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Ændringsforslag 256
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der etableres og 
gennemføres passende
kvalitetssikringsprogrammer vedrørende 
sikker håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald.

Medlemsstaterne sikrer, at der etableres og 
gennemføres kvalitetssikringsprogrammer 
på grundlag af den nuværende 
videnskabelige viden vedrørende sikker 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald.

Or. en

Ændringsforslag 257
Rebecca Harms

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal sikre, at 
tilladelsesindehaverne bærer det fulde 
erstatningsansvar over for tredjemand i 
forbindelse med skader som følge af 
ulykker og forvaltning af radioaktivt 
affald på langt sigt, herunder skader på 
jordbunden samt på vand- og havmiljø.

Or. en
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Ændringsforslag 258
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 12 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemsigtighed Inddragelse af offentligheden

Or. en

Ændringsforslag 259
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
vedrørende håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald stilles til 
rådighed for arbejdstagerne og 
offentligheden. Denne forpligtelse omfatter 
også, at den kompetente tilsynsmyndighed 
skal informere offentligheden på de 
områder, der ligger inden for dens 
kompetence. Oplysninger skal stilles til 
rådighed for offentligheden i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og internationale forpligtelser, forudsat at 
dette ikke bringer andre interesser, der er 
anerkendt i national lovgivning, eller 
internationale forpligtelser i fare, herunder 
bl.a. sikkerhed.

1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
vedrørende håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald stilles til 
rådighed for arbejdstagerne og 
offentligheden. Denne forpligtelse omfatter 
også, at den kompetente tilsynsmyndighed 
skal informere offentligheden på de 
områder, der ligger inden for dens 
kompetence. Oplysninger skal stilles til 
rådighed for offentligheden i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og internationale forpligtelser, forudsat at 
dette ikke bringer andre interesser, der er 
anerkendt i national lovgivning, eller 
internationale forpligtelser i fare, herunder 
bl.a. sikkerhed. Oplysninger, der er direkte 
relevante for arbejdstagernes og 
befolkningens sundhed og sikkerhed 
(navnlig om radioaktive og giftige 
emissioner og eksponering for 
emissioner), skal gøres offentligt 
tilgængelige under alle omstændigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 260
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
vedrørende håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald stilles til 
rådighed for arbejdstagerne og 
offentligheden. Denne forpligtelse omfatter 
også, at den kompetente tilsynsmyndighed 
skal informere offentligheden på de 
områder, der ligger inden for dens 
kompetence. Oplysninger skal stilles til 
rådighed for offentligheden i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og internationale forpligtelser, forudsat at 
dette ikke bringer andre interesser, der er 
anerkendt i national lovgivning, eller 
internationale forpligtelser i fare, 
herunder bl.a. sikkerhed.

1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
vedrørende håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald stilles til 
rådighed for arbejdstagerne og 
offentligheden. Denne forpligtelse omfatter 
også, at den kompetente tilsynsmyndighed 
skal informere offentligheden på de 
områder, der ligger inden for dens 
kompetence. Oplysninger skal stilles til 
rådighed for offentligheden i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og internationale forpligtelser, navnlig 
Aarhuskonventionen om adgang til 
oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til 
klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet.

Or. en

Ændringsforslag 261
Silvia-Adriana Țicău

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
vedrørende håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald stilles til 
rådighed for arbejdstagerne og 
offentligheden. Denne forpligtelse omfatter 
også, at den kompetente tilsynsmyndighed 
skal informere offentligheden på de 
områder, der ligger inden for dens 
kompetence. Oplysninger skal stilles til 
rådighed for offentligheden i 

1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
vedrørende håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald stilles til 
rådighed for de berørte lokale og regionale 
myndigheder, arbejdstagerne og 
offentligheden. Denne forpligtelse omfatter 
også, at den kompetente tilsynsmyndighed 
skal informere offentligheden på de
områder, der ligger inden for dens 
kompetence. Oplysninger skal stilles til 
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overensstemmelse med national lovgivning
og internationale forpligtelser, forudsat at 
dette ikke bringer andre interesser, der er 
anerkendt i national lovgivning, eller 
internationale forpligtelser i fare, herunder 
bl.a. sikkerhed.

rådighed for offentligheden i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og internationale forpligtelser, forudsat at 
dette ikke bringer andre interesser, der er 
anerkendt i national lovgivning, eller 
internationale forpligtelser i fare, herunder 
bl.a. sikkerhed.

Or. ro

Ændringsforslag 262
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
vedrørende håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald stilles til 
rådighed for arbejdstagerne og 
offentligheden. Denne forpligtelse omfatter 
også, at den kompetente tilsynsmyndighed 
skal informere offentligheden på de 
områder, der ligger inden for dens 
kompetence. Oplysninger skal stilles til 
rådighed for offentligheden i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og internationale forpligtelser, forudsat at 
dette ikke bringer andre interesser, der er 
anerkendt i national lovgivning, eller 
internationale forpligtelser i fare, herunder 
bl.a. sikkerhed.

1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
vedrørende håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald fra alle 
anlæg stilles til rådighed for arbejdstagerne 
og offentligheden. Denne forpligtelse 
omfatter også, at den kompetente 
tilsynsmyndighed skal informere 
offentligheden på de områder, der ligger 
inden for dens kompetence. Oplysninger 
skal stilles til rådighed for offentligheden i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og internationale forpligtelser, forudsat at 
dette ikke bringer andre interesser, der er 
anerkendt i national lovgivning, eller 
internationale forpligtelser i fare, herunder 
bl.a. sikkerhed.

Or. en
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Ændringsforslag 263
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
oplysninger om de økonomiske 
ressourcer, der er afsat til forvaltning af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald i henhold til artikel 10, er 
tilgængelige for offentligheden med 
oplysning om den andel af udgifterne, der 
skal afholdes af producenterne.

Or. de

Ændringsforslag 264
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
beslutninger vedrørende anlæg til og 
forvaltning af brugt brændsel og 
radioaktivt affald tæt på nabolande 
træffes med inddragelse af offentligheden 
og institutionerne i de pågældende lande.

Or. en

Ændringsforslag 265
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 2. Medlemsstaterne sikrer, at 
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offentligheden får mulighed for at deltage 
effektivt i beslutningsprocessen vedrørende 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald.

offentligheden får mulighed for at deltage 
effektivt i beslutningsprocessen vedrørende 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald på et tidligt tidspunkt, 
hvor alle muligheder fortsat er åbne, og 
offentlighedens deltagelse kan have en 
effekt.

Or. en

Ændringsforslag 266
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
offentligheden får mulighed for at deltage 
effektivt i beslutningsprocessen vedrørende 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
offentligheden får mulighed for at deltage 
effektivt i beslutningsprocessen vedrørende 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald. Dette skal sikre øget 
åbenhed om de beslutninger, der træffes 
af alle aktører.

Or. en

Ændringsforslag 267
Silvia-Adriana Țicău

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
offentligheden får mulighed for at deltage
effektivt i beslutningsprocessen vedrørende 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald.

2. Medlemsstaterne sikrer, at den brede 
offentlighed og de berørte lokale og 
regionale myndigheder deltager effektivt i 
beslutningsprocessen vedrørende 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald.

Or. ro
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Ændringsforslag 268
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Ny mægling ved inddragelse af 

offentligheden
Kommissionen skal sammen med 
medlemsstaterne udvikle og finansiere 
modelprojekter vedrørende inddragelse af 
offentligheden og en trinvis 
gennemførelse af beslutningstagningen 
om forvaltning af brugt brændsel og 
radioaktivt brændsel, hvilket typisk sker i 
forbindelse med langvarige projekter med 
lange godkendelsesprocedurer med 
henblik på at kunne reagere på ændringer 
i befolkningens holdning gennem årtier 
og lette forandringer.

Or. de

Ændringsforslag 269
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som en del af de nationale 
rammebestemmelser opretter og 
gennemfører medlemsstaterne programmer 
for håndteringen af brugt nukleart brændsel 
og radioaktivt affald, som holdes ajourført 
(i det følgende benævnt "nationale 
programmer") omfattende alle typer af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald under deres jurisdiktion og alle faser 
af håndteringen af brugt nukleart brændsel 

1. Som en del af de nationale 
rammebestemmelser opretter og 
gennemfører medlemsstaterne programmer 
for håndteringen af brugt nukleart brændsel 
og radioaktivt affald, som holdes ajourført 
(i det følgende benævnt "nationale 
programmer") omfattende alle typer af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald under deres jurisdiktion og alle faser 
af håndteringen af brugt nukleart brændsel 
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og radioaktivt affald fra frembringelse til 
deponering.

og radioaktivt affald fra frembringelse til 
deponering eller endelig oplagring.

Or. en

Ændringsforslag 270
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne reviderer regelmæssigt 
deres nationale programmer under 
hensyntagen til tekniske og videnskabelige 
fremskridt, hvor det er relevant.

3. Medlemsstaterne reviderer regelmæssigt 
deres nationale programmer under 
hensyntagen til tekniske og videnskabelige 
fremskridt, hvor det er relevant, og 
indarbejde tilbagemeldinger om andre 
medlemsstaters erfaringer med 
forvaltning af radioaktivt affald samt 
resultaterne af internationale peer 
reviews.

Or. en

Ændringsforslag 271
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne skal underrette 
grænseoverskridende regionale og lokale 
myndigheder om deres nationale 
programmer hurtigst mulig, hvis 
gennemførelsen vil have 
grænseoverskridende virkninger.

Or. en
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Ændringsforslag 272
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. en integreret, detaljeret 
klassificeringsordning for alle typer af 
radioaktivt affald;

Or. en

Begrundelse

Klassificeringen af affaldet skal defineres, uanset hvordan affaldet efterfølgende skal 
forvaltes.

Ændringsforslag 273
Silvia-Adriana Țicău

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. en opgørelse af alt brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald og 
forventninger til fremtidige mængder, 
herunder fra nedlæggelse. Det skal klart 
fremgå af opgørelsen, hvor materialet 
befinder sig, og hvor stor en mængde der er 
tale om, og via passende klassificering skal 
risikoniveauet angives

1. en opgørelse af alt brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald og 
forventninger til fremtidige mængder, 
herunder fra nedlæggelse. Det skal klart 
fremgå af opgørelsen, hvor materialet 
befinder sig, og hvor stor en mængde der er 
tale om, og via passende klassificering skal 
risikoniveauet og affaldskilden angives

Or. ro
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Ændringsforslag 274
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. strategier, planer og tekniske løsninger 
fra frembringelse til deponering

2. strategier, planer og tekniske løsninger 
fra frembringelse til opbevaring eller
deponering; historisk radioaktivt affald og 
brugt nukleart brændsel i midlertidige 
oplagringsbassiner skal prioriteres højt

Or. en

Ændringsforslag 275
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. strategier, planer og tekniske løsninger 
fra frembringelse til deponering

2. strategier, planer og tekniske løsninger 
fra frembringelse til forholdsvis langvarig 
opbevaring eller deponering

Or. de

Ændringsforslag 276
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. strategier, planer og tekniske løsninger 
fra frembringelse til deponering

2. strategier, planer og tekniske løsninger 
fra frembringelse til deponering eller 
endelig oplagring

Or. en



AM\865410DA.doc 13/20 PE462.874v02-00

DA

Ændringsforslag 277
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. strategier, planer og tekniske løsninger 
fra frembringelse til deponering

2. strategier, planer og tekniske løsninger 
fra frembringelse til endelig deponering

Or. en

Ændringsforslag 278
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. strategier og planer for perioden efter 
lukning af et deponeringsanlæg, herunder 
den tid, i hvilken der opretholdes 
institutionel kontrol og de metoder, der 
skal anvendes for at bevare viden om 
anlægget på lang sigt

3. strategier og planer for perioden efter 
lukning af et deponeringsanlæg, herunder 
den tid, i hvilken der opretholdes 
institutionel kontrol og de metoder, der 
skal anvendes for at sikre overvågningen 
og bevare viden om anlægget på lang sigt

Or. nl

Ændringsforslag 279
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. strategier og planer for perioden efter 
lukning af et deponeringsanlæg, herunder 
den tid, i hvilken der opretholdes 
institutionel kontrol og de metoder, der 
skal anvendes for at bevare viden om 

3. strategier og planer for perioden efter 
lukning af et anlæg til deponering eller 
endelig oplagring, herunder den tid, i 
hvilken der opretholdes institutionel 
kontrol og de metoder, der skal anvendes 
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anlægget på lang sigt for at bevare viden om anlægget på lang 
sigt

Or. en

Ændringsforslag 280
Romana Jordan Cizelj

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. "organisatoriske aspekter vedrørende 
en overordnet national forvaltningsplan 
for alle former for radioaktivt affald fra 
alle operatører, inklusive en beskrivelse af 
ansvarsfordelingen mellem offentlige og 
private aktører på nationalt plan";

Or. en

Ændringsforslag 281
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. en beskrivelse af gældende 
finansieringsordning(er) for at sikre, at alle 
programomkostninger kan dækkes i 
henhold til den fastsatte plan.

8. en beskrivelse af gældende 
finansieringsordning(er) for at sikre, at alle 
programomkostninger kan dækkes i 
henhold til den fastsatte plan og under nøje 
overholdelse af princippet om, at 
forureneren betaler.

Or. en
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Ændringsforslag 282
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. en bindende og kontrollerbar 
tidsramme for gennemførelsen af 
nationale programmer samt overholdelse 
af ovenstående krav 1 til 8.

Or. de

Ændringsforslag 283
Silvia-Adriana Țicău

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. planer for almen og faglig uddannelse 
med henblik på at opretholde og 
videreudvikle den nødvendige ekspertise 
og de nødvendige kvalifikationer 
vedrørende håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald.

Or. ro

Ændringsforslag 284
Zigmantas Balčytis

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen deres nationale 
programmer og senere væsentlige 
ændringer.

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen deres nationale 
programmer og senere væsentlige 
ændringer. Kommissionen sikrer, at 
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medlemsstaternes nationale programmer 
for håndtering af brugt nukleart brændsel 
og radioaktivt affald er i 
overensstemmelse med de strengeste 
sikkerhedsstandarder.

Or. lt

Ændringsforslag 285
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen overvåger 
overholdelsen af de indsendte tidsrammer, 
jf. artikel 14, stk. 8a, for gennemførelsen 
af medlemsstaternes nationale 
programmer.

Or. de

Ændringsforslag 286
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vil tage 
medlemsstaternes præciseringer og 
fremskridtet med de nationale 
affaldshåndteringsprogrammer i 
betragtning ved afgørelser om at yde 
finansiel eller teknisk Euratomstøtte til 
anlæg eller aktiviteter for håndtering af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald eller ved formuleringen af sine 
synspunkter om investeringsprojekter i 
overensstemmelse med Euratomtraktatens 
artikel 43.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 287
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vil tage 
medlemsstaternes præciseringer og 
fremskridtet med de nationale 
affaldshåndteringsprogrammer i 
betragtning ved afgørelser om at yde 
finansiel eller teknisk Euratomstøtte til 
anlæg eller aktiviteter for håndtering af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald eller ved formuleringen af sine 
synspunkter om investeringsprojekter i 
overensstemmelse med Euratomtraktatens 
artikel 43.

4. Kommissionen vil gøre afgørelser om at 
yde finansiel eller teknisk Euratomstøtte til 
anlæg eller aktiviteter for håndtering af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald betinget af, at medlemsstaterne har 
tilfredsstillende nationale 
affaldshåndteringsprogrammer, og vil 
ligeledes tage hensyn til medlemsstaternes 
præciseringer og fremskridt med de 
nationale affaldshåndteringsprogrammer 
eller ved formuleringen af sine synspunkter 
om investeringsprojekter i 
overensstemmelse med Euratomtraktatens 
artikel 43.

Or. en

Ændringsforslag 288
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en rapport om 
gennemførelsen af dette direktiv, første 
gang senest ….. og herefter hvert tredje år, 
og drager fordel af gennemgangs- og 
rapporteringsprocesser i medfør af den 
fælles konvention om sikker håndtering af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald.

1. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en rapport om 
gennemførelsen af dette direktiv, første 
gang senest ….. og herefter hvert år, og 
drager fordel af gennemgangs- og 
rapporteringsprocesser i medfør af den 
fælles konvention om sikker håndtering af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald.
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Or. en

Ændringsforslag 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne foranstalter 
regelmæssigt og mindst hvert tiende år 
selvevalueringer af deres nationale 
rammebestemmelser, den kompetente 
tilsynsmyndighed, det nationale program 
og gennemførelsen heraf og indbyder til en 
international peer review af deres nationale 
rammebestemmelser, myndighed og/eller 
program for at sikre høje standarder i 
håndteringen af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald. Resultaterne af enhver 
peer review skal rapporteres til 
Kommissionen og medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne foranstalter 
regelmæssigt og mindst hvert tiende år 
selvevalueringer af deres nationale 
rammebestemmelser, den kompetente 
tilsynsmyndighed, det nationale program 
og gennemførelsen heraf vedrørende 
deponering eller endelig oplagring af 
brugt brændsel og radioaktivt affald og 
indbyder til en international peer review af 
deres nationale rammebestemmelser, 
myndighed og/eller program for at sikre 
høje standarder i håndteringen af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald.
Resultaterne af enhver peer review skal 
rapporteres til Kommissionen og 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 290
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne foranstalter 
regelmæssigt og mindst hvert tiende år 
selvevalueringer af deres nationale 
rammebestemmelser, den kompetente 
tilsynsmyndighed, det nationale program 
og gennemførelsen heraf og indbyder til en 
international peer review af deres nationale 
rammebestemmelser, myndighed og/eller 

3. Medlemsstaterne foranstalter 
regelmæssigt og mindst hvert femte år 
selvevalueringer af deres nationale 
rammebestemmelser, den kompetente 
tilsynsmyndighed, det nationale program 
og gennemførelsen heraf og indbyder til en 
international peer review af deres nationale 
rammebestemmelser, myndighed og/eller 
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program for at sikre høje standarder i 
håndteringen af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald. Resultaterne af enhver 
peer review skal rapporteres til 
Kommissionen og medlemsstaterne.

program for at sikre høje standarder i 
håndteringen af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald. Resultaterne af enhver 
peer review skal rapporteres til 
Kommissionen og medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 291
Silvia-Adriana Țicău

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne foranstalter 
regelmæssigt og mindst hvert tiende år 
selvevalueringer af deres nationale 
rammebestemmelser, den kompetente 
tilsynsmyndighed, det nationale program 
og gennemførelsen heraf og indbyder til en 
international peer review af deres nationale 
rammebestemmelser, myndighed og/eller 
program for at sikre høje standarder i 
håndteringen af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald. Resultaterne af enhver 
peer review skal rapporteres til 
Kommissionen og medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne foranstalter 
regelmæssigt og mindst hvert femte år 
selvevalueringer af deres nationale 
rammebestemmelser, den kompetente 
tilsynsmyndighed, det nationale program 
og gennemførelsen heraf og indbyder til en 
international peer review af deres nationale 
rammebestemmelser, myndighed og/eller 
program for at sikre høje standarder i 
håndteringen af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald. Resultaterne af enhver 
peer review skal rapporteres til 
Kommissionen og medlemsstaterne.

Or. ro

Ændringsforslag 292
Fiona Hall, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Udløbsklausul

Artiklerne i dette direktiv om dyb 
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geologisk deponering eller endelig 
oplagring af nukleart affald udløber efter 
15 år, hvorefter der skal foretages en ny 
vurdering af princippet om håndtering af 
brændsel og radioaktivt affald. Denne 
fornyede vurdering skal navnlig vedrøre 
spørgsmålet om reversibilitet og 
muligheden for at genfinde affald, når det 
er deponeret eller anbragt i endelig 
oplagring i lyset af den nyeste forskning 
og yderligere videnskabelig ekspertise på 
området.

Or. en

Ændringsforslag 293
Ivailo Kalfin

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
…... Medlemsstaterne underretter straks 
Kommissionen om de trufne 
foranstaltninger. Disse bestemmelser skal 
ved vedtagelsen indeholde en henvisning 
til dette direktiv eller skal ved 
offentliggørelsen ledsages af en sådan 
henvisning. De nærmere regler for denne 
henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
…...* Medlemsstaterne underretter straks 
Kommissionen om de trufne 
foranstaltninger. Disse bestemmelser skal 
ved vedtagelsen indeholde en henvisning 
til dette direktiv eller skal ved 
offentliggørelsen ledsages af en sådan 
henvisning. De nærmere regler for denne 
henvisning fastsættes af medlemsstaterne.
* EUT: Indsæt venligst datoen to år efter 
dette direktivs ikrafttræden.

Or. en


