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Ändringsförslag 256
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
lämpliga program för kvalitetssäkring 
avseende säkerheten vid hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
upprättas och genomförs.

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
program för kvalitetssäkring och utbildning 
avseende säkerheten vid hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
upprättas och genomförs med aktuella 
vetenskapliga rön som grund.

Or. en

Ändringsförslag 257
Rebecca Harms

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillståndshavare har fullt 
skadeståndsansvar för skador till följd av 
olyckor och långsiktig hantering av 
radioaktivt avfall, däribland skador på 
land-, vatten- och havsmiljön.

Or. en

Ändringsförslag 258
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Insyn Allmänhetens deltagande
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
information om hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall görs 
tillgänglig för arbetstagarna och 
allmänheten. Denna skyldighet inbegriper 
att säkerställa att den behöriga 
tillsynsmyndigheten informerar 
allmänheten inom sitt kompetensområde.
Informationen ska lämnas till allmänheten i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
internationella åtaganden, förutsatt att detta 
inte äventyrar andra intressen, bland annat 
säkerheten, som erkänns i nationell 
lagstiftning eller internationella åtaganden.

(1) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
information om hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall görs 
tillgänglig för arbetstagarna och 
allmänheten. Denna skyldighet inbegriper 
att säkerställa att den behöriga 
tillsynsmyndigheten informerar 
allmänheten inom sitt kompetensområde.
Informationen ska lämnas till allmänheten i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
internationella åtaganden, förutsatt att detta 
inte äventyrar andra intressen, bland annat 
säkerheten, som erkänns i nationell 
lagstiftning eller internationella åtaganden.
Information som är av direkt betydelse för 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet och för 
allmänheten (i synnerhet radioaktiva och 
giftiga utsläpp och exponering för 
strålning) ska göras tillgänglig oavsett 
omständigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 260
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
information om hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall görs 
tillgänglig för arbetstagarna och 

(1) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
information om hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall görs 
tillgänglig för arbetstagarna och 
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allmänheten. Denna skyldighet inbegriper 
att säkerställa att den behöriga 
tillsynsmyndigheten informerar 
allmänheten inom sitt kompetensområde.
Informationen ska lämnas till allmänheten i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
internationella åtaganden, förutsatt att 
detta inte äventyrar andra intressen, 
bland annat säkerheten, som erkänns i 
nationell lagstiftning eller internationella 
åtaganden.

allmänheten. Denna skyldighet inbegriper 
att säkerställa att den behöriga 
tillsynsmyndigheten informerar 
allmänheten inom sitt kompetensområde. 
Informationen ska lämnas till allmänheten i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
internationella åtaganden, i synnerhet 
Århuskonventionen om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och rätt till överprövning 
i miljöfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 261
Silvia-Adriana Țicău

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
information om hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall görs
tillgänglig för arbetstagarna och 
allmänheten. Denna skyldighet inbegriper 
att säkerställa att den behöriga 
tillsynsmyndigheten informerar 
allmänheten inom sitt kompetensområde.
Informationen ska lämnas till allmänheten i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
internationella åtaganden, förutsatt att detta 
inte äventyrar andra intressen, bland annat 
säkerheten, som erkänns i nationell 
lagstiftning eller internationella åtaganden.

(1) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
information om hanteringen av använt
kärnbränsle och radioaktivt avfall görs 
tillgänglig för berörda lokala och 
regionala myndigheter, arbetstagarna och 
allmänheten. Denna skyldighet inbegriper 
att säkerställa att den behöriga 
tillsynsmyndigheten informerar 
allmänheten inom sitt kompetensområde. 
Informationen ska lämnas till allmänheten i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
internationella åtaganden, förutsatt att detta 
inte äventyrar andra intressen, bland annat 
säkerheten, som erkänns i nationell 
lagstiftning eller internationella åtaganden.

Or. ro

Ändringsförslag 262
Hannes Swoboda
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
information om hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall görs 
tillgänglig för arbetstagarna och 
allmänheten. Denna skyldighet inbegriper 
att säkerställa att den behöriga 
tillsynsmyndigheten informerar 
allmänheten inom sitt kompetensområde.
Informationen ska lämnas till allmänheten i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
internationella åtaganden, förutsatt att detta 
inte äventyrar andra intressen, bland annat 
säkerheten, som erkänns i nationell 
lagstiftning eller internationella åtaganden.

(1) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
information om hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall från alla 
anläggningar görs tillgänglig för 
arbetstagarna och allmänheten. Denna 
skyldighet inbegriper att säkerställa att den 
behöriga tillsynsmyndigheten informerar 
allmänheten inom sitt kompetensområde. 
Informationen ska lämnas till allmänheten i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
internationella åtaganden, förutsatt att detta 
inte äventyrar andra intressen, bland annat 
säkerheten, som erkänns i nationell 
lagstiftning eller internationella åtaganden.

Or. en

Ändringsförslag 263
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Medlemsstaterna ska se till att 
information görs tillgänglig för 
allmänheten om de finansiella resurser 
för hanteringen av använt kärnbränsle 
och radioaktivt avfall som omnämns i 
artikel 10, varvid erforderlig hänsyn ska 
tas till producenternas andel av 
kostnaderna.

Or. de

Ändringsförslag 264
Hannes Swoboda
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Medlemsstaterna ska se till att alla 
beslut som rör anläggningar för och 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall i närheten av 
grannländer, ska involvera allmänheten 
och institutionerna i de berörda länderna.

Or. en

Ändringsförslag 265
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
allmänheten ges möjlighet att delta på ett 
effektivt sätt i beslutsprocessen för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall.

(2) Medlemsstaterna ska se till att 
befolkningen får delta på ett effektivt sätt 
och i ett tidigt skede i beslutsprocessen för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall vid en tidpunkt när alla 
alternativ fortfarande är möjliga och 
allmänhetens deltagande kan få effekt.

Or. en

Ändringsförslag 266
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
allmänheten ges möjlighet att delta på ett 
effektivt sätt i beslutsprocessen för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 

(2) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
allmänheten ges möjlighet att delta på ett 
effektivt sätt i beslutsprocessen för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
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radioaktivt avfall. radioaktivt avfall. Detta ska säkerställa en 
större insyn i alla aktörers beslut.

Or. en

Ändringsförslag 267
Silvia-Adriana Țicău

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
allmänheten ges möjlighet att delta på ett 
effektivt sätt i beslutsprocessen för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall.

(2) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
allmänheten och lokala och regionala 
myndigheter deltar på ett effektivt sätt i 
beslutsprocessen för hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Or. ro

Ändringsförslag 268
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Ny modell för allmänhetens deltagande

Kommissionen ska tillsammans med 
medlemsstaterna utveckla och finansiera 
modeller för allmänhetens deltagande och 
beslutsfattande i flera steg om 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall, vilket typiskt sker i 
samband med långsiktiga projekt med 
långa godkännandeförfaranden, för att 
kunna reagera på allmänhetens ändrade 
uppfattningar över årtionden och göra 
förändringar.
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Or. de

Ändringsförslag 269
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna ska, som en del av det 
nationella ramverket, upprätta, genomföra 
och uppdatera program för hanteringen av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
(nedan kallade nationella program) som 
omfattar alla typer av använt kärnbränsle 
och radioaktivt avfall under respektive 
medlemsstats jurisdiktion och för alla led i 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall från generering till 
slutförvaring.

(1) Medlemsstaterna ska, som en del av det 
nationella ramverket, upprätta, genomföra 
och uppdatera program för hanteringen av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
(nedan kallade nationella program) som 
omfattar alla typer av använt kärnbränsle 
och radioaktivt avfall under respektive 
medlemsstats jurisdiktion och för alla led i 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall från generering till 
slutförvaring eller slutlagring.

Or. en

Ändringsförslag 270
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Medlemsstaterna ska regelbundet 
granska och uppdatera sina nationella 
program med beaktande av tekniska och 
vetenskapliga framsteg.

(3) ) Medlemsstaterna ska regelbundet 
granska och uppdatera sina nationella 
program med beaktande av tekniska och 
vetenskapliga framsteg, och ta med 
feedback från andra medlemsstaters 
erfarenheter av hantering av radioaktivt 
avfall samt resultaten från internationell 
inbördes granskning.

Or. en
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Ändringsförslag 271
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Medlemsstaterna ska informera 
gränsöverskridande regionala och lokala 
myndigheter om sina nationella program 
så snart som möjligt, i det fall 
genomförandet kan få 
gränsöverskridande effekter.

Or. en

Ändringsförslag 272
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Ett integrerad detaljerat 
klassificeringssystem för allt slags 
radioaktivt avfall.

Or. en

Motivering

Allt slags avfall bör klassificeras, oavsett hur avfallet sedan kommer att hanteras.

Ändringsförslag 273
Silvia-Adriana Țicău

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) En förteckning över allt använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall och 

(1) En förteckning över allt använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall och 
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prognoser om framtida kvantiteter, 
inklusive dem från avveckling. I 
förteckningen ska tydligt anges placeringen 
och mängden material och, genom lämplig 
klassificering, risknivån.

prognoser om framtida kvantiteter, 
inklusive dem från avveckling. I 
förteckningen ska tydligt anges placeringen 
och mängden material och, genom lämplig 
klassificering, risknivån och avfallets 
ursprung.

Or. ro

Ändringsförslag 274
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Principer, planer och tekniska lösningar 
från generering till slutförvaring.

(2) Principer, planer och tekniska lösningar 
från generering till lagring eller
slutförvaring. Hög prioritet ska ges 
historiskt radioaktivt avfall och använt 
kärnbränsle i mellanlagringsbassänger.

Or. en

Ändringsförslag 275
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Principer, planer och tekniska lösningar 
från generering till slutförvaring.

(2) Principer, planer och tekniska lösningar 
från generering till långsiktig lagring eller 
slutförvaring.

Or. de

Ändringsförslag 276
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Principer, planer och tekniska lösningar 
från generering till slutförvaring.

(2) Principer, planer och tekniska lösningar 
från generering till slutförvaring eller 
slutlagring.

Or. en

Ändringsförslag 277
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Principer, planer och tekniska lösningar 
från generering till slutförvaring.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 278
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Principer och planer för perioden efter 
stängningen av en slutförvarsanläggning, 
inklusive den tid under vilken de 
institutionella kontrollerna fortgår och de 
medel som ska användas för att bevara 
kunskapen om anläggningen på lång sikt.

(3) Principer och planer för perioden efter 
stängningen av en slutförvarsanläggning, 
inklusive den tid under vilken de 
institutionella kontrollerna fortgår och de 
medel som ska användas för att garantera 
övervakning och bevara kunskapen om 
anläggningen på lång sikt.

Or. nl
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Ändringsförslag 279
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Principer och planer för perioden efter 
stängningen av en slutförvarsanläggning, 
inklusive den tid under vilken de 
institutionella kontrollerna fortgår och de 
medel som ska användas för att bevara 
kunskapen om anläggningen på lång sikt.

(3) Principer och planer för perioden efter 
stängningen av en slutförvars- eller 
slutlagringsanläggning, inklusive den tid 
under vilken de institutionella kontrollerna 
fortgår och de medel som ska användas för 
att bevara kunskapen om anläggningen på 
lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 280
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Organisatoriska aspekter i samband 
med en övergripande nationell plan för 
hantering av allt slags radioaktivt avfall 
från alla operatörer, inbegripet en 
beskrivning av ansvarsfördelningen 
mellan offentliga och privata aktörer på 
nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 281
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En beskrivning av de finansiella (8) En beskrivning av de finansiella 
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ordningar som är i kraft för att säkerställa 
att alla programkostnader kan finansieras 
under den planerade tidsramen.

ordningar som är i kraft för att säkerställa 
att alla programkostnader kan finansieras 
under den planerade tidsramen och att 
principen att förorenaren betalar 
tillämpas strikt.

Or. en

Ändringsförslag 282
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) En bindande och verifierbar tidsram 
för genomförandet av nationella program 
och uppfyllande av kraven i punkterna 
1-8 ovan.

Or. de

Ändringsförslag 283
Silvia-Adriana Țicău

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Utbildnings- och 
yrkesutbildningsplaner för att bibehålla 
och utveckla de sakkunskaper och den 
kompetens som krävs för hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. 

Or. ro

Ändringsförslag 284
Zigmantas Balčytis
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna ska anmäla sina 
nationella program och efterföljande 
betydande ändringar till kommissionen.

(1) Medlemsstaterna ska anmäla sina 
nationella program och efterföljande 
betydande ändringar till kommissionen. 
Kommissionen ska se till att 
medlemsstaternas nationella program för 
hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall uppfyller de strängaste 
säkerhetsnormerna.

Or. lt

Ändringsförslag 285
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Kommissionen ska övervaka att 
tidsramarna enligt artikel 14.8a för 
genomförandet av medlemsstaternas 
nationella program följs.

Or. de

Ändringsförslag 286
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionen kommer att beakta 
medlemsstaternas förtydliganden och 
framsteg när det gäller de nationella 
avfallshanteringsprogrammen när den 
fattar beslut om finansiellt eller tekniskt 

utgår
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stöd från Euratom till anläggningar eller 
verksamhet för hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall, eller 
när den formulerar sina synpunkter på 
investeringsprojekt i enlighet med 
artikel 43 i Euratomfördraget.

Or. en

Ändringsförslag 287
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionen kommer att beakta 
medlemsstaternas förtydliganden och 
framsteg när det gäller de nationella 
avfallshanteringsprogrammen när den 
fattar beslut om finansiellt eller tekniskt 
stöd från Euratom till anläggningar eller 
verksamhet för hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall, eller när 
den formulerar sina synpunkter på 
investeringsprojekt i enlighet med artikel 
43 i Euratomfördraget.

(4) Kommissionen kommer att göra
finansiellt eller tekniskt stöd från Euratom 
till anläggningar eller verksamhet för 
hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall betingat av att 
medlemsstaterna har tillfredsställande 
nationella program för avfallshantering 
och kommer också att ta hänsyn till 
medlemsstaternas klargöranden och 
framsteg i fråga om nationella program 
för avfallshantering när den formulerar 
sina synpunkter på investeringsprojekt i 
enlighet med artikel 43 i Euratomfördraget. 

Or. en

Ändringsförslag 288
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna ska rapportera till 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv för första gången senast den … 

(1) Medlemsstaterna ska rapportera till 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv för första gången senast den … 



AM\865410SV.doc 17/20 PE462.874v02-00

SV

och därefter vart tredje år, och då ta 
hänsyn till cyklerna för granskning och 
rapportering enligt konventionen om 
säkerheten vid hantering av använt 
kärnbränsle och om säkerheten vid 
hantering av radioaktivt avfall.

och därefter varje år, och då ta hänsyn till 
cyklerna för granskning och rapportering 
enligt konventionen om säkerheten vid 
hantering av använt kärnbränsle och om 
säkerheten vid hantering av radioaktivt 
avfall.

Or. en

Ändringsförslag 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Medlemsstaterna ska regelbundet, 
minst vart tionde år, anordna 
självutvärderingar av sina nationella 
ramverk, behöriga tillsynsmyndigheter, 
nationella program och deras 
genomförande och inbjuda till en 
internationell inbördes granskning av de 
nationella ramverken, myndigheterna 
och/eller programmen i syfte att säkerställa 
att en hög kvalitet uppnås för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall. Resultaten av varje inbördes 
granskning ska rapporteras till 
kommissionen och medlemsstaterna.

(3) Medlemsstaterna ska regelbundet, 
minst vart tionde år, anordna 
självutvärderingar av sina nationella 
ramverk, behöriga tillsynsmyndigheter, 
nationella program och deras 
genomförande av slutförvaringen av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
och inbjuda till en internationell inbördes 
granskning av de nationella ramverken, 
myndigheterna och/eller programmen i 
syfte att säkerställa att en hög kvalitet 
uppnås för hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall. 
Resultaten av varje inbördes granskning 
ska rapporteras till kommissionen och 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 290
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Medlemsstaterna ska regelbundet, 
minst vart tionde år, anordna 
självutvärderingar av sina nationella 
ramverk, behöriga tillsynsmyndigheter, 
nationella program och deras 
genomförande och inbjuda till en 
internationell inbördes granskning av de 
nationella ramverken, myndigheterna 
och/eller programmen i syfte att säkerställa 
att en hög kvalitet uppnås för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall. Resultaten av varje inbördes 
granskning ska rapporteras till 
kommissionen och medlemsstaterna.

(3) Medlemsstaterna ska regelbundet, 
minst vart femte år, anordna 
självutvärderingar av sina nationella 
ramverk, behöriga tillsynsmyndigheter, 
nationella program och deras 
genomförande och inbjuda till en 
internationell inbördes granskning av de 
nationella ramverken, myndigheterna 
och/eller programmen i syfte att säkerställa 
att en hög kvalitet uppnås för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall. Resultaten av varje inbördes 
granskning ska rapporteras till 
kommissionen och medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 291
Silvia-Adriana Țicău

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Medlemsstaterna ska regelbundet, 
minst vart tionde år, anordna 
självutvärderingar av sina nationella 
ramverk, behöriga tillsynsmyndigheter, 
nationella program och deras 
genomförande och inbjuda till en 
internationell inbördes granskning av de 
nationella ramverken, myndigheterna 
och/eller programmen i syfte att säkerställa 
att en hög kvalitet uppnås för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall. Resultaten av varje inbördes 
granskning ska rapporteras till 
kommissionen och medlemsstaterna.

(3) Medlemsstaterna ska regelbundet, 
minst vart femte år, anordna 
självutvärderingar av sina nationella 
ramverk, behöriga tillsynsmyndigheter, 
nationella program och deras 
genomförande och inbjuda till en 
internationell inbördes granskning av de 
nationella ramverken, myndigheterna 
och/eller programmen i syfte att säkerställa 
att en hög kvalitet uppnås för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall. Resultaten av varje inbördes 
granskning ska rapporteras till 
kommissionen och medlemsstaterna.

Or. ro
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Ändringsförslag 292
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Tidsfristklausul

Artiklar i detta direktiv om djup geologisk 
förvaring eller slutförvaring av kärnavfall 
ska upphöra att gälla inom 15 år, efter en 
omvärdering av hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall, som 
ska genomföras. Omvärderingen ska 
särskilt ta hänsyn till frågan om huruvida 
avfallet kan upparbetas och återvinnas 
när det väl har placerats i en 
slutförvarsanläggning mot bakgrund av 
forskningsutvecklingen och ytterligare 
vetenskapliga sakkunskaper på området.

Or. en

Ändringsförslag 293
Ivailo Kalfin

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna ska senast den … 
sätta i kraft de lagar och andra författningar 
som är nödvändiga för att följa detta 
direktiv. De ska genast underrätta 
kommissionen om detta. När en 
medlemsstat antar dessa bestämmelser ska 
de innehålla en hänvisning till detta 
direktiv eller åtföljas av en sådan 
hänvisning när de offentliggörs. Närmare 
föreskrifter om hur hänvisningen ska göras 
ska varje medlemsstat själv utfärda.

(1) Medlemsstaterna ska senast den . . .*
sätta i kraft de lagar och andra författningar 
som är nödvändiga för att följa detta 
direktiv  De ska genast underrätta 
kommissionen om detta. När en 
medlemsstat antar dessa bestämmelser ska 
de innehålla en hänvisning till detta 
direktiv eller åtföljas av en sådan 
hänvisning när de offentliggörs. Närmare 
föreskrifter om hur hänvisningen ska göras 
ska varje medlemsstat själv utfärda.
_____________
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* EUT: Var vänlig för in datum två år 
efter den tidpunkt då detta direktiv träder i 
kraft.

Or. en


