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***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2009/71/Euratom om EF-
rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0715),

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

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
(A7-0000/2013),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i 
Euratom-traktaten;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I Rådets konklusioner af 8. maj 2007 
om nuklear sikkerhed og sikker håndtering 
af brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald34 blev det fremhævet, at "nuklear 
sikkerhed er et nationalt ansvar, der 
forvaltes i EU-regi, hvor det er relevant. 

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

Beslutninger om 
sikkerhedsforanstaltninger og tilsyn med 
nukleare anlæg henhører fortsat
udelukkende under operatørerne og de 
nationale myndigheder". I sin beslutning 
af 14. marts 2013 om risiko- og 
sikkerhedsvurdering ("stresstest") af 
nukleare anlæg i Den Europæiske Union 
og dermed forbundne aktiviteter34a tog 
Europa-Parlamentet imidlertid den 
grænseoverskridende relevans af nuklear 
sikkerhed til efterretning ved eksempelvis 
at henstille, at periodiske 
sikkerhedsvurderinger bør bygge på 
fælles sikkerhedsstandarder, eller at 
grænseoverskridende sikkerhed og tilsyn 
bør sikres.

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

34 Vedtaget af Coreper den 25. april 2007 
(dok. ref. 8784/07) og Rådet (økonomi og 
finans) den 8. maj 2007.
34a P7_TA(2013)0089.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) En anden vigtig erfaring fra 
Fukushima-atomkraftulykken er 
betydningen af at styrke åbenheden om 
nukleare sikkerhedsspørgsmål. Åbenhed er 
også et vigtigt middel til at fremme 
uafhængighed i beslutningstagningen på 
tilsynsområdet. Derfor bør de nuværende 
bestemmelser i direktiv 2009/71/Euratom 
om, hvilke oplysninger der skal stilles til 
rådighed for offentligheden, være mere 
specifikke med hensyn til, hvilken type 
information der som minimum skal stilles 
til rådighed af den kompetente 

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

tilsynsførende myndighed og af 
tilladelsesindehaveren og inden for hvilke 
tidsrammer. Med det formål bør f.eks. 
typen af oplysninger, der som minimum 
skal stilles til rådighed af den kompetente 
tilsynsmyndighed og af 
tilladelsesindehaveren som led i deres 
bredere åbenhedsstrategier, identificeres. 
Oplysningerne bør videregives i tide, især i 
tilfælde af hændelser og ulykker. 
Resultater af periodiske 
sikkerhedsvurderinger og internationale 
peerevalueringer bør også offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Kravene i dette direktiv om 
gennemsigtighed supplerer dem i den 
gældende Euratom-lovgivning. Rådets 
beslutning 87/600/Euratom af 14. 
december 1987 om en fællesskabsordning 
for hurtig udveksling af information i 
tilfælde af strålingsfare42 pålægger 
medlemsstaterne at underrette 
Kommissionen og andre medlemsstater i 
tilfælde af strålingsfare på deres område, 
mens Rådets direktiv 89/618/Euratom af 
27. november 198943 omfatter krav til 
medlemsstaterne om oplysning af 
befolkningen om, hvorledes den skal 
forholde sig, samt om sundhedsmæssige 
foranstaltninger i tilfælde af strålingsfare 
og sørge for forudgående og løbende 
information til den befolkning, som kan 
tænkes at blive berørt i tilfælde af 
strålingsfare. Ud over de oplysninger, der 
skal stilles til rådighed ved en sådan 
begivenhed, skal medlemsstaterne i 
henhold til dette direktiv sørge for 
tilstrækkelige 
gennemsigtighedsbestemmelser med 
omgående og regelmæssigt opdateret 

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

videregivelse af oplysninger for at sikre, at 
arbejdstagere og befolkning holdes 
informeret om alle begivenheder, der 
vedrører nuklear sikkerhed, herunder 
hændelser og ulykker. Desuden skal 
offentligheden have lejlighed til reelt at 
deltage i godkendelsesprocessen for 
nukleare anlæg, og den kompetente 
tilsynsmyndighed skal stille alle 
sikkerhedsrelaterede oplysninger til 
rådighed uafhængigt og uden at skulle 
indhente forudgående samtykke fra andre 
offentlige eller private enheder.

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

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) Den nuværende Euratom-traktat 
bør revideres i overensstemmelse med 
udviklingen inden for den gældende EU-
ret med henblik på at muliggøre en mere 
gennemsigtig og demokratisk 
beslutningsproces på området for nuklear 
sikkerhed, der bør svare til den, som 
vedrører andre energikilder, for hvilke der 
er fastlagt bestemmelser i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 42 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42b) Ensreg, som har erfaring med de 
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europæiske stresstest, og som består af 
alle Unionens nukleare 
sikkerhedskontrolorganer og 
Kommissionen, bør inddrages tæt i 
udvælgelsen af de temaer, der skal være 
genstand for regelmæssige 
peerevalueringer, i tilrettelæggelsen af 
disse temabaserede peerevalueringer og i 
sikringen af deres opfølgning, navnlig 
hvad angår gennemførelsen af 
henstillingerne.

Or. en

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 3 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "dybdeforsvar": en hierarkisk etablering 
af forskellige niveauer af diverse former 
for udstyr og procedurer for at forebygge, 
at driftsforstyrrelser eskalerer, og 

6. "dybdeforsvar": en hierarkisk etablering 
af forskellige niveauer af diverse former 
for udstyr og procedurer for at forebygge, 
at driftsforstyrrelser eskalerer, og 
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opretholde effektiviteten af fysiske 
barrierer mellem en strålingskilde eller 
radioaktivt materiale og arbejdstagerne, 
offentligheden eller luft, vand og jord i 
driftssituationer og for nogle barrierer i 
tilfælde af ulykker

opretholde effektiviteten af fysiske 
barrierer mellem en strålingskilde eller 
radioaktivt materiale og arbejdstagerne, 
offentligheden eller miljøet i 
driftssituationer og for nogle barrierer i 
tilfælde af ulykker

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med IAEA's definitioner.

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med IAEA's definitioner udgår denne definition og erstattes 
med definitionen af "hændelse".

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 3 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. "hændelse": utilsigtet begivenhed, 
herunder driftsfejl, udstyrssvigt, første 
hændelser, forløbere for ulykker, nærved-
hændelser eller andre uheld, eller 
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uautoriserede handlinger, ondsindede 
eller ikke-ondsindede, hvis konsekvenser 
eller potentielle konsekvenser ikke er 
ubetydelige med hensyn til beskyttelse 
eller sikkerhed;

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med IAEA's definition.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med IAEA's definition.

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a. "alvorlig ulykke": 
ulykkessituationer, der er mere alvorlige 
end en designbasisulykke, og som 
medfører væsentlig ødelæggelse af 
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kernen.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med IAEA's definitioner.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) træffer tilsynsbeslutninger, der er 
baseret på objektive og kontrollerbare 
sikkerhedsrelaterede kriterier

c) fastsætter en gennemsigtig 
beslutningsproces, der er baseret på 
objektive og kontrollerbare 
sikkerhedsrelaterede kriterier

Or. en

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) har et passende antal ansatte med de 
nødvendige kvalifikationer og den 
nødvendige erfaring og ekspertise til at 
opfylde sine forpligtelser og kan gøre 
brug af eksterne videnskabelige og 
tekniske ressourcer samt understøttende 
ekspertise i det omfang, det skønnes 
nødvendigt til at understøtte sine 
tilsynsfunktioner og i overensstemmelse 
med de reguleringsmæssige processers 
principper om gennemsigtighed, 
uafhængighed og integritet

Or. en

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at nukleare 
anlæg designes, placeres, opføres, 
ibrugtages, drives og afvikles med det mål 
at forebygge ulykker, og i tilfælde af at der 
indtræffer en ulykke, afbøde dens 
virkninger og undgå potentielle 
radioaktive udslip ved:

Or. en

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) at mindske forekomsten af alle 
ulykkessekvenser, der ville føre til tidlige 
eller store udslip, til et niveau, der er så 
lavt, som det med rimelighed er opnåeligt

Or. en

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser kræver, at målet, jf. 
stk. 1, gælder fuldt ud for alle nukleare 
anlæg, til hvilke der gives en 
byggetilladelse for første gang efter den+ 

... samt eksisterende nukleare anlæg i et 
omfang, der med rimelighed kan lade sig 
gøre.
_________________
+Datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

befolkningen ikke overstiger de tilladte
grænser og holdes så lavt, som det med 
rimelighed kan lade sig gøre

Or. en

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) forekomsten af unormale begivenheder
minimeres

ii) forekomsten af hændelser minimeres

Or. en

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 24

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

v) hyppigheden af eksterne naturbetingede 
og menneskeskabte farer minimeres, hvor 
det er muligt, og virkningerne heraf er så 
lave, som det med rimelighed er opnåeligt.

Or. en

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) sørger for beredskabsforanstaltninger for 
arbejdstagere på anlægget med hensyn til 
potentielle unormale begivenheder og 
ulykker

d) sørger for beredskabsforanstaltninger for 
arbejdstagere på anlægget med hensyn til 
potentielle hændelser og ulykker

Or. en



PR\1014996DA.doc 19/24 PE526.123v01-00

DA

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 28

Artikel 1 – stk. 1 – litra a
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 29

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



PE526.123v01-00 20/24 PR\1014996DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Temaet for den første temabaserede 
peerevaluering fastsættes senest tre år 
efter ...+.
_________________
+Datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af resultaterne af de 
peerevalueringer, der er udført ifølge 

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

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

Resultaterne af de temabaserede 
peerevalueringer anvendes til at fremme 
drøftelser på det nukleare område, hvilket 
potentielt set kan føre til udviklingen af en 
række harmoniserede fælleskabskriterier 
for nuklear sikkerhed i fremtiden. 

Or. en
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BEGRUNDELSE

Direktivet om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed1 trådte i kraft 
den 22. juli 2009 med henblik på at indlede processen for oprettelsen af en fælles EU-ramme 
for nuklear sikkerhed. Formålet med dette direktiv er at opretholde og fremme en løbende 
forbedring af nuklear sikkerhed, og at medlemsstaterne skal indføre passende nationale 
ordninger på området. Det omfatter aspekter lige fra bestemmelser om etableringen af 
nationale retlige og reguleringsmæssige rammer for nukleare anlægs nukleare sikkerhed til de 
kompetente tilsynsmyndigheders opbygning, forpligtelser og ansvarsområder, 
licensindehavere, uddannelse af personale, oplysninger til offentligheden samt kravet om en 
funktionsmæssig adskillelse mellem kompetente tilsynsmyndigheder og andre organer eller 
organisationer, som fremmer eller anvender nuklear energi. Det fastsætter desuden periodiske 
selvevalueringer hvert tiende år med internationale peerevalueringer af deres relevante dele, 
som medlemsstaterne skal sørge for at foretage, og resultaterne heraf skal indberettes til 
medlemsstaterne og Kommissionen. 

Som følge af Fukushima-ulykken anmodede EU's stats- og regeringschefer dog 
Kommissionen om sammen med Gruppen af Europæiske Nukleare Tilsynsmyndigheder 
(Ensreg) om at foretage stresstests. Denne øvelse byggede på en fælles metode og viste, at alle 
nukleare anlæg i Unionen når passende niveauer for nuklear sikkerhed og kunne således 
forblive i drift. På grund af den høje sikkerhedskultur i EU førte stresstestene imidlertid også 
til en række henstillinger, nemlig specifikke henstillinger om eksterne farer, tab af 
sikkerhedsfunktioner, alvorlige ulykker og luftfartøjer. Kommissionen foreslog desuden i sin 
meddelelse2, at direktivet om nuklear sikkerhed kræver en revision på følgende områder: 
sikkerhedsprocedurer og -rammer, nukleare tilsynsmyndigheders rolle og ressourcer, åbenhed 
og gennemsigtighed, overvågning og kontrol.

Kommissionen fremsatte i juni 2013 et forslag om at ændre, styrke og supplere direktivet om 
nuklear sikkerhed ved at kombinere tekniske forbedringer med bredere sikkerhedsspørgsmål 
såsom forvaltning, gennemsigtighed samt nødberedskabs- og indsatsforanstaltninger på de 
enkelte anlæg. Med henblik herpå indfører forslaget et krav om effektiv uafhængighed af 
kompetente tilsynsmyndigheder og fastlægger kriterier for så vidt angår institutionel 
opbygning af tilsynsmyndighederne (NRA), budgetmæssige krav, menneskelige ressourcer 
samt tilsynsopgaver. Forslaget omfatter desuden licensindehavernes primære ansvar og 
understreger behovet for en omfattende sikkerhedsvurdering og tilstrækkelige 
dybdeforsvarsbestemmelser. Et krav om menneskelige ressourcer med de rette kvalifikationer 
og færdigheder samt den rette ekspertise udvides til også at gælde underleverandører. 
Begrebet vedrørende en gennemsigtighedsstrategi, som skal udvikles, offentliggøres og 
gennemføres af NRA og licensindehaverne, indføres, og der medtages en bestemmelse om 
sanktioner.

                                               
1 Rådets direktiv 2009/71/Euratom af 25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser for 
nukleare anlægs nukleare sikkerhed, EUT L 172, 2.7.2009, s. 0018-0022.
2 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om den omfattende risiko- og 
sikkerhedsvurdering ("stresstest") af nukleare anlæg i Den Europæiske Union og dermed forbundne aktiviteter.
4. 10. 2012, COM(2012) 571 endelig.
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Kommissionens forslag indfører ligeledes bestemmelser om sikkerhedsmål for nukleare anlæg 
gennem hele deres livscyklus samt krav om nukleare anlæg og understreger vigtigheden af 
naturbetingede og menneskeskabte farer samt dybdeforsvar. Det fastsætter endvidere en 
metode for et atomkraftværks samlede livscyklus, der omfatter placering, design, opførelse, 
ibrugtagning, drift og afvikling. Navnlig betones vigtigheden af strategier for 
ulykkesberedskab, og der fastsættes bestemmelser vedrørende nødberedskab på de enkelte 
anlæg, herunder et krav om oprettelse af nødberedskabscenter på selve anlægget.

Slutteligt fastlægger Kommissionens forslag procedurer for periodiske sikkerhedsvurderinger, 
peerevalueringer og retningslinjer. Medlemsstaterne foranstalter ifølge forslaget mindst hvert 
tiende år periodiske selvvurderinger af deres nationale rammebestemmelser og kompetente 
tilsynsmyndigheder. De indbyder dernæst til en international peerevaluering af relevante dele, 
og resultaterne indberettes til medlemsstaterne og Kommissionen. Kommissionen foreslår 
desuden, at der fastsættes temabaserede peerevalueringer, hvor medlemsstaterne sammen 
udvælger ét eller flere specifikke temaer vedrørende nuklear sikkerhed og i fællesskab udfører 
peerevalueringerne. I tilfælde af at medlemsstaterne ikke kan blive enige om et tema, vælger 
Kommissionen et område, der skal evalueres.

ORDFØRERENS HENSTILLINGER

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at styrke de reguleringsmæssige 
rammer for nuklear sikkerhed i Unionen. Hun understreger især vigtigheden af at forebygge 
hændelser og ulykker samt effektive indsatsforanstaltninger, i tilfælde af at der indtræffer en 
hændelse eller en ulykke. Ulykkesberedskab og koordinering i tilfælde af en ulykke bør være 
grundpillen for nuklear sikkerhed. 

For så vidt angår definitionerne foreslår ordføreren, at de i så høj grad som muligt er afstemt 
med den terminologi, som Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) anvender, med 
henblik på at bringe dem i overensstemmelse med globalt definerede standarder og 
procedurer.

Ordføreren støtter de klare kriterier for de kompetente tilsynsmyndigheders uafhængighed i 
medlemsstaterne, navnlig for så vidt angår de rette menneskelige og økonomiske ressourcer 
og deres gennemsigtighed. Ordføreren mener desuden, at Kommissionen bør spille en central 
rolle i opbygningen af tillid til nuklear energi.

Ordføreren støtter endvidere bestemmelserne om periodiske selvvurderinger med 
peerevalueringer samt temabaserede peerevalueringer hvert sjette år. Hun foreslår ydermere, 
at temaet for den første temabaserede peerevaluering fastsættes senest tre år efter direktivets 
ikrafttræden. Ordføreren foreslår ligeledes, at resultaterne af de temabaserede 
peerevalueringer anvendes til at fremme drøftelser på det nukleare område, som potentielt set 
kan føre til udviklingen af en række harmoniserede nukleare fællesskabskriterier for nuklear 
sikkerhed i fremtiden.

Slutteligt opfordrer ordføreren til en hurtig revision af den nuværende Euratom-traktat med 
henblik på at muliggøre en mere gennemsigtig og demokratisk beslutningsproces på området 
for nuklear sikkerhed, der bør svare til den, som vedrører andre energikilder, for hvilke der er 
fastlagt bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
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