsynsorganens uppmärksamhet kan 
inriktas på de områden där den största 
säkerhetsvinsten vid en kärnteknisk 
anläggning kan uppnås. Det krävs dock 
mycket hög grad av tillförlitlighet för ett 
komplext, interaktivt och tätt kopplat 
kärnkraftverk, med flera reaktorer i drift 
med olika utformning och konfiguration. 
På grund av deras komplexitet och de 
fysiska villkoren under reaktordriften, är 
förståelsen av reaktorernas utformning 
och drift aldrig heltäckande. Eftersom 
systemkomponenter och externa 
händelser kan samverka på oförutsedda 
sätt, är det dessutom inte möjligt att 
förutse alla möjliga typer av fel. 
Följaktligen är numeriska uppskattningar 
av sannolikheten för allvarliga olyckor 
mycket osäkra. Givet misslyckandet med 
att planera för mängden oväntade olyckor 
som går utöver den grundläggande 
utformningen (såsom Fukushima och alla 
andra allvarliga olyckor dessförinnan), 
har tillsynsorganens tonvikt på 
riskbaserade sannolikhetsbedömningar 
visat sig vara mycket begränsad. Det är 
hög tid att brådskande ompröva detta 
tillvägagångssätt och dess faktiska 
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tillämpning.

Or. xm

Ändringsförslag 63
Bernd Lange

Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Åldrande säkerhetsrelaterade 
strukturer, system och komponenter i en 
kärnteknisk anläggning, och särskilt 
försprödning av de delar som av praktiska 
skäl är svåra att ersätta, såsom 
reaktortryckkärl, innebär en naturlig gräns 
för godtagbar fortsatt drift. Från såväl 
säkerhetsteknisk som ekonomisk synpunkt 
är gränsen för den operativa livslängden 
vanligtvis 40 år efter det kommersiella 
idrifttagandet, och om livslängden hos ett 
befintligt kärnkraftverk förlängs, bör 
medlemsstaterna därför säkerställa att 
arbetstagare och allmänhet inte utsätts för 
ytterligare risker. Därför bör 
direktiv 2009/71/Euratom ändras för att 
inbegripa nya gemenskapsomfattande 
säkerhetsmål som ska uppfyllas av 
tillsynsmyndigheterna och av 
tillståndshavarna, om det blir fråga om att 
förlänga livslängden hos befintliga 
kärnkraftverk.

(27) Åldrande säkerhetsrelaterade 
strukturer, system och komponenter i en 
kärnteknisk anläggning, och särskilt 
försprödning av de delar som av praktiska 
skäl är svåra att ersätta, såsom 
reaktortryckkärl, innebär en naturlig gräns 
för godtagbar fortsatt drift. Från såväl 
säkerhetsteknisk som ekonomisk synpunkt 
är gränsen för den operativa livslängden 
vanligtvis 40 år efter det kommersiella 
idrifttagandet, och om livslängden hos ett 
befintligt kärnkraftverk förlängs, bör 
medlemsstaterna därför säkerställa att 
arbetstagare och allmänhet inte utsätts för 
ytterligare risker. Därför bör 
direktiv 2009/71/Euratom ändras för att 
inbegripa nya gemenskapsomfattande och 
rättsligt bindande säkerhetsmål som ska 
uppfyllas av tillsynsmyndigheterna och av 
tillståndshavarna, om det blir fråga om att 
förlänga livslängden hos befintliga 
kärnkraftverk. Kommissionen ska se till att 
lönsamheten av moderniseringsåtgärder 
prövas mycket noga mot bakgrund av de 
potentiella riskerna och att 
EU-finansierade åtgärder för främjandet 
av kärnsäkerheten endast går till 
säkerhetsförbättringar och inte till 
modernisering av gamla kärnkraftverk i 
syfte att förlänga driftstiden. 

Or. de
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Ändringsförslag 64
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Åldrande säkerhetsrelaterade 
strukturer, system och komponenter i en 
kärnteknisk anläggning, och särskilt 
försprödning av de delar som av praktiska 
skäl är svåra att ersätta, såsom 
reaktortryckkärl, innebär en naturlig gräns 
för godtagbar fortsatt drift. Från såväl 
säkerhetsteknisk som ekonomisk synpunkt 
är gränsen för den operativa livslängden 
vanligtvis 40 år efter det kommersiella 
idrifttagandet, och om livslängden hos ett 
befintligt kärnkraftverk förlängs, bör 
medlemsstaterna därför säkerställa att 
arbetstagare och allmänhet inte utsätts för 
ytterligare risker. Därför bör 
direktiv 2009/71/Euratom ändras för att 
inbegripa nya gemenskapsomfattande 
säkerhetsmål som ska uppfyllas av 
tillsynsmyndigheterna och av 
tillståndshavarna, om det blir fråga om att 
förlänga livslängden hos befintliga 
kärnkraftverk.

(27) Åldrande säkerhetsrelaterade 
strukturer, system och komponenter i en 
kärnteknisk anläggning, och särskilt 
försprödning av de delar som av praktiska 
skäl är svåra att ersätta, såsom 
reaktortryckkärl, innebär en naturlig gräns 
för godtagbar fortsatt drift. Från såväl 
säkerhetsteknisk som ekonomisk synpunkt 
är gränsen för den operativa livslängden
vanligtvis 40 år efter det kommersiella 
idrifttagandet, och om livslängden hos ett 
befintligt kärnkraftverk förlängs, bör 
medlemsstaterna därför säkerställa att 
arbetstagare och allmänhet inte utsätts för 
ytterligare risker. Därför bör 
direktiv 2009/71/Euratom ändras för att 
inbegripa nya gemenskapsomfattande 
säkerhetsmål som ska uppfyllas av 
tillsynsmyndigheterna och av 
tillståndshavarna, om det blir fråga om att 
förlänga livslängden hos befintliga 
kärnkraftverk. Vid begäran om 
förlängning av livslängden bör den 
kärntekniska anläggningen uppfylla 
samma säkerhetskrav som de 
säkerhetskrav som föreskrivs för nya 
kärntekniska anläggningar. En 
övergripande maximal livslängd för 
kärntekniska anläggningar bör fastställas 
och tillämpas i alla medlemsstater för att
garantera en högre säkerhetsnivå, skapa 
enhetlighet i medlemsstaterna och bidra 
till att ge en strukturerad översikt över 
utfasningen av kärnkraftverk.

Or. en
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Ändringsförslag 65
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Åldrande säkerhetsrelaterade 
strukturer, system och komponenter i en 
kärnteknisk anläggning, och särskilt 
försprödning av de delar som av praktiska 
skäl är svåra att ersätta, såsom 
reaktortryckkärl, innebär en naturlig gräns 
för godtagbar fortsatt drift. Från såväl 
säkerhetsteknisk som ekonomisk synpunkt 
är gränsen för den operativa livslängden 
vanligtvis 40 år efter det kommersiella 
idrifttagandet, och om livslängden hos ett 
befintligt kärnkraftverk förlängs, bör 
medlemsstaterna därför säkerställa att 
arbetstagare och allmänhet inte utsätts för 
ytterligare risker. Därför bör 
direktiv 2009/71/Euratom ändras för att 
inbegripa nya gemenskapsomfattande 
säkerhetsmål som ska uppfyllas av 
tillsynsmyndigheterna och av 
tillståndshavarna, om det blir fråga om att 
förlänga livslängden hos befintliga 
kärnkraftverk.

(27) Åldrande säkerhetsrelaterade 
strukturer, system och komponenter i en 
kärnteknisk anläggning, och särskilt 
försprödning av de delar som av praktiska 
skäl är svåra att ersätta, såsom 
reaktortryckkärl, innebär en gräns för 
godtagbar fortsatt drift. Från såväl 
säkerhetsteknisk som ekonomisk synpunkt 
är gränsen för den operativa livslängden 
vanligtvis 25–40 år efter det kommersiella 
idrifttagandet. Ju äldre kärnkraftverk blir,
desto frekventare blir stängningar av 
reaktorer, vilket inverkar på materialens 
robusthet och försvagar dessa, såsom sker 
med reaktortryckkärl. Om livslängden hos 
ett befintligt kärnkraftverk förlängs, bör 
medlemsstaterna därför säkerställa att 
arbetstagare och allmänhet inte utsätts för 
ytterligare risker. Därför bör 
direktiv 2009/71/Euratom ändras för att 
inbegripa nya gemenskapsomfattande 
säkerhetsmål som ska uppfyllas av 
tillsynsmyndigheterna och av 
tillståndshavarna, om det blir fråga om att 
förlänga livslängden hos befintliga 
kärnkraftverk.

Or. fr

Ändringsförslag 66
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Skäl 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Varje ny utformning av reaktorer har 
tydliga förväntningar på sig om att redan i 
den ursprungliga utformningen ta hänsyn 
till sådant som inte beaktades vid 
utformningen av tidigare 
reaktorgenerationer. Omständigheter som 
går utöver den ursprungliga utformningen 
är olyckstillstånd som inte beaktas med 
avseende på olyckor som påverkar den 
grundläggande utformningen, men som 
beaktas i arbetet med att utforma 
anläggningen i enlighet med bästa möjliga 
bedömningsmetoder, och för vilka utsläpp 
av radioaktivt material hålls inom 
godtagbara gränser. Omständigheter som 
går utöver den ursprungliga utformningen 
kan även omfatta svåra olyckstillstånd.

(28) Varje ny utformning av reaktorer har 
tydliga förväntningar på sig om att redan i 
den ursprungliga utformningen ta hänsyn 
till sådant som inte beaktades vid 
utformningen av tidigare 
reaktorgenerationer. Omständigheter som 
går utöver den ursprungliga utformningen 
är olyckstillstånd som inte beaktas med 
avseende på olyckor som påverkar den 
grundläggande utformningen, men som 
beaktas i arbetet med att utforma 
anläggningen i enlighet med bästa möjliga 
bedömningsmetoder, och för vilka utsläpp 
av radioaktivt material hålls inom 
godtagbara gränser. Omständigheter som 
går utöver den ursprungliga utformningen 
bör även omfatta svåra olyckstillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 67
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Varje ny utformning av reaktorer har 
tydliga förväntningar på sig om att redan i 
den ursprungliga utformningen ta hänsyn 
till sådant som inte beaktades vid 
utformningen av tidigare 
reaktorgenerationer. Omständigheter som 
går utöver den ursprungliga utformningen 
är olyckstillstånd som inte beaktas med 
avseende på olyckor som påverkar den 
grundläggande utformningen, men som 
beaktas i arbetet med att utforma 
anläggningen i enlighet med bästa möjliga 
bedömningsmetoder, och för vilka utsläpp 

(28) Varje ny utformning av reaktorer har 
tydliga förväntningar på sig om att redan i 
den ursprungliga utformningen ta hänsyn 
till sådant som inte beaktades vid 
utformningen av tidigare 
reaktorgenerationer. Omständigheter som 
går utöver den ursprungliga utformningen 
är olyckstillstånd som inte beaktas med 
avseende på olyckor som påverkar den 
grundläggande utformningen, men som 
beaktas i arbetet med att utforma 
anläggningen i enlighet med bästa möjliga 
bedömningsmetoder, och för vilka utsläpp 
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av radioaktivt material hålls inom 
godtagbara gränser. Omständigheter som 
går utöver den ursprungliga utformningen 
kan även omfatta svåra olyckstillstånd.

av radioaktivt material hålls inom 
godtagbara gränser. Omständigheter som 
går utöver den ursprungliga utformningen 
bör även omfatta svåra olyckstillstånd.

Or. fr

Ändringsförslag 68
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Genom tillämpning av begreppet 
djupförsvar inom organisatorisk, 
beteenderelaterad eller 
utformningsrelaterad verksamhet med 
koppling till kärntekniska anläggningar, 
säkerställs att säkerhetsarbetet bygger på 
bestämmelser på olika men av varandra 
oberoende nivåer, vilket tack vare lämpliga 
åtgärder kompenserar för ett fel, om det 
skulle inträffa. Att de fungerar oberoende 
på respektive nivåer är avgörande för att 
djupförsvaret ska kunna förhindra olyckor 
eller, om de ändå inträffar, åtminstone 
mildra konsekvenserna.

(29) Genom tillämpning av begreppet 
djupförsvar inom organisatorisk, 
beteenderelaterad eller 
utformningsrelaterad verksamhet med 
koppling till kärntekniska anläggningar, 
säkerställs att säkerhetsarbetet bygger på 
bestämmelser på olika men av varandra 
oberoende nivåer, så att ett fel skulle 
upptäckas och kompenseras eller rättas 
till genom lämpliga åtgärder, om det skulle 
inträffa. Att de fungerar oberoende på 
respektive nivåer är avgörande för att 
djupförsvaret ska kunna förhindra olyckor, 
upptäcka och kontrollera avvikelser eller, 
om de ändå inträffar, åtminstone mildra 
konsekvenserna.

Or. en

Ändringsförslag 69
Sandra Kalniete

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Efter kärnkraftsolyckorna i Three Mile 
Island och Tjernobyl belyste 

(30) Efter kärnkraftsolyckorna i Three Mile 
Island och Tjernobyl belyste 
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kärnkraftsolyckan i Fukushima återigen 
den avgörande vikten av 
inneslutningsfunktionen, som är den sista 
barriären för att skydda människor och 
miljö mot radioaktiva utsläpp till följd av 
en olycka. Därför bör den som ansöker om 
tillstånd för att bygga en ny kärnkrafts-
eller forskningsreaktor kunna påvisa att 
utformningen i praktiken begränsar 
effekterna av en skada i reaktorhärden till 
inneslutningen, dvs. påvisa att ett 
radioaktivt utsläpp utanför inneslutningen 
är fysiskt omöjligt, eller att det med en hög 
grad av tillförlitlighet kan anses som 
ytterst osannolikt att ett sådant utsläpp 
skulle kunna ske.

kärnkraftsolyckan i Fukushima återigen 
den avgörande vikten av 
inneslutningsfunktionen, som är den sista 
barriären för att skydda människor och 
miljö mot radioaktiva utsläpp till följd av 
en olycka. Därför bör den som ansöker om 
tillstånd för att bygga en ny kärnkrafts-
eller forskningsreaktor kunna påvisa att 
utformningen i praktiken begränsar 
effekterna av en skada i reaktorhärden till 
inneslutningen, dvs. påvisa att ett 
radioaktivt utsläpp utanför inneslutningen 
är fysiskt omöjligt.

Or. lv

Ändringsförslag 70
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Efter kärnkraftsolyckorna i Three Mile 
Island och Tjernobyl belyste 
kärnkraftsolyckan i Fukushima återigen 
den avgörande vikten av 
inneslutningsfunktionen, som är den sista 
barriären för att skydda människor och 
miljö mot radioaktiva utsläpp till följd av 
en olycka. Därför bör den som ansöker om 
tillstånd för att bygga en ny kärnkrafts-
eller forskningsreaktor kunna påvisa att 
utformningen i praktiken begränsar 
effekterna av en skada i reaktorhärden till 
inneslutningen, dvs. påvisa att ett 
radioaktivt utsläpp utanför inneslutningen 
är fysiskt omöjligt, eller att det med en hög 
grad av tillförlitlighet kan anses som 
ytterst osannolikt att ett sådant utsläpp 
skulle kunna ske.

(30) Efter kärnkraftsolyckorna i Three Mile 
Island och Tjernobyl belyste 
kärnkraftsolyckan i Fukushima återigen 
den avgörande vikten av 
inneslutningsfunktionen, som är den sista 
barriären för att skydda människor och 
miljö mot radioaktiva utsläpp till följd av 
en olycka. Därför bör den som ansöker om 
tillstånd för att bygga en ny kärnkrafts-
eller forskningsreaktor kunna påvisa att 
utformningen i praktiken begränsar 
effekterna av en skada i reaktorhärden till 
inneslutningen, dvs. påvisa att ett 
radioaktivt utsläpp utanför inneslutningen 
är fysiskt omöjligt.
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Or. en

Ändringsförslag 71
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Efter kärnkraftsolyckorna i Three Mile 
Island och Tjernobyl belyste 
kärnkraftsolyckan i Fukushima återigen 
den avgörande vikten av 
inneslutningsfunktionen, som är den sista 
barriären för att skydda människor och 
miljö mot radioaktiva utsläpp till följd av 
en olycka. Därför bör den som ansöker om 
tillstånd för att bygga en ny kärnkrafts-
eller forskningsreaktor kunna påvisa att 
utformningen i praktiken begränsar 
effekterna av en skada i reaktorhärden till 
inneslutningen, dvs. påvisa att ett 
radioaktivt utsläpp utanför inneslutningen 
är fysiskt omöjligt, eller att det med en hög 
grad av tillförlitlighet kan anses som
ytterst osannolikt att ett sådant utsläpp 
skulle kunna ske.

(30) Efter kärnkraftsolyckorna i Three Mile 
Island och Tjernobyl belyste 
kärnkraftsolyckan i Fukushima återigen 
den avgörande vikten av 
inneslutningsfunktionen, som är den sista 
barriären för att skydda människor och 
miljö mot radioaktiva utsläpp till följd av 
en olycka. Därför bör den som ansöker om 
tillstånd för att bygga en ny kärnkrafts-
eller forskningsreaktor kunna påvisa att 
utformningen i praktiken begränsar 
effekterna av en skada i reaktorhärden till 
inneslutningen, dvs. påvisa att ett 
radioaktivt utsläpp utanför inneslutningen 
är fysiskt omöjligt.

Or. fr

Ändringsförslag 72
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Direktiv 2009/71/Euratom omfattar (31) Direktiv 2009/71/Euratom omfattar 
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inga åtgärder som rör beredskap och 
insatser på plats i nödsituationer, vilket 
efter kärnkraftsolyckan i Fukushima har 
visat sig vara avgörande för att mildra 
konsekvenserna av en kärnenergiolycka. I 
rådets direktiv 96/29/Euratom föreskrivs 
att det i radiologiska nödsituationer är 
nödvändigt att organisera lämpliga insatser 
för att hejda eller minska utsläppet av 
radionuklider, och för att bedöma och 
registrera konsekvenserna av 
nödsituationen och insatsernas effektivitet. 
Det bör också finnas åtgärder till skydd för 
och övervakning av miljön och 
befolkningen. Mer specifika bestämmelser 
om beredskap och insatser på plats i 
nödsituationer behövs emellertid för att 
bedöma situationer som kan kräva 
skyddsåtgärder på plats, en 
organisationsstruktur och samordning 
mellan insatsorgan samt för att säkerställa 
att tillräckliga resurser finns tillgängliga för 
att tillämpa dessa särskilda skyddsåtgärder 
också i extrema fall.

inga åtgärder som rör beredskap och 
insatser på plats i nödsituationer, vilket 
efter kärnkraftsolyckan i Fukushima har 
visat sig vara avgörande för att mildra 
konsekvenserna av en kärnenergiolycka. I 
rådets direktiv 96/29/Euratom föreskrivs 
att det i radiologiska nödsituationer är 
nödvändigt att organisera lämpliga insatser 
för att hejda eller minska utsläppet av 
radionuklider, och för att bedöma och 
registrera konsekvenserna av 
nödsituationen och insatsernas effektivitet. 
Eftersom en kärnkraftsolycka kan 
påverka flera länder bör en europeisk 
styrka för insatser vid nödsituationer 
inrättas. Det bör också finnas åtgärder till 
skydd för och övervakning av miljön och 
befolkningen. Mer specifika bestämmelser 
om beredskap och insatser på plats i 
nödsituationer behövs emellertid för att 
bedöma situationer som kan kräva 
skyddsåtgärder på plats, en 
organisationsstruktur och samordning 
mellan insatsorgan samt för att säkerställa 
att tillräckliga resurser finns tillgängliga för 
att tillämpa dessa särskilda skyddsåtgärder 
också i extrema fall.

Or. fr

Ändringsförslag 73
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Stresstesterna visar att ett fördjupat 
samarbete och samordningsmekanismer 
mellan samtliga parter med 
kärnsäkerhetsansvar är av central 
betydelse. De inbördes granskningarna har 
visat sig vara ett lämpligt sätt att bygga upp 

(32) Stresstesterna visar att ett fördjupat 
samarbete och samordningsmekanismer 
mellan samtliga parter med 
kärnsäkerhetsansvar är av central 
betydelse. De inbördes granskningarna har 
visat sig vara ett lämpligt sätt att bygga upp 



PE529.779v01-00 32/108 AM\1019806SV.doc

SV

förtroendet i syfte att dra nytta av och 
utbyta erfarenheter samt säkerställa 
tillämpningen av höga gemensamma 
kärnsäkerhetsnormer. 
Tillämpningsområdet för bestämmelserna i 
direktiv 2009/71/Euratom är emellertid 
begränsat till självutvärderingar och 
internationella inbördes granskningar av 
medlemsstaternas rättsliga, 
tillsynsinriktade och organisatoriska 
infrastruktur, och därför bör direktivet 
utvidgas till att även omfatta inbördes 
granskningar av kärntekniska 
anläggningar.

förtroendet i syfte att dra nytta av och 
utbyta erfarenheter samt säkerställa 
tillämpningen av höga gemensamma 
kärnsäkerhetsnormer. 
Tillämpningsområdet för bestämmelserna i 
direktiv 2009/71/Euratom är emellertid 
begränsat till självutvärderingar och 
internationella inbördes granskningar av 
medlemsstaternas rättsliga, 
tillsynsinriktade och organisatoriska 
infrastruktur, och därför bör direktivet 
utvidgas till att även omfatta inbördes 
granskningar av kärntekniska 
anläggningar. Dessa inbördes 
granskningar bör inkludera deltagande av
experter från civilsamhället och andra 
experter som är oberoende av 
tillsynsmyndigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 74
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Genom detta direktiv införs nya 
bestämmelser om självutvärdering och 
inbördes granskningar av kärntekniska 
anläggningar, som bygger på utvalda 
kärnsäkerhetsfrågor inriktade på 
anläggningarnas hela livscykel. På 
internationell nivå finns det redan 
dokumenterad erfarenhet av att utföra 
sådana inbördes granskningar av 
kärnkraftverk. På EU-nivå visar 
erfarenheterna från stresstesterna värdet av 
en samordnad insats för att bedöma och 
granska säkerheten vid kärnkraftverk inom 
EU. En liknande mekanism, som bygger 
på samarbete mellan medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter och kommissionen, 
bör tillämpas här. Därför skulle behöriga 

(33) Genom detta direktiv införs nya 
bestämmelser om självutvärdering och 
inbördes granskningar av kärntekniska 
anläggningar, som bygger på utvalda 
kärnsäkerhetsfrågor inriktade på 
anläggningarnas hela livscykel. På 
internationell nivå finns det redan 
dokumenterad erfarenhet av att utföra 
sådana inbördes granskningar av 
kärnkraftverk. På EU-nivå visar 
erfarenheterna från stresstesterna värdet av 
en samordnad insats för att bedöma och 
granska säkerheten vid kärnkraftverk inom 
EU. Därför skulle behöriga 
tillsynsmyndigheter som samarbetar inom 
ramen för expertgrupper, som Ensreg, 
kunna bidra med sin expertis, för att ringa 
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tillsynsmyndigheter som samarbetar inom 
ramen för expertgrupper, som Ensreg, 
kunna bidra med sin expertis, för att ringa 
in de relevanta säkerhetsfrågorna och 
genomföra dessa inbördes granskningar.
Om medlemsstaterna inte gemensamt kan 
välja ut minst en säkerhetsfråga, bör 
kommissionen välja ut en eller flera 
frågor som bör bli föremål för de inbördes 
granskningarna. De inbördes 
granskningarna skulle kunna får ett 
mervärde om andra intressenter, såsom 
tekniska stödorganisationer, 
internationella observatörer eller 
icke-statliga organisationer, kunde delta.

in de relevanta säkerhetsfrågorna och 
använda befintliga verktyg såsom de 
besök som genomförts av IAEA.

Or. en

Ändringsförslag 75
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Genom detta direktiv införs nya 
bestämmelser om självutvärdering och 
inbördes granskningar av kärntekniska 
anläggningar, som bygger på utvalda 
kärnsäkerhetsfrågor inriktade på
anläggningarnas hela livscykel. På 
internationell nivå finns det redan 
dokumenterad erfarenhet av att utföra 
sådana inbördes granskningar av 
kärnkraftverk. På EU-nivå visar 
erfarenheterna från stresstesterna värdet av 
en samordnad insats för att bedöma och 
granska säkerheten vid kärnkraftverk inom 
EU. En liknande mekanism, som bygger på 
samarbete mellan medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter och kommissionen, 
bör tillämpas här. Därför skulle behöriga 
tillsynsmyndigheter som samarbetar inom 
ramen för expertgrupper, som Ensreg, 
kunna bidra med sin expertis, för att ringa 

(33) Genom detta direktiv införs nya 
bestämmelser om självutvärdering och 
inbördes granskningar av kärntekniska 
anläggningar, som bygger på utvalda 
kärnsäkerhetsfrågor inriktade på 
anläggningarnas hela livscykel. På 
internationell nivå finns det redan 
dokumenterad erfarenhet av att utföra 
sådana inbördes granskningar av 
kärnkraftverk. På EU-nivå visar 
erfarenheterna från stresstesterna värdet av 
en samordnad insats för att bedöma och 
granska säkerheten vid kärnkraftverk inom 
EU. I Europaparlamentets resolution av 
den 14 mars 2013 om risk- och 
säkerhetsbedömningar (”stresstester”) av 
kärnkraftverk i Europeiska unionen och 
därmed förbunden verksamhet betonas att 
stresstesterna är ofullständiga och det inte 
är någon garanti för att ett kärnkraftverk 
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in de relevanta säkerhetsfrågorna och 
genomföra dessa inbördes granskningar. 
Om medlemsstaterna inte gemensamt kan 
välja ut minst en säkerhetsfråga, bör 
kommissionen välja ut en eller flera frågor 
som bör bli föremål för de inbördes 
granskningarna. De inbördes 
granskningarna skulle kunna får ett 
mervärde om andra intressenter, såsom 
tekniska stödorganisationer, internationella 
observatörer eller icke-statliga 
organisationer, kunde delta.

är säkert ens för att det med framgång 
genomgått ett stresstest. I parlamentets 
resolution rekommenderas därför att de 
återkommande säkerhetsgranskningarna 
baseras på gemensamma 
säkerhetsnormer. En liknande mekanism, 
som bygger på samarbete mellan 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och 
kommissionen, bör tillämpas här. Därför 
skulle behöriga tillsynsmyndigheter som 
samarbetar inom ramen för expertgrupper, 
som Ensreg, kunna bidra med sin expertis, 
för att ringa in de relevanta 
säkerhetsfrågorna och genomföra dessa 
inbördes granskningar. Om 
medlemsstaterna inte gemensamt kan välja 
ut minst en säkerhetsfråga, bör 
kommissionen välja ut en eller flera frågor 
som bör bli föremål för de inbördes 
granskningarna. De inbördes 
granskningarna skulle kunna får ett 
mervärde om andra intressenter, såsom 
tekniska stödorganisationer, internationella 
observatörer eller icke-statliga 
organisationer, kunde delta.

Or. de

Ändringsförslag 76
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Genom detta direktiv införs nya 
bestämmelser om självutvärdering och 
inbördes granskningar av kärntekniska 
anläggningar, som bygger på utvalda 
kärnsäkerhetsfrågor inriktade på 
anläggningarnas hela livscykel. På 
internationell nivå finns det redan 
dokumenterad erfarenhet av att utföra 

(33) Genom detta direktiv införs nya 
bestämmelser om självutvärdering och 
inbördes granskningar av kärntekniska 
anläggningar, som bygger på utvalda 
kärnsäkerhetsfrågor inriktade på 
anläggningarnas hela livscykel. På 
internationell nivå finns det redan 
dokumenterad erfarenhet av att utföra 
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sådana inbördes granskningar av 
kärnkraftverk. På EU-nivå visar 
erfarenheterna från stresstesterna värdet av 
en samordnad insats för att bedöma och 
granska säkerheten vid kärnkraftverk inom 
EU. En liknande mekanism, som bygger på 
samarbete mellan medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter och kommissionen, 
bör tillämpas här. Därför skulle behöriga 
tillsynsmyndigheter som samarbetar inom 
ramen för expertgrupper, som Ensreg, 
kunna bidra med sin expertis, för att ringa 
in de relevanta säkerhetsfrågorna och 
genomföra dessa inbördes granskningar. 
Om medlemsstaterna inte gemensamt kan 
välja ut minst en säkerhetsfråga, bör 
kommissionen välja ut en eller flera frågor 
som bör bli föremål för de inbördes 
granskningarna. De inbördes 
granskningarna skulle kunna får ett 
mervärde om andra intressenter, såsom 
tekniska stödorganisationer, internationella 
observatörer eller icke-statliga 
organisationer, kunde delta.

sådana inbördes granskningar av 
kärnkraftverk. På EU-nivå visar 
erfarenheterna från stresstesterna värdet av 
en samordnad insats för att bedöma och 
granska säkerheten vid kärnkraftverk inom 
EU. En liknande mekanism, som bygger på 
samarbete mellan medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter och kommissionen, 
bör permanent tillämpas här. Därför skulle 
behöriga tillsynsmyndigheter som 
samarbetar inom ramen för expertgrupper, 
som Ensreg, kunna bidra med sin expertis, 
för att ringa in de relevanta 
säkerhetsfrågorna och genomföra dessa 
inbördes granskningar. Om 
medlemsstaterna inte gemensamt kan välja 
ut minst en säkerhetsfråga, bör 
kommissionen välja ut en eller flera frågor 
som bör bli föremål för de inbördes 
granskningarna. De inbördes 
granskningarna ger ett mervärde om andra 
intressenter, såsom tekniska 
stödorganisationer, internationella 
observatörer eller icke-statliga 
organisationer, deltar, och deras 
deltagande är därför oumbärligt.

Or. fr

Ändringsförslag 77
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Förslag till direktiv
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Med tanke på riskerna för 
överlappning med befintliga 
internationella förfaranden för inbördes 
granskning och risken för störning av 
oberoende nationella tillsynsmyndigheters 
arbete, bör inbördes granskningar på 
området bygga på erfarenheten inom 
Ensreg och Wenra från de nya europeiska 
säkerhetsbedömningarna efter 
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Fukushima. Ensreg och Wenra bör få 
medlemsstaternas förtroende att välja 
områden, organisera den inbördes 
granskningen på området, dess 
genomförande samt uppföljningsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 78
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) En lämplig uppföljningsmekanism bör 
fastställas för att säkerställa att resultaten 
av de inbördes granskningarna omsätts på 
bästa sätt. Inbördes granskningar bör bidra 
till att förbättra säkerheten i enskilda 
kärntekniska anläggningar och till att 
utforma allmänna tekniska 
säkerhetsrekommendationer och riktlinjer 
som gäller hela unionen.

(35) En lämplig uppföljningsmekanism bör 
fastställas för att säkerställa att resultaten 
av de redan genomförda stresstesterna 
och de kommande inbördes 
granskningarna omsätts på bästa sätt. 
Inbördes granskningar bör bidra till att 
förbättra säkerheten i enskilda kärntekniska 
anläggningar och till att utforma allmänna 
tekniska säkerhetsrekommendationer och 
rättsligt bindande riktlinjer som gäller hela 
unionen. Kommissionen ska med 
användning av alla de instrument den har 
till sitt förfogande säkerställa att de 
rekommendationer till förbättrad 
kärnsäkerhet som bygger på stresstesten 
och de inbördes granskningarna 
omgående genomförs. Kommissionen ska 
också mot bakgrund av de potentiella 
riskerna mycket noga pröva lönsamheten 
av moderniseringsåtgärder. 
Kommissionen ska se till att kostnaderna 
för förbättringsåtgärder till fullo bärs av 
kärnenergioperatörerna och inte av 
skattebetalarna.

Or. de
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Ändringsförslag 79
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) En lämplig uppföljningsmekanism bör 
fastställas för att säkerställa att resultaten 
av de inbördes granskningarna omsätts på 
bästa sätt. Inbördes granskningar bör bidra 
till att förbättra säkerheten i enskilda 
kärntekniska anläggningar och till att 
utforma allmänna tekniska 
säkerhetsrekommendationer och riktlinjer 
som gäller hela unionen.

(35) En lämplig uppföljningsmekanism bör 
fastställas för att säkerställa att resultaten 
av de inbördes granskningarna omsätts på 
bästa sätt. Inbördes granskningar bör bidra 
till att förbättra säkerheten i enskilda 
kärntekniska anläggningar i samband med 
olika tillämpningar och till att utforma 
allmänna tekniska 
säkerhetsrekommendationer och riktlinjer 
som gäller hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 80
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Skulle kommissionen konstatera att 
det föreligger avsevärda avvikelser eller 
förseningar i genomförandet av de 
tekniska rekommendationer som beror på 
de inbördes granskningarna, bör den 
bjuda in behöriga tillsynsmyndigheter i 
medlemsstater som inte organiserar och 
genomför kontrollbesök, för att få en 
heltäckande bild av situationen och 
informera den berörda medlemsstaten om 
eventuella åtgärder för att avhjälpa 
bristerna.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 81
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Skulle kommissionen konstatera att 
det föreligger avsevärda avvikelser eller 
förseningar i genomförandet av de tekniska 
rekommendationer som beror på de 
inbördes granskningarna, bör den bjuda in 
behöriga tillsynsmyndigheter i 
medlemsstater som inte organiserar och 
genomför kontrollbesök, för att få en 
heltäckande bild av situationen och 
informera den berörda medlemsstaten om 
eventuella åtgärder för att avhjälpa 
bristerna.

(36) Skulle kommissionen konstatera att 
det föreligger avsevärda avvikelser eller 
förseningar i genomförandet av de tekniska 
rekommendationer som beror på de 
inbördes granskningarna, ska den bjuda in 
behöriga tillsynsmyndigheter i 
medlemsstater som inte organiserar och 
genomför kontrollbesök, för att få en 
heltäckande bild av situationen och 
informera den berörda medlemsstaten om 
nödvändiga åtgärder för att avhjälpa 
bristerna.

Or. fr

Ändringsförslag 82
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) I enlighet med 
proportionalitetsprincipen beror 
tillämpligheten av bestämmelserna i 
kapitel 2, avsnitt 2, ”Särskilda 
skyldigheter” i detta direktiv på vilken typ 
av kärntekniska anläggningar som finns på 
den berörda medlemsstatens territorium. 
Därför bör medlemsstaterna, vid 
genomförandet av dessa bestämmelser, 
beakta de specifika riskerna med de olika 
typer av kärntekniska anläggningar som de 

(39) I enlighet med 
proportionalitetsprincipen beror 
tillämpligheten av bestämmelserna i 
kapitel 2, avsnitt 2, ”Särskilda 
skyldigheter” i detta direktiv på vilken typ 
av kärntekniska anläggningar som finns på 
den berörda medlemsstatens territorium. 
Därför bör medlemsstaterna, vid 
genomförandet av dessa bestämmelser, 
beakta de specifika riskerna med de olika 
typer av kärntekniska anläggningar som de 
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planerar att driva. 
Proportionalitetsprincipen kommer i 
synnerhet att beröra de medlemsstater 
som bara har ett litet lager av 
kärntekniskt och radioaktivt material, 
t.ex. kopplat till driften av mindre 
forskningsreaktorer, vilka i händelse av 
en allvarlig olycka inte skulle ge upphov 
till konsekvenser som är jämförbara med 
dem som kärnkraftverk kan ge upphov 
till.

planerar att driva.

Or. fr

Ändringsförslag 83
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Bestämmelserna i detta direktiv, som 
är nära knutna till förekomsten av 
kärntekniska anläggningar, nämligen de 
som rör tillståndshavarens skyldigheter, de 
nya särskilda kraven för kärntekniska 
anläggningar och bestämmelserna om 
beredskap och insatser på plats i 
nödsituationer, är inte tillämpliga på 
medlemsstater som inte har några 
kärntekniska anläggningar som motsvarar 
definitionen i detta direktiv. Dessa 
medlemsstater behöver inte införliva och 
genomföra kravet att införa påföljder för 
dem som inte uppfyller kraven i detta 
direktiv. Övriga bestämmelser i detta 
direktiv bör införlivas och genomföras på 
ett proportionerligt sätt med avseende på 
nationella förhållanden och med hänsyn till 
att dessa medlemsstater inte har några 
kärntekniska anläggningar, samtidigt som 
kärnsäkerheten på lämpligt sätt 
uppmärksammas av regering eller behöriga 

(40) Bestämmelserna i detta direktiv, som 
är nära knutna till förekomsten av 
kärntekniska anläggningar, nämligen de 
som rör tillståndshavarens skyldigheter, de 
nya särskilda kraven för kärntekniska 
anläggningar och bestämmelserna om 
beredskap och insatser på plats i 
nödsituationer, är inte tillämpliga på 
medlemsstater som inte har några 
kärntekniska anläggningar som motsvarar 
definitionen i detta direktiv. Dessa 
medlemsstater behöver inte införliva och 
genomföra kravet att införa påföljder för 
dem som inte uppfyller kraven i detta 
direktiv. Övriga bestämmelser i detta 
direktiv bör införlivas och genomföras på 
ett proportionerligt sätt med avseende på 
nationella förhållanden och med hänsyn till 
att dessa medlemsstater inte har några 
kärntekniska anläggningar, samtidigt som 
kärnsäkerheten på lämpligt sätt 
uppmärksammas av regering eller behöriga 
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myndigheter. myndigheter. Alla medlemsstater som inte 
har något kärnkraftverk inom sitt 
territorium ska ha rätt att delta i 
utvärderingen av angränsande 
medlemsstater.

Or. fr

Ändringsförslag 84
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Enligt direktiv 2009/71/Euratom är 
medlemsstaterna skyldiga att införa och 
upprätthålla ett nationellt rättsligt, 
föreskrivande och organisatoriskt ramverk 
(nedan kallat nationellt ramverk) för 
säkerheten vid kärntekniska anläggningar. 
Medlemsstaterna bestämmer själva hur 
bestämmelserna i det nationella ramverket 
antas och genom vilka styrmedel de 
tillämpas faller.

(41) Enligt direktiv 2009/71/Euratom är 
medlemsstaterna skyldiga att införa och 
upprätthålla ett nationellt rättsligt, 
föreskrivande och organisatoriskt ramverk 
(nedan kallat nationellt ramverk) för 
säkerheten vid kärntekniska anläggningar. 
Medlemsstaterna bestämmer själva hur 
bestämmelserna i det nationella ramverket 
antas och genom vilka styrmedel de 
tillämpas, och kommissionen ska övervaka 
det korrekta införlivandet.

Or. fr

Ändringsförslag 85
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) För att främja demokratin bör 
kärnenergin och särskilt 
kärnsäkerhetsområdet behandlas inom 
ramen för EU-fördraget och inom det 
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ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Or. de

Ändringsförslag 86
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led -2 (nytt)
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 1 – led b

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-2) I artikel 1 b ska led b ändras på 
följande sätt:

”b) Att säkerställa att medlemsstaterna 
tillhandahåller lämpliga nationella 
arrangemang för en hög
kärnsäkerhetsnivå för att skydda 
arbetstagarna och allmänheten mot de faror 
som uppstår till följd av joniserande 
strålning från kärntekniska anläggningar.”

”b) Att säkerställa att medlemsstaterna gör 
allt som krävs för att uppnå högsta
kärnsäkerhetsnivå för att skydda 
arbetstagarna och allmänheten mot de faror 
som uppstår till följd av joniserande 
strålning från kärntekniska anläggningar.”

Or. fr

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

Ändringsförslag 87
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 2
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”c) Att säkerställa att medlemsstaterna ”c) Att säkerställa att medlemsstaterna gör 
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tillhandahåller lämpliga nationella
arrangemang som gör att kärntekniska 
anläggningar utformas, lokaliseras, 
konstrueras, tas i bruk, drivs eller 
avvecklas på ett sådant sätt att obehöriga
radioaktiva utsläpp undviks.”

allt som krävs som gör att kärntekniska 
anläggningar utformas, lokaliseras, 
konstrueras, tas i bruk, drivs, övervakas, 
förbättras eller avvecklas på ett sådant sätt 
att radioaktiva utsläpp undviks.”

Or. fr

Ändringsförslag 88
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 1 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 1 ska följande led läggas till:

d) att främja och stärka 
kärnsäkerhetskulturen

Or. en

Ändringsförslag 89
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led -4 (nytt)
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 3 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-4) I artikel 3 ska punkt 2 ändras på 
följande sätt:

”2) kärnsäkerhet: åstadkommandet av 
korrekta driftsförhållanden, förebyggandet 
av olyckor och lindrandet av konsekvenser 
av olyckor, vilket medför skydd av 

”2) kärnsäkerhet: åstadkommandet av 
korrekta driftsförhållanden, förebyggandet 
av olyckor och lindrandet av konsekvenser 
av olyckor, vilket medför skydd av 
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arbetstagarna och allmänheten mot de 
faror som uppstår till följd av joniserande 
strålning från kärntekniska anläggningar.”

arbetstagarna, allmänheten och miljön mot 
alla strålningsrisker som orsakas av
kärntekniska anläggningar.”

Or. fr

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

Motivering

Enligt målet för detta direktiv bör kommissionens definition av ”kärnsäkerhet” vara helt 
anpassad till motsvarande IAEA-definition (se IAEA:s ”Safety Glossary”, 2007 års utgåva, 
s. 133). Även med tanke på frågan om rättslig grund hänvisar denna definition tydligt till 
skydd av miljön som en central del av begreppet kärnsäkerhet.

Ändringsförslag 90
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. onormal händelse: oavsiktlig tilldragelse 
vars konsekvenser, eller potentiella 
konsekvenser, inte är försumbara från 
skydds- eller kärnsäkerhetssynpunkt.

7. onormal händelse: oavsiktlig tilldragelse 
vars konsekvenser, eller potentiella 
konsekvenser, kan utgöra hot från skydds-
eller kärnsäkerhetssynpunkt.

Or. fr

Ändringsförslag 91
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
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Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. varje oförutsedd händelse, däribland 
driftsstörningar, utrustningsfel och andra 
olyckshändelser, vars konsekvenser eller 
potentiella konsekvenser, inte är 
försumbara från skydds- eller 
kärnsäkerhetssynpunkt.

8. olycka: varje oförutsedd händelse, 
däribland driftsstörningar, utrustningsfel 
och andra olyckshändelser, vars 
konsekvenser eller potentiella 
konsekvenser kan utgöra hot från skydds-
eller kärnsäkerhetssynpunkt.

Or. fr

Ändringsförslag 92
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 3 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. olyckstillstånd: avvikelser från normal 
drift som är mindre frekventa och mer 
allvarliga än förutsedda driftshändelser, 
och som inkluderar olyckor som påverkar 
den grundläggande utformningen och 
omständigheter som går utöver den 
ursprungliga utformningen.

Or. en

Ändringsförslag 93
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 3 – punkt 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. i praktiken uteslutet: det är fysiskt 
omöjligt eller det kan med stor 
tillförlitlighet anses ytterst osannolikt att 
ett visst tillstånd ska uppstå.

11. i praktiken uteslutet: det är fysiskt 
omöjligt att ett visst tillstånd ska uppstå.

Or. fr

Ändringsförslag 94
Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 3 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. rimligen möjligt: utöver att uppfylla 
kraven på god ingenjörsteknisk praxis, bör 
ytterligare åtgärder eftersträvas för att öka 
säkerheten eller minska riskerna för 
konstruktionen, idrifttagningen, driften 
eller avvecklingen av en kärnteknisk 
anläggning, och dessa åtgärder bör 
genomföras om det inte kan påvisas att de 
är grovt oproportionerliga i förhållande till 
den säkerhet de skulle ge.

12. rimligen genomförbart: utöver att 
uppfylla kraven på god ingenjörsteknisk 
praxis, bör ytterligare åtgärder eftersträvas 
för att öka säkerheten eller minska riskerna 
för konstruktionen, idrifttagningen, driften 
eller avvecklingen av en kärnteknisk 
anläggning, och dessa åtgärder bör 
genomföras om det inte kan påvisas att de 
är grovt oproportionerliga i förhållande till 
den säkerhet de skulle ge.

(Det är lämpligt att ersätta ”rimligen 
möjligt” med ”rimligen genomförbart” i 
hela texten till kommissionens förslag samt 
i betänkandet.)

Or. en

Motivering

Termen ”rimligen genomförbart” används i strålskyddsdokument, såsom inom Wenra. 
Översynen av direktivet ger en unik möjlighet att utveckla gemensamma definitioner och 
termer för säkerhetssyften (för NSD, CNS, IAEA, SSR), vilka bör användas.
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Ändringsförslag 95
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 3 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. rimligen möjligt: utöver att uppfylla 
kraven på god ingenjörsteknisk praxis, bör 
ytterligare åtgärder eftersträvas för att öka 
säkerheten eller minska riskerna för 
konstruktionen, idrifttagningen, driften 
eller avvecklingen av en kärnteknisk 
anläggning, och dessa åtgärder bör 
genomföras om det inte kan påvisas att de 
är grovt oproportionerliga i förhållande till 
den säkerhet de skulle ge.

12. rimligen möjligt: utöver att uppfylla 
kraven på god ingenjörsteknisk praxis, bör 
ytterligare åtgärder eftersträvas för att öka 
säkerheten eller minska riskerna för 
konstruktionen, idrifttagningen, driften 
eller avvecklingen av en kärnteknisk 
anläggning, och dessa åtgärder bör 
genomföras om inte den nationella 
tillsynsmyndigheten anser att de är påvisat
grovt oproportionerliga i förhållande till 
den säkerhet de skulle ge.

Or. en

Ändringsförslag 96
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 3 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. rimligen möjligt: utöver att uppfylla 
kraven på god ingenjörsteknisk praxis, bör 
ytterligare åtgärder eftersträvas för att öka 
säkerheten eller minska riskerna för 
konstruktionen, idrifttagningen, driften 
eller avvecklingen av en kärnteknisk 
anläggning, och dessa åtgärder bör 
genomföras om det inte kan påvisas att de 
är grovt oproportionerliga i förhållande 
till den säkerhet de skulle ge.

12. rimligen möjligt: utöver att uppfylla 
kraven på god ingenjörsteknisk praxis, bör 
ytterligare åtgärder eftersträvas för att öka 
säkerheten eller minska riskerna för 
konstruktionen, idrifttagningen, driften 
eller avvecklingen av en kärnteknisk 
anläggning, och dessa åtgärder bör 
genomföras när de medför någon 
säkerhetsmässig fördel.
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Or. fr

Ändringsförslag 97
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 3 – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. grundläggande utformning: de tillstånd 
och händelser som, utifrån fastställda krav, 
uttryckligen har beaktats vid utformningen 
av en anläggning så att den förmår motstå 
dessa tillstånd och händelser utan att 
överskrida de tillåtna gränserna för de 
uppgifter som säkerhetssystemen är 
byggda för.

13. grundläggande utformning: de tillstånd 
och händelser som, utifrån fastställda krav 
och även i kombination, uttryckligen har 
beaktats vid utformningen av en 
anläggning så att den förmår motstå dessa 
tillstånd och händelser.

Or. fr

Ändringsförslag 98
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 3 – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. olycka som påverkar den 
grundläggande utformningen: 
olyckstillstånd mot vilket en installation är 
konstruerad utifrån fastställda villkor, och 
för vilka skador på bränslet och utsläpp av 
radioaktivt material hålls inom tillåtna
gränser.

14. olycka som påverkar den 
grundläggande utformningen: en olycka 
som orsakar olyckstillstånd för vilka en
anläggning är konstruerad utifrån 
fastställda villkor för utformning och 
beprövade metoder, och för vilka utsläpp 
av radioaktivt material hålls inom 
godtagbara gränser.
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Or. en

Ändringsförslag 99
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 3 – punkt 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. olycka som går utöver den 
grundläggande utformningen: en olycka 
som är möjlig, men som inte till fullo 
beaktats vid utformningen, eftersom den 
ansetts alltför osannolik.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 100
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 3 – punkt 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. olycka som går utöver den 
grundläggande utformningen: en olycka 
som är möjlig, men som inte till fullo 
beaktats vid utformningen, eftersom den 
ansetts alltför osannolik.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 101
András Gyürk
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 3 – punkt 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16a. omständigheter som går utöver den 
ursprungliga utformningen: 
olyckstillstånd som inte betraktas som 
olyckor som påverkar den grundläggande 
utformningen, men som beaktas i arbetet 
med att utforma anläggningen i enlighet 
med bästa möjliga bedömningsmetoder, 
och för vilka utsläpp av radioaktivt 
material hålls inom godtagbara gränser. 
Omständigheter som går utöver den 
ursprungliga utformningen kan även 
omfatta svåra olyckstillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 102
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 3 – punkt 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. kontroll: ett utredningsförfarande 
där det säkerställs att produkter i den fas 
som innefattar system, 
systemkomponenter, metod, 
beräkningsverktyg, datorprogram, 
utveckling och produktion uppfyller alla 
krav i föregående fas.

Or. en
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Ändringsförslag 103
Elena Băsescu

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 6 – led a
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 4 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska införa och 
upprätthålla ett nationellt rättsligt, 
föreskrivande och organisatoriskt ramverk 
(nedan kallat nationellt ramverk) för 
kärnsäkerheten vid kärntekniska 
anläggningar, inom vilket ansvaret fördelas 
och samordningen mellan relevanta statliga 
myndigheter regleras. Det nationella 
ramverket ska särskilt innehålla 
bestämmelser om följande:

1. Medlemsstaterna ska införa och 
upprätthålla ett nationellt rättsligt, 
administrativt föreskrivande och 
organisatoriskt ramverk (nedan kallat 
nationellt ramverk) för kärnsäkerheten vid 
kärntekniska anläggningar, inom vilket 
ansvaret fördelas och samordningen mellan 
relevanta statliga myndigheter regleras. Det 
nationella ramverket ska särskilt innehålla 
bestämmelser om följande:

Or. ro

Ändringsförslag 104
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 6 – led da (nytt)
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 4 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(da) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Medlemsstaterna ska se till att det 
nationella ramverket upprätthålls och vid 
behov förbättras med beaktande av
driftserfarenhet, vunna insikter från 
säkerhetsanalyser för kärntekniska 
anläggningar i drift, teknisk utveckling 
samt resultat från säkerhetsforskning, när
sådana är tillgängliga och relevanta.”

”2. Medlemsstaterna ska se till att det 
nationella ramverket upprätthålls och 
förbättras regelbundet, och så snart som 
relevant driftserfarenhet, vunna insikter 
från säkerhetsanalyser för kärntekniska 
anläggningar i drift, teknisk utveckling 
samt resultat från säkerhetsforskning blir 
tillgängliga.”

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

Ändringsförslag 105
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) är funktionellt åtskild från alla andra 
offentliga och privata organ som främjar 
eller utnyttjar kärnenergi eller 
elproduktion.

a) är rättsligt och funktionellt åtskild från 
alla andra offentliga och privata organ som 
främjar eller utnyttjar kärnenergi eller 
elproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 106
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) är funktionellt åtskild från alla andra 
offentliga och privata organ som främjar 
eller utnyttjar kärnenergi eller 
elproduktion.

a) är funktionellt och rättsligt åtskild från 
alla andra offentliga och privata organ som 
främjar eller utnyttjar kärnenergi eller 
elproduktion.

Or. nl

Ändringsförslag 107
Romana Jordan

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
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Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 5 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) förfogar över egna avpassade anslag 
med självständigt ansvar för 
genomförandet av de anslag som tilldelats. 
Finansieringsmekanismen och förfarandet 
för anslagstilldelning ska tydligt anges i det 
nationella ramverket.

d) förfogar över egna avpassade anslag 
med självständigt ansvar för 
genomförandet av de anslag som tilldelats. 
Finansieringsmekanismen och förfarandet 
för anslagstilldelning ska tydligt anges i det 
nationella ramverket och bör inkludera 
bestämmelser om tillräcklig utveckling av 
ny samt förvaltning av befintlig kunskap, 
expertis och färdighet.

Or. en

Ändringsförslag 108
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 5 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) på ledningsbefattningar 
(generaldirektion och biträdande ledning) 
anställer personer med de kvalifikationer, 
den erfarenhet och den expertis som 
behövs men som inte har innehaft någon 
högt uppsatt befattning på tio år inom 
annat offentligt eller privat organ med 
verksamhet inom främjande, produktion 
eller utnyttjande av kärnenergi.

Or. fr

Ändringsförslag 109
Romana Jordan
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 5 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) anställer ett lämpligt antal medarbetare 
med nödvändiga kvalifikationer, 
erfarenheter och expertis.

e) anställer ett lämpligt antal medarbetare 
med kvalifikationer, erfarenheter och 
expertis som är nödvändiga för att 
fullgöra dess skyldigheter och som bör ha 
tillgång till utomstående vetenskapliga 
och tekniska resurser och stödjande 
expertis i den utsträckning som det anses 
nödvändigt som stöd för myndighetens 
tillsynsfunktioner och i enlighet med 
principerna om att tillsynsförfaranden ska 
präglas av öppenhet och insyn, oberoende 
och integritet.

Or. en

Ändringsförslag 110
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Direktiv 2009/71/EURATOM

Artikel 5 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) anställer ett lämpligt antal medarbetare 
med nödvändiga kvalifikationer, 
erfarenheter och expertis.

e) anställer ett lämpligt antal medarbetare, 
varav samtliga, särskilt politiskt utsedda 
styrelsemedlemmar, har de kvalifikationer, 
den erfarenhet och den expertis som 
behövs.

Or. en

Ändringsförslag 111
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 5 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) anställer ett lämpligt antal medarbetare 
med nödvändiga kvalifikationer, 
erfarenheter och expertis.

e) anställer ett lämpligt antal medarbetare 
med nödvändiga kvalifikationer, 
erfarenheter och expertis, säkrar deras 
fortbildning och garanterar deras 
oberoende vid eventuella 
intressekonflikter.

Or. fr

Ändringsförslag 112
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska 
vara medlem av en oberoende och 
självständig europeisk 
paraplyorganisation för säkerhet och 
kontroll som behöver inrättas, och vars 
enda målsättning är att säkerställa den 
övergripande säkerheten. 
Paraplyorganisationen ska vara 
sammansatt av oberoende och tekniskt 
lämpade experter och ges tillräckliga 
kompetenser och befogenheter för att 
införa åtgärder eller genomföra insatser 
som garanterar högsta möjliga 
kärnsäkerhet i unionen.

Or. en



AM\1019806SV.doc 55/108 PE529.779v01-00

SV

Ändringsförslag 113
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Personer med verkställande 
befogenheter inom den behöriga 
tillsynsmyndigheten ska utses enligt 
tydligt fastställda förfaranden och krav 
för utnämning. De kan avsättas under sin 
tjänsteperiod, särskilt om de inte uppfyller 
kraven på oberoende som anges i denna 
artikel eller har gjort sig skyldiga till 
felaktigt agerande enligt nationell 
lagstiftning. En lämplig betänketid ska 
fastställas för tjänster med en potentiell 
intressekonflikt.

Or. en

Ändringsförslag 114
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 5 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kräva att tillståndshavaren uppfyller de 
nationella kärnsäkerhetskraven och 
villkoren för tillståndet i fråga.

b) Kräva att tillståndshavaren uppfyller de 
nationella kärnsäkerhetskraven och 
villkoren för tillståndet i fråga. Om en 
tillståndshavare inte följer 
säkerhetskravet har tillsynsmyndigheten 
möjlighet att ålägga tillståndshavaren att 
upphöra med sin verksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 115
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 5 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Utföra verkställighetsåtgärder och även 
avbryta driften av en kärnteknisk 
anläggning i enlighet med de villkor som 
anges i det nationella ramverk som avses i 
artikel 4.1.

e) Utföra verkställighetsåtgärder, inklusive 
påföljder i enlighet med artikel 9a, och 
även avbryta driften av en kärnteknisk 
anläggning i enlighet med de villkor som 
anges i det nationella ramverk som avses i 
artikel 4.1.

Or. en

Ändringsförslag 116
Romana Jordan

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 5 – punkt 3 – led f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Tillhandahålla lämpliga villkor för 
forskning och utveckling, vilka behövs för 
att utveckla den nödvändiga 
kunskapsbasen och stödja förvaltningen 
av expertis för regleringsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 117
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 8 – led a
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 6 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillståndshavaren enligt kraven i det 
nationella ramverket har det primära 
ansvaret för kärnsäkerheten vid en 
kärnteknisk anläggning. Detta ansvar kan 
inte delegeras.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillståndshavaren enligt kraven i det 
nationella ramverket ensam ansvarar för 
kärnsäkerheten vid en kärnteknisk 
anläggning. Detta ansvar kan inte 
delegeras. Kärnenergioperatörer och 
avfallstillståndshavare ska vara 
fullständigt försäkrade, och 
försäkringskostnaderna samt åtaganden 
och utgifter för orsakade skador för 
personer och miljö i händelse av olyckor, 
ska till fullo täckas av operatörerna och 
tillståndshavarna.

Or. en

Ändringsförslag 118
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 8 – led a
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillståndshavaren enligt kraven i det 
nationella ramverket har det primära
ansvaret för kärnsäkerheten vid en 
kärnteknisk anläggning. Detta ansvar kan 
inte delegeras.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillståndshavaren och anläggningens 
utformare enligt kraven i det nationella 
ramverket har det fulla ansvaret för 
kärnsäkerheten vid en kärnteknisk 
anläggning. Detta ansvar kan inte 
delegeras.

Or. fr

Ändringsförslag 119
Elena Băsescu
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 8 – led b
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
befintliga nationella ramverket innehåller 
krav om att tillståndshavare, under 
överinseende av den behöriga 
tillsynsmyndigheten och, i den mån som 
det rimligen är möjligt, regelbundet 
utvärderar, kontrollerar och ständigt 
förbättrar kärnsäkerheten vid sina 
kärntekniska anläggningar på ett 
systematiskt och verifierbart sätt.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
befintliga nationella ramverket innehåller 
krav om att tillståndshavare, under 
överinseende av den behöriga 
tillsynsmyndigheten, regelbundet 
utvärderar, kontrollerar och ständigt 
förbättrar kärnsäkerheten vid sina 
kärntekniska anläggningar på ett 
systematiskt och verifierbart sätt.

Or. ro

Ändringsförslag 120
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 8 – led b
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
befintliga nationella ramverket innehåller 
krav om att tillståndshavare, under 
överinseende av den behöriga 
tillsynsmyndigheten och, i den mån som 
det rimligen är möjligt, regelbundet 
utvärderar, kontrollerar och ständigt 
förbättrar kärnsäkerheten vid sina 
kärntekniska anläggningar på ett 
systematiskt och verifierbart sätt.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
befintliga nationella ramverket innehåller 
krav om att tillståndshavare, under 
överinseende av den behöriga 
tillsynsmyndigheten, regelbundet 
utvärderar, kontrollerar och ständigt 
förbättrar kärnsäkerheten vid sina 
kärntekniska anläggningar på ett 
systematiskt och verifierbart sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 121
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 8 – led b
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
befintliga nationella ramverket innehåller 
krav om att tillståndshavare, under 
överinseende av den behöriga 
tillsynsmyndigheten och, i den mån som 
det rimligen är möjligt, regelbundet 
utvärderar, kontrollerar och ständigt 
förbättrar kärnsäkerheten vid sina 
kärntekniska anläggningar på ett 
systematiskt och verifierbart sätt.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
befintliga nationella ramverket innehåller 
krav om att tillståndshavare, under 
överinseende av den behöriga 
tillsynsmyndigheten, regelbundet 
utvärderar, kontrollerar och ständigt 
förbättrar kärnsäkerheten vid sina 
kärntekniska anläggningar på ett 
systematiskt och verifierbart sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 122
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 8 – led d
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
tillståndshavarna upprättar och tillämpar 
ledningssystem som vederbörligen 
prioriterar säkerheten och regelbundet 
kontrolleras av den behöriga 
tillsynsmyndigheten.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
tillståndshavarna upprättar och tillämpar 
ledningssystem som vederbörligen 
prioriterar säkerheten, inklusive främjande 
och stärkande av kärnsäkerhetskulturen,
och regelbundet kontrolleras av den 
behöriga tillsynsmyndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 123
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 8 – led f
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
tillståndshavarna tillhandahåller och 
bibehåller tillräckliga ekonomiska och 
personella resurser, med lämpliga 
kvalifikationer, expertis och färdigheter, 
för att fullgöra sina skyldigheter med 
hänsyn till kärnsäkerheten i en kärnteknisk 
anläggning enligt punkterna 1–4 a i denna 
artikel och artikel 8a–8d i detta direktiv. 
Dessa skyldigheter omfattar även inhyrda 
arbetstagare.

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
tillståndshavarna tillhandahåller och 
bibehåller tillräckliga ekonomiska och 
personella resurser, med lämpliga 
kvalifikationer, expertis och färdigheter, 
för att fullgöra sina skyldigheter med 
hänsyn till kärnsäkerheten i en kärnteknisk 
anläggning enligt punkterna 1–4 a i denna 
artikel och artikel 8a–8d i detta direktiv, 
inklusive under och efter dess avveckling. 
Dessa skyldigheter omfattar även inhyrda 
arbetstagare.

Or. fr

Ändringsförslag 124
Elena Băsescu

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på 
samtliga parter att arrangera utbildning, 
fortbildning och övningar för personal som 
har uppgifter som rör kärnsäkerheten vid 
kärntekniska anläggningar och beredskap 

(Berör inte den svenska versionen.)
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och insatser på plats i nödsituationer, för 
att bygga upp, bibehålla och vidareutveckla 
expertis och färdigheter på 
kärnsäkerhetsområdet som ömsesidigt 
uppdaterats och erkänts.

Or. ro

Ändringsförslag 125
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på 
samtliga parter att arrangera utbildning, 
fortbildning och övningar för personal som 
har uppgifter som rör kärnsäkerheten vid 
kärntekniska anläggningar och beredskap 
och insatser på plats i nödsituationer, för 
att bygga upp, bibehålla och vidareutveckla 
expertis och färdigheter på 
kärnsäkerhetsområdet som ömsesidigt 
uppdaterats och erkänts.

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på 
samtliga parter att arrangera utbildning, 
fortbildning och övningar för personal, 
inklusive underleverantörer, som har 
uppgifter som rör kärnsäkerheten vid 
kärntekniska anläggningar och beredskap 
och insatser på plats i nödsituationer, för 
att bygga upp, bibehålla och vidareutveckla 
expertis och färdigheter på 
kärnsäkerhetsområdet som ömsesidigt 
uppdaterats och erkänts.

Or. fr

Ändringsförslag 126
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
uppdaterad information om kärnsäkerheten 
vid kärntekniska anläggningar och därmed 
sammanhängande risker i god tid görs 
tillgänglig för arbetstagare och allmänhet, 
med särskild hänsyn till dem som är 
bosatta i närheten av en 
kärnenergianläggning.

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
uppdaterad information om kärnsäkerheten 
vid kärntekniska anläggningar och därmed 
sammanhängande risker i god tid görs 
tillgänglig för arbetstagare och allmänhet, 
med särskild hänsyn till dem som är 
bosatta i närheten av en 
kärnenergianläggning. En omfattande och 
transparent kommunikationsprocess 
måste säkerställas genom att 
EU-medborgarna regelbundet informeras 
och rådfrågas.

Or. de

Ändringsförslag 127
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
uppdaterad information om kärnsäkerheten 
vid kärntekniska anläggningar och därmed 
sammanhängande risker i god tid görs 
tillgänglig för arbetstagare och allmänhet, 
med särskild hänsyn till dem som är 
bosatta i närheten av en 
kärnenergianläggning.

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
uppdaterad information om kärnsäkerheten 
vid kärntekniska anläggningar och därmed 
sammanhängande risker i realtid görs 
tillgänglig för arbetstagare, civilsamhället
och allmänhet, med särskild hänsyn till 
dem som är bosatta i närheten av en 
kärnenergianläggning.

Or. fr

Ändringsförslag 128
András Gyürk
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den skyldighet som fastställs i första 
stycket inbegriper säkerställande av att den 
behöriga tillsynsmyndigheten och 
tillståndshavarna inom sina respektive 
ansvarsområden, utarbetar, offentliggör 
och genomför en strategi för öppenhet och 
insyn som bland annat omfattar
information om normala 
driftsförhållanden vid kärntekniska 
anläggningar, icke-obligatoriskt samråd 
med arbetstagare och allmänhet samt 
kommunikation vid onormala händelser 
och olyckor.

Den skyldighet som fastställs i första 
stycket inbegriper säkerställande av att den 
behöriga tillsynsmyndigheten och 
tillståndshavarna inom sina respektive 
ansvarsområden, utarbetar, offentliggör 
och genomför en strategi för öppenhet och 
insyn som omfattar viktiga moment såsom 
lokalisering, uppförande, utvidgad 
utformning, idrifttagning, drift, drift 
utöver konstruktionslivslängden, slutlig 
stängning och avveckling.

Or. en

Ändringsförslag 129
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den skyldighet som fastställs i första 
stycket inbegriper säkerställande av att den 
behöriga tillsynsmyndigheten och 
tillståndshavarna inom sina respektive 
ansvarsområden, utarbetar, offentliggör 
och genomför en strategi för öppenhet och 
insyn som bland annat omfattar 
information om normala driftsförhållanden 
vid kärntekniska anläggningar, 
icke-obligatoriskt samråd med arbetstagare 
och allmänhet samt kommunikation vid 
onormala händelser och olyckor.

Den skyldighet som fastställs i första 
stycket inbegriper säkerställande av att den 
behöriga tillsynsmyndigheten och 
tillståndshavarna inom sina respektive 
ansvarsområden, utarbetar, offentliggör 
och genomför en strategi för öppenhet och 
insyn som bland annat omfattar 
information om normala driftsförhållanden 
vid kärntekniska anläggningar, samråd med 
arbetstagare och allmänhet samt 
kommunikation vid onormala händelser 
och olyckor.
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Or. de

Ändringsförslag 130
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den skyldighet som fastställs i första 
stycket inbegriper säkerställande av att den 
behöriga tillsynsmyndigheten och 
tillståndshavarna inom sina respektive 
ansvarsområden, utarbetar, offentliggör 
och genomför en strategi för öppenhet och 
insyn som bland annat omfattar 
information om normala driftsförhållanden 
vid kärntekniska anläggningar, icke-
obligatoriskt samråd med arbetstagare och 
allmänhet samt kommunikation vid 
onormala händelser och olyckor.

Den skyldighet som fastställs i första 
stycket inbegriper säkerställande av att den 
behöriga tillsynsmyndigheten och 
tillståndshavarna inom sina respektive 
ansvarsområden, utarbetar, offentliggör 
och genomför en strategi för öppenhet och 
insyn som bland annat omfattar 
information om normala driftsförhållanden 
vid kärntekniska anläggningar, icke-
obligatoriskt samråd med arbetstagare och 
allmänhet samt kommunikation vid 
olyckor.

Or. en

Motivering

”Onormal händelse” används här inte i enlighet med IAEA:s ordlista. Det finns två 
grundläggande driftsstadier: normal drift och olyckstillstånd. Det första är inte föremål för 
rapportering.

Ändringsförslag 131
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den skyldighet som fastställs i första Den skyldighet som fastställs i första 
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stycket inbegriper säkerställande av att den 
behöriga tillsynsmyndigheten och 
tillståndshavarna inom sina respektive 
ansvarsområden, utarbetar, offentliggör 
och genomför en strategi för öppenhet och 
insyn som bland annat omfattar 
information om normala driftsförhållanden 
vid kärntekniska anläggningar, icke-
obligatoriskt samråd med arbetstagare och 
allmänhet samt kommunikation vid 
onormala händelser och olyckor.

stycket inbegriper säkerställande av att den 
behöriga tillsynsmyndigheten och 
tillståndshavarna inom sina respektive 
ansvarsområden, utarbetar, offentliggör 
och genomför en strategi för öppenhet och 
insyn, inklusive samrådsförfaranden, som 
bland annat omfattar information om 
normala driftsförhållanden vid 
kärntekniska anläggningar, icke-
obligatoriskt samråd med arbetstagare och 
allmänhet samt kommunikation vid 
incidenter och olyckor.

Or. en

Ändringsförslag 132
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
allmänheten på ett tidigt stadium ges 
faktiska möjligheter att delta i 
tillståndsförfarandet för 
kärnenergianläggningar, i enlighet med
tillämplig unionslagstiftning och nationell 
lagstiftning samt internationella 
förpliktelser.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
allmänheten på ett tidigt stadium ges 
faktiska möjligheter att delta i 
tillståndsförfarandet och i stärkandet av 
driftssäkerheten vid kärntekniska 
anläggningar, i enlighet med
Århuskonventionen.

Or. fr

Ändringsförslag 133
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
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Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
allmänheten på ett tidigt stadium ges 
faktiska möjligheter att delta i 
tillståndsförfarandet för 
kärnenergianläggningar, i enlighet med 
tillämplig unionslagstiftning och nationell 
lagstiftning samt internationella 
förpliktelser.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
allmänheten på ett tidigt stadium ges 
faktiska möjligheter att delta i 
miljökonsekvensbedömningen för 
kärnenergianläggningar, i enlighet med 
tillämplig unionslagstiftning och nationell 
lagstiftning samt internationella 
förpliktelser.

Or. en

Ändringsförslag 134
Edit Herczog, Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8a – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
kärntekniska anläggningar ska utformas, 
lokaliseras, konstrueras, tas i bruk, drivas 
eller avvecklas med målet att undvika 
potentiella radioaktiva utsläpp genom att

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
kärntekniska anläggningar ska utformas, 
konstrueras, drivas eller avvecklas med 
målet att förebygga olyckor och minska 
konsekvenserna av olyckor om de 
inträffar, samt undvika omfattande och 
långsiktig kontaminering utanför 
anläggningen genom att

Or. en

Motivering

Säkerhetsmål för nya kärnkraftverk har föreslagits av Ensreg baserat på Wenras arbete. Men 
om dessa ska överföras till ett rättsligt bindande dokument behövs ytterligare förklaringar 
och vägledning för tolkningen.
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Ändringsförslag 135
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8a – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
kärntekniska anläggningar ska utformas, 
lokaliseras, konstrueras, tas i bruk, drivas 
eller avvecklas med målet att undvika 
potentiella radioaktiva utsläpp genom att

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
kärntekniska anläggningar ska utformas, 
lokaliseras, konstrueras, tas i bruk, drivas 
eller avvecklas med målet att förebygga 
olyckor och minska konsekvenserna av 
olyckor om de inträffar, samt undvika 
omfattande och långsiktig kontaminering 
utanför anläggningen genom att

Or. en

Ändringsförslag 136
Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8a – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
kärntekniska anläggningar ska utformas, 
lokaliseras, konstrueras, tas i bruk, drivas 
eller avvecklas med målet att undvika
potentiella radioaktiva utsläpp genom att

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
kärntekniska anläggningar ska utformas, 
lokaliseras, konstrueras, tas i bruk, drivas 
eller avvecklas med målet att förebygga
potentiella radioaktiva utsläpp genom att

Or. en

Motivering

”Förebygga” är bruklig terminologi. Förebyggande kräver per definition att en åtgärd vidtas 
före eller med avseende på någon framtida händelse. Undvika är bara en synonym till 
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förebyggande, och per definition krävs ingen tidigare åtgärd när man undviker något. 
Förebyggande av potentiella radioaktiva utsläpp är därför en mer lämpad term både 
språkligt och funktionellt.

Ändringsförslag 137
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8a – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
kärntekniska anläggningar ska utformas, 
lokaliseras, konstrueras, tas i bruk, drivas 
eller avvecklas med målet att undvika 
potentiella radioaktiva utsläpp genom att

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
kärntekniska anläggningar ska utformas, 
lokaliseras, konstrueras, tas i bruk, drivas 
eller avvecklas med målet att undvika 
radioaktiva utsläpp genom att

Or. fr

Ändringsförslag 138
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8a – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) i praktiken eliminera uppkomsten av 
sådana olyckssekvenser som skulle leda till 
för tidiga eller stora utsläpp.

(a) i praktiken eliminera uppkomsten av 
sådana olyckssekvenser som skulle leda till 
utsläpp.

Or. fr
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Ändringsförslag 139
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8a – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i fråga om olyckor som i praktiken inte 
har eliminerats, vidta åtgärder med 
avseende på anläggningens utformning, så 
att det endast behövs skyddsåtgärder för 
allmänheten som är begränsade i tid och 
rum, och att tillräckligt med tid finns för att 
vidta dessa åtgärder samt att förekomsten 
av sådana olyckor begränsas till ett 
minimum.

(b) vidta åtgärder med avseende på 
anläggningens utformning, så att det endast 
behövs skyddsåtgärder för allmänheten 
som är begränsade i tid och rum, och att 
tillräckligt med tid finns för att vidta dessa 
åtgärder.

Or. fr

Ändringsförslag 140
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM 
Artikel 8a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
det mål som fastställs i punkt 1 i rimlig 
mån ska gälla befintliga kärntekniska 
anläggningar.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
det mål som fastställs i punkt 1 ska gälla 
kärntekniska anläggningar.

Or. fr
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Ändringsförslag 141
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM 
Artikel 8a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
det mål som fastställs i punkt 1 i rimlig 
mån ska gälla befintliga kärntekniska 
anläggningar.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
det mål som fastställs i punkt 1 ska gälla 
nya reaktorer och i rimlig mån ska ses 
som ett mål för befintliga kärntekniska 
anläggningar.

Or. en

Motivering

Kommissionens text gör inte åtskillnad mellan nya och befintliga anläggningar, reaktorer och 
andra anläggningar. Även om kommissionens föreslagna artikel 8a.2 är ett steg i denna 
riktning, är dess beskrivning av ”i rimlig mån” alltför vag.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
det mål som fastställs i punkt 1 i rimlig 
mån ska gälla befintliga kärntekniska 
anläggningar.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
de mål som fastställs i punkt 1 ska gälla 
nya reaktorer och i rimlig mån ska 
betraktas som mål för befintliga 
kärntekniska anläggningar.

Or. en
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Ändringsförslag 143
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
det mål som fastställs i punkt 1 i rimlig 
mån ska gälla befintliga kärntekniska 
anläggningar.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
det mål som fastställs i punkt 1

(a) ska gälla kärntekniska anläggningar 
för vilka bygglov beviljas för första 
gången efter ikraftträdandet av detta 
direktiv,

(b) används som referens för att 
genomföra uppdaterade 
säkerhetsförbättringar av befintliga 
kärntekniska anläggningar, inklusive inom 
ramen för de regelbundna 
säkerhetsgranskningarna i enlighet med 
led b i artikel 8c.1.

Or. en

Ändringsförslag 144
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8b – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) lokaliseras, så att vederbörliga 
överväganden görs för att, i möjligaste 
mån, undvika externa naturliga och 
mänskliga risker och begränsa effekterna 
av dem,

a) lokaliseras, så att vederbörliga 
överväganden görs för att undvika externa 
naturliga och mänskliga risker och 
begränsa effekterna av dem,
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Or. en

Ändringsförslag 145
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8b – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) lokaliseras, så att vederbörliga 
överväganden görs för att, i möjligaste 
mån, undvika externa naturliga och 
mänskliga risker och begränsa effekterna 
av dem,

a) lokaliseras, så att vederbörliga 
överväganden görs för att undvika externa 
naturliga och mänskliga risker och avvärja
effekterna av dem,

Or. fr

Ändringsförslag 146
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8b – stycke 1 – led b – led i 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) stråldoser för arbetstagare och allmänhet 
inte överskrider föreskrivna gränsvärden 
och hålls så låga som rimligen är möjligt,

i) stråldoser för arbetstagare och allmänhet 
inte överskrider föreskrivna gränsvärden,

Or. fr

Ändringsförslag 147
Michèle Rivasi
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för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8b – stycke 1 – led b – led ii 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) uppkomsten av onormala händelser 
minimeras,

ii) uppkomsten av onormala händelser 
elimineras,

Or. fr

Ändringsförslag 148
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8b – stycke 1 – led b – led iii 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en potentiell risk för en upptrappning 
av olyckssituationer minskas genom att de 
kärntekniska anläggningarnas förmåga att 
effektivt förvalta och kontrollera onormala
händelser förbättras,

iii) en potentiell risk för en upptrappning 
av olyckssituationer elimineras genom att 
de kärntekniska anläggningarnas förmåga 
att effektivt förvalta och kontrollera 
händelser som trots allt inträffar
förbättras,

Or. fr

Ändringsförslag 149
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
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Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8b – stycke 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) skadliga effekter av onormala händelser 
och olyckor som påverkar den 
grundläggande utformningen, om sådana 
skulle uppkomma, mildras för att 
säkerställa att de inte leder till några, eller 
endast ringa, radiologiska effekter utanför 
anläggningen,

iv) skadliga effekter av onormala händelser 
och olyckor som påverkar den 
grundläggande utformningen, om sådana 
trots allt skulle uppkomma, mildras för att 
säkerställa att de inte leder till några 
radiologiska effekter utanför anläggningen,

Or. fr

Ändringsförslag 150
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8b – stycke 1 – led b – led v 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) externa naturliga eller mänskliga risker 
och effekterna av dem i möjligaste mån 
minimeras.

v) externa naturliga eller mänskliga risker 
undviks.

Or. fr

Ändringsförslag 151
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8b – stycke 1 – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) externa naturliga eller mänskliga risker v) externa naturliga eller mänskliga risker i 
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och effekterna av dem i möjligaste mån 
minimeras.

möjligaste mån undviks och effekterna av 
dessa blir så små som rimligen kan 
uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 152
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8c – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) regelbundet utvärderar den radiologiska 
effekten av en kärnteknisk anläggning på 
arbetstagare och allmänhet samt luft, 
vatten och mark, både vid normal drift och 
i samband med olyckor,

(a) regelbundet utvärderar den radiologiska 
effekten av en kärnteknisk anläggning på 
arbetstagare och allmänhet samt miljön, 
både vid normal drift och i samband med 
olyckor,

Or. en

Ändringsförslag 153
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8c – punkt 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) regelbundet utvärderar den radiologiska 
effekten av en kärnteknisk anläggning på 
arbetstagare och allmänhet samt luft, vatten 
och mark, både vid normal drift och i 
samband med olyckor,

(a) regelbundet, och minst vart femte år,
utvärderar den radiologiska effekten av en 
kärnteknisk anläggning på arbetstagare och 
allmänhet samt luft, vatten och mark, både 
vid normal drift och i samband med 
olyckor,

Or. fr
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Ändringsförslag 154
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8c – punkt 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) definierar, dokumenterar och 
regelbundet (minst vart tionde år) 
utvärderar den kärntekniska anläggningens 
grundläggande utformning genom en 
periodisk säkerhetsöversyn, som ska 
kompletteras med en utvidgad analys av 
utformningen för att säkerställa att alla 
rimligen genomförbara förbättringsåtgärder 
vidtas,

(b) definierar, dokumenterar och 
regelbundet utvärderar (minst vart 
femte år, vilket är ett krav för att den 
kärntekniska anläggningen inte ska 
stoppas) den kärntekniska anläggningens 
grundläggande utformning genom en 
periodisk säkerhetsöversyn, som ska 
kompletteras med en utvidgad analys av 
utformningen för att säkerställa att alla 
rimligen genomförbara förbättringsåtgärder 
vidtas,

Or. fr

Ändringsförslag 155
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8c – punkt 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) definierar, dokumenterar och 
regelbundet (minst vart tionde år) 
utvärderar den kärntekniska anläggningens 
grundläggande utformning genom en 
periodisk säkerhetsöversyn, som ska 
kompletteras med en utvidgad analys av 
utformningen för att säkerställa att alla 
rimligen genomförbara förbättringsåtgärder 

(b) definierar, dokumenterar och 
regelbundet (minst vart åttonde år) 
utvärderar den kärntekniska anläggningens 
grundläggande utformning genom en 
periodisk säkerhetsöversyn, som ska 
kompletteras med en utvidgad analys av 
utformningen för att säkerställa att alla 
rimligen genomförbara förbättringsåtgärder 
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vidtas, vidtas,

Or. en

Motivering

För att möjliggöra tillräckligt uppdaterade överväganden av tekniska och samhälleliga 
framsteg.

Ändringsförslag 156
Béla Kovács

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8c – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) säkerställer att den utvidgade analysen 
av utformningen omfattar alla olyckor, 
händelser och kombinationer av händelser, 
även interna och externa naturliga eller 
mänskliga risker och allvarliga olyckor, 
som resulterar i tillstånd som inte beaktats 
bland de olyckor som kan påverka den 
grundläggande utformningen,

(c) strävar efter att den utvidgade analysen 
av utformningen omfattar alla olyckor, 
händelser och kombinationer av händelser, 
även interna och externa naturliga eller 
mänskliga risker och allvarliga olyckor, 
som resulterar i tillstånd som inte beaktats 
bland de olyckor som kan påverka den 
grundläggande utformningen,

Or. hu

Ändringsförslag 157
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8c – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) genomför en särskild säkerhetsöversyn 
för kärnenergianläggningar, som enligt den 
behöriga tillsynsmyndigheten ligger nära 

(f) genomför en särskild säkerhetsöversyn 
för kärnenergianläggningar, som enligt den 
behöriga tillsynsmyndigheten ligger nära 
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gränsen för den operationella livslängd 
som ursprungligen förutsetts, och för vilka 
en förlängning av livslängden begärs.

gränsen för den operationella livslängd 
som ursprungligen förutsetts, och 
genomför eventuella åtgärder som 
föreskrivs av tillsynsmyndigheten för att 
förebygga olyckor som går utöver den 
grundläggande utformningen, innan en
begärd förlängning av den operationella
livslängden kan beviljas.

Or. en

Ändringsförslag 158
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8c – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) genomför en särskild säkerhetsöversyn 
för kärnenergianläggningar, som enligt den 
behöriga tillsynsmyndigheten ligger nära 
gränsen för den operationella livslängd 
som ursprungligen förutsetts, och för vilka 
en förlängning av livslängden begärs.

(f) genomför en särskild säkerhetsöversyn 
för kärnenergianläggningar, som enligt den 
behöriga tillsynsmyndigheten ligger nära 
gränsen för den operationella livslängd 
som ursprungligen förutsetts, och för vilka 
en förlängning av livslängden begärs. I 
händelse av förlängning av livslängden 
ska den frekvens som anges i punkterna
1 a och 1 b ändras till två år. 

Or. fr

Ändringsförslag 159
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8c – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
beviljande eller översyn av ett tillstånd att 
bygga eller driva en kärnteknisk 
anläggning bör grunda sig på en adekvat 
säkerhetsbedömning specifikt inriktad på 
anläggningen och dess lokalisering.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
beviljande eller översyn av ett tillstånd att 
bygga eller driva en kärnteknisk 
anläggning bör grunda sig på en adekvat 
säkerhetsbedömning specifikt inriktad på 
anläggningen och dess lokalisering, som 
ska föregås av en inspektion utförd av den 
nationella myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 160
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8d – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utarbetar, och därefter regelbundet 
uppdaterar, en plan för räddningsinsatser 
på plats som ska

(a) utarbetar och därefter regelbundet, och 
minst vart femte år, uppdaterar en plan för 
räddningsinsatser på plats som ska

Or. fr

Ändringsförslag 161
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8d – led a – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) samordnas med övriga involverade 
organ och bygga på tidigare erfarenheter av 
allvarliga händelser, om sådana uppstått,

ii) samordnas med övriga involverade 
organ och bygga på tidigare erfarenheter av 
allvarliga händelser, om sådana uppstått, 
inklusive vad gäller evakuering av 
befolkningen,

Or. fr

Ändringsförslag 162
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8d – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) överväger riskerna i kombination och 
i samband med närvaron av andra farliga 
närliggande industrianläggningar (enligt 
Seveso III-direktivet).

Or. fr

Ändringsförslag 163
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8d – led f 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) iordningställer ett centrum för 
krisinsatser på plats som är tillräckligt väl 

(f) iordningställer ett centrum för 
krisinsatser på plats som är tillräckligt väl 
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skyddat mot naturliga faror och 
radioaktivitet för att det ska vara möjligt att 
vistas där,

skyddat mot naturliga faror och 
radioaktivitet för att det ska vara möjligt att 
vistas där under hela den tid det tar att 
hantera krisen,

Or. fr

Ändringsförslag 164
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8d – led fa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) auktoriserar, tillåter och främjar 
deltagande från allmänheten och icke-
statliga organisationer som berörs av 
kärnsäkerheten.

Or. fr

Ändringsförslag 165
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8d – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) vidtar skyddsåtgärder i händelse av en 
nödsituation i syfte att mildra eventuella 
konsekvenser för människors hälsa och för 
luft, vatten och mark.

(g) vidtar skydds- och säkerhetsåtgärder i 
händelse av en nödsituation i syfte att 
mildra eventuella konsekvenser för 
människors hälsa och för miljön.

Or. en
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Ändringsförslag 166
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8d – led g 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) vidtar skyddsåtgärder i händelse av en 
nödsituation i syfte att mildra eventuella 
konsekvenser för människors hälsa och för 
luft, vatten och mark.

(g) vidtar skyddsåtgärder i händelse av en 
nödsituation i syfte att avvärja eventuella 
konsekvenser för människors hälsa och för 
luft, vatten och mark.

Or. fr

Ändringsförslag 167
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska minst vart tionde år 
anordna återkommande självutvärderingar 
av sina nationella ramverk och behöriga 
tillsynsmyndigheter samt inbjuda till en 
internationell inbördes granskning av 
relevanta delar av sina nationella ramverk 
och tillsynsmyndigheter, i syfte att 
fortlöpande förbättra kärnsäkerheten. 
Resultaten av varje utvärdering ska 
rapporteras till medlemsstaterna och 
kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska minst vart tionde år 
anordna återkommande självutvärderingar 
av sina nationella ramverk och behöriga 
tillsynsmyndigheter samt inbjuda till en 
internationell inbördes granskning av 
relevanta delar av sina nationella ramverk 
och tillsynsmyndigheter, i syfte att 
fortlöpande förbättra kärnsäkerheten. 
Resultaten av varje utvärdering ska 
rapporteras till medlemsstaterna, 
parlamentet och kommissionen, så snart 
som dessa finns tillgängliga. Parlamentet 
ska årligen informeras och rådfrågas om 
resultat, åtgärder och planer på 
kärnsäkerhetsområdet.

Or. de
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Ändringsförslag 168
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska minst vart tionde år 
anordna återkommande självutvärderingar 
av sina nationella ramverk och behöriga 
tillsynsmyndigheter samt inbjuda till en 
internationell inbördes granskning av 
relevanta delar av sina nationella ramverk 
och tillsynsmyndigheter, i syfte att 
fortlöpande förbättra kärnsäkerheten. 
Resultaten av varje utvärdering ska 
rapporteras till medlemsstaterna och 
kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska minst vart tionde år 
anordna återkommande självutvärderingar 
av sina nationella ramverk och behöriga 
tillsynsmyndigheter samt inbjuda till en 
internationell inbördes granskning av 
relevanta delar av sina nationella ramverk 
och tillsynsmyndigheter, i syfte att 
fortlöpande förbättra kärnsäkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 169
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska minst vart tionde år 
anordna återkommande självutvärderingar 
av sina nationella ramverk och behöriga 
tillsynsmyndigheter samt inbjuda till en 
internationell inbördes granskning av 
relevanta delar av sina nationella ramverk 
och tillsynsmyndigheter, i syfte att 
fortlöpande förbättra kärnsäkerheten. 
Resultaten av varje utvärdering ska 
rapporteras till medlemsstaterna och 

1. Medlemsstaterna ska minst vart tionde år 
anordna återkommande självutvärderingar 
av sina nationella ramverk och behöriga 
tillsynsmyndigheter samt inbjuda till en 
internationell inbördes granskning av 
relevanta delar av sina nationella ramverk 
och tillsynsmyndigheter, i syfte att 
fortlöpande förbättra kärnsäkerheten. 
Resultaten av varje utvärdering ska 
offentliggöras.
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kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 170
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska minst vart tionde
år anordna återkommande 
självutvärderingar av sina nationella 
ramverk och behöriga tillsynsmyndigheter 
samt inbjuda till en internationell inbördes 
granskning av relevanta delar av sina 
nationella ramverk och 
tillsynsmyndigheter, i syfte att fortlöpande 
förbättra kärnsäkerheten. Resultaten av 
varje utvärdering ska rapporteras till 
medlemsstaterna och kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska minst vart åttonde
år anordna återkommande 
självutvärderingar av sina nationella 
ramverk och behöriga tillsynsmyndigheter 
samt inbjuda till en internationell inbördes 
granskning av sina nationella ramverk och 
tillsynsmyndigheter, i syfte att fortlöpande 
förbättra kärnsäkerheten. Resultaten av 
varje utvärdering ska rapporteras till 
medlemsstaterna och kommissionen.

Or. en

Motivering

För att möjliggöra tillräckligt uppdaterade överväganden av tekniska och sociala framsteg.

Ändringsförslag 171
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska minst vart 
tionde år anordna återkommande 
självutvärderingar av sina nationella 
ramverk och behöriga tillsynsmyndigheter 
samt inbjuda till en internationell inbördes 
granskning av relevanta delar av sina 
nationella ramverk och 
tillsynsmyndigheter, i syfte att fortlöpande 
förbättra kärnsäkerheten. Resultaten av 
varje utvärdering ska rapporteras till 
medlemsstaterna och kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska minst vart femte år 
anordna återkommande självutvärderingar 
av sina nationella ramverk och behöriga 
tillsynsmyndigheter samt inbjuda till en 
internationell inbördes granskning av 
relevanta delar av sina nationella ramverk 
och tillsynsmyndigheter, i syfte att 
fortlöpande förbättra kärnsäkerheten. 
Resultaten av varje utvärdering ska 
rapporteras till medlemsstaterna och 
kommissionen.

Or. fr

Ändringsförslag 172
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska, med stöd av 
behöriga tillsynsmyndigheter, regelbundet 
(minst vart sjätte år) genomföra en 
omgång inbördes granskningar på området 
samt enas om en tidsram och formerna 
för genomförandet. I detta syfte ska 
medlemsstaterna

2. Medlemsstaterna ska se till att 
strukturer finns för återkommande 
självutvärderingar av säkerheten vid 
kärntekniska anläggningar under 
medlemsstatens jurisdiktion och uppmana 
till internationella inbördes granskningar
av dessa anläggningar med syftet att 
kontinuerligt förbättra kärnsäkerheten.
Varje anläggning ska granskas minst vart 
tionde år.

Or. en

Ändringsförslag 173
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska, med stöd av 
behöriga tillsynsmyndigheter, regelbundet 
(minst vart sjätte år) genomföra en 
omgång inbördes granskningar på 
området samt enas om en tidsram och 
formerna för genomförandet. I detta syfte 
ska medlemsstaterna

2. Medlemsstaterna får, med stöd av 
behöriga tillsynsmyndigheter, gemensamt 
välja en eller flera frågor som relaterar 
till kärntekniska anläggningars 
kärnsäkerhet. Dessa frågor bör 
undersökas inom ramen för befintliga 
internationella system för besök. 

Or. en

Ändringsförslag 174
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska, med stöd av 
behöriga tillsynsmyndigheter, regelbundet 
(minst vart sjätte år) genomföra en omgång 
inbördes granskningar på området samt 
enas om en tidsram och formerna för 
genomförandet. I detta syfte ska 
medlemsstaterna

2. Medlemsstaterna ska, med stöd av 
behöriga tillsynsmyndigheter, regelbundet 
(minst vart tredje år) genomföra en 
omgång inbördes granskningar på området 
samt enas om en tidsram och formerna för 
genomförandet. I detta syfte ska 
medlemsstaterna

Or. en

Ändringsförslag 175
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska, med stöd av 
behöriga tillsynsmyndigheter, regelbundet 
(minst vart sjätte år) genomföra en omgång 
inbördes granskningar på området samt 
enas om en tidsram och formerna för 
genomförandet. I detta syfte ska 
medlemsstaterna

2. Medlemsstaterna ska, med stöd av 
behöriga tillsynsmyndigheter, regelbundet 
(minst vart sjätte år) genomföra en omgång 
inbördes granskningar på området samt 
enas om formerna för genomförandet inom 
samma tidsram. I detta syfte ska 
medlemsstaterna

Or. en

Ändringsförslag 176
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) gemensamt, och i nära samarbete med 
kommissionen, välja ut en eller flera 
särskilda frågor som rör kärnsäkerheten 
vid kärntekniska anläggningar. I de fall 
som medlemsstaterna inte gemensamt kan 
välja ut minst en fråga inom den tidsram 
som anges i denna punkt ska 
kommissionen välja ut de frågor som bör 
bli föremål för dessa inbördes 
granskningar,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 177
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) gemensamt, och i nära samarbete med 
kommissionen, välja ut en eller flera 
särskilda frågor som rör kärnsäkerheten 
vid kärntekniska anläggningar. I de fall 
som medlemsstaterna inte gemensamt kan 
välja ut minst en fråga inom den tidsram 
som anges i denna punkt ska 
kommissionen välja ut de frågor som bör 
bli föremål för dessa inbördes
granskningar,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 178
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) gemensamt, och i nära samarbete med 
kommissionen, välja ut en eller flera 
särskilda frågor som rör kärnsäkerheten vid 
kärntekniska anläggningar. I de fall som 
medlemsstaterna inte gemensamt kan 
välja ut minst en fråga inom den tidsram 
som anges i denna punkt ska 
kommissionen välja ut de frågor som bör 
bli föremål för dessa inbördes 
granskningar,

(a) gemensamt, och i nära samarbete med 
kommissionen, välja ut en eller flera 
särskilda frågor som rör kärnsäkerheten vid 
kärntekniska anläggningar.

Or. en

Motivering

Detta förslag stärker Europeiska kommissionens befogenheter i motsättning till artikel 5. 
Nationella tillsynsorgan är ansvariga för området kärnsäkerhet. Se IAEA GSR del 1 2.8, där 
det anges att tillsynsorganet för att vara verkligt oberoende ska ha tillräckliga befogenheter 
och tillräcklig personal och ska ha tillgång till tillräckliga finansiella resurser för korrekt 
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utförande av sina tilldelade ansvarsuppgifter.

Ändringsförslag 179
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) gemensamt, och i nära samarbete med 
kommissionen, välja ut en eller flera 
särskilda frågor som rör kärnsäkerheten vid 
kärntekniska anläggningar. I de fall som 
medlemsstaterna inte gemensamt kan 
välja ut minst en fråga inom den tidsram 
som anges i denna punkt ska 
kommissionen välja ut de frågor som bör 
bli föremål för dessa inbördes 
granskningar,

(a) gemensamt, och i nära samarbete med 
kommissionen, välja ut en eller flera 
särskilda frågor som rör kärnsäkerheten vid 
kärntekniska anläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 180
Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) gemensamt, och i nära samarbete med 
kommissionen, välja ut en eller flera 
särskilda frågor som rör kärnsäkerheten vid 
kärntekniska anläggningar. I de fall som 
medlemsstaterna inte gemensamt kan välja 
ut minst en fråga inom den tidsram som 
anges i denna punkt ska kommissionen
välja ut de frågor som bör bli föremål för 
dessa inbördes granskningar,

(a) gemensamt, och i nära samarbete med 
kommissionen, välja ut en eller flera 
särskilda frågor som rör kärnsäkerheten vid 
kärntekniska anläggningar. I de fall som 
medlemsstaterna inte gemensamt kan välja 
ut minst en fråga inom den tidsram som 
anges i denna punkt ska rådet i samarbete 
med Ensreg välja ut en eller flera frågor 
som ska vara föremål för dessa inbördes 
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granskningar,

Or. en

Motivering

Detta skulle ändra kommissionens roll från observatör till deltagare med befogenhet att sätta 
sig över nationella tillsynsorgan. Principen om starka nationella bestämmelser och nationella 
tillsynsorgan är en av hörnstenarna i Internationella konventionen om kärnsäkerhet. 
Kommissionens intention att öka sin befogenhet kommer att leda till intressekonflikter med 
nationella tillsynsorgan. En sådan ”andra nivå” skulle skapa en förvirrande situation när det 
gäller ansvarsfördelningen.

Ändringsförslag 181
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) gemensamt, och i nära samarbete med 
kommissionen, välja ut en eller flera 
särskilda frågor som rör kärnsäkerheten vid 
kärntekniska anläggningar. I de fall som 
medlemsstaterna inte gemensamt kan välja 
ut minst en fråga inom den tidsram som 
anges i denna punkt ska kommissionen 
välja ut de frågor som bör bli föremål för 
dessa inbördes granskningar,

(a) gemensamt, och i nära samarbete med 
berörda icke-statliga organisationer och 
med godkännande från kommissionen, 
välja ut en eller flera särskilda frågor som 
rör kärnsäkerheten vid kärntekniska 
anläggningar. I de fall som 
medlemsstaterna inte gemensamt 
presenterar minst en fråga som godkänts 
av kommissionen inom den tidsram som 
anges i denna punkt ska kommissionen 
fastställa de frågor som bör bli föremål för 
dessa inbördes granskningar,

Or. fr

Ändringsförslag 182
András Gyürk
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) med utgångspunkt i dessa frågor, och i 
nära samarbete med tillståndshavarna, 
genomföra nationella bedömningar och 
offentliggöra resultaten,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 183
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) med utgångspunkt i dessa frågor, och i 
nära samarbete med tillståndshavarna, 
genomföra nationella bedömningar och 
offentliggöra resultaten,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 184
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) med utgångspunkt i dessa frågor, och i 
nära samarbete med tillståndshavarna, 
genomföra nationella bedömningar och 

(b) bedöma i vilken utsträckning dessa 
frågor har behandlats och vid behov, i 
nära samarbete med tillståndshavarna, 



PE529.779v01-00 92/108 AM\1019806SV.doc

SV

offentliggöra resultaten, genomföra nationella bedömningar av 
deras anläggningar, som ska utvärderas 
av den behöriga tillsynsmyndigheten, och 
offentliggöra resultaten,

Or. en

Ändringsförslag 185
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) med utgångspunkt i dessa frågor, och i 
nära samarbete med tillståndshavarna, 
genomföra nationella bedömningar och 
offentliggöra resultaten,

(b) med utgångspunkt i dessa frågor, och i 
nära samarbete med tillståndshavarna och 
Ensreg, genomföra nationella 
bedömningar och offentliggöra resultaten,

Or. en

Ändringsförslag 186
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) gemensamt utarbeta en metod, 
anordna och genomföra en inbördes 
granskning av resultaten av de nationella 
bedömningar som avses i led b, i vilken 
kommissionen uppmanas att delta,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 187
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) gemensamt utarbeta en metod, 
anordna och genomföra en inbördes 
granskning av resultaten av de nationella 
bedömningar som avses i led b, i vilken 
kommissionen uppmanas att delta,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 188
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) gemensamt utarbeta en metod, anordna 
och genomföra en inbördes granskning av 
resultaten av de nationella bedömningar 
som avses i led b, i vilken kommissionen 
uppmanas att delta,

(c) gemensamt utarbeta en metod, anordna 
och genomföra en inbördes granskning 
(som inkluderar oberoende experter från 
civilsamhället) av resultaten av de 
nationella bedömningar som avses i led b, i 
vilken kommissionen ska delta,

Or. fr

Ändringsförslag 189
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
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Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) gemensamt utarbeta en metod, anordna 
och genomföra en inbördes granskning av 
resultaten av de nationella bedömningar 
som avses i led b, i vilken kommissionen 
uppmanas att delta,

(c) gemensamt utarbeta en metod, anordna 
och genomföra en inbördes granskning av 
resultaten av de nationella bedömningar 
som avses i led b, i vilken kommissionen 
uppmanas att delta som observatör,

Or. en

Ändringsförslag 190
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) gemensamt utarbeta en metod, anordna 
och genomföra en inbördes granskning av 
resultaten av de nationella bedömningar 
som avses i led b, i vilken kommissionen 
uppmanas att delta,

(c) utarbeta en metod, anordna och 
genomföra en inbördes granskning av 
resultaten av de nationella bedömningar 
som avses i led b, i vilken kommissionen 
uppmanas att delta som observatör,

Or. en

Ändringsförslag 191
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) offentliggöra resultaten från de 
inbördes granskningar som avses i led c.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 192
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) offentliggöra resultaten från de 
inbördes granskningar som avses i led c.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 193
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) offentliggöra resultaten från de 
inbördes granskningar som avses i led c.

(d) omedelbart offentliggöra resultaten 
från de inbördes granskningar som avses i 
led c.

Or. fr

Ändringsförslag 194
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 2 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) ämnet för den första inbördes 
granskningen på området ska beslutas 
senast tre år efter ikraftträdandet av detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 195
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat som är föremål för en 
inbördes granskning av det slag som avses 
i punkt 2 ska sköta planeringen av och 
besluta om metoden för genomförande på 
sitt territorium av de tillämpliga tekniska 
rekommendationer som är resultatet av den 
inbördes granskningen och underrätta 
kommissionen om detta.

3. Varje medlemsstat som är föremål för en 
inbördes granskning av det slag som avses 
i punkt 2 ska sköta planeringen av och 
besluta om metoden för genomförande på 
sitt territorium av de tillämpliga tekniska 
rekommendationer som är resultatet av den 
inbördes granskningen.

Or. en

Ändringsförslag 196
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat som är föremål för en 
inbördes granskning av det slag som avses 
i punkt 2 ska sköta planeringen av och 

3. Varje medlemsstat som är föremål för en 
inbördes granskning av det slag som avses 
i punkt 2 ska sköta planeringen av och 
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besluta om metoden för genomförande på 
sitt territorium av de tillämpliga tekniska 
rekommendationer som är resultatet av den 
inbördes granskningen och underrätta 
kommissionen om detta.

besluta om metoden för genomförande på 
sitt territorium av de tillämpliga tekniska 
rekommendationer som är resultatet av den 
inbördes granskningen. 

Or. en

Motivering

Detta förslag stärker Europeiska kommissionens befogenheter i motsättning till artikel 5. 
Nationella tillsynsorgan är ansvariga för området kärnsäkerhet. Se IAEA GSR del 1 2.8, där 
det anges att tillsynsorganet för att vara verkligt oberoende ska ha tillräckliga befogenheter 
och tillräcklig personal och ska ha tillgång till tillräckliga finansiella resurser för korrekt 
utförande av sina tilldelade ansvarsuppgifter.

Ändringsförslag 197
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat som är föremål för en 
inbördes granskning av det slag som avses 
i punkt 2 ska sköta planeringen av och 
besluta om metoden för genomförande på 
sitt territorium av de tillämpliga tekniska 
rekommendationer som är resultatet av den 
inbördes granskningen och underrätta 
kommissionen om detta.

3. Varje medlemsstat som är föremål för 
inbördes granskningar av det slag som 
avses i punkt 2 ska rapportera resultaten 
när dessa finns tillgängliga till 
medlemsstaterna och kommissionen och
sköta planeringen av och besluta om 
metoden för genomförande på sitt 
territorium av de tillämpliga tekniska 
rekommendationer som är resultatet av den 
inbördes granskningen och underrätta 
kommissionen om detta.

Or. en

Ändringsförslag 198
Gaston Franco
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat som är föremål för en 
inbördes granskning av det slag som avses 
i punkt 2 ska sköta planeringen av och 
besluta om metoden för genomförande på 
sitt territorium av de tillämpliga tekniska 
rekommendationer som är resultatet av den 
inbördes granskningen och underrätta 
kommissionen om detta.

3. Varje medlemsstat som är föremål för en 
inbördes granskning av det slag som avses 
i punkt 2 ska sköta planeringen av och 
besluta om metoden för genomförande på 
sitt territorium av de tillämpliga tekniska 
rekommendationer som är resultatet av den 
inbördes granskningen och offentliggöra 
en åtgärdsplan som speglar de steg som 
tagits.

Or. en

Ändringsförslag 199
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat som är föremål för en 
inbördes granskning av det slag som avses 
i punkt 2 ska sköta planeringen av och 
besluta om metoden för genomförande på 
sitt territorium av de tillämpliga tekniska 
rekommendationer som är resultatet av den 
inbördes granskningen och underrätta 
kommissionen om detta.

Varje medlemsstat som är föremål för en 
inbördes granskning av det slag som avses 
i punkt 2 ska sköta planeringen av och 
besluta om metoden för det obligatoriska
genomförandet på sitt territorium av de 
tillämpliga tekniska rekommendationer 
som är resultatet av den inbördes 
granskningen och underrätta kommissionen 
om detta.

Or. de

Ändringsförslag 200
Bernd Lange
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska med användning 
av alla de instrument den har till sitt 
förfogande säkerställa att de 
rekommendationer till förbättrad 
kärnsäkerhet som bygger på stresstesten 
och de inbördes granskningarna 
omgående genomförs. Kommissionen ska 
också mot bakgrund av de potentiella 
riskerna mycket noga pröva lönsamheten 
av moderniseringsåtgärder. 
Kommissionen ska se till att kostnaderna 
för förbättringsåtgärder till fullo bärs av 
kärnenergioperatörerna och inte av 
skattebetalarna.

Or. de

Ändringsförslag 201
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen skulle konstatera att 
det föreligger avsevärda avvikelser eller 
förseningar i genomförandet av de 
tekniska rekommendationer som är 
resultatet av den inbördes granskningen, 
bör kommissionen bjuda in de behöriga 
tillsynsmyndigheterna i de 
medlemsstaternas som inte organiserar 
och genomför kontrollbesök, för att få en 
heltäckande bild av situationen och 
informera den berörda medlemsstaten om 
eventuella åtgärder för att avhjälpa de 

utgår
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brister som konstaterats.

Or. en

Ändringsförslag 202
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen skulle konstatera att 
det föreligger avsevärda avvikelser eller 
förseningar i genomförandet av de 
tekniska rekommendationer som är 
resultatet av den inbördes granskningen, 
bör kommissionen bjuda in de behöriga 
tillsynsmyndigheterna i de 
medlemsstaternas som inte organiserar 
och genomför kontrollbesök, för att få en 
heltäckande bild av situationen och 
informera den berörda medlemsstaten om 
eventuella åtgärder för att avhjälpa de 
brister som konstaterats.

utgår

Or. en

Motivering

Detta förslag stärker Europeiska kommissionens befogenheter i motsättning till artikel 5. 
Nationella tillsynsorgan är ansvariga för området kärnsäkerhet. Se IAEA GSR del 1 2.8, där 
det anges att tillsynsorganet för att vara verkligt oberoende ska ha tillräckliga befogenheter 
och tillräcklig personal och ska ha tillgång till tillräckliga finansiella resurser för korrekt 
utförande av sina tilldelade ansvarsuppgifter.

Ändringsförslag 203
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
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Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen skulle konstatera att 
det föreligger avsevärda avvikelser eller 
förseningar i genomförandet av de 
tekniska rekommendationer som är 
resultatet av den inbördes granskningen, 
bör kommissionen bjuda in de behöriga 
tillsynsmyndigheterna i de 
medlemsstaternas som inte organiserar 
och genomför kontrollbesök, för att få en 
heltäckande bild av situationen och 
informera den berörda medlemsstaten om 
eventuella åtgärder för att avhjälpa de 
brister som konstaterats.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 204
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen skulle konstatera att 
det föreligger avsevärda avvikelser eller 
förseningar i genomförandet av de 
tekniska rekommendationer som är 
resultatet av den inbördes granskningen, 
bör kommissionen bjuda in de behöriga 
tillsynsmyndigheterna i de 
medlemsstaternas som inte organiserar 
och genomför kontrollbesök, för att få en 
heltäckande bild av situationen och 
informera den berörda medlemsstaten om 
eventuella åtgärder för att avhjälpa de 
brister som konstaterats.

4. Varje medlemsstat som ingår i den 
inbördes granskningen ska ge andra 
medlemsstater, kommissionen och 
allmänheten tillgång till en 
uppföljningsrapport om genomförandet 
av rekommendationer efter den inbördes 
granskningen. Om det är lämpligt ska 
sedan en uppföljande inbördes 
granskning anordnas enligt samma 
förfaranden som dem som beskrivs i 
punkt 2, och dess slutsatser ska 
offentliggöras.

Or. en
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Ändringsförslag 205
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När information erhållits från 
kommissionen och inom tre månader ska 
den nationella myndigheten anmoda 
tillståndshavaren att genomföra de 
relevanta säkerhetsåtgärder som 
identifierats vid den inbördes 
granskningen. Den nationella 
myndigheten ska föreskriva påföljder i 
enlighet med artikel 9a om 
tillståndshavaren inom ytterligare sex 
månader inte visar tydliga framsteg i 
genomförandet av dessa åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 206
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vid mottagandet av en begäran om 
förlängd operationell livslängd för en 
kärnteknisk anläggning utöver vad som 
ursprungligen planerats, ska 
medlemsstaten inom sex månader inbjuda 
till en inbördes granskning av 
anläggningen i fråga i enlighet med 
punkt 2.
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Or. en

Ändringsförslag 207
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid olyckor som leder till för tidiga eller 
stora utsläpp eller onormala händelser 
som leder till situationer vilka kräver 
nödåtgärder utanför anläggningarna eller 
åtgärder för att skydda allmänheten, ska 
den berörda medlemsstaten inom sex 
månader i enlighet med punkt 2 kalla till 
en inbördes granskning av den berörda 
anläggningen, i vilken kommissionen ska 
inbjudas att delta.

utgår

Or. en

Motivering

Detta förslag stärker Europeiska kommissionens befogenheter i motsättning till artikel 5. 
Nationella tillsynsorgan är ansvariga för området kärnsäkerhet. Se IAEA GSR del 1 2.8, där 
det anges att tillsynsorganet för att vara verkligt oberoende ska ha tillräckliga befogenheter 
och tillräcklig personal och ska ha tillgång till tillräckliga finansiella resurser för korrekt 
utförande av sina tilldelade ansvarsuppgifter.

Ändringsförslag 208
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid olyckor som leder till för tidiga 5. Vid olyckor vars konsekvenser leder till 
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eller stora utsläpp eller onormala 
händelser som leder till situationer vilka 
kräver nödåtgärder utanför anläggningarna 
eller åtgärder för att skydda allmänheten, 
ska den berörda medlemsstaten inom sex 
månader i enlighet med punkt 2 kalla till en 
inbördes granskning av den berörda 
anläggningen, i vilken kommissionen ska 
inbjudas att delta.

situationer vilka kräver nödåtgärder utanför 
anläggningarna eller åtgärder för att skydda 
allmänheten, ska den berörda 
medlemsstaten inom sex månader i 
enlighet med punkt 2 kalla till en inbördes 
granskning av den berörda anläggningen, i 
vilken kommissionen ska inbjudas att delta 
som observatör.

Or. en

Ändringsförslag 209
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8e – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid olyckor som leder till för tidiga eller
stora utsläpp eller onormala händelser 
som leder till situationer vilka kräver 
nödåtgärder utanför anläggningarna eller 
åtgärder för att skydda allmänheten, ska 
den berörda medlemsstaten inom sex 
månader i enlighet med punkt 2 kalla till 
en inbördes granskning av den berörda 
anläggningen, i vilken kommissionen ska 
inbjudas att delta.

5. Vid olyckor vars konsekvenser eller
potentiella konsekvenser leder till 
situationer vilka kräver nödåtgärder utanför 
anläggningarna eller åtgärder för att skydda 
allmänheten, ska den berörda 
medlemsstaten i enlighet med punkt 2 kalla 
till en inbördes granskning av den berörda 
anläggningen.

Or. en

Ändringsförslag 210
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8f – rubrik
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8f utgår

Ritlinjer för förbättrad kärnsäkerhet

Or. en

Ändringsförslag 211
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8f – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av resultaten från de 
inbördes granskningar som gjorts i 
enlighet med artikel 8e.2 och de tekniska 
rekommendationer som följer både av 
dessa granskningar och principerna om 
öppenhet och ständig förbättring av 
kärnsäkerheten, ska medlemsstaterna, 
med stöd av behöriga tillsynsmyndigheter, 
gemensamt utveckla och utarbeta 
riktlinjer för de specifika frågor som avses 
i artikel 8e.2 a.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 212
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 8f – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av resultaten från de inbördes 
granskningar som gjorts i enlighet med 
artikel 8e.2 och de tekniska 

På grundval av resultaten från de inbördes 
granskningar som gjorts i enlighet med 
artikel 8e.2 och de tekniska 
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rekommendationer som följer både av 
dessa granskningar och principerna om 
öppenhet och ständig förbättring av 
kärnsäkerheten, ska medlemsstaterna, med 
stöd av behöriga tillsynsmyndigheter, 
gemensamt utveckla och utarbeta riktlinjer 
för de specifika frågor som avses i artikel 
8e.2 a.

rekommendationer som följer både av 
dessa granskningar och principerna om 
öppenhet och ständig förbättring av 
kärnsäkerheten, ska medlemsstaterna, med 
stöd av behöriga tillsynsmyndigheter, 
gemensamt utveckla och utarbeta riktlinjer 
för de specifika frågor som avses i artikel 
8e.2 a. Kommissionen ska se till att det 
senast tre år efter detta direktivs 
ikraftträdande föreligger EU-omfattande 
bindande säkerhetsnormer på 
kärnsäkerhetsområdet.

Or. de

Ändringsförslag 213
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 14
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 9a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av nationella 
bestämmelser som har utfärdats genom 
tillämpning av detta direktiv och ska vidta 
de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska 
anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen senast den [insert date –
this date must correspond to the deadline 
for transposition set out in article 2 of this 
proposal] och utan dröjsmål anmäla alla 
senare ändringar som påverkar dem.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 214
Béla Kovács
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 14
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 9a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av nationella 
bestämmelser som har utfärdats genom 
tillämpning av detta direktiv och ska vidta 
de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska 
anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen senast den [insert date –
this date must correspond to the deadline 
for transposition set out in article 2 of this 
proposal] och utan dröjsmål anmäla alla 
senare ändringar som påverkar dem. ”

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av nationella 
bestämmelser som har utfärdats genom 
tillämpning av detta direktiv och ska vidta 
de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska 
anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen och utan dröjsmål meddela 
eventuella ändringar som berör dessa.

Or. hu

Ändringsförslag 215
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 14
Direktiv 2009/71/EURATOM
Artikel 9a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av nationella 
bestämmelser som har utfärdats genom 
tillämpning av detta direktiv och ska vidta 
de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska 
anmäla dessa bestämmelser till 

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av nationella 
bestämmelser som har utfärdats genom 
tillämpning av detta direktiv och ska vidta 
de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande och kan inkludera böter 
eller tillfälligt avbrytande av driften av 
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kommissionen senast den [insert date –this 
date must correspond to the deadline for 
transposition set out in article 2 of this 
proposal] och utan dröjsmål anmäla alla 
senare ändringar som påverkar dem.

den kärntekniska anläggningen i fråga 
genom ett föreläggande från den 
nationella tillsynsmyndigheten. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
[skriv in datumet – detta datum måste 
motsvara den tidsfrist för införlivande 
som anges i artikel 2 i detta förslag] och 
utan dröjsmål anmäla alla senare ändringar 
som påverkar dem.

Or. fr


