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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser. 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2009/71/Euratom om 
upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska 
anläggningar
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2013)0715),

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

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och 
artikel 106a i Euratomfördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
kommissionens förslag. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I rådets slutsatser av den 8 maj 2007 
om kärnsäkerhet och säker hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall8
betonas att ”kärnsäkerhet är ett nationellt 

(7) I rådets slutsatser av den 8 maj 2007 
om kärnsäkerhet och säker hantering av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall8
betonas att ”kärnsäkerhet är ett nationellt 
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ansvar som vid behov utövas inom EU:s 
ram. Beslut som avser säkerhetsåtgärder 
och övervakning av kärntekniska 
anläggningar ligger även i fortsättningen 
helt på operatörerna och de nationella 
myndigheterna”.

ansvar som vid behov utövas inom EU:s 
ram. Beslut som avser säkerhetsåtgärder 
och övervakning av kärntekniska 
anläggningar ligger även i fortsättningen 
helt på operatörerna och de nationella 
myndigheterna”. I sin resolution av den 14 
mars 2013 om risk- och 
säkerhetsbedömningar (”stresstester”) av 
kärnkraftverk i Europeiska unionen och 
därmed förbunden verksamhet34a

konstaterade emellertid 
Europaparlamentet kärnsäkerhetens 
gränsöverskridande betydelse, exempelvis 
genom rekommendationen att regelbundet 
återkommande säkerhetsgranskningar 
bör baseras på gemensamma 
säkerhetsnormer eller att 
gränsöverskridande säkerhet och 
övervakning bör garanteras.

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

8Coreper antog slutsatserna (dok. ref. 
8784/07) den 25 april 2007 och rådet 
(ekonomiska och finansiella frågor) den 8 
maj 2007.
8a P7_TA(2013)0089

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) En annan viktig lärdom av 
kärnkraftsolyckan i Fukushima är vikten av 
ökad öppenhet kring kärnsäkerhetsfrågor.
Öppenhet är också en viktig faktor för att 
tillsynsmyndigheten ska kunna fatta beslut 
på ett mer oberoende sätt. Därför bör 
nuvarande bestämmelser i direktiv 
2009/71/Euratom om vilken information 
som ska lämnas till allmänheten bli mer 
specifika i fråga om vilken typ av 

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

information som ska tillhandahållas av den 
behöriga tillsynsmyndigheten och 
tillståndshavaren samt inom vilka 
tidsramar. I detta syfte bör det exempelvis 
fastställas vilken typ av information som 
åtminstone ska tillhandahållas av den 
behöriga tillsynsmyndigheten och 
tillståndshavaren som en del av deras 
övergripande öppenhetsstrategier.
Informationen bör tillhandahållas i god tid, 
särskilt i samband med incidenter och 
olyckor. Resultaten av de regelbundna 
säkerhetsgranskningarna och 
internationella inbördes granskningar bör 
också offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Öppenhetskraven i detta direktiv är ett 
komplement till dem i gällande 
Euratomlagstiftning. Enligt rådets beslut 
87/600/Euratom av den 14 december 1987 
om en gemenskapsordning för ett snabbt 
informationsutbyte i händelse av en 
nödsituation som medför risk för 
strålning16 åläggs medlemsstaterna vissa 
skyldigheter att meddela och informera 
kommissionen och andra medlemsstater i 
händelse av en radiologisk nödsituation på 
deras territorium, medan medlemsstaterna 
enligt rådets direktiv 89/618/Euratom av 
den 27 november 198917 är skyldiga att 
informera allmänheten om 
hälsoskyddsåtgärder och förhållningsregler 
i händelse av en nödsituation som medför 
risk för strålning, och i förväg och 
fortlöpande informera den del av 
befolkningen som troligen kommer att 
beröras i händelse av en sådan 
nödsituation. Utöver den information som 
måste tillhandahållas i ett sådant fall ska 

(24) Öppenhetskraven i detta direktiv är ett 
komplement till dem i gällande 
Euratomlagstiftning. Enligt rådets beslut 
87/600/Euratom av den 14 december 1987 
om en gemenskapsordning för ett snabbt 
informationsutbyte i händelse av en 
nödsituation som medför risk för 
strålning16 åläggs medlemsstaterna vissa 
skyldigheter att meddela och informera 
kommissionen och andra medlemsstater i 
händelse av en radiologisk nödsituation på 
deras territorium, medan medlemsstaterna 
enligt rådets direktiv 89/618/Euratom av
den 27 november 198917 är skyldiga att 
informera allmänheten om 
hälsoskyddsåtgärder och förhållningsregler 
i händelse av en nödsituation som medför 
risk för strålning, och i förväg och 
fortlöpande informera den del av 
befolkningen som troligen kommer att 
beröras i händelse av en sådan 
nödsituation. Utöver den information som 
måste tillhandahållas i ett sådant fall ska 
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medlemsstaterna enligt detta direktiv införa 
lämpliga bestämmelser om öppenhet, med 
skyndsamt och regelbundet uppdaterad 
spridning av information för att säkerställa 
att anställda och allmänhet hålls 
informerade om alla händelser med 
koppling till kärnsäkerheten, även 
onormala händelser eller olyckstillstånd. 
Dessutom bör allmänheten ges möjlighet 
att aktivt delta i tilldelningen av tillstånd 
för kärntekniska anläggningar, och den 
behöriga tillsynsmyndigheten bör kunna 
tillhandahålla alla säkerhetsrelaterade 
uppgifter självständigt, utan krav på 
förhandsmedgivande från något annat 
offentligt eller privat organ.

medlemsstaterna enligt detta direktiv införa 
lämpliga bestämmelser om öppenhet, med 
skyndsamt och regelbundet uppdaterad 
spridning av information för att säkerställa 
att anställda och allmänhet hålls 
informerade om alla händelser med 
koppling till kärnsäkerheten, även 
incidenter eller olyckstillstånd. Dessutom 
bör allmänheten ges möjlighet att aktivt 
delta i tilldelningen av tillstånd för 
kärntekniska anläggningar, och den 
behöriga tillsynsmyndigheten bör kunna 
tillhandahålla alla säkerhetsrelaterade 
uppgifter självständigt, utan krav på 
förhandsmedgivande från något annat 
offentligt eller privat organ.

__________________ __________________
16 EGT L 371, 30.12.1987, s. 76. 16 EGT L 371, 30.12.1987, s. 76.
17 EGT L 357, 7.12.1989, s. 31. 17 EGT L 357, 7.12.1989, s. 31.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Det nuvarande Euroatomfördraget 
bör ses över i linje med regelverkets 
utveckling i syfte att möjliggöra en 
insynsvänligare och mer demokratisk 
process för beslutsfattande på området 
kärnsäkerhet, jämförbart med vad som 
gäller för andra energikällor, vilkas 
bestämmelser fastställs av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 42b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42b) Ensreg, som har erfarenhet av de 
europeiska stresstesterna och som består 
av alla unionens tillsynsmyndigheter 
inom kärnsäkerhet samt kommissionen, 
bör delta aktivt i valet av de områden som 
ska bli föremål för regelbundna inbördes 
granskningar, hur dessa inbördes 
granskningar organiseras och att de följs 
upp, särskilt när det gäller genomförandet 
av rekommendationerna.

Or. en

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
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Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. djupförsvar: en hierarkisk utbyggnad i 
olika nivåer med olika utrustning och 
förfaranden för att både förhindra en 
upptrappning av förutsedda driftsstörningar 
och upprätthålla effektiviteten i de fysiska 
barriärer som lokaliserats mellan en 
strålkälla eller radioaktivt material och 
arbetstagare och allmänhet eller luft, vatten 
och mark vid normal drift och, för vissa 
barriärer, i samband med olyckor.

6. djupförsvar: en hierarkisk utbyggnad i 
olika nivåer med olika utrustning och 
förfaranden för att både förhindra en 
upptrappning av förutsedda driftsstörningar 
och upprätthålla effektiviteten i de fysiska 
barriärer som lokaliserats mellan en 
strålkälla eller radioaktivt material och 
arbetstagare och allmänhet eller miljö vid 
normal drift och, för vissa barriärer, i 
samband med olyckor.

Or. en

Motivering

För att medge överensstämmelse med IAEA:s definitioner.

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

För att medge överensstämmelse med IAEA:s definitioner utgår denna definition och ersätts 
med definitionen av ”incident”.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 3 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. incident: varje oförutsedd händelse, 
såsom driftsstörning, fel på utrustningen, 
inledande händelser, faktorer som föregår 
en olycka, olyckstillbud och andra fel eller 
otillåtna handlingar, oavsett om de utförts 
med eller utan ont uppsåt, vars 
konsekvenser eller potentiella 
konsekvenser, inte är försumbara från 
skydds- eller kärnsäkerhetssynpunkt. 

Or. en

Motivering

För att medge överensstämmelse med IAEA:s definition.

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att medge överensstämmelse med IAEA:s definition.
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Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. allvarlig olycka: en olycka som är 
allvarligare än en olycka som drabbar den 
grundläggande utformningen och som 
medför betydande härdsmälta.

Or. en

Motivering

Överensstämmelse med IAEA:s definitioner.

Ändringsförslag 13

Artikel 1 – led 7
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) fattar beslut på tillsynsområdet som 
grundar sig på objektiva och kontrollerbara 

c) fastställer en insynsmedgivande process 
för beslutsfattande på tillsynsområdet, som 
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säkerhetsrelaterade kriterier. grundar sig på objektiva och kontrollerbara 
säkerhetsrelaterade kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) anställer ett lämpligt antal medarbetare 
med de kvalifikationer, de erfarenheter och
den expertis som krävs för att de ska 
kunna fullgöra sina skyldigheter, samt får 
anlita utomstående vetenskapliga och 
tekniska resurser och stödjande expertis i 
den utsträckning som anses nödvändig 
som stöd till sina tillsynsfunktioner och i 
enlighet med principerna om att 
tillsynsförfaranden ska präglas av 
öppenhet och insyn, oberoende och 
integritet.

Or. en

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den skyldighet som fastställs i första 
stycket inbegriper säkerställande av att den 
behöriga tillsynsmyndigheten och 
tillståndshavarna inom sina respektive 
ansvarsområden, utarbetar, offentliggör 
och genomför en strategi för öppenhet och 

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

insyn som bland annat omfattar 
information om normala driftsförhållanden 
vid kärntekniska anläggningar, icke-
obligatoriskt samråd med arbetstagare och 
allmänhet samt kommunikation vid
incidenter och olyckor.

Or. en

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
kärntekniska anläggningar ska utformas, 
lokaliseras, konstrueras, tas i bruk, drivas 
eller avvecklas med målet att förebygga 
olyckor och minska konsekvenserna av 
dem om de inträffar, samt undvika 
potentiella radioaktiva utsläpp genom att

Or. en

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) minimera uppkomsten av sådana 
olyckssekvenser som skulle leda till för 
tidiga eller stora utsläpp till en så pass låg 
nivå som rimligtvis kan åstadkommas..

Or. en
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Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) om en olycka inträffar: vidta åtgärder 
med avseende på anläggningens 
utformning, så att det endast behövs 
skyddsåtgärder för allmänheten som är 
begränsade i tid och rum, och att 
tillräckligt med tid finns för att vidta dessa 
åtgärder samt att förekomsten av sådana 
olyckor begränsas till ett minimum.

Or. en

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav om att 
det mål som fastställs i punkt 1 till fullo 
ska gälla kärntekniska anläggningar för 
vilka bygglov beviljats för första gången 
efter+ ... samt i rimlig mån för befintliga 
kärntekniska anläggningar.

_________________
+Datum för detta direktivs ikraftträdande. 

Or. en
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Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) uppkomsten av onormala händelser
minimeras,

ii) uppkomsten av incidenter minimeras,

Or. en

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iii) en potentiell risk för en upptrappning 
av olyckssituationer minskas genom att de 
kärntekniska anläggningarnas förmåga att 
effektivt hantera och kontrollera 
incidenter förbättras,
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Or. en

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

v) förekomsten av externa naturliga eller 
mänskliga risker i möjligaste mån 
minimeras och effekterna av dem hålls så 
låga som rimligen är möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8d – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) utformar bestämmelser om 
beredskapsåtgärder för arbetstagare på 
plats med avseende på potentiella
onormala händelser och olyckor,

(d) utformar bestämmelser om 
beredskapsåtgärder för arbetstagare på 
plats med avseende på potentiella
incidenter och olyckor,

Or. en

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

ut minst en fråga inom den tidsram som 
anges i denna punkt ska kommissionen 
välja ut de frågor som bör bli föremål för 
dessa inbördes granskningar,

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2009/71/Euratom
Artikel 8e – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Området för den första inbördes 
granskningen ska beslutas senast tre år 
efter ...+.
_________________
+Datum för detta direktivs ikraftträdande. 

Or. en

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

eventuella åtgärder för att avhjälpa de 
brister som konstaterats.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Diretiv 2009/71/Euratom
Artikel 8f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Resultaten från de inbördes 
granskningarna ska användas för att 
främja diskussion i kärnenergisamfundet, 
vilket potentiellt kan leda till att en 
uppsättning harmoniserade 
gemenskapskriterier för kärnsäkerhet kan 
utvecklas i framtiden. 

Or. en

MOTIVERING

Den 22 juli 2009 trädde direktivet om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet 
vid kärntekniska anläggningar1 i kraft med syftet att inleda processen med att utveckla ett 
                                               
1 Rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för
kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar (EUT L 172, 2.7.2009, s. 18).
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EU-ramverk om kärnsäkerhet. Målet med direktivet är att upprätthålla och främja en ständig 
förbättring av kärnsäkerheten och att medlemsstaterna ska tillhandahålla lämpliga nationella 
arrangemang på omrädet. Det omfattar allt från bestämmelser om inrättande av nationella 
lagstiftning och föreskrivande ramverk för kärnsäkerheten vid kärntekniska anläggningar, till 
organisation av och uppgifter och ansvar för tillsynsmyndigheter, tillståndshavare, 
personalutbildning, information till allmänheten, samt krav på en funktionell åtskillnad mellan 
behöriga tillsynsmyndigheter och varje annat organ eller annan organisation som främjar eller 
utnyttjar kärnenergi. Dessutom inrättar det återkommande självutvärderingar var tionde år, 
med internationella inbördes granskningar av de relevanta delar som medlemsstaterna ska 
utforma och genomföra, och vilkas resultat ska rapporteras till medlemsstaterna och 
kommissionen.

I efterdyningarna av Fukushimaolyckan begärde emellertid EU:s stats- och regeringschefer att 
kommissionen, tillsammans med den europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter på 
kärnsäkerhetens område (Ensreg), att genomföra stresstester. Denna övning baserades på en 
gemensam metod och visade att alla kärnanläggningar i unionen uppnådde lämpliga 
kärnsäkerhetsnivåer och således kunde fortsätta att vara i drift. Men på grund av den höga 
säkerhetskulturen i EU resulterade stresstesterna även i ett antal rekommendationer, nämligen 
specifika rekommendationer om yttre risker, förlust av säkerhetsfunktioner, allvarliga olyckor 
och flygplan. Dessutom föreslog kommissionen i sitt meddelande1 att kärnsäkerhetsdirektivet 
kräver översyn på följande områden: säkerhetsförfaranden och ramverk, de kärntekniska 
tillsynsmyndigheternas roll och medel, öppenhet och insyn, övervakning och kontroll.

Kommissionen lade i juni 2013 fram ett förslag om att ändra, stärka och komplettera 
kärnsäkerhetsdirektivet genom att kombinera tekniska förbättringar med övergripande 
säkerhetsfrågor såsom ledningsprinciper, öppenhet och beredskap och insatser på plats. I detta 
syfte inför förslaget ett krav på tillsynsmyndigheternas faktiska oberoende och fastställer 
kriterier för institutionell organisation av tillsynsmyndigheterna, budgetkrav, personella 
resurser samt tillsynsuppgifter. Förslaget innehåller även tillståndshavarnas huvudansvar och 
understryker behovet av en omfattande säkerhetsbedömning och tillräckliga bestämmelser om 
djupförsvar. Ett krav på personella resurser med lämpliga kvalifikationer, expertkunskap och 
färdigheter utökas till att även gälla inhyrda arbetstagare. Slutligen introduceras konceptet om 
en öppenhetsstrategi som tillsynsmyndigheterna och tillståndshavarna ska utveckla, 
offentliggöra och genomföra, samt en bestämmelse om överträdelser.

Kommissionens förslag inför även bestämmelser om säkerhetsmål för kärnanläggningar 
genom hela deras livscykel samt krav på kärnanläggningen, och understryker betydelsen av 
externa naturliga och mänskliga risker samt djupförsvar. Vidare fastställer det metoder för 
kärnanläggningens hela livscykel, från beslut, design, beställning och drift till nedläggning. I 
synnerhet betonas vikten av strategier för olycksberedskap och regler för beredskap på plats i 
nödsituationer fastställs, däribland ett krav på ett centrum för krisinsatser på plats.

Slutligen fastställer kommissionens förslag förfaranden för återkommande självutvärderingar 
av säkerheten, inbördes granskningar och riktlinjer. Enligt förslaget ska medlemsstaterna 

                                               
1 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om de omfattande risk- och 
säkerhetsbedömningarna (”stresstester”) av kärnkraftverk i Europeiska unionen och därmed förbunden 
verksamhet (4.10.2012, COM(2012)0571).
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minst vart tionde år genomföra återkommande självutvärderingar av sina nationella ramverk 
och behöriga tillsynsmyndigheter. De ska då inbjuda till en internationell inbördes granskning 
av relevanta delar av de nationella ramverken och resultaten från denna ska rapporteras till 
medlemsstaterna och kommissionen. Dessutom föreslår kommissionen också att det minst 
vart sjätte år ska genomföras inbördes granskningar på området, där medlemsstaterna 
tillsammams väljer en eller flera särskilda områden knutna till kärnsäkerhet och gemensammt 
genomför de inbördes granskningarna. Om medlemsstaterna inte kommer överens om ett 
område väljer kommissionen ut ett för granskning.

FÖREDRAGANDENS REKOMMENDATIONER

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att stärka det nuvarande ramverket för 
kärnsäkerhet i gemenskapen. Hon betonar särskilt vikten av att förebygga incedenter och 
olyckor samt effektiva insatser om en incident eller olycka faktiskt inträffar. Beredskap och 
samordning vid olyckor bör vara själva grundbulten i kärnsäkerheten. 

Vad gäller definitioner föreslår föredraganden att de i så hög grad som möjligt anpassas till 
den terminologi som används av Internationella atomenergiorganet (IAEA) i syfte att bringa 
dem i överenstämmelse med globalt definierade normer och förfaranden.

Föredraganden stöder tanken på tydliga kriterier för tillsynsmyndigheternas oberoende i 
medlemsstaterna, särskilt när det gäller lämpliga nivåer av personella och finansiella resurser 
och deras insynsvänlighet. Dessutom menar föredraganden att kommissionen bör spela en 
central roll i att stärka allmänhetens förtroende för kärnenergi.

Vidare stöder föredragande bestämmelserna om återkommande självutvärderingar med 
inbördes granskningar samt områdesspecifika inbördes granskningar var sjätte år. Hon 
föreslår dessutom att området för den första inbördes granskningen ska fastställas senast tre år 
efter direktivets ikraftträdande. Föredraganden föreslår att resultaten från de inbördes 
granskningarna ska användas för att främja diskussion i kärnenergisamfundet, vilket 
potentiellt kan leda till att en uppsättning harmoniserade gemenskapskriterier för kärnsäkerhet 
kan utvecklas i framtiden.

Till slut uppmanar föredraganden till en skyndsam översyn av det befintliga 
Euroatomfördraget i syfte att möjliggöra en insynsvänligare och mer demokratisk process för 
beslutsfattande på området kärnsäkerhet, jämförbart med vad som gäller för andra 
energikällor, vilkas bestämmelser fastställs av fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. 


