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Ändringsförslag 47
Rebecca Harms

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 2

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen, särskilt 
artiklarna 31 och 32, i enlighet med vilka 
rådet har hört parlamentet 
(C7-0387/2010),

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artiklarna 194 och 192,

Or. en

Motivering

Syftet med direktivet i dess nuvarande utformning är att harmonisera den nationella
lagstiftningen för att skydda miljön och människors hälsa från använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall. I direktivet anges inga säkerhetsnormer, vilket den rättsliga grunden för 
Euratom kräver. I direktivet behandlas även en energirelaterad fråga. Den korrekta rättsliga 
grunden är därför artiklarna 194 (energi) och 192 i EUF-fördraget (miljö).

Ändringsförslag 48
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 3a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
resolution av den 24 mars 2011 om 
situationen i Japan,

Or. en
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Ändringsförslag 49
Rebecca Harms

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet godkänner
kommissionens förslag såsom ändrat av 
parlamentet.

1. Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag såsom ändrat av 
parlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 50
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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 194 och 192,

Or. en

Motivering

Syftet med direktivet i dess nuvarande utformning är att harmonisera den nationella 
lagstiftningen för att skydda miljön och människors hälsa från använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall. I direktivet anges inga säkerhetsnormer, vilket den rättsliga grunden för 
Euratom kräver. I direktivet behandlas även en energirelaterad fråga. Den korrekta rättsliga 
grunden är därför artiklarna 194 (energi) och 192 i EUF-fördraget (miljö).

Ändringsförslag 51
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Enligt artikel 153 i EUF-fördraget ska 
enhetliga säkerhetsnormer för 
befolkningens och arbetstagarnas 
hälsoskydd fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 52
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 53
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 54
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 
13 maj 1996 om fastställande av 
grundläggande säkerhetsnormer för 
skydd av arbetstagarnas och allmänhetens 
hälsa mot de faror som uppstår till följd av 
joniserande strålning ska tillämpas på all 
verksamhet som medför risk för 
joniserande strålning från en artificiell eller 
en naturlig strålkälla i fall där naturliga 
radionuklider behandlas eller har 
behandlats med hänsyn till sina 
radioaktiva, klyvbara eller fertila 
egenskaper. Det omfattar också godkända 
utsläpp av material som härrör från sådana 
verksamheter. Bestämmelserna i direktivet 
har kompletterats med mer specifik 
lagstiftning.

(4) Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 
13 maj 1996 för skydd av arbetstagarnas 
och allmänhetens hälsa mot de faror som 
uppstår till följd av joniserande strålning 
fastställer grundläggande 
säkerhetsnormer. Direktivet ska tillämpas 
på all verksamhet som medför risk för 
joniserande strålning från en artificiell eller 
en naturlig strålkälla i fall där naturliga 
radionuklider behandlas eller har 
behandlats med hänsyn till sina 
radioaktiva, klyvbara eller fertila 
egenskaper. Det omfattar också godkända 
utsläpp av material som härrör från sådana 
verksamheter. Bestämmelserna i direktivet 
har kompletterats med mer specifik 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 55
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Kommissionen har medverkat till 
ökade finansiella resurser för att på vissa 
villkor stödja avvecklingen av flera 
kärnkraftverk i Bulgarien, Slovakien och 
Litauen, som kommer att stängas i förtid 
under specifika omständigheter inför 
dessa länders anslutning till EU.
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Or. en

Ändringsförslag 56
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Tre av EU:s kandidatländer, 
nämligen Litauen, Slovakien och 
Bulgarien, hade gamla kärnkraftverk av 
sovjetisk konstruktion i drift som inte 
kunde uppgraderas till EU:s 
säkerhetsstandarder på ett ekonomiskt 
sätt, vilket innebar att de måste stängas 
och därefter avvecklas.

Or. en

Ändringsförslag 57
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Avvecklingen av kärnkraftverken 
innebar en avsevärd finansiell och 
ekonomisk börda som de berörda 
medlemsstaterna inte kunde hantera fullt 
ut, och därför betalade gemenskapen ut 
finansiellt stöd till respektive 
medlemsstater avsett att täcka en del av 
kostnaden för projekt för avveckling och 
avfallshantering och kompensera för 
ekonomiska konsekvenser.

Or. en
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Ändringsförslag 58
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 59
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen)

Or. en

Ändringsförslag 60
Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni Podimata

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Radioaktivt avfall, använt 
kärnbränsle och dess lagring och 
slutförvaring innebär enorma risker, 
vilket blev smärtsamt tydligt i Fukushima 
där allvarliga olyckor inträffade i 
lagrings- och slutförvarsanläggningar. 
Säkerhetsåtgärderna för radioaktivt avfall 
och använt kärnbränsle måste skärpas.

Or. en

Ändringsförslag 61
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Konventionen om säkerheten vid 
hantering av använt kärnbränsle och om 
säkerheten vid hantering av radioaktivt 
avfall (nedan kallad konventionen), som 
har ingåtts under ledning av IAEA och i 
vilken Euratom och nästan alla 
medlemsstater utgör avtalsslutande 
parter, syftar till att uppnå och bibehålla en 
hög säkerhetsnivå i hela världen för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall genom stärkta nationella 
åtgärder och internationellt samarbete.

(17) Konventionen om säkerheten vid 
hantering av använt kärnbränsle och om 
säkerheten vid hantering av radioaktivt 
avfall (nedan kallad konventionen), som 
har ingåtts under ledning av IAEA utgör 
ett stimulansinstrument och syftar till att 
uppnå och bibehålla en hög säkerhetsnivå i 
hela världen för hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall genom 
stärkta nationella åtgärder och 
internationellt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 62
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Konventionen om säkerheten vid 
hantering av använt kärnbränsle och om 
säkerheten vid hantering av radioaktivt 
avfall (nedan kallad konventionen), som 
har ingåtts under ledning av IAEA och i 
vilken Euratom och nästan alla 
medlemsstater utgör avtalsslutande 
parter, syftar till att uppnå och bibehålla en 
hög säkerhetsnivå i hela världen för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall genom stärkta nationella 
åtgärder och internationellt samarbete.

(17) Konventionen om säkerheten vid 
hantering av använt kärnbränsle och om 
säkerheten vid hantering av radioaktivt 
avfall (nedan kallad konventionen), som 
har ingåtts under ledning av IAEA utgör 
ett viktigt instrument som syftar till att 
uppnå och bibehålla en hög säkerhetsnivå i 
hela världen för hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall genom 
stärkta nationella åtgärder och 
internationellt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 63
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) År 2006 uppdaterade IAEA hela sin 
samling av normer och publicerade 
grundläggande säkerhetsprinciper, med 
stöd av Euratom, OECD/NEA och andra 
internationella organisationer. Enligt dessa 
sponsororganisationer kommer 
användningen av de grundläggande 
säkerhetsprinciperna att underlätta 
tillämpningen av internationella 
säkerhetsnormer och sörja för större 
enhetlighet mellan de olika staternas 
förfaranden. Det är därför önskvärt att alla 
stater följer och förespråkar dessa 
principer. Principerna kommer att vara 
bindande för IAEA i fråga om dess 
verksamhet och för staterna i fråga om den 
verksamhet som stöds av IAEA. Staterna 
eller sponsororganisationerna kan, om de 
så önskar, anta dessa principer och tillämpa 
dem på sina egna verksamheter.

(18) År 2006 uppdaterade IAEA hela sin 
samling av normer och publicerade 
grundläggande säkerhetsprinciper, som 
tagits fram av Euratom, OECD/NEA och 
andra internationella organisationer. Enligt 
dessa sponsororganisationer kommer 
användningen av de grundläggande 
säkerhetsprinciperna att underlätta 
tillämpningen av internationella 
säkerhetsnormer och sörja för större 
enhetlighet mellan de olika staternas 
förfaranden. Det är därför önskvärt att alla 
stater följer och förespråkar dessa 
principer. Principerna kommer att vara 
bindande för IAEA i fråga om dess 
verksamhet och för staterna i fråga om den 
verksamhet som stöds av IAEA. Staterna 
eller sponsororganisationerna kan, om de 
så önskar, anta dessa principer och tillämpa 
dem på sina egna verksamheter.
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Or. en

Ändringsförslag 64
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Kärnkraftsföretag i samtliga 
medlemsstater måste ha tillräckliga 
finansiella medel för att täcka 
kostnaderna för eventuell avveckling i 
syfte att upprätthålla principen om att 
förorenaren betalar samtidigt som det ska 
finnas tydliga regler för eventuellt statligt 
stöd. Kommissionen bör därför fastställa 
tydliga regler för hur finansiella medel 
ska användas vid avveckling och för 
hantering och slutförvaring av det 
radioaktiva avfallet.

Or. cs

Ändringsförslag 65
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det finns en växande medvetenhet 
inom unionen och i hela världen om 
behovet av en ansvarsfull användning av 
kärnenergi, särskilt i fråga om 
kärnsäkerhet. I detta sammanhang måste 
särskilt frågan om hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall 
behandlas för att säkerställa en säker, 
optimerad och hållbar användning av 
kärnenergi.

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 66
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det finns en växande medvetenhet 
inom unionen och i hela världen om 
behovet av en ansvarsfull användning av 
kärnenergi, särskilt i fråga om 
kärnsäkerhet. I detta sammanhang måste 
särskilt frågan om hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall 
behandlas för att säkerställa en säker, 
optimerad och hållbar användning av
kärnenergi.

(23) Särskilt efter den nyligen inträffade 
kärnkraftsolyckan i Japan finns det en 
växande medvetenhet inom unionen och i 
hela världen om behovet av största möjliga 
ansvar i fråga om kärnsäkerhet. Eftersom 
det inte definitivt har kunnat bevisas att 
en hållbar, säker och trygg slutförvaring 
av radioaktivt avfall är möjlig, bör 
medlemsstaterna överväga att avveckla 
kärnkraftsreaktorer och sträva efter att 
ersätta fissionsbaserad produktion av 
kärnenergi med fullt hållbara förnybara 
alternativ och genom att minska 
energikonsumtionen med hjälp av 
ambitiösa åtgärder för energieffektivitet 
och energibesparing.

Or. en

Ändringsförslag 67
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det finns en växande medvetenhet 
inom unionen och i hela världen om 
behovet av en ansvarsfull användning av 
kärnenergi, särskilt i fråga om
kärnsäkerhet. I detta sammanhang måste 
särskilt frågan om hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall 
behandlas för att säkerställa en säker, 

(23) Det finns en växande medvetenhet 
inom unionen och i hela världen, särskilt 
efter den nyligen inträffade allvarliga 
kärnkraftsolyckan i Japan, om behovet av 
att stärka reglerna för kärnsäkerhet. I detta 
sammanhang måste särskilt den viktiga 
frågan om hantering av använt kärnbränsle 
och radioaktivt avfall behandlas för att 
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optimerad och hållbar användning av 
kärnenergi.

säkerställa en säker, optimerad och hållbar 
användning av lager och/eller slutförvar.

Or. en

Ändringsförslag 68
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det finns en växande medvetenhet 
inom unionen och i hela världen om 
behovet av en ansvarsfull användning av 
kärnenergi, särskilt i fråga om 
kärnsäkerhet. I detta sammanhang måste 
särskilt frågan om hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall 
behandlas för att säkerställa en säker, 
optimerad och hållbar användning av 
kärnenergi.

(23) Det finns en växande medvetenhet 
inom unionen och i hela världen om 
behovet av en ansvarsfull användning av 
kärnenergi, som är ett nödvändigt 
alternativ till fossil energi, särskilt i fråga 
om kärnsäkerhet. I detta sammanhang 
måste särskilt frågan om hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
behandlas för att säkerställa en säker, 
optimerad och hållbar användning av 
kärnenergi.

Or. fr

Ändringsförslag 69
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) I detta sammanhang är det viktigt 
att betona att en mycket stor del av det 
använda kärnbränslet är 
upparbetningsbart. Återvinning av använt 
kärnbränsle är alltså en aspekt att ta 
hänsyn till, parallellt med slutförvaringen 
av avfallet.

Or. fr
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Ändringsförslag 70
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Återvinning och upparbetning av 
använt kärnbränsle är tekniskt möjligt 
och spelar en viktig roll för att minska 
avfallets giftighet och volym, samtidigt 
som man undviker att ytterligare avfall 
genereras och tillvaratar möjligheterna 
till kompletterande energiutvinning.

Or. fr

Ändringsförslag 71
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Alla medlemsstater genererar 
radioaktivt avfall, oberoende av om de har 
kärnreaktorer eller inte. Radioaktivt avfall 
uppstår i huvudsak inom 
kärnbränslecykeln, såsom vid drift av 
kärnkraftverk och upparbetning av använt 
kärnbränsle, men även i andra 
verksamheter, såsom vid tillämpningen av 
radioaktiva isotoper inom medicin, 
forskning och industri.

Or. de
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Ändringsförslag 72
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias 
Groote, Anni Podimata

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Alla medlemsstater genererar 
radioaktivt avfall, oberoende av om de har 
kärnreaktorer eller inte. Radioaktivt avfall 
uppstår i huvudsak inom 
kärnbränslecykeln, såsom vid drift av 
kärnkraftverk och upparbetning av använt 
kärnbränsle, men även i andra 
verksamheter, såsom vid tillämpningen av 
radioaktiva isotoper inom medicin, 
forskning och industri.

Or. en

Ändringsförslag 73
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Medlemsstaterna kan visserligen 
själva fastställa sin egen energimix, men 
alla medlemsstater genererar radioaktivt 
avfall, oberoende av om de har 
kärnkraftsreaktorer eller inte. Radioaktivt 
avfall uppstår i huvudsak inom 
energiproduktionen, bland annat vid drift 
av kärnkraftverk, upparbetning av använt 
kärnbränsle och avveckling av kraftverk, 
men även i andra verksamheter, såsom vid 
tillämpningen av radioaktiva isotoper inom 
medicin, forskning och industri.

Or. en
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Ändringsförslag 74
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Medlemsstaterna kan visserligen 
själva fastställa sin egen energimix, men 
alla medlemsstater genererar radioaktivt 
avfall, oberoende av om de har 
kärnreaktorer eller inte. Radioaktivt avfall 
uppstår i huvudsak inom 
energiproduktionen, såsom vid drift av 
kärnkraftverk och avvecklingen av 
kärnkraftsanläggningar, men även i andra 
verksamheter, såsom vid tillämpningen av 
radioaktiva isotoper inom medicin, 
forskning och industri.

Or. en

Ändringsförslag 75
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(25) Driften av kärnreaktorer bör helst inte 
generera något ytterligare radioaktivt 
avfall, eftersom förvaring och 
slutförvaring medför avsevärda risker, 
belastningen på medlemsstaterna kvarstår 
under lång tid och värdefulla resurser 
binds upp. Särskilt vid upparbetning ökar 
riskerna med förvaring och slutförvaring. 
Därför bör medlemsstaterna avstå från 
denna teknik.
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Or. de

Ändringsförslag 76
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 77
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 78
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 79
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 80
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 81
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Samma säkerhetsmål ska gälla för 
hantering av använt kärnbränsle och för 
hantering av radioaktivt avfall. Därför 
fastställs i konventionen och AEA:s 
säkerhetsnormer samma skyldigheter för 
slutförvaring av använt kärnbränsle som 
för slutförvaring av radioaktivt avfall.

utgår

Or. en

Motivering

Säkerhetsmålen för hantering av använt kärnbränsle skiljer sig avsevärt från de som krävs för 
hantering av radioaktivt avfall.



PE462.870v01-00 20/101 AM\864761SV.doc

SV

Ändringsförslag 82
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Radioaktivt avfall, inklusive använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall, 
kräver inneslutning och isolering från 
människor och deras livsmiljö under 
mycket lång tid. Avfallets specifika 
karaktär (innehållet av radionuklider) 
kräver åtgärder för att skydda människors 
hälsa och miljön från de faror som uppstår 
till följd av joniserande strålning, däribland 
slutförvaring i lämpliga anläggningar som 
slutpunkt för hanteringen. Lagring av 
radioaktivt avfall, inklusive långsiktig 
lagring, är en tillfällig lösning men inte 
något alternativ till slutförvaring.

(27) Radioaktivt avfall, inklusive använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall, 
kräver inneslutning och isolering från 
människor och deras livsmiljö under 
mycket lång tid. Avfallets specifika 
karaktär (innehållet av radionuklider) 
kräver åtgärder för att skydda människors 
hälsa och miljön från de faror som uppstår 
till följd av joniserande strålning, däribland 
slutförvaring i lämpliga anläggningar som 
slutpunkt för hanteringen. Långsiktig 
lagring av radioaktivt avfall kan emellertid 
betraktas som en tillfällig lösning eftersom 
slutförvaring inte har visat sig vara totalt 
säkert.

Or. en

Ändringsförslag 83
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Radioaktivt avfall, inklusive använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall, 
kräver inneslutning och isolering från 
människor och deras livsmiljö under 
mycket lång tid. Avfallets specifika 
karaktär (innehållet av radionuklider) 
kräver åtgärder för att skydda människors 
hälsa och miljön från de faror som uppstår 
till följd av joniserande strålning, däribland 
slutförvaring i lämpliga anläggningar som 
slutpunkt för hanteringen. Lagring av 
radioaktivt avfall, inklusive långsiktig 

(27) Radioaktivt avfall, inklusive använt 
kärnbränsle, kräver lämplig 
konditionering, inneslutning och isolering 
från människor och deras livsmiljö under 
mycket lång tid. Avfallets specifika 
karaktär (innehållet av radionuklider) 
kräver åtgärder för att skydda människors 
hälsa och miljön från de faror som uppstår 
till följd av joniserande strålning, däribland
slutlagring eller slutförvaring i lämpliga 
anläggningar som slutpunkt för 
hanteringen. Tidsbegränsad lagring av 
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lagring, är en tillfällig lösning men inte 
något alternativ till slutförvaring.

radioaktivt avfall är en tillfällig lösning 
men inte något alternativ till slutlagring 
eller slutförvaring.

Or. en

Ändringsförslag 84
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Radioaktivt avfall, inklusive använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall, 
kräver inneslutning och isolering från 
människor och deras livsmiljö under 
mycket lång tid. Avfallets specifika 
karaktär (innehållet av radionuklider) 
kräver åtgärder för att skydda människors 
hälsa och miljön från de faror som uppstår 
till följd av joniserande strålning, däribland 
slutförvaring i lämpliga anläggningar som
slutpunkt för hanteringen. Lagring av 
radioaktivt avfall, inklusive långsiktig 
lagring, är en tillfällig lösning men inte 
något alternativ till slutförvaring.

(27) Radioaktivt avfall, inklusive använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall, 
kräver inneslutning och isolering från 
människor och deras livsmiljö under 
mycket lång tid. Avfallets specifika 
karaktär (innehållet av radionuklider) 
kräver åtgärder för att skydda människors 
hälsa och miljön från de faror som uppstår 
till följd av joniserande strålning, däribland 
slutförvaring eller slutlagring i lämpliga 
anläggningar som slutpunkt för 
hanteringen. Tidsbegränsad lagring av 
radioaktivt avfall är en tillfällig lösning 
men inte något alternativ till slutförvaring
eller slutlagring.

Or. en

Ändringsförslag 85
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Radioaktivt avfall, inklusive använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall, 
kräver inneslutning och isolering från 
människor och deras livsmiljö under 

(27) Radioaktivt avfall, inklusive använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall, 
kräver inneslutning och isolering från 
människor och deras livsmiljö under 
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mycket lång tid. Avfallets specifika 
karaktär (innehållet av radionuklider) 
kräver åtgärder för att skydda människors 
hälsa och miljön från de faror som uppstår 
till följd av joniserande strålning, däribland 
slutförvaring i lämpliga anläggningar som 
slutpunkt för hanteringen. Lagring av 
radioaktivt avfall, inklusive långsiktig 
lagring, är en tillfällig lösning men inte 
något alternativ till slutförvaring.

mycket lång tid. Avfallets specifika 
karaktär (innehållet av radionuklider) 
kräver åtgärder för att skydda människors 
hälsa och miljön från de faror som uppstår 
till följd av joniserande strålning, däribland 
slutförvaring i lämpliga anläggningar.
Lagring av radioaktivt avfall, inklusive 
långsiktig lagring, är en tillfällig lösning.

Or. en

Ändringsförslag 86
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Radioaktivt avfall, inklusive använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall, 
kräver inneslutning och isolering från 
människor och deras livsmiljö under 
mycket lång tid. Avfallets specifika 
karaktär (innehållet av radionuklider) 
kräver åtgärder för att skydda människors 
hälsa och miljön från de faror som uppstår 
till följd av joniserande strålning, däribland 
slutförvaring i lämpliga anläggningar som 
slutpunkt för hanteringen. Lagring av 
radioaktivt avfall, inklusive långsiktig 
lagring, är en tillfällig lösning men inte 
något alternativ till slutförvaring.

(27) Radioaktivt avfall, inklusive använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall, 
kräver inneslutning och isolering från 
människor och deras livsmiljö under 
mycket lång tid. Avfallets specifika 
karaktär (innehållet av radionuklider) 
kräver åtgärder för att skydda människors 
hälsa och miljön från de faror som uppstår 
till följd av joniserande strålning, däribland 
slutförvaring i lämpliga anläggningar som 
slutpunkt för hanteringen. Lagring av 
radioaktivt avfall, inklusive långsiktig 
lagring, är en tillfällig lösning.

Or. de

Ändringsförslag 87
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Skäl 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Radioaktivt avfall, inklusive använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall, 
kräver inneslutning och isolering från 
människor och deras livsmiljö under 
mycket lång tid. Avfallets specifika 
karaktär (innehållet av radionuklider) 
kräver åtgärder för att skydda människors 
hälsa och miljön från de faror som uppstår 
till följd av joniserande strålning, däribland 
slutförvaring i lämpliga anläggningar som 
slutpunkt för hanteringen. Lagring av 
radioaktivt avfall, inklusive långsiktig 
lagring, är en tillfällig lösning men inte 
något alternativ till slutförvaring.

(27) Radioaktivt avfall, inklusive använt 
kärnbränsle som är avsett för 
slutförvaring, kräver inneslutning och 
isolering från människor och deras 
livsmiljö under mycket lång tid. Avfallets 
specifika karaktär (innehållet av 
radionuklider) kräver åtgärder för att 
skydda människors hälsa och miljön från 
de faror som uppstår till följd av 
joniserande strålning, däribland 
slutförvaring i lämpliga anläggningar som 
slutpunkt för hanteringen. Lagring av 
radioaktivt avfall, inklusive långsiktig 
lagring, är en tillfällig lösning men inte 
något alternativ till slutförvaring.

Or. en

Ändringsförslag 88
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 89
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 27b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27b) Tillfällig lagring av använt 
kärnbränsle kräver skydd mot yttre 
händelser. Allt använt kärnbränsle bör 
därför flyttas från bassänger till 
torrlagring, så snabbt som restvärmen i 
dem tillåter detta.

Or. en

Ändringsförslag 90
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Ett nationellt klassificeringssystem 
bör understödja dessa arrangemang med 
fullt beaktande av de olika typerna av 
radioaktivt avfall och det radioaktiva 
avfallets egenskaper. De exakta kriterierna 
för indelningen av avfallet i en viss 
avfallsklass kommer att bero på den 
konkreta situationen i landet i förhållande 
till avfallets art och de alternativ för 
slutförvaring som föreligger eller 
övervägs.

(28) Ett nationellt klassificeringssystem 
bör understödja dessa arrangemang med 
fullt beaktande av de olika typerna av 
radioaktivt avfall och det radioaktiva 
avfallets egenskaper. De exakta kriterierna 
för indelningen av avfallet i en viss 
avfallsklass bör grundas på IAEA:s 
säkerhetsrapport (IAEA safety guide) 
GSG-1 om klassificering av radioaktivt 
avfall.

Or. en

Ändringsförslag 91
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Ett nationellt klassificeringssystem 
bör understödja dessa arrangemang med 
fullt beaktande av de olika typerna av 
radioaktivt avfall och det radioaktiva 
avfallets egenskaper. De exakta kriterierna 
för indelningen av avfallet i en viss 
avfallsklass kommer att bero på den 
konkreta situationen i landet i förhållande 
till avfallets art och de alternativ för 
slutförvaring som föreligger eller övervägs.

(28) Ett nationellt klassificeringssystem 
bör understödja dessa arrangemang med 
fullt beaktande av de olika typerna av 
radioaktivt avfall och det radioaktiva 
avfallets egenskaper. De exakta kriterierna 
för indelningen av avfallet i en viss 
avfallsklass kommer att bero på den 
konkreta situationen i landet i förhållande 
till avfallets art och de alternativ för 
slutförvaring eller slutlagring som 
föreligger eller övervägs.

Or. en

Ändringsförslag 92
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det typiska konceptet för 
slutförvaring av kortlivat låg- och 
medelaktivt avfall är slutförvaring nära 
markytan. Efter 30 års forskning är det 
allmänt accepterat på teknisk nivå att djup 
geologisk slutförvaring utgör det säkraste 
och mest hållbara alternativet som 
slutpunkt för hanteringen av högaktivt 
avfall och använt kärnbränsle som 
betraktas som avfall. Därför bör 
slutförvaring eftersträvas.

(29) Koncept för slutförvaring av kortlivat 
låg- och medelaktivt avfall varierar från
slutförvaring nära markytan (i byggnader, 
grund nedgrävning eller nedgrävning ned 
till några tiotal meter under ytan) till 
tekniskt avancerade geologiska lager 
70-100 meter under markytan. Nästan allt 
långlivat låg- och medelaktivt radioaktivt 
avfall lagras. Efter 30 års forskning anser 
kärnenergibranschen att djup geologisk 
slutförvaring utgör det mest ekonomiska
alternativet som slutpunkt för hanteringen 
av högaktivt radioaktivt avfall, även om 
man även utreder andra alternativ såsom 
specialutformade lagringsanläggningar 
på eller nära markytan, förvaring i torra 
klippformationer eller slutförvaring i 
djupa borrhål (3 000–5 000 meter djupa).
Därför bör ytterligare forskning inom 
dessa områden eftersträvas.
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Or. en

Ändringsförslag 93
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det typiska konceptet för slutförvaring 
av kortlivat låg- och medelaktivt avfall är 
slutförvaring nära markytan. Efter 30 års 
forskning är det allmänt accepterat på 
teknisk nivå att djup geologisk 
slutförvaring utgör det säkraste och mest 
hållbara alternativet som slutpunkt för 
hanteringen av högaktivt avfall och 
använt kärnbränsle som betraktas som 
avfall. Därför bör slutförvaring 
eftersträvas.

(29) Det typiska konceptet för slutförvaring 
av kortlivat låg- och medelaktivt avfall är 
slutförvaring nära markytan. Efter 30 års 
forskning tycks möjligheten att genomföra
slutförvaring på ändamålsenlig och 
tillräckligt djup geologisk nivå vara 
vetenskapligt belagd, även om risker inte 
kan uteslutas.

Or. de

Ändringsförslag 94
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det typiska konceptet för slutförvaring 
av kortlivat låg- och medelaktivt avfall är 
slutförvaring nära markytan. Efter 30 års 
forskning är det allmänt accepterat på 
teknisk nivå att djup geologisk 
slutförvaring utgör det säkraste och mest 
hållbara alternativet som slutpunkt för 
hanteringen av högaktivt avfall och använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall.
Därför bör slutförvaring eftersträvas.

(29) Det typiska konceptet för slutförvaring 
av kortlivat låg- och medelaktivt avfall är 
slutförvaring nära markytan. För 
närvarande, efter 30 års forskning är den 
mest vedertagna uppfattningen att djup 
geologisk slutförvaring utgör det säkraste 
och mest hållbara ekonomiska alternativet 
som slutpunkt för hanteringen av högaktivt 
radioaktivt avfall och använt kärnbränsle 
som betraktas som avfall. Man utreder 
dock även andra alternativ, bland annat 
lösningar för slutlagring med möjlighet 
till återtag. Forskning om alla alternativ 
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bör uppmuntras.

Or. en

Ändringsförslag 95
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det typiska konceptet för slutförvaring 
av kortlivat låg- och medelaktivt avfall är 
slutförvaring nära markytan. Efter 30 års 
forskning är det allmänt accepterat på 
teknisk nivå att djup geologisk 
slutförvaring utgör det säkraste och mest 
hållbara alternativet som slutpunkt för 
hanteringen av högaktivt avfall och använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall.
Därför bör slutförvaring eftersträvas.

(29) Det typiska konceptet för slutförvaring
av kortlivat låg- och medelaktivt avfall är 
slutförvaring nära markytan. Det är allmänt 
accepterat på teknisk nivå att djup 
geologisk slutförvaring utgör det säkraste 
och mest hållbara alternativet som 
slutpunkt för hanteringen av högaktivt 
avfall och använt kärnbränsle som 
betraktas som avfall. Därför uppmanas 
medlemsstaterna att, samtidigt som de 
behåller hela ansvaret över politik som 
rör hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall, undersöka olika 
alternativ till slutförvaring.

Or. en

Ändringsförslag 96
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det typiska konceptet för slutförvaring 
av kortlivat låg- och medelaktivt avfall är 
slutförvaring nära markytan. Efter 30 års 
forskning är det allmänt accepterat på 
teknisk nivå att djup geologisk 
slutförvaring utgör det säkraste och mest 
hållbara alternativet som slutpunkt för 

(29) Det typiska konceptet för slutförvaring 
av kortlivat låg- och medelaktivt avfall är 
slutförvaring nära markytan. Efter 30 års 
forskning är det allmänt accepterat på 
teknisk nivå att djup geologisk 
slutförvaring utgör det säkraste och mest 
hållbara alternativet som slutpunkt för 
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hanteringen av högaktivt avfall och använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall.
Därför bör slutförvaring eftersträvas.

hanteringen av högaktivt avfall och använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall. 
Medlemsstaterna bör tänka på den 
framtida tekniska utvecklingen inom 
slutförvaringssystem och beakta 
möjligheten till omvändbarhet och 
återtagbarhet av det använda 
kärnbränslet och det radioaktiva avfallet.

Or. en

Ändringsförslag 97
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det typiska konceptet för slutförvaring 
av kortlivat låg- och medelaktivt avfall är 
slutförvaring nära markytan. Efter 30 års 
forskning är det allmänt accepterat på 
teknisk nivå att djup geologisk 
slutförvaring utgör det säkraste och mest 
hållbara alternativet som slutpunkt för 
hanteringen av högaktivt avfall och använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall.
Därför bör slutförvaring eftersträvas.

(29) Det typiska konceptet för slutförvaring 
av kortlivat låg- och medelaktivt avfall är 
slutförvaring nära markytan. Efter 30 års 
forskning är det allmänt accepterat på 
teknisk nivå att djup geologisk 
slutförvaring utgör det säkraste och mest 
hållbara alternativet som slutpunkt för 
hanteringen av högaktivt avfall och använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall.
Därför bör slutförvaring eftersträvas. Den 
verksamhet som bedrivs med stöd av 
teknikplattformen för genomförandet av 
geologisk deponering av radioaktivt avfall 
(IGD-TP) skulle kunna göra expertis och 
teknik mera lättåtkomlig i detta 
hänseende.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att understryka behovet av att gå mot en praktisk demonstration av förvar för 
högaktivt avfall och använt kärnbränsle som betraktas som avfall. Det arbete som IGD-TP 
(teknikplattformen för genomförandet av geologisk deponering) har åtagit sig ska tas som ett 
exempel på forskning som bedrivs med ett specifikt mål, såsom anges i deras vision, som lyder 
”år 2025 kommer det första geologiska förvaret för använt kärnbränsle, högaktivt avfall och 
annat långlivat radioaktivt avfall att fungera på ett säkert sätt i Europa”.
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Ändringsförslag 98
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Riskerna med 
förvaringsanläggningar för radioaktivt 
avfall, i synnerhet använt kärnbränsle i 
bassänger, blev tydliga i samband med 
olyckan i Fukushima. Liknande olyckor 
skulle kunna äga rum i befintliga 
kärnkraftsanläggningar eller sådana som 
är under uppförande i olika delar av EU 
och dess grannländer med stor risk för 
jordbävningar, tsunamier eller andra 
naturkatastrofer. EU bör vidta alla 
lämpliga åtgärder för att förhindra 
slutförvaring av radioaktivt avfall i 
sådana områden.

Or. en

Ändringsförslag 99
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Med tanke på den forskning som 
bedrivs om avlägsnande av radioaktivt 
avfall genom omvandling eller andra 
former av minskning av 
strålningsintensitet och livslängd bör även 
långfristig och återvinningsbar djup 
geologisk förvaring av radioaktivt avfall 
tas i beaktande.

Or. de
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Ändringsförslag 100
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Kommissionen bör uppmana 
medlemsstaterna att upprätta register över 
lämpliga platser för djup geologisk 
slutförvaring.

Or. cs

Ändringsförslag 101
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Även om varje medlemsstat ansvarar 
för sin egen politik gällande hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
måste denna politik respektera de relevanta 
grundläggande säkerhetsprinciperna som 
IAEA har fastställt. Det är en etisk 
skyldighet för alla medlemsstater att se till 
att orimliga bördor inte lämnas över till 
kommande generationer när det gäller det 
befintliga använda kärnbränslet och 
radioaktiva avfallet, liksom det som 
förväntas från avvecklingen av befintliga 
kärntekniska anläggningar.

(30) Även om varje medlemsstat ansvarar 
för sin egen politik gällande hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
måste denna politik inte bara respektera de 
relevanta grundläggande 
säkerhetsprinciperna som IAEA har 
fastställt utan även införa höga 
säkerhetsnormer som återspeglar bästa 
praxis på lagstiftnings- och driftsnivå och 
bästa tillgängliga teknik (BAT). Det är en 
etisk skyldighet för alla medlemsstater att 
se till att orimliga bördor inte lämnas över 
till kommande generationer när det gäller 
det historiska och befintliga använda 
kärnbränslet och radioaktiva avfallet, 
liksom det som förväntas från 
avvecklingen av befintliga kärntekniska 
anläggningar. Medlemsstaterna bör därför 
fastställa en avvecklingspolicy som 
garanterar att anläggningar avvecklas på 
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säkrast möjliga sätt så tidigt som möjligt 
efter nedläggningen.

Or. en

Ändringsförslag 102
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Även om varje medlemsstat ansvarar 
för sin egen politik gällande hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
måste denna politik respektera de relevanta 
grundläggande säkerhetsprinciperna som 
IAEA har fastställt. Det är en etisk 
skyldighet för alla medlemsstater att se till 
att orimliga bördor inte lämnas över till 
kommande generationer när det gäller det 
befintliga använda kärnbränslet och 
radioaktiva avfallet, liksom det som 
förväntas från avvecklingen av befintliga 
kärntekniska anläggningar.

(30) Medlemsstaternas politik gällande 
hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall måste respektera de 
relevanta grundläggande 
säkerhetsprinciperna som IAEA har 
fastställt. Det är en etisk skyldighet för alla 
medlemsstater att se till att orimliga bördor 
inte lämnas över till kommande 
generationer när det gäller det befintliga 
använda kärnbränslet och radioaktiva 
avfallet, liksom det som förväntas från 
avvecklingen av befintliga kärntekniska 
anläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 103
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

lämplig lagstiftning, reglering och 
organisation med en tydlig 
ansvarsfördelning.

Or. lt

Ändringsförslag 104
Zigmantas Balčytis

Förslag till direktiv
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Medlemsstaterna ska se till att det 
finns tillräcklig finansiering för hantering 
och lagring av använt bränsle och 
radioaktivt avfall.

Or. lt

Ändringsförslag 105
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 106
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen) 

Or. en

Ändringsförslag 107
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Förslag till direktiv
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 108
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Förslag till direktiv
Skäl 34b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 109
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(35) Insyn är viktigt vid hanteringen av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
och det är av yttersta vikt att allmänheten 
hyser förtroende för de principer som styr 
säkerheten vid förvaringsanläggningar 
och inom avfallshanteringsprogram.
Insynen bör tillhandahållas genom effektiv 
information till allmänheten och 
möjligheter för alla berörda intressenter att 
delta i beslutsprocessen.

Or. en

Motivering

Det är ytterst viktigt att säkra allmänhetens förtroende för att kunna välja platser för 
förvaringsanläggningar.
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Ändringsförslag 110
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 111
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen)

Or. en

Ändringsförslag 112
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Ett samarbete mellan medlemsstater 
och på internationell nivå skulle kunna 
underlätta och påskynda beslutsfattandet 

(36) Ett samarbete mellan medlemsstater 
och på internationell nivå skulle kunna 
underlätta och påskynda beslutsfattandet 
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genom tillgången till expertis och teknik. genom tillgången till högkvalitativ expertis 
och teknik såväl som bästa praxis.

Or. en

Ändringsförslag 113
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(37) Vissa medlemsstater anser att det 
skulle vara ett fördelaktigt alternativ att 
dela på anläggningarna för hanteringen av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, 
inklusive lagrings- och/eller 
slutförvarsanläggningar, om det baseras på 
ett avtal mellan de berörda 
medlemsstaterna. Delad slutlagring 
och/eller slutförvaring kan endast komma 
i fråga för små mängder radioaktivt avfall 
från forskning, medicinsk användning 
eller industriella tillämpningar som inte 
avser energiproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 114
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(37) Vissa medlemsstater anser att det 
skulle vara ett fördelaktigt alternativ att 
dela på anläggningarna för hanteringen av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, 
inklusive slutförvarsanläggningar, om det 
baseras på ett avtal mellan de berörda 
medlemsstaterna. I detta sammanhang är 
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det viktigt att se till att inga möjligheter 
blockeras, t.ex. befintliga avtal om använt 
kärnbränsle från forskningsreaktorer.

Or. fr

Ändringsförslag 115
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 116
Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. lv
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Ändringsförslag 117
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 118
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Medborgare som inte dragit nytta av 
produktionen av radioaktivt avfall bör inte 
belastas med de eventuella miljöproblem 
som detta leder till. Radioaktivt avfall, 
däribland plutonium och använt 
kärnbränsle, bör därför inte exporteras 
till tredjeländer för avfallsförvaring, 
upparbetning, MOX-tillverkning eller 
avfallshantering.

Or. en

Ändringsförslag 119
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Skäl 39



AM\864761SV.doc 39/101 PE462.870v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 120
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Säkerhetsbevisningen och 
bedömningen av risknivån bör utgöra en 
grund för de beslut som ska fattas i 
samband med utveckling, drift och 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 121
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Säkerhetsbevisningen och 
bedömningen av risknivån bör utgöra en 
grund för de beslut som ska fattas i 
samband med utveckling, drift och 
stängning av en slutförvarsanläggning och 
bör göra det möjligt att identifiera osäkra 
områden som kräver särskild 
uppmärksamhet för att få en ökad 
förståelse för de aspekter som påverkar 
slutförvaringssystemets säkerhet, inklusive 
naturliga (geologiska) och konstruerade 
barriärer och deras förväntade utveckling 
över tid. Säkerhetsbevisningen bör omfatta 
resultaten av säkerhetsbedömningen och 
information om säkerhetsbedömningens 
robusthet och tillförlitlighet och de 

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

robusthet och tillförlitlighet och de 
antaganden som har gjorts. Den bör därför 
tillhandahålla en samling argument och 
bevis som stöder säkerheten för en 
anläggning eller en verksamhet som är 
knuten till hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Or. en

Ändringsförslag 122
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. el
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Ändringsförslag 123
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 124
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Även om hänsyn ska tas till alla risker 
som hör samman med använt kärnbränsle 
och radioaktivt avfall i det nationella 
ramverket, omfattar detta direktiv inte 
andra risker än strålningsrisker. Dessa 
omfattas i stället av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

(40) Även om hänsyn ska tas till alla risker 
som hör samman med använt kärnbränsle 
och radioaktivt avfall i det nationella 
ramverket, omfattar detta direktiv inte 
andra risker än strålningsrisker med 
radiologiska konsekvenser. Dessa 
omfattas i stället av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 125
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Bibehållandet och vidareutvecklingen 
av expertis och färdigheter inom 
hanteringen av använt kärnbränsle och 

(41) Bibehållandet och vidareutvecklingen 
av expertis och färdigheter inom 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
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radioaktivt avfall, som utgör ett väsentligt 
element för att säkerställa höga 
säkerhetsnivåer, bör baseras på en 
kombination av lärande genom 
driftserfarenhet, vetenskaplig forskning 
och teknikutveckling och ett tekniskt 
samarbete mellan alla aktörer.

radioaktivt avfall, som utgör ett väsentligt 
element för att säkerställa höga 
säkerhetsnivåer, bör baseras på en 
kombination av lärande genom 
driftserfarenhet, vetenskaplig forskning 
och teknikutveckling och ett tekniskt 
samarbete mellan alla aktörer. Mot 
bakgrund av den pågående forskningen 
om den långsiktiga hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall bör 
man om tio år genomföra en utvärdering 
av den djupa geologiska slutlagringen i 
förhållande till andra alternativ, t.ex. 
slutförvaring med möjligheter till 
återvinning.

Or. en

Ändringsförslag 126
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Inbördes granskning av de nationella 
programmen skulle kunna vara ett utmärkt 
medel för att bygga upp förtroende och 
tillit till hanteringen av använt kärnbränsle 
och radioaktivt avfall inom EU, i syfte att 
utveckla och utbyta erfarenheter och 
säkerställa höga standarder.

(42) Inbördes granskningar skulle kunna 
vara ett utmärkt medel för att bygga upp 
förtroende och tillit till hanteringen av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
inom EU, i syfte att utveckla och utbyta 
erfarenheter och säkerställa höga 
standarder.

Or. en

Ändringsförslag 127
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Skäl 42a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Ytterligare medel måste anslås till 
energiprojekt, inklusive möjligheten till 
framtida avvecklingsprojekt och därmed 
även avfallshanteringsprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 128
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 129
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 130
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 131
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 132
Vladimir Urutchev
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Det säkrar tillhandahållandet av 
nödvändig information till allmänheten 
och allmänhetens deltagande i samband 
med hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall.

Or. en

Ändringsförslag 133
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Detta direktiv gäller (1) Utan att påverka rådets 
direktiv 2009/71/Euratom om upprättande 
av ett gemenskapsramverk för 
kärnsäkerhet vid kärntekniska 
anläggningar ska detta direktiv gälla

Or. en

Ändringsförslag 134
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) alla led i hanteringen av använt 
kärnbränsle då det använda kärnbränslet 
uppkommer vid drift av civila 
kärnreaktorer eller hanteras i civila 
verksamheter, inbegripet använt 
kärnbränsle som uppkommer inom ramen 
för militära program och som uteslutande 
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överförs till civil användning och 
hanteras i civil verksamhet,

Or. de

Ändringsförslag 135
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) alla led i hanteringen av använt 
kärnbränsle då det använda kärnbränslet 
uppkommer vid drift av kärnreaktorer,

Or. en

Ändringsförslag 136
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) alla led i hanteringen av använt 
kärnbränsle då det använda kärnbränslet 
uppkommer vid drift av civila 
kärnreaktorer eller hanteras i civila 
verksamheter på EU:s territorium,

Or. en

Ändringsförslag 137
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 138
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) alla led i hanteringen av radioaktivt 
avfall, från generering till och med
slutlagring och slutförvaring.

Or. en

Ändringsförslag 139
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 140
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 141
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 142
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)
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verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 143
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Detta direktiv gäller inte avfall från 
utvinningsindustrin som kan vara 
radioaktivt och som omfattas av 
direktiv 2006/21/EG.

(2) Detta direktiv gäller även avfall från 
utvinningsindustrin som kan vara 
radioaktivt och som omfattas av 
direktiv 2006/21/EG.

Or. en

Ändringsförslag 144
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta direktiv gäller inte godkända 
utsläpp.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 145
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) De särskilda bestämmelserna i detta 
direktiv om kärnsäkerhet vid 
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anläggningar och verksamheter för 
hantering av radioaktivt avfall och använt 
kärnbränsle gäller inte de kärntekniska 
anläggningar som omfattas av 
direktiv 2009/71/Euratom.

Or. en

Ändringsförslag 146
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Artikel 4.3 i detta direktiv gäller inte
– återsändande av använt kärnbränsle 
från forskningsreaktorer i enlighet med 
särskilda avtal,
– återsändande till ursprungslandet av 
avfall som genererats som en del av 
upparbetningen av använt kärnbränsle,
– exporter baserade på avtal om hantering 
av använt kärnbränsle eller radioaktivt 
avfall.

Or. en

Ändringsförslag 147
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) radioaktivt avfall: radioaktivt material i 
gasform, flytande eller fast form för vilket 
ingen ytterligare användning förutses av 
medlemsstaten eller av en fysisk eller 
juridisk person vars beslut godtas av 
medlemsstaten, och som står under tillsyn 

(6) radioaktivt avfall: radioaktivt material i 
gasform, flytande eller fast form, 
inbegripet använt kärnbränsle.
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som radioaktivt avfall av en behörig 
tillsynsmyndighet inom ramen för 
medlemsstatens lagstiftning och 
regelverk.

Or. en

Ändringsförslag 148
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) radioaktivt avfall: radioaktivt material i 
gasform, flytande eller fast form för vilket 
ingen ytterligare användning förutses av 
medlemsstaten eller av en fysisk eller 
juridisk person vars beslut godtas av 
medlemsstaten, och som står under tillsyn 
som radioaktivt avfall av en behörig 
tillsynsmyndighet inom ramen för 
medlemsstatens lagstiftning och regelverk.

(6) radioaktivt avfall: radioaktivt material, 
även slutförvarat använt kärnbränsle, i 
gasform, flytande eller fast form, som 
medlemsstaten eller en fysisk eller juridisk 
person vars beslut godtas av medlemsstaten 
gör sig av med eller avser eller är skyldig 
att göra sig av med, och som står under 
tillsyn som radioaktivt avfall av en behörig 
tillsynsmyndighet inom ramen för 
medlemsstatens lagstiftning och regelverk.

Or. fr

Motivering

Kärnavfall kan inte omfattas av en svagare rättslig och ansvarsmässig ram än den som 
föreskrivs i allmän lag. Gemenskapsdefinitionen av avfall (direktiv 2006/12/EG av 
den 5 april 2006 om avfall) måste därför ligga till grund för formuleringen av en definition av 
radioaktivt kärnavfall.

Ändringsförslag 149
Fiona Hall, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) radioaktivt avfall: radioaktivt material i 
gasform, flytande eller fast form för vilket 

(6) radioaktivt avfall: radioaktivt material i 
gasform, flytande eller fast form, 
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ingen ytterligare användning förutses av 
medlemsstaten eller av en fysisk eller 
juridisk person vars beslut godtas av 
medlemsstaten, och som står under tillsyn 
som radioaktivt avfall av en behörig 
tillsynsmyndighet inom ramen för 
medlemsstatens lagstiftning och regelverk.

inbegripet använt kärnbränsle och 
radioaktivt material från upparbetning,
för vilket ingen ytterligare användning 
förutses av medlemsstaten eller av en 
fysisk eller juridisk person vars beslut 
godtas av medlemsstaten, och som står 
under tillsyn som radioaktivt avfall av en 
behörig tillsynsmyndighet inom ramen för 
medlemsstatens lagstiftning och regelverk.

Or. en

Motivering

Använt kärnbränsle måste definieras som avfall såvida det inte är tydligt att det kan 
upparbetas på kort sikt utan ytterligare inverkan på miljön.

Ändringsförslag 150
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) radioaktivt avfall: radioaktivt material i 
gasform, flytande eller fast form för vilket 
ingen ytterligare användning förutses av 
medlemsstaten eller av en fysisk eller 
juridisk person vars beslut godtas av 
medlemsstaten, och som står under tillsyn 
som radioaktivt avfall av en behörig 
tillsynsmyndighet inom ramen för 
medlemsstatens lagstiftning och regelverk.

(6) radioaktivt avfall: radioaktivt material i 
gasform, flytande eller fast form som 
reducerats till en så liten volym som är 
tekniskt möjligt, för vilket ingen ytterligare 
användning förutses av medlemsstaten 
eller av en fysisk eller juridisk person vars 
beslut godtas av medlemsstaten, och som 
står under tillsyn som radioaktivt avfall av 
en behörig tillsynsmyndighet inom ramen 
för medlemsstatens lagstiftning och 
regelverk.

Or. en
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Ändringsförslag 151
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) radioaktivt avfall: radioaktivt material i 
gasform, flytande eller fast form för vilket 
ingen ytterligare användning förutses av 
medlemsstaten eller av en fysisk eller 
juridisk person vars beslut godtas av 
medlemsstaten, och som står under tillsyn 
som radioaktivt avfall av en behörig 
tillsynsmyndighet inom ramen för 
medlemsstatens lagstiftning och regelverk.

(6) radioaktivt avfall: radioaktivt material i 
gasform, flytande eller fast form för vilket 
ingen ytterligare användning förutses eller 
planeras, med beaktande av kommande 
teknisk utveckling och tekniska framsteg, 
av medlemsstaten eller av en fysisk eller 
juridisk person vars beslut godtas av 
medlemsstaten, och som står under tillsyn 
som radioaktivt avfall av en behörig 
tillsynsmyndighet inom ramen för 
medlemsstatens lagstiftning och regelverk.

Or. fr

Ändringsförslag 152
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) hantering av radioaktivt avfall: varje 
verksamhet som är knuten till hantering, 
förbehandling, behandling, konditionering, 
lagring eller slutförvaring av radioaktivt 
avfall.

Or. en

Ändringsförslag 153
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 154
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) säkerhetsanalys: en samling 
argument och bevismaterial som 
verifierar säkerheten hos en anläggning 
eller aktivitet, inbegripet resultatet av en 
säkerhetsbedömning och en 
förtroendeförklaring för dessa resultat. 
För en slutförvarsanläggning kan 
säkerhetsanalysen avse ett visst 
utvecklingsskede. I det fallet måste man i 
säkerhetsanalysen erkänna förekomsten 
av områden där det råder osäkerhet eller 
föreligger olösta frågor. Analysen ska 
innehålla riktlinjer för åtgärder i syfte att 
begränsa dessa frågor under framtida 
utvecklingsskeden.

Or. nl

Ändringsförslag 155
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) använt kärnbränsle: kärnbränsle som 
har bestrålats i och permanent avlägsnats 
från en reaktorhärd. Använt kärnbränsle 
kan antingen betraktas som en användbar 
resurs som kan upparbetas, eller vara 
avsett för slutförvaring om det betraktas 
som radioaktivt avfall.

(10) använt kärnbränsle: kärnbränsle som 
har bestrålats i och avlägsnats från en 
reaktorhärd. 

Or. en

Ändringsförslag 156
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) använt kärnbränsle: kärnbränsle som 
har bestrålats i och permanent avlägsnats 
från en reaktorhärd. Använt kärnbränsle 
kan antingen betraktas som en användbar 
resurs som kan upparbetas, eller vara 
avsett för slutförvaring om det betraktas
som radioaktivt avfall.

(10) använt kärnbränsle: kärnbränsle som 
har bestrålats i och permanent avlägsnats 
från en reaktorhärd. Använt kärnbränsle 
måste antingen betraktas som en användbar
resurs som kan upparbetas eller, om ingen 
ytterligare användning planeras för det 
inom de kommande två åren av 
medlemsstaten eller en tillståndshavare 
vars beslut godkänts av medlemsstaten,
som radioaktivt avfall.

Or. en

Motivering

Använt kärnbränsle förblir farligt om det inte hålls i lämplig förvaring enligt högsta möjliga 
miljö-, hälso- och säkerhetsstandard. Se även artikel 3.6. Tidsramen på två år motsvarar den 
period som farligt avfall får förbli obehandlat enligt EU:s avfallslagstiftning.
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Ändringsförslag 157
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 158
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) lagring: förvarandet av använt 
kärnbränsle eller radioaktivt avfall i en 
anläggning där man innesluter avfallet i 
syfte att kunna återvinna det.

Or. en

Ändringsförslag 159
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 160
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) slutlagring: förvaring av använt 
kärnbränsle eller radioaktivt avfall i en 
godkänd anläggning för slutlagring utan 
syfte att återvinna, men där det finns 
möjlighet till återvinning om detta skulle 
bli nödvändigt av säkerhetsskäl.

Or. en

Ändringsförslag 161
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna ska införa och 
upprätthålla en nationell politik för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall. De har det yttersta 
ansvaret för hanteringen av sitt använda 
kärnbränsle och radioaktiva avfall.

(1) Medlemsstaterna ska införa och 
upprätthålla en nationell politik för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall. Varje medlemsstat har 
det yttersta ansvaret för hanteringen av det
använda kärnbränsle och radioaktiva avfall 
som den genererat.

Or. en

Ändringsförslag 162
Silvia-Adriana Țicău

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna ska införa och 
upprätthålla en nationell politik för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall. De har det yttersta 
ansvaret för hanteringen av sitt använda 
kärnbränsle och radioaktiva avfall.

(1) Medlemsstaterna ska införa och 
upprätthålla en nationell politik för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall. De har det yttersta 
ansvaret för hanteringen av det använda 
kärnbränsle och radioaktiva avfall som 
finns inom dess territorium.

Or. ro

Ändringsförslag 163
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
den nationella politiken för hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
genomförs gradvis genom en välgrundad 
och dokumenterad beslutsprocess med 
tanke på den långsiktiga säkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 164
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Medlemsstaterna ska säkerställa att (2) Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
nationella politiken bygger på följande 
principer

Or. en
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Ändringsförslag 165
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) så lite radioaktivt avfall som möjligt 
genereras, både i fråga om aktivitet och 
volym, genom att använda alternativ där 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbara alternativ existerar, genom att 
undvika upparbetning och användning av 
blandoxid samt genom 
avvecklingsrutiner,

Or. en

Ändringsförslag 166
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) så lite radioaktivt avfall som möjligt 
genereras i enlighet med 
ALARA-principen (så låg nivå som 
rimligen är möjligt), både i fråga om 
aktivitet och volym, genom lämpliga 
designrelaterade åtgärder och drift- och 
avvecklingsrutiner, inklusive
upparbetning, återvinning och 
återanvändning av konventionella material,

Or. en

Ändringsförslag 167
Françoise Grossetête
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 168
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 169
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de ömsesidiga beroendeförhållandena 
mellan alla leden vid genereringen och 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall beaktas,

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 170
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) inga orimliga bördor lämnas över till 
kommande generationer,

(c) inga orimliga bördor lämnas över till 
andra människor, i synnerhet inte till
kommande generationer, när det gäller 
tidigare, befintligt och kommande använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall,

Or. en

Ändringsförslag 171
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) inga orimliga bördor lämnas över till 
kommande generationer,

(c) så små bördor som möjligt lämnas över 
till kommande generationer,

Or. en

Ändringsförslag 172
Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) allt använt kärnbränsle flyttas från 
bassänger till torrlagring,
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Or. en

Ändringsförslag 173
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall hanteras på ett säkert sätt, även på 
lång sikt.

(d) använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall hanteras på ett säkert sätt, även på 
lång sikt, varvid emellertid det avfall som 
förvaras i avfallsbehållare när som helst 
under en slutförvarsanläggnings 
driftsperiod ska kunna återtas.

Or. de

Ändringsförslag 174
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall hanteras på ett säkert sätt, även på 
lång sikt.

(d) använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall hanteras på ett säkert sätt, även på 
lång sikt. Man bör satsa särskilt på säkra 
transporter på land och till sjöss av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, 
i synnerhet när det gäller kärntekniska 
anläggningar i grannländer utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 175
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall hanteras på ett säkert sätt, även på 
lång sikt.

(d) använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall under en tidsperiod på minst 250 år 
eller ännu längre – så länge som de utgör 
en fara för människor och miljö –
hanteras på ett säkert sätt.

Or. de

Ändringsförslag 176
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall hanteras på ett säkert sätt, även på 
lång sikt.

(d) använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall hanteras på ett säkert sätt så länge 
det är farligt för människor och miljö.

Or. en

Ändringsförslag 177
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) mellanlagring i bassänger för använt 
kärnbränsle sker inom inneslutningen 
och inte förvaras längre än vad som är 
absolut nödvändigt för att kyla ned använt 
kärnbränsle innan den transporteras 
utanför anläggningens område, på grund 
av den ökade riskpotential som vi sett prov 
på i Fukushima.

Or. en
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Ändringsförslag 178
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) allmänheten på ett öppet och 
opartiskt sätt informeras om den 
nationella politiken om hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
i enlighet med artikel 12.

Or. en

Ändringsförslag 179
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) arbetstagare, allmänheten och miljön 
inte exponeras för använt kärnbränsle 
och radioaktivt avfall.

Or. en

Ändringsförslag 180
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) de finansiella reserver för 
slutförvaring som de som genererat 
avfallet måste tillhandahålla för att täcka 
alla kostnader för hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall 
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förvaltas i en fond som kontrolleras av 
staten så att de finns tillgängliga för en 
permanent och säker slutförvaring.

Or. en

Ändringsförslag 181
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) åtgärder vidtas för att täcka 
kommande hälso- och miljörisker för 
exponerade arbetstagare och 
allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 182
Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) det finns ett delat ansvar så att alla 
aktörer som är inblandade i hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall skyddas. Kärnkraftsföretagen och 
tillståndshavarna för kärnavfall ska bära 
det fulla skadeståndsansvaret vid olyckor 
och långsiktig avfallshantering för 
eventuella skador som uppstår på grund 
av sådan verksamhet, inklusive skador på 
land-, vatten- och havsmiljöer.

Or. en
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Ändringsförslag 183
Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dd) kostnaderna för hanteringen av 
radioaktivt avfall, inklusive använt 
kärnbränsle, ska betalas av de som har 
genererat avfallet.

Or. en

Ändringsförslag 184
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) nationella behöriga myndigheter 
medverkar med övervakning av att det 
finns tillräckliga finansiella medel.

Or. cs

Ändringsförslag 185
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 186
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Radioaktivt avfall ska slutförvaras eller 
förvaras säkert under lång tid i den 
medlemsstat som det genererades i. Under 
förutsättning att en medlemsstat endast 
har mycket små mängder radioaktivt 
avfall eller inte finner några geologiskt 
lämpliga möjligheter kan undantagsvis ett 
gränsöverskridande samarbete tillåtas, 
förutsatt att en enhetlig och likvärdig 
slutförvaring garanteras under EU:s 
kontroll.

Or. de

Ändringsförslag 187
Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Radioaktivt avfall ska slutförvaras i den 
medlemsstat som det genererades i, såvida
inte den medlemsstaten har slutit avtal 
med en annan medlemsstat eller 
tredjeland om att använda deras
slutförvarsanläggningar. Om ett avtal om 
slutförvaring av radioaktivt avtal sluts 
med ett land som inte är EU-medlemsstat, 
måste den medlemsstat som är part i 
avtalet förvissa sig om att avfallet 
slutförvaras i överensstämmelse med 
bestämmelserna i detta direktiv. 
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Or. lv

Ändringsförslag 188
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Radioaktivt avfall ska slutförvaras i den 
medlemsstat som det genererades i, såvida 
inte avtal har slutits mellan medlemsstater 
om att använda slutförvarsanläggningar i 
en av medlemsstaterna eller regionala 
slutförvarsanläggningar har inrättats 
genom mellanstatliga avtal mellan 
medlemsstater.

Or. fr

Ändringsförslag 189
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Radioaktivt avfall, inklusive använt 
kärnbränsle, ska slutförvaras i den 
medlemsstat som det genererades i, såvida 
inte avtal för små mängder har slutits 
mellan medlemsstater som inte har 
utvecklat någon verksamhet med koppling 
till kärnbränsle om att använda 
slutförvarsanläggningar i en av 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 190
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Radioaktivt avfall ska slutförvaras i den 
medlemsstat som det genererades i, såvida 
inte avtal har slutits mellan medlemsstater 
om att använda anläggningar för 
slutlagring eller slutförvarsanläggningar i 
en av medlemsstaterna. Inga transporter 
av avfall utanför EU bör tillåtas.

Or. en

Motivering

EU kan inte kontrollera hur radioaktivt avfall behandlas utanför sitt territorium och kan inte 
garantera att högsta möjliga miljö-, hälso- och säkerhetskrav uppfylls.

Ändringsförslag 191
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Radioaktivt avfall ska slutförvaras i den 
medlemsstat som det genererades i, såvida 
inte vid tidpunkten för transporten ett 
avtal trätt i kraft mellan medlemsstater om 
att använda slutförvarsanläggningar i en av 
medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 192
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Radioaktivt avfall ska som regel
slutförvaras i den medlemsstat som det 
genererades i, såvida inte avtal om 
transport har slutits i enlighet med rådets 
direktiv 2006/117/Euratom om 
övervakning och kontroll av transporter 
av radioaktivt avfall och använt 
kärnbränsle.

Or. en

Ändringsförslag 193
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vid export till ett tredjeland ska den 
exporterande medlemsstaten vidta rimliga 
åtgärder för att se till att det mottagande 
landet har ett program för hantering av 
radioaktivt avfall med säkerhetsmål som 
motsvarar målen i detta direktiv. 

Or. en

Ändringsförslag 194
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kommissionen ska underrättas om 
dessa avtal.

Or. en

Ändringsförslag 195
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Medlemsstaterna får på frivillig basis 
besluta att vidta lämpliga åtgärder i 
samarbete med andra medlemsstater för 
att upprätta en gemensam eller regional 
slutförvarsanläggning där detta är 
nödvändigt eller tillrådligt med hänsyn till 
särskilda geologiska eller tekniska 
omständigheter. Den verksamhet och de 
studier som utförts av ERDO – WG 
(European Repository Development 
Organization Working Group) är särskilt 
intressanta i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 196
Silvia-Adriana Țicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Medlemsstaterna får på frivillig 
grund besluta om att vidta lämpliga 
åtgärder i samarbete med andra 
medlemsstater för att inrätta en 
gemensam eller regional 
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slutförvarsanläggning, om detta är 
nödvändigt eller tillrådligt med hänsyn till 
särskilda geologiska eller tekniska 
omständigheter. Först måste dock 
allmänheten samt de berörda lokala och 
regionala myndigheterna informeras och 
rådfrågas.

Or. ro

Ändringsförslag 197
Vladimir Urutchev

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Medlemsstaterna har frihet att 
besluta om inrättandet av en gemensam 
eller regional slutförvarsanläggning i 
samarbete med andra medlemsstater eller 
tredjeland för att utnyttja geologiskt eller 
tekniskt gynnsamma förhållanden på en 
viss plats och dela det ekonomiska 
ansvaret för det gemensamma projektet.

Or. en

Ändringsförslag 198
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Medlemsstaterna har frihet att 
besluta att vidta lämpliga åtgärder i 
samarbete med andra medlemsstater för 
att inrätta en gemensam eller regional 
anläggning om detta är samhälleligt, 
tekniskt eller ekonomiskt fördelaktigt.
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Or. en

Ändringsförslag 199
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Det är förbjudet att exportera 
radioaktivt avfall, inbegripet plutonium, 
och använt bränsle till tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 200
Jutta Steinruck

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Vidaretransport av radioaktivt avfall 
och använt kärnbränsle till områden 
utanför EU är förbjudet.

Or. de

Ändringsförslag 201
Bernd Lange

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Export av radioaktivt avfall till stater 
som inte tillhör EU är under inga 
förhållanden tillåtet.
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Or. de

Ändringsförslag 202
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Det är inte tillåtet att exportera 
radioaktivt avfall utanför Europeiska 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 203
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Ett sådant projekt ska grundas på ett 
mellanstatligt avtal varigenom 
medlemsstaterna försäkrar sig om att 
följande gäller:
a) Allmänhetens acceptans och stöd i alla 
berörda medlemsstater ska ständigt 
främjas under alla faser av projektets 
utveckling och avfallsförvaringens livstid 
genom att man ser till att allmänheten har 
tillgång till information och får möjlighet 
att delta i samrådsprocessen.
b) Samarbete mellan och tillsyn av 
behöriga tillsynsmyndigheter och 
nationella säkerhetsmyndigheter har 
upprättats. Alla berörda medlemsstater 
ska komma överens om och godkänna 
säkerhetsbevisningen och kompletterande 
säkerhetsbedömningar, som omfattar 
undersöknings-, val- och 
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genomförandefaserna för anläggningen.
c) Överenskommelse har nåtts om 
ansvarsfrågor och en tydlig fördelning av 
skyldigheter där varje medlemsstat bär det 
slutliga ansvaret för sitt eget radioaktiva 
avfall.

Or. en

Ändringsförslag 204
Rebecca Harms

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Alla kärnavfallsanläggningar i 
seismiskt aktiva regioner och 
kustområden med betydande risk för 
stigande havsnivå eller tsunami är 
förbjudna.

Or. en

Ändringsförslag 205
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ett nationellt program för 
genomförandet av politiken avseende 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall,

(a) ett nationellt program för 
genomförandet av politiken avseende 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall som säkerställer att alla 
producenter av radioaktivt avfall har 
möjlighet att se till att omhändertagandet 
eller slutlagringen av kärnavfall sker i 
enlighet med samma höga 
säkerhetsnormer,

Or. en
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Ändringsförslag 206
Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ett nationellt program för 
genomförandet av politiken avseende 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall,

(a) ett nationellt program med respekt för 
subsidiariteten för genomförandet av 
politiken avseende hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall,

Or. en

Ändringsförslag 207
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) nationella krav för säkerheten vid 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall; fastställandet av hur de 
antas och genom vilka instrument de 
tillämpas förblir medlemsstaternas 
behörighet,

Or. en

Ändringsförslag 208
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ett system för tillståndsgivning med 
avseende på verksamhet och anläggningar 
för hantering av använt kärnbränsle och 

(c) ett system för tillståndsgivning med 
avseende på verksamhet och anläggningar 
för hantering av använt kärnbränsle och 
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radioaktivt avfall, inklusive förbud mot 
drift av en anläggning för hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
utan tillstånd,

radioaktivt avfall, inklusive förbud mot 
drift av en anläggning för hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
utan tillstånd, och som garanterar att allt 
radioaktivt avfall från alla producenter 
hanteras utan åtskillnad,

Or. de

Ändringsförslag 209
Edit Herczog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) skyldighet för tillståndshavare att 
göra anläggningen för hantering av 
radioaktivt avfall tillgänglig för alla 
marknadsaktörer på lika villkor,

Or. en

Ändringsförslag 210
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) efterlevnadsåtgärder, inbegripet 
tillfälligt avbrytande av verksamheten samt 
ändring eller återkallande av tillstånd,

(e) efterlevnadsåtgärder, inbegripet 
tillfälligt avbrytande av verksamheten samt 
ändring eller återkallande av tillstånd, 
vilket bland annat omfattar överträdelser 
av arbetsmiljölagstiftningen för de 
berörda arbetstagarna,

Or. en
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Ändringsförslag 211
Silvia-Adriana Țicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) bestämmelser för att garantera 
tillräckliga finansiella resurser på lång 
sikt för verksamheter och anläggningar 
för hantering av använt bränsle och 
radioaktivt avfall,

Or. ro

Ändringsförslag 212
Amalia Sartori

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Den behöriga tillsynsmyndigheten 
ska efter en öppen process fastställa 
bestämmelser som syftar till att garantera 
att de finansiella resurserna finns 
tillgängliga när de behövs för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall och för genomförandet av 
deponeringen. Denna öppna process ska 
ses över regelbundet med 
tillståndshavarens ständiga deltagande.

Or. it

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att fastställandet av beloppet för hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall och beloppet för genomförandet av deponeringen ska ske 
med hjälp av en öppen och effektiv mekanism, genom vilken tillståndshavarnas rätt att yttra 
sig säkerställs.
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Ändringsförslag 213
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) en beräkning av alla kostnader som 
uppkommer av hanteringen av använt 
bränsle och radioaktivt avfall, inbegripet 
informationen om de institutioner som 
ansvarar för kostnaderna,

Or. en

Ändringsförslag 214
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 215
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
behöriga tillsynsmyndigheten är 

(Berör inte den svenska versionen.)
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funktionellt åtskild från andra organ eller 
organisationer som är delaktiga i främjande 
eller användning av kärnenergi eller 
radioaktivt material, inbegripet 
elproduktion och radioisotoptillämpningar, 
eller hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall, för att säkerställa ett 
verkligt oberoende och hindra otillbörlig 
påverkan på dess tillsynsfunktion.

Or. en

Ändringsförslag 216
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Den behöriga tillsynsmyndigheten 
ska ha befogenheter och resurser att 
regelbundet genomföra 
kärnsäkerhetsbedömningar, 
undersökningar och kontroller, och om 
nödvändigt efterlevnadsåtgärder, i 
anläggningarna även under deras 
avveckling. Arbetstagarnas arbetsmiljö, 
inbegripet för eventuella 
underleverantörer, samt antalet anställda 
och deras utbildning ska ingå i dessa 
bedömningar.

Or. en

Ändringsförslag 217
Bernd Lange

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

(3a) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de behöriga tillsynsmyndigheterna 
regelbundet på ett öppet sätt informerar 
allmänheten om sin verksamhet, om 
tillståndshavarens verksamhet, om driften 
vid förvarings- och 
slutförvarsanläggningarna och om 
säkerhetsriskerna.

Or. de

Ändringsförslag 218
Hannes Swoboda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) De nationella behöriga 
tillsynsmyndigheterna ska utbyta 
erfarenheter och samordna sin politik 
med Europeiska kommissionen som 
samordnare.

Or. en

Ändringsförslag 219
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Medlemsstaterna ska se till att den 
behöriga tillsynsmyndigheten har 
befogenheter att besluta att verksamheten 
tillfälligt ska avbrytas om säkerheten inte 
är garanterad.
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Or. en

Ändringsförslag 220
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Den behöriga tillsynsmyndigheten 
ska rapportera till medlemsstaterna och 
berörda behöriga organisationer, 
tillståndshavare, arbetstagare som 
företräder tillståndshavaren, 
underleverantörer och allmänheten om 
resultaten av dess bedömningar.

Or. en

Ändringsförslag 221
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillståndshavaren har det primära ansvaret 
för säkerheten vid hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall. Detta 
ansvar får inte delegeras.

(1) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillståndshavare, till vilka den behöriga 
myndigheten i respektive medlemsstat har 
anförtrott det övergripande ansvaret för 
använt kärnbränsle och kärnavfall, har 
det primära ansvaret för säkerheten vid 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall.

Or. en

Ändringsförslag 222
Amalia Sartori
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Medlemsstaterna bestämmer när 
ansvaret för hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall ska 
överföras från tillståndshavaren till det 
organ som står för hanteringen enligt 
nationell lagstiftning.

Or. it

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att tydligt fastställa när ansvaret för hanteringen av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall ska överföras från tillståndshavaren till det organ 
som står för den långsiktiga hanteringen. Det radioaktiva materialet skulle i själva verket 
kunna överföras före det att en anläggnings livscykel har fullbordats. I detta fall kan inte 
tillståndshavaren hållas ansvarig för det material som inte längre finns vid 
kärnkraftsanläggningen.

Ändringsförslag 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Medlemsstaterna ska se till att 
tillståndshavarna rapporterar till behörig 
tillsynsmyndighet och till andra relevanta 
behöriga organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 224
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på att 
tillståndshavaren, under överinseende av 
den behöriga tillståndsmyndigheten, så 
långt det rimligen är möjligt, regelbundet 
utvärderar, kontrollerar och ständigt 
förbättrar säkerheten för sina verksamheter 
– inklusive arbetstagarnas och 
underleverantörernas arbetsmiljö och 
anläggningarnas säkerhet – på ett 
systematiskt och verifierbart sätt. 
Tillståndshavarna ska rapportera 
resultatet av utvärderingen till behörig 
tillsynsmyndighet och till andra relevanta 
behöriga organisationer, liksom till 
arbetstagarnas representanter, 
underleverantören och allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 225
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på att 
tillståndshavaren, under överinseende av 
den behöriga tillståndsmyndigheten, så 
långt det rimligen är möjligt, regelbundet 
utvärderar, kontrollerar och ständigt 
förbättrar säkerheten för sina verksamheter 
och anläggningar på ett systematiskt och 
verifierbart sätt. Insatsernas storlek ska 
motsvara komplexiteten och omfattningen 
av de faror som är förknippade med 
anläggningen eller verksamheten.

Or. en
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Ändringsförslag 226
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 227
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De utvärderingar som avses i punkt 2 
ska omfatta kontroll av att åtgärder har 
vidtagits för att förhindra olyckor och 
mildra konsekvenserna av olyckor, 
inklusive kontroll av fysiska barriärer och 
tillståndshavarens administrativa 
skyddsförfaranden som måste upphöra att 
fungera innan arbetare och allmänheten i 
väsentlig grad skulle påverkas av 
joniserande strålning.

(3) De insatser som avses i punkt 2 ska 
formellt tillställas behörig 
tillsynsmyndighet som en del av 
tillståndsansökan och utgöra den 
försäkran om verksamhetens säkerhet 
som krävs samt omfatta kontroll av att 
åtgärder har vidtagits för att förhindra 
olyckor och mildra konsekvenserna av 
olyckor, inklusive kontroll av fysiska 
barriärer och tillståndshavarens 
administrativa skyddsförfaranden som 
måste upphöra att fungera innan arbetare 
och allmänheten i väsentlig grad skulle 
påverkas av joniserande strålning.
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Or. en

Ändringsförslag 228
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De utvärderingar som avses i punkt 2 
ska omfatta kontroll av att åtgärder har 
vidtagits för att förhindra olyckor och 
mildra konsekvenserna av olyckor, 
inklusive kontroll av fysiska barriärer och 
tillståndshavarens administrativa 
skyddsförfaranden som måste upphöra att 
fungera innan arbetare och allmänheten i 
väsentlig grad skulle påverkas av 
joniserande strålning.

(3) De utvärderingar som avses i punkt 2 
ska omfatta kontroll av att åtgärder har 
vidtagits för att förhindra olyckor och 
fysiska angrepp och mildra 
konsekvenserna av olyckor och fysiska 
angrepp, inklusive kontroll av fysiska 
barriärer och tillståndshavarens 
administrativa skyddsförfaranden som 
måste upphöra att fungera innan arbetare 
och allmänheten i väsentlig grad skulle 
påverkas av joniserande strålning.

Or. en

Ändringsförslag 229
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De utvärderingar som avses i punkt 2 
ska omfatta kontroll av att åtgärder har 
vidtagits för att förhindra olyckor och 
mildra konsekvenserna av olyckor, 
inklusive kontroll av fysiska barriärer och 
tillståndshavarens administrativa 
skyddsförfaranden som måste upphöra att 
fungera innan arbetare och allmänheten i 
väsentlig grad skulle påverkas av 
joniserande strålning.

(3) De utvärderingar som avses i punkt 2 
ska omfatta kontroll av att åtgärder har 
vidtagits för att förhindra olyckor och 
mildra konsekvenserna av olyckor, 
inklusive kontroll av fysiska barriärer och 
tillståndshavarens administrativa 
skyddsförfaranden som måste upphöra att 
fungera innan arbetare, allmänheten och 
miljön i väsentlig grad skulle påverkas av 
joniserande strålning.

Or. en
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Ändringsförslag 230
Silvia-Adriana Țicău

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De utvärderingar som avses i punkt 2 
ska omfatta kontroll av att åtgärder har 
vidtagits för att förhindra olyckor och 
mildra konsekvenserna av olyckor, 
inklusive kontroll av fysiska barriärer och 
tillståndshavarens administrativa 
skyddsförfaranden som måste upphöra att 
fungera innan arbetare och allmänheten i
väsentlig grad skulle påverkas av 
joniserande strålning.

(3) De utvärderingar som avses i punkt 2 
ska omfatta kontroll av att åtgärder har 
vidtagits för att förhindra olyckor och 
mildra konsekvenserna av olyckor, 
inklusive kontroll av fysiska barriärer och 
tillståndshavarens administrativa 
skyddsförfaranden som måste upphöra att 
fungera innan arbetare och allmänheten 
skulle påverkas av joniserande strålning.

Or. ro

Ändringsförslag 231
Silvia-Adriana Țicău

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på 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 på att 
tillståndshavarna upprättar och tillämpar 
ledningssystem som ger säkerheten högsta 
prioritet och regelbundet kontrolleras av 
den behöriga tillsynsmyndigheten.

Or. ro

Ändringsförslag 232
Silvia-Adriana Țicău
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på att 
tillståndshavarna tillhandahåller och 
bibehåller tillräckliga ekonomiska och 
personella resurser för att uppfylla sina 
skyldigheter med hänsyn till säkerheten vid 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall enligt punkterna 1–4.

(5) Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på att 
tillståndshavarna tillhandahåller och 
bibehåller tillräckliga ekonomiska och 
personella resurser även på lång sikt för att 
uppfylla sina skyldigheter med hänsyn till 
säkerheten vid hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall enligt 
punkterna 1–4.

Or. ro

Ändringsförslag 233
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Medlemsstaterna ska se till att 
tillståndshavarna så tidigt som möjligt 
informerar gränsöverskridande regionala 
och lokala myndigheter om sina planer på 
att inrätta en upparbetningsanläggning 
om en sådan anläggning ligger så nära en 
landsgräns så att gränsöverskridande 
påverkan sannolikt uppstår vid 
uppförande eller drift eller sedan 
anläggningen stängts ner eller vid 
eventuell olycka eller incident i 
anslutning till anläggningen.

Or. en

Ändringsförslag 234
Vladimir Urutchev
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Medlemsstaterna ska se till att ett 
indragande eller upphörande av ett 
tillstånds giltighet inte förhindrar 
tillståndsinnehavaren från att följa 
säkerhetskraven kring utbränt bränsle 
och hanteringen av radioaktivt avfall 
såvida inte tillståndsmyndigheten beslutar 
att överföra eller avsluta detta 
ansvarsförhållande. 

Or. en

Ändringsförslag 235
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) En säkerhetsbevisning och en 
kompletterande säkerhetsbedömning ska 
tas fram som en del av ansökan om 
tillstånd för en anläggning eller 
verksamhet. De ska, om så behövs, 
uppdateras vid förändringar av 
anläggningen eller verksamheten.
Säkerhetsbevisningens och 
säkerhetsbedömningens omfattning och 
detaljnivå ska stå i proportion till 
verksamhetens komplexitet och 
storleksordningen på de faror som hör 
samman med anläggningen eller 
verksamheten.

(1) En säkerhetsbevisning och en 
kompletterande säkerhetsbedömning ska 
tas fram som en del av ansökan om 
tillstånd för en anläggning eller verksamhet 
inom EU:s territorium. De ska, om så 
behövs, uppdateras vid förändringar av 
anläggningen eller verksamheten.
Säkerhetsbevisningens och 
säkerhetsbedömningens omfattning och 
detaljnivå ska stå i proportion till 
verksamhetens komplexitet och 
storleksordningen på de faror som hör 
samman med anläggningen eller 
verksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 236
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Säkerhetsbevisningen och den 
kompletterande säkerhetsbedömningen ska 
omfatta förläggningen, utformningen, 
uppförandet, driften och avvecklingen av 
en anläggning eller stängningen av en 
slutförvarsanläggning; i 
säkerhetsbevisningen ska det anges vilka 
normer som använts vid denna bedömning.
Säkerheten på lång sikt efter stängningen 
ska beaktas, särskilt hur den säkerställs 
med hjälp av passiva medel i så stor 
utsträckning som möjligt.

(2) Säkerhetsbevisningen och den 
kompletterande säkerhetsbedömningen ska 
omfatta förläggningen, utformningen, 
uppförandet, driften och avvecklingen av 
en anläggning eller driften av bassänger 
med utbränt kärnbränsle, av en 
anläggningar för slutlagring eller driften 
och stängningen av en 
slutförvarsanläggning; i 
säkerhetsbevisningen ska det anges vilka 
normer som använts vid denna bedömning.
Säkerheten på lång sikt och säkerheten 
efter stängningen ska beaktas, särskilt hur 
den säkerställs med hjälp av passiva medel 
i så stor utsträckning som möjligt. I 
säkerhetsbevisningen och stödjande
säkerhetsbedömning ska en bedömning av 
hälso- och säkerhetsriskerna för 
arbetstagarna ingå, inklusive riskerna för 
dem som är anställda av 
underleverantörer; även kompetensnivå 
på och antalet anställda som krävs för 
säker drift av anläggningen dygnet runt
ska ingå så att åtgärder kan vidtas vid en 
eventuell olycka.

Or. en

Ändringsförslag 237
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Säkerhetsbevisningen och den 
kompletterande säkerhetsbedömningen ska 
omfatta förläggningen, utformningen, 
uppförandet, driften och avvecklingen av 
en anläggning eller stängningen av en 

(2) Säkerhetsbevisningen och den 
kompletterande säkerhetsbedömningen ska 
omfatta förläggningen, utformningen, 
uppförandet, driften och avvecklingen av 
en anläggning eller stängningen av en 
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slutförvarsanläggning; i 
säkerhetsbevisningen ska det anges vilka 
normer som använts vid denna bedömning.
Säkerheten på lång sikt efter stängningen 
ska beaktas, särskilt hur den säkerställs 
med hjälp av passiva medel i så stor 
utsträckning som möjligt.

slutlagrings- eller slutförvarsanläggning; i 
säkerhetsbevisningen ska det anges vilka 
normer som använts vid denna bedömning.
Säkerheten på lång sikt efter stängningen 
ska beaktas, särskilt hur den säkerställs 
med hjälp av passiva medel i så stor 
utsträckning som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 238
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Säkerhetsbevisningen för en anläggning 
ska beskriva alla säkerhetsrelevanta 
aspekter av anläggningen, anläggningens 
utformning, kylbassänger för 
mellanlagring, inklusive regelbunden 
rapportering av mängden utbränt bränsle 
som förvaras i dem och ledningens 
kontrollåtgärder och tillsynskontroll.
Säkerhetsbevisningen och den 
kompletterande säkerhetsbedömningen ska 
visa vilken skyddsnivå som tillhandahålls 
och ska ge den behöriga 
tillsynsmyndigheten och andra intresserade 
parter garantier för att säkerhetskraven 
uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 239
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Identifiering och spårning

(1) Medlemsstaterna ska inrätta ett system 
för identifiering och spårning på området 
för förvaring av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall.
(2) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
man med hjälp av identifierings- och 
spårningssystemet kan fastställa på vilken 
plats i kedjan av framställning, 
användning, transport, lagring eller 
slutförvaring och i vilket tillstånd använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall 
befinner sig.

Or. de

Ändringsförslag 240
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8b
Förfaranden och sanktioner

Om en överträdelse sker mot de 
skyldigheter som följer av detta direktiv 
ska medlemsstaterna säkerställa att 
administrativa och rättsliga förfaranden 
samt sanktioner tillämpas, som är 
effektiva, avskräckande och anpassade till 
brottets svårighetsgrad.

Or. de

Ändringsförslag 241
Ivo Belet
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på 
arrangemang för utbildning som täcker de 
behov som alla parter med ansvar för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall har, så att nödvändig 
expertis och nödvändiga färdigheter 
bibehålls och utvecklas ytterligare.

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på 
arrangemang för utbildning som täcker de 
behov som alla parter med ansvar för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall har, så att nödvändig 
expertis och nödvändiga färdigheter 
bibehålls och utvecklas ytterligare.
Medlemsstaterna ska också se till att det 
nationella ramverket innehåller krav på 
att främja ytterligare forskning om 
befintliga slutförvarsprojekt.

Or. nl

Ändringsförslag 242
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 9 – Punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på 
arrangemang för utbildning som täcker de 
behov som alla parter med ansvar för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall har, så att nödvändig 
expertis och nödvändiga färdigheter 
bibehålls och utvecklas ytterligare.

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på 
arrangemang för utbildning som täcker de 
behov som alla parter med ansvar för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall har, så att nödvändig 
expertis och nödvändiga färdigheter 
bibehålls och utvecklas ytterligare.
Utbildningen av arbetstagarna bör 
överensstämma med erkända 
internationella normer. Det stärker det 
övergripande arbetsmiljöansvaret inom 
kärnkraftsindustrin.

Or. en
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Ändringsförslag 243
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies, Jo Leinen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket garanterar att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga när de behövs för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, varvid erforderlig hänsyn ska tas 
till det ansvar som producenterna av det 
radioaktiva avfallet har.

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket garanterar att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga när de behövs för att täcka alla 
utgifter i samband med avveckling samt 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall i enlighet med principen 
att förorenaren betalar, det vill säga det 
ansvar som producenterna av det 
radioaktiva avfallet har.

Or. en

Ändringsförslag 244
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket garanterar att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga när de behövs för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, varvid erforderlig hänsyn ska tas till 
det ansvar som producenterna av det 
radioaktiva avfallet har.

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket garanterar att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga när de behövs för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, varvid erforderlig hänsyn ska tas till 
det ansvar som producenterna av det 
radioaktiva avfallet har i enlighet med 
principen om att förorenaren betalar.
Medlemsstaterna ska också se till att inga 
offentliga stöd ges till kärnkraft.

Or. en
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Ändringsförslag 245
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni 
Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket garanterar att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga när de behövs för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, varvid erforderlig hänsyn ska tas 
till det ansvar som producenterna av det 
radioaktiva avfallet har.

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket garanterar att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga när de behövs för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall så att de därmed fullständigt 
beaktar det ansvar som producenterna av 
det radioaktiva avfallet har och principen 
om att förorenaren betalar.

Or. en

Ändringsförslag 246
Silvia-Adriana Țicău

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket garanterar att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga när de behövs för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, varvid erforderlig hänsyn ska tas 
till det ansvar som producenterna av det 
radioaktiva avfallet har.

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket garanterar att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga när de behövs för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, varvid man tydligt och utförligt ska 
fastställa de skyldigheter som 
producenterna av det radioaktiva avfallet 
har.

Or. ro

Ändringsförslag 247
Sabine Wils
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket garanterar att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga när de behövs för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, varvid erforderlig hänsyn ska tas till 
det ansvar som producenterna av det 
radioaktiva avfallet har.

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket garanterar att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga när de behövs för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, varvid erforderlig hänsyn ska tas till 
det ansvar som producenterna av det 
radioaktiva avfallet har i enlighet med 
principen om att förorenaren betalar.

Or. en

Ändringsförslag 248
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket garanterar att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga när de behövs för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, varvid erforderlig hänsyn ska tas 
till det ansvar som producenterna av det 
radioaktiva avfallet har.

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket garanterar att 
producenter av radioaktivt avfall ställer 
tillräckliga finansiella resurser till 
förfogande när de behövs för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall. Medlemsstaterna ska säkerställa att
producenterna av det radioaktiva avfallet 
ska ha tillgång till så stora reserver att de 
kan användas för detta ändamål.

Or. de

Ändringsförslag 249
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Kostnaderna för förvaring ska 
redovisas offentligt och öppet av 
medlemsstaterna och utvärderas på nytt 
varje år. Skyldigheterna för producenter 
av radioaktivt avfall ska anpassas på 
lämpligt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 250
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I enlighet med förfaranden som 
fastställs på nationell nivå ska 
medlemsstaterna säkerställa att
(a) en bedömning görs av kostnaderna för 
avfallshanteringsstrategier, i synnerhet en 
bedömning av kostnaderna för 
genomförande av långsiktiga lösningar 
för hantering av kortlivat, medellånglivat 
och långlivat avfall i förhållande till 
avfallets art; detta gäller framför allt 
kostnaderna för avveckling av 
kärntekniska anläggningar och 
anläggningar för hantering av radioaktivt 
avfall samt kostnaderna för stängning och 
kontroll av dem,
(b) reserver skapas för att täcka de 
kostnader som nämns under a) och att de
medel som krävs ställs till förfogande 
uteslutande för att täcka dessa reserver,
(c) tillräckliga kontroller genomförs för 
att garantera att reserverna och 
förvaltningen av medlen täcker de 
kostnader som nämns under a) och att 
regelbundna justeringar görs.
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Or. nl

Motivering

Ändring i 1a a): Säkerheten för en sluten geologisk slutförvaring får inte bero på underhåll. 
Det är bara när det gäller anläggningar för ytförvaring som det är meningsfullt med 
underhåll. Detta förefaller inte vara fallet när det handlar om en sluten geologisk 
slutförvaring.

Ändringsförslag 251
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Kommissionen ska se till att det 
senast den 31 december 2011 inrättas en 
samordnad metod för beräkning av 
kostnader i samband med avvecklingen av 
kärnkraftsanläggningar och hanteringen 
av utbränt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall.

Or. en

Ändringsförslag 252
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Medlemsstaterna ska se till att 
kostnaderna enligt den samordnade 
metod som anges i punkt 1a åtminstone 
omfattar avvecklingen av anläggningar, 
säker långsiktig hantering av vanligt och 
radioaktivt avfall från avvecklingen samt 
tryggar den långsiktiga hanteringen av 
det använda bränslet från kärnkraftverk 
och av avfall från 
upparbetningsverksamhet som ännu inte 
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täcks fullständigt av driftskostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 253
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Fonderna för avveckling och 
avfallshantering ska skapas genom bidrag 
som lämnas av kärnkraftanläggningarnas 
operatörer under deras verksamhetstid så 
att det vid tidpunkten för slutlig stängning 
finns resurser på en sådan nivå att de kan 
täcka samtliga utgifter i samband med 
avveckling och avfallshantering enligt 
definitionen i punkt 1b.

Or. en

Ändringsförslag 254
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1d) Tillgångarna i fonderna ska endast 
användas för att täcka kostnader enligt 
punkt 1b i enlighet med 
avvecklingsstrategin. De får inte utnyttjas 
för andra ändamål. Därför ska 
avvecklingsfonderna fungera som egen 
juridisk person, åtskilda från 
anläggningens operatör. 

Or. en
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Ändringsförslag 255
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1e) Fonderna ska varje år granskas och 
revideras av oberoende experter på 
uppdrag av respektive nationellt 
parlament för att kontrollera att intäkter 
och tillhörande ränta för dessa framtida 
aktiviteter endast utnyttjas för avsedda 
ändamål, det vill säga för avveckling eller 
avfallshantering, och inte används direkt 
eller indirekt för att finansiera aktiviteter 
på marknaden.

Or. en


