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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

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

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald
(KOM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2010)0618),

– der henviser til Euratom-traktatens artikel 31 og 32, der danner grundlag for Rådets høring 
af Parlamentet (C7-0387/2010),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0000/2011),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmådes artikel 293, stk. 2, og Euratomtraktatens 
artikel 106a;

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 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22a. Europa-Parlamentet mente også, at 
alle nukleare foretagender i alle 
medlemsstater skal have tilstrækkelige 
finansielle ressourcer til rådighed til at 
dække alle omkostninger til nedlukning, 
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herunder affaldshåndtering, for at kunne 
hævde forureneren betaler-princippet og 
undgå enhver form for statsstøtte, og 
opfordrede Kommissionen til at udarbejde 
præcise definitioner vedrørende brugen af 
finansielle ressourcer, der er øremærket 
til nedlukning i de enkelte medlemsstater, 
under hensyntagen til nedlukning samt 
håndtering, behandling og endelig 
deponering af det resulterende radioaktive 
affald1.
1 Europa-Parlamentets beslutning om 
anvendelsen af de finansielle ressourcer 
beregnet til nedlukning af 
kernekraftværker, P6_TA(2005)0432, 16. 
november 2005.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24. Det er op til medlemsstaterne at 
fastsætte deres energimix, men alle 
medlemsstater frembringer radioaktivt 
affald, uanset om de har atomreaktorer
eller ej. Radioaktivt affald stammer 
hovedsagelig fra aktiviteter i det nukleare 
brændselskredsløb såsom drift af 
atomkraftværker og oparbejdning af brugt 
nukleart brændsel, men også fra andre 
aktiviteter såsom anvendelser af 
radioaktive isotoper inden for medicin, 
forskning og industri.

(24) Det er op til medlemsstaterne at 
fastsætte deres energimix, men alle 
medlemsstater frembringer radioaktivt 
affald, uanset om de har 
atomkraftreaktorer eller ej. Radioaktivt 
affald stammer hovedsagelig fra aktiviteter 
inden for elproduktion, bl.a. drift af 
atomkraftværker og nedlukning af disse, 
men også fra andre aktiviteter såsom 
anvendelser af radioaktive isotoper inden 
for medicin, forskning og industri.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28. En national klassificeringsordning for 
radioaktivt affald bør støtte disse særlige 
foranstaltninger under fuld hensyntagen til 
de forskellige typer af og karakteristika ved 
radioaktivt affald. De nøjagtige kriterier, 
hvorefter affald henføres til en bestemt 
affaldsklasse, vil afhænge af den konkrete 
situation i landet i relation til affaldets art 
og de deponeringsmuligheder, der er til 
disposition eller under overvejelse.

28. En national klassificeringsordning for 
radioaktivt affald bør støtte disse særlige 
foranstaltninger under fuld hensyntagen til 
de forskellige typer af og karakteristika ved 
radioaktivt affald. De nøjagtige kriterier, 
hvorefter affald henføres til en bestemt 
affaldsklasse, vil afhænge af den konkrete 
situation i landet i relation til affaldets art 
og de deponeringsmuligheder, der er til 
disposition eller under overvejelse. For at 
lette udveksling af kommunikation og 
information mellem medlemsstaterne og 
skabe gennemsigtighed bør det nationale 
program indeholde en beskrivelse af 
klassificeringsordningen.

Or. en

Begrundelse

Klassificeringen af radioaktivt affald hænger sammen med de sikkerhedsmæssige aspekter 
ved håndteringen af affaldet. I denne forbindelse etableres der en sammenhæng mellem 
affaldets egenskaber og de sikkerhedsmål, der er opstillet af et tilsynsorgan eller af 
operatøren af et affaldshåndteringsanlæg. Et sådant klassificeringssystem kan anvendes ved 
udformningen af affaldshåndteringsstrategier og udarbejdelse af nationale programmer, og 
bør derfor beskrives detaljeret og offentliggøres i programmerne.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29. Den typiske deponeringsmetode til 
kortlivet lav- og mellemradioaktivt affald 
er deponering nær overfladen. Efter 30 års 
forskning er det bredt anerkendt på 
teknisk plan, at dyb geologisk deponering 
er den mest sikre og mest velegnede

29. Den typiske deponeringsmetode til 
kortlivet lav- og mellemradioaktivt affald 
er deponering nær overfladen. Efter 30 års 
forskning har man videnskabeligt bevist, at 
det er muligt at bruge dyb geologisk 
deponering, og bekræftet, at dette er en 
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løsning som slutpunktet for håndtering af 
højradioaktivt affald og brugt nukleart 
brændsel, der betragtes som affald. 
Udviklingen i retning af gennemførelse af 
deponering bør derfor videreføres.

sikker og velegnet løsning som slutpunktet 
for håndtering af højradioaktivt affald og 
brugt nukleart brændsel, der betragtes som 
affald. Forskning og demonstration inden 
for det europæiske rammeprogram har 
bidraget til de fremskridt, der er gjort på 
dette område. Udviklingen i retning af 
gennemførelse af deponering bør derfor 
videreføres gennem forsknings- og 
undersøgelsesprogrammer til optimering 
af denne mulighed, valg af en placering 
og gennem hensigtsmæssige, lovbestemte 
milepæle for udviklingen af endelige 
løsninger. Aktiviteterne under 
"Implementing Geological Disposal of 
Radioactive Waste Technology Platform" 
(IGD-TP) kan lette adgangen til 
ekspertise og teknologi på disse områder.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35. Gennemsigtighed er vigtig i forbindelse 
med håndteringen af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald. Der bør 
skabes gennemsigtighed ved at kræve en 
effektiv oplysning af offentligheden og 
mulighed for alle de berørte aktører for at 
deltage i beslutningsprocesserne.

35. Gennemsigtighed er vigtig i forbindelse 
med håndteringen af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald, og det er 
vigtigt, at offentligheden har tillid til de 
styrende principper for sikkerheden på 
depoter og i 
affaldshåndteringsprogrammer. Der bør 
skabes gennemsigtighed ved at kræve en 
effektiv oplysning af offentligheden og 
mulighed for alle de berørte aktører, lokale 
og regionale myndigheder og 
offentligheden for at deltage i 
beslutningsprocesserne.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

37. Nogle medlemsstater mener, at deling 
af anlæg til håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald, herunder 
deponeringsanlæg, er en potentielt gavnlig 
løsning, når den er baseret på en aftale 
mellem de berørte medlemsstater.

37. Nogle medlemsstater mener, at deling 
af anlæg til håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald, herunder 
deponeringsanlæg, er en potentielt gavnlig 
og sikker løsning, når den er baseret på en 
aftale mellem de berørte medlemsstater. 
Direktivet bør indeholde en korrekt 
definition af de betingelser, der skal være 
opfyldt, inden sådanne fælles projekter 
iværksættes.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

39. Den sikkerhedsmæssige risikoanalyse 
og den graduerede strategi bør danne 
grundlaget for beslutninger i tilknytning til 
udvikling, drift og lukning af et 
deponeringsanlæg og bør muliggøre 
identifikation af usikkerhedsområder, der 
bør være genstand for særlig 
opmærksomhed, for yderligere at forbedre 
forståelsen af de aspekter, der påvirker 
deponeringssystemets sikkerhed, herunder 
naturlige (geologiske) og kunstige 
beskyttelsesbarrierer og deres udvikling 
over tid. Den sikkerhedsmæssige 
risikoanalyse bør omfatte resultaterne af 
sikkerhedsvurderingen og oplysninger om 
robustheden og pålideligheden af 
sikkerhedsvurderingen og antagelserne 
heri. Den bør derfor indeholde en række 
argumenter og beviser til støtte for 

39. Den sikkerhedsmæssige risikoanalyse 
og den graduerede strategi bør danne 
grundlaget for beslutninger i tilknytning til 
udvikling, drift og lukning af et 
deponeringsanlæg. Den sikkerhedsmæssige 
risikoanalyse bør omfatte resultaterne af 
sikkerhedsvurderingen og oplysninger om 
robustheden og pålideligheden af 
sikkerhedsvurderingen og antagelserne 
heri. Den bør derfor indeholde en række 
argumenter og beviser til støtte for 
sikkerheden i forbindelse med et anlæg 
eller en aktivitet til håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald.
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sikkerheden i forbindelse med et anlæg 
eller en aktivitet til håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald.

Or. en

Begrundelse

Betragtningen er for lang og selvindlysende. Den bør afkortes under hensyntagen til 
ordførerens forslag om indsættelse af en definition af "sikkerhedsmæssig risikoanalyse" i 
artikel 3 (9a), der drejer sig om de samme problemer.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

42a. I den henseende kan ENSREG yde et 
værdifuldt bidrag til en ensartet 
gennemførelse af dette direktiv og derved 
lette de nationale tilsynsmyndigheders 
høringsprocedurer, udveksling af god 
praksis og samarbejde.

Or. en

Begrundelse

Ud over de internationale peer reviews bør ENSREG's rolle i forbindelse med 
gennemførelsen af direktivet nævnes, jf. en tilsvarende henvisning i direktivet om nuklear 
sikkerhed 2009/71/Euratom, betragtning 16.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 42 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

42b. Dette direktiv kan blive et nyttigt 
instrument, der kan anvendes ved kontrol 
af, at projekter, der modtager EU-
finansiering i form af finansiel eller 
teknisk Euratomstøtte til anlæg eller 
aktiviteter til håndtering af brugt nukleart 
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brændsel og radioaktivt affald, omfatter 
de nødvendige forholdsregler til sikring 
af, at brugt brændsel og radioaktivt affald 
håndteres korrekt.

Or. en

Begrundelse

Se ovenstående artikel 15, stk. 4, som bør omformuleres i en betragtning snarere end en 
artikel: (i) overholdelsen af dette direktiv udgør en del af Kommissionens samlede vurdering 
forud for en beslutning om teknisk eller økonomisk bistand, men er ikke som sådan, hverken i 
traktaten eller i de tilhørende basisretsakter, en betingelse, der kan udløse bistanden, (ii) 
henvisningen i artikel 15, stk. 4, til Euratomtraktatens artikel 43, ifølge hvilken Kommissionen 
kun har beføjelser til at "meddele den pågældende medlemsstat sit synspunkt" uden nogen 
praktisk virkning er af begrænset merværdi.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle faser af håndteringen af brugt 
nukleart brændsel, når det brugte brændsel 
stammer fra driften af civile atomreaktorer 
eller håndteres i civile aktiviteter

(a) alle faser af håndteringen af brugt 
nukleart brændsel, når det brugte brændsel 
stammer fra driften af civile atomreaktorer 
eller håndteres i civile aktiviteter, 
herunder brugt brændsel fra militære 
forsvarsprogrammer, hvis og når dette 
permanent overføres til og håndteres 
inden for rent civile aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle faser af håndteringen af radioaktivt 
affald fra frembringelse til deponering, når 
det radioaktive affald stammer fra civile 

(b) alle faser af håndteringen af radioaktivt 
affald fra frembringelse til deponering, når 
det radioaktive affald stammer fra civile 
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aktiviteter eller håndteres i civile 
aktiviteter.

aktiviteter eller håndteres i civile 
aktiviteter, herunder brugt brændsel fra 
militære forsvarsprogrammer, hvis og når 
dette permanent overføres til og håndteres 
inden for rent civile aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. - 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) "godkendte frigivelser": planlagte og 
kontrollerede frigivelser af gasformigt 
eller flydende radioaktivt materiale til 
miljøet fra regulerede nukleare anlæg 
eller aktiviteter ved normal drift inden for 
de grænseværdier, der er godkendt af den 
kompetente tilsynsmyndighed og i 
overensstemmelse med principperne og 
grænseværdierne i Rådets direktiv 
96/29/Euratom af 13. maj 1996 om 
fastsættelse af grundlæggende 
sikkerhedsnormer til beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes 
sundhed mod de farer, som er forbundet 
med ioniserende stråling1

1 EFT L 159, 29.6.1996, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "deponering": anbringelse af brugt 
nukleart brændsel eller radioaktivt affald 
på et dertil godkendt anlæg uden tanke på 

3) "deponering": potentielt endelig
anbringelse af brugt nukleart brændsel eller 
radioaktivt affald på et dertil godkendt 
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senere udtagning anlæg under skyldig hensyntagen til 
reversibilitetsprincippet

Or. en

Begrundelse

Enhver deponering bør føre til fjernelse af affaldspakken eller dyb geologisk deponering. 
Reversibilitetsprincippet er en del af samfundets accept af en sådan deponering og hænger 
sammen med den langsigtede overvågning og registrering af deponeringsstedet.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "radioaktivt affald": luftformigt, 
flydende eller fast radioaktivt materiale, 
som medlemsstaten eller en fysisk eller 
juridisk person, hvis afgørelse accepteres 
af medlemsstaten, ikke finder yderligere 
anvendelse for, og som i sin egenskab af 
radioaktivt affald kontrolleres af en 
kompetent tilsynsmyndighed efter 
medlemsstatens love og bestemmelser

6) "radioaktivt affald": luftformigt, 
flydende eller fast radioaktivt materiale, 
som medlemsstaten eller en fysisk eller 
juridisk person, hvis afgørelse accepteres 
af medlemsstaten, ikke finder eller 
planlægger yderligere anvendelse for, og 
som i sin egenskab af radioaktivt affald 
kontrolleres af en kompetent 
tilsynsmyndighed efter medlemsstatens
love og bestemmelser

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) "placering": et geografisk område, 
der indeholder et godkendt anlæg, 
herunder en deponeringsfacilitet eller en 
godkendt aktivitet for brugt brændsel eller 
radioaktivt affald

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 9 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b) "sikkerhedsvurdering": den 
systematiske proces, der gennemføres i 
forbindelse med udformningen for at 
sikre, at den foreslåede udformning 
opfylder alle relevante sikkerhedskrav, og 
omfatter, men er ikke begrænset til, den 
formelle sikkerhedsanalyse

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 9 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9c) "sikkerhedsmæssig risikoanalyse": en 
række argumenter og beviser til støtte for 
sikkerheden i forbindelse med et anlæg 
eller en aktivitet, der omfatter resultaterne 
af en sikkerhedsvurdering og en 
erklæring, hvori man udtrykker tillid til 
disse resultater. For et deponeringsanlæg 
kan den sikkerhedsmæssige risikoanalyse 
vedrøre en bestemt fase i anlæggelsen. I 
sådanne tilfælde skal man i den 
sikkerhedsmæssige risikoanalyse erkende, 
at der findes områder med usikkerhed 
eller uløste spørgsmål, og den skal 
indeholde en vejledning til brug for 
arbejdet med at løse disse spørgsmål i 
efterfølgende udviklingsstadier

Or. en
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Begrundelse

Se sikkerhedsglossaret fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA): 'Terminology used 
in nuclear safety and radiation protection' - 2007-udgave.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "oplagring": opbevaring af brugt 
nukleart brændsel eller radioaktivt affald 
på et dertil godkendt anlæg med henblik på
senere udtagning.

"oplagring": midlertidig opbevaring af 
brugt nukleart brændsel eller radioaktivt 
affald på et dertil godkendt anlæg frem til
senere udtagning.

Or. en

Begrundelse

Oplagringen er en midlertidig opbevaring af affaldet, en nødvendig fase i en sikker 
håndtering af de fleste typer af radioaktivt affald.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) "offentligheden": en eller flere 
fysiske eller juridiske personer og i 
henhold til national lovgivning eller 
praksis disses foreninger, organisationer 
eller grupper

Or. en
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at frembringelsen af radioaktivt affald 
holdes på det praktisk gennemførlige 
minimum med hensyn til både aktivitet og 
volumen ved hjælp af passende 
udformningsforanstaltninger og af drifts-
og afviklingspraksis, herunder genvinding
og genbrug af traditionelle materialer

a) at frembringelsen af radioaktivt affald 
holdes på det praktisk gennemførlige 
minimum under overholdelse af ALARA-
princippet med hensyn til både aktivitet og 
volumen ved hjælp af passende 
udformningsforanstaltninger og af drifts-
og afviklingspraksis, herunder 
oparbejdning og genbrug af traditionelle 
materialer

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald håndteres sikkert, herunder på lang 
sigt.

d) at brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald håndteres sikkert, herunder på lang 
sigt under skyldig hensyntagen til 
beskyttelsen af menneskers sundhed og 
miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) nationale parlamenter inddrages som 
tilsynsmyndighed med henblik på at sikre 
tilstrækkelige økonomiske ressourcer.
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Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Radioaktivt affald skal deponeres i den 
medlemsstat, hvor det er frembragt, 
medmindre der er indgået aftaler mellem 
medlemsstaterne om anvendelse af 
deponeringsanlæg i en af dem.

3) Radioaktivt affald skal deponeres i den 
medlemsstat, hvor det er frembragt, 
medmindre det sendes til en anden 
placering i henhold til Rådets direktiv 
2006/117/Euratom om overvågning af og 
kontrol med overførsel af radioaktivt 
affald og brugt brændsel.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Medlemsstaterne kan frivilligt beslutte 
at gennemføre hensigtsmæssige 
foranstaltninger i samarbejde med andre 
medlemsstater med henblik på at oprette 
et fælles eller regionalt 
deponeringsanlæg, når dette er 
nødvendigt eller tilrådeligt som følge af 
særlige geologiske eller tekniske forhold.

Or. en
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Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) Forud for iværksættelsen af et sådant 
projekt gennem en mellemstatslig aftale 
skal de berørte medlemsstater sikre sig, at 
initiativet opfylder de nødvendige 
minimumskrav på følgende områder:
(a) befolkningens accept og opbakning i 
alle de berørte medlemsstater skal løbende 
plejes i alle faser af projektets udvikling 
og oplagringsanlæggets levetid ved at give 
adgang til information og inddragelse af 
befolkningen i høringsprocessen
(b) samarbejdet mellem og tilsyn udført af 
de kompetente tilsynsmyndigheder og 
nationale sikkerhedsmyndigheder skal 
sikres; der skal gennemføres en 
sikkerhedsmæssig risikoanalyse og 
sikkerhedsvurderinger i alle de berørte 
medlemsstater, som skal dække faserne 
udforskning, udformning og 
implementering af anlægget
(c) der skal opnås enighed om 
ansvarsmæssige spørgsmål og en klar 
ansvarsfordeling, idet de enkelte 
medlemsstater bærer det endelige ansvar 
for deres eget radioaktive affald
(d) der skal indgås finansieringsaftaler,
der sikrer, at de økonomiske midler til 
deponeringsanlægget er sikret gennem 
hele dets levetid og i perioden efter 
lukningen, og at der forefindes 
tilstrækkelige menneskelige ressourcer, 
således at man sikrer et tilstrækkeligt 
antal korrekt uddannede medarbejdere
(e) de berørte medlemsstaters nationale 
programmer skal indeholde en 
forudgående beskrivelse af den juridiske 
ramme, den organisatoriske struktur og 
de tekniske ordninger, således at det kan 
dokumenteres, at det planlagte 
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deponeringsanlæg inden for en klart 
defineret tidsfrist er i overensstemmelse 
med bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et nationalt program for gennemførelsen 
af politikken for håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald

a) et nationalt program for gennemførelsen 
af politikken for håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald, der 
sikrer, at alle producenter af radioaktivt 
affald har adgang til sikker deponering af 
radioaktivt affald på samme vilkår

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser opretholdes og 
forbedres efter behov under hensyn til 
driftserfaring, indvundne erfaringer fra 
sikkerhedsmæssige risikoanalyser som 
nævnt i artikel 8, udviklingen af teknologi 
og resultaterne af forskning.

2) Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser opretholdes og 
forbedres efter behov under hensyn til 
driftserfaring, indvundne erfaringer fra 
sikkerhedsmæssige risikoanalyser som 
nævnt i artikel 7, stk. 1a, udviklingen af 
teknologi og resultaterne af forskning.

Or. en
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Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Medlemsstaterne skal sikre, at der 
udarbejdes en sikkerhedsmæssig 
risikoanalyse og en underliggende 
sikkerhedsvurdering som led i 
ansøgningen om godkendelse af 
håndtering af eller et deponeringsanlæg 
til radioaktivt affald, og at denne 
ajourføres efter behov, efterhånden som 
aktiviteten og anlægget udvikler sig. Den 
sikkerhedsmæssige risikoanalyse og de 
underliggende sikkerhedsvurderinger skal 
omfatte placering, design, opførelse, 
ibrugtagning, drift eller lukning af et 
deponeringsanlæg og den langsigtede 
sikkerhed efter lukningen af anlægget, 
herunder med passive midler, og skal 
indeholde en beskrivelse af alle aspekter 
af relevans for sikkerheden på anlægget, 
design af anlægget og de ledelsesmæssige 
kontrol- og tilsynsforanstaltninger. 

Or. en

Begrundelse

Jf. bestemmelserne i den tidligere artikel 8, som nu er indsat i henholdsvis artikel 7 og i 
definitionerne.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) Medlemsstaterne sikrer, at 
tilladelsesindehaverne aflægger rapport til 
den ansvarlige tilsynsmyndighed, til andre 
relevante ansvarlige organisationer og 
giver befolkningen adgang til oplysninger 
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om deres aktiviteter eller anlæg.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
Sikkerhedsmæssig risikoanalyse

1) En sikkerhedsmæssig risikoanalyse og 
en underbyggende sikkerhedsvurdering 
udarbejdes som en del af ansøgningen om 
tilladelse til et anlæg eller en aktivitet. De 
opdateres efter behov, efterhånden som 
anlægget eller aktiviteten udvikler sig. 
Den sikkerhedsmæssige risikoanalyses og 
sikkerhedsvurderingens omfang og 
detaljeringsgrad skal stå i forhold til
operationernes kompleksitet og størrelsen 
af de farer, der er forbundet med 
anlægget eller aktiviteten.
2) Den sikkerhedsmæssige risikoanalyse 
og den underbyggende 
sikkerhedsvurdering skal omfatte 
placering, design, opførelse, ibrugtagning, 
drift eller afvikling af et anlæg; den 
sikkerhedsmæssige risikoanalyse skal 
angive, hvilke standarder der er anvendt 
ved denne vurdering.  Den langsigtede 
sikkerhed efter lukning skal behandles, 
navnlig hvordan den i videst muligt 
omfang sikres med passive midler. 
3) Den sikkerhedsmæssige risikoanalyse 
for et anlæg skal redegøre for alle de 
sikkerhedsrelevante aspekter af 
placeringen, design af anlægget, 
kontrolforanstaltningerne under driften 
og tilsynet. I den sikkerhedsmæssige 
risikoanalyse og den underbyggende 
sikkerhedsvurdering redegøres for 
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sikkerhedsniveauet, ligesom de 
kompetente tilsynsmyndigheder og andre 
berørte parter forsikres om, at 
sikkerhedskravene vil blive opfyldt.
4) Den sikkerhedsmæssige risikoanalyse 
og den underbyggende 
sikkerhedsvurdering sendes til 
godkendelse hos den kompetente 
tilsynsmyndighed.

Or. en

Begrundelse

Jf. artikel 7, stk. 1a (nyt), og definitioner i artikel 3, stk. 9a (nyt), og stk. 9b (nyt).

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser omfatter 
uddannelsesordninger, der dækker de 
behov, som alle parter med ansvar for 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald har for at opretholde og 
videreudvikle den nødvendige ekspertise 
og de nødvendige kvalifikationer.

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
rammebestemmelser omfatter 
uddannelsesordninger, der dækker de 
behov, som alle parter med ansvar for 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald har for at opretholde,
videreudvikle og formidle den nødvendige 
videnskabelige og teknologiske ekspertise 
og de nødvendige kvalifikationer, i
overensstemmelse med de tekniske og 
videnskabelige fremskridt.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 1) Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
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rammebestemmelser garanterer, at der er 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald, når der er behov herfor i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler.

rammebestemmelser garanterer, at der er 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald, når der er behov herfor i 
overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Medlemsstaterne skal sikre følgende i 
henhold til de procedurer, der fastlægges 
på nationalt plan:
a) at der foretages en korrekt vurdering af 
omkostningerne ved 
affaldshåndteringsstrategier, navnlig en 
vurdering af omkostningerne ved 
gennemførelse af langsigtede 
håndteringsløsninger til lav-, mellem- og 
højaktivt radioaktivt affald med lang 
levetid afhængigt af dets art. Den skal 
navnlig omfatte omkostningerne ved 
nedlukning af nukleare anlæg og 
håndteringsanlæg til radioaktivt affald, 
omkostningerne ved endelig lukning af 
disse samt vedligeholdelse og tilsyn
b) at der oprettes reserver til dækning af 
de i punkt a) nævnte omkostninger, og at 
de nødvendige aktiver øremærkes til 
eksklusiv dækning af disse reserver
c) at der indføres hensigtsmæssig
overvågning af reserverne, og at 
håndteringen af aktiverne for de i punkt 
a) nævnte omkostninger er 
hensigtsmæssig, således at der sikres en 
periodisk justering.

Or. en
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Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) Medlemsstaterne skal oprette eller 
udpege et nationalt organ, der kan levere 
ekspertvurderinger af spørgsmål 
vedrørende forvaltning af midler og 
omkostningerne ved nedlukning, jf. stk. 2. 
Dette organ skal være uafhængigt af de 
bevilgende myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c) Medlemsstaterne skal regelmæssigt 
aflægge rapport til Kommissionen om 
procedurerne i det relevante nationale 
organ i henhold til bestemmelserne i 
artikel 16.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Medlemsstaterne sikrer, at 
offentligheden får mulighed for at deltage 
effektivt i beslutningsprocessen 
vedrørende håndtering af brugt nukleart 

udgår
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brændsel og radioaktivt affald.

Or. en

Begrundelse

Se næste ændringsforslag, idet en del af KOM-teksten indsættes i artikel 12 a, stk. 1 (nyt).

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Inddragelse af offentligheden

1) Medlemsstaterne sikrer, at 
offentligheden tidligt og på en effektiv 
måde får mulighed for at deltage i 
udarbejdelse, ændring eller ajourføring af 
de nationale programmer for håndtering 
af brugt brændsel og radioaktivt affald, 
der skal udarbejdes i henhold til artikel 
13, og får adgang til dem, når de er 
udarbejdet. De lægger programmerne på 
et offentlig tilgængeligt websted.
2) Medlemsstaterne sikrer med henblik 
herpå:
a) at offentligheden informeres ved 
offentlige opslag eller andre egnede 
midler såsom elektroniske medier, hvor 
det er muligt, om forslag til sådanne 
programmer eller ændring eller 
ajourføring heraf, og at de relevante 
oplysninger vedrørende sådanne forslag 
stilles til rådighed for offentligheden, 
herunder bl.a. oplysninger om retten til at 
deltage i beslutningsprocesser og om den 
kompetente myndighed, som 
kommentarer og spørgsmål kan rettes til
b) at offentligheden kan fremkomme med 
kommentarer og udtalelser, mens alle 
muligheder stadig står åbne, og inden der 
træffes afgørelser om programmerne
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c) at der, når disse afgørelser træffes, 
tages behørigt hensyn til resultaterne af 
den offentlige deltagelse
d) at den kompetente myndighed efter at 
have behandlet kommentarer og 
udtalelser fra offentligheden gør en 
rimelig indsats for at oplyse 
offentligheden om de afgørelser, der er 
truffet, og om de begrundelser og 
overvejelser, der ligger til grund for disse 
afgørelser, herunder information om 
proceduren for inddragelse af 
offentligheden.
3) Medlemsstaterne skal identificere den 
offentlighed, der har ret til at deltage, jf. 
stk. 2. De nærmere detaljer for 
offentlighedens deltagelse ifølge denne 
artikel fastsættes af medlemsstaterne på 
en sådan måde, at offentligheden kan 
forberede sig og medvirke effektivt. Der 
fastsættes rimelige frister, så der på hvert 
trin er tilstrækkelig tid til inddragelse af 
offentligheden som fastsat i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Se tidligere ændringsforslag, en del af teksten i stk. 1 var oprindelig artikel 12, stk. 2.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) De nationale programmer skal være i 
overensstemmelse med artikel 4-12.

2) De nationale programmer skal være i 
overensstemmelse med artikel 4-12a.

Or. en
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Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) Medlemsstaterne reviderer regelmæssigt 
deres nationale programmer under 
hensyntagen til tekniske og videnskabelige 
fremskridt, hvor det er relevant, samt 
resultaterne af internationale peer 
reviews.

Or. en

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) en integreret, detaljeret 
klassificeringsordning for radioaktivt 
affald, der dækker alle trin i håndteringen 
af radioaktivt affald fra produktion til 
deponering

Or. en

Begrundelse

Jf. Kommissionens henstilling af 15. september 1999 om et klassificeringssystem for fast 
radioaktivt affald, EFT L 265 af 13.10.1999, s. 37.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) en opgørelse af alt brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald og 
forventninger til fremtidige mængder, 

1) en opgørelse af alt brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald baseret på 
klassificeringssystemet, jf. punkt -1), og 
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herunder fra nedlæggelse. Det skal klart 
fremgå af opgørelsen, hvor materialet 
befinder sig, og hvor stor en mængde der er 
tale om, og via passende klassificering skal 
risikoniveauet angives

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

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) beskrivelse af 
omkostningsvurderingen, jf. artikel 10, 
stk. 1a), litra a), og af de anvendte 
beregningsmetoder til de tilhørende 
reserver

Or. en
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Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8) en beskrivelse af valgene vedrørende 
sammensætningen og forvaltningen af de 
øremærkede aktiver, jf. artikel 10, stk. 1a, 
litra b), og af gældende 
finansieringsordning(er) for at sikre, at alle 
programomkostninger kan dækkes i 
henhold til den fastsatte plan.

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Jf. betragtning 42b (ny).
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Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3) Medlemsstaterne foranstalter 
regelmæssigt og mindst hvert tiende år 
selvevalueringer af deres nationale 
rammebestemmelser, den kompetente 
tilsynsmyndighed, det nationale program 
og gennemførelsen heraf og indbyder til en 
international peer review af deres nationale 
rammebestemmelser, myndighed og/eller 
program for at sikre høje standarder i 
håndteringen af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald. Resultaterne af enhver 
peer review skal rapporteres til 
Kommissionen, der regelmæssigt 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori den beskriver 
konklusionerne af peer reviews i 
aggregeret form.

Or. en

BEGRUNDELSE

Den 3. november offentliggjorde Kommissionen et forslag til direktiv, der indeholder en 
europæisk juridisk ramme for forvaltning af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald 
(KOM(2010)0618). Forslaget indeholder særlige krav, der skal sikre, at medlemsstaterne 
indfører nationale tilsynsmæssige og organisatoriske rammebestemmelser og udformer 
hensigtsmæssige nationale rammebestemmelser for håndtering af brugt brændsel og 
radioaktivt affald fra produktionen og frem til deponeringen.

1. Ordføreren glæder sig over og støtter hovedlinjerne i forslaget:

Europa-Parlamentet har altid opfordret til harmoniserede standarder og solid lovgivning 
vedrørende håndtering af radioaktivt affald, navnlig gennem sin beslutning om "Evaluering af 
Euratom - 50 års europæisk atomenergipolitik"1.
                                               
1 Maldeikis' betænkning, 10. maj 2007.
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Efter vedtagelsen af direktivet om nuklear sikkerhed i juni 2009, som kun dækkede 
oplagringsanlæg til brugt brændsel i umiddelbar tilknytning til nukleare anlæg, bidrager det 
foreliggende forslag derfor til opbygning af en konsekvent lovgivning med henblik på at 
garantere sikkerheden ved den langsigtede håndtering af eksisterende og fremtidigt nukleart 
affald uanset udsigterne for kernekraft og andre anvendelsesområder end elproduktion.
Ordføreren glæder sig over strukturen i forslaget, som følger de eksisterende principper på 
internationalt plan1 og bygger videre på fremgangsmåden i de medlemsstater, der er længst 
fremme, og etablerer en ramme for en mere ansvarlig forvaltning med (i) en national ramme 
baseret på en klar fordeling af pligter og ansvar mellem de enkelte aktører, (ii) et nationalt 
program med milepæle, tidsfrister og en tydelig beslutningsproces for radioaktivt affald, (iii) 
velafbalancerede regler om gennemsigtighed og information, tilsyn og kontrol.

2. Ordføreren mener, at der bør foretages en række forbedringer med henblik på at sikre 
en ansvarlig og sikker forvaltning af brugt brændsel og radioaktivt affald og uden at 
udskyde de beslutninger, der skal træffes nu.

Blandt de foreslåede ændringer i betænkningen til udvalgets medlemmer ønsker ordføreren at 
fremhæve følgende retningslinjer som sine hovedprioriteringer:

 Endelig deponering af radioaktivt affald og brugt brændsel:

(i) Ordføreren mener, at principperne og de tekniske løsninger for endelig deponering, navnlig 
i form af deponering af brugt brændsel og højaktivt affald i dybe geologiske formationer, bør 
undersøges under skyldig hensyntagen til reversibilitetsprincippet. Formålet er at give 
mulighed for adgang til og genvinding af affald af tekniske årsager, eller hvis forskningen 
fører til nye teknologiske løsninger på længere sigt (som f.eks. transmutation). Dette 
forhindrer ikke, at depotet kan lukkes efter en vis periode med drift og tilsyn, hvis kommende 
generationer beslutter dette. Reversibilitet giver således mulighed for at bevæge sig forsigtigt i 
retning af den sikreste løsning ved gennem løbende overvågning og indhentning af erfaringer 
at styrke den viden, man har opnået i forskningsfasen. Ifølge ordføreren vil denne 
reversibilitetsfase langt fra svække en eventuel endelig statslig løsning i form af deponering i 
dybe geologiske formationer, men bidrage til offentlighedens accept af en sådan deponering 
og hænge sammen med det langsigtede tilsyn med og registrering af placeringen.

(ii) Ordføreren har desuden fremsat en række ændringsforslag til teksten for at give udtryk for 
sine synspunkter om, at (a) deponering skal ske i henhold til internationalt anerkendte 
sikkerhedsprincipper, -krav og -metodologier. Med henblik på dette er det vigtigt med 
uddannelse, formidling af viden og vedligeholdelse af færdigheder, (b) det er særdeles vigtigt 
at tilrettelægge forvaltningen af den relevante viden for de enkelte depoter i forbindelse med 
operationer, der varer i årtier, og ligeledes forberede registrering, tilsyn og vedligeholdelse af 
anlægget samt overvågning af miljøet i perioden efter lukningen, (c) det er vigtigt med 
internationalt samarbejde om udveksling og formidling af ekspertise, samtidig med at fælles 
F&U-programmer vil også spille en vigtig rolle. Derfor er prioriteringen af den 
                                               
1 IAEA's Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste 
Management ("den fælles konvention") INFCIRC/546 af 24. december 1997 og de udarbejdede 
sikkerhedsstandarder.



PE460.863v01-00 32/33 PR\860739DA.doc

DA

"internationale peer review" og udvekslingen af bedste praksis vigtig i denne henseende, og 
de nationale programmer skal også bygge på disse erfaringer.

 Finansielle midler: 

Ordføreren ønsker at henvise til specifikke beslutninger fra Parlamentet om finansiering af 
nedlukningsstrategier1 og erindrer navnlig om spørgsmålets indre markeds-dimension. I
øjeblikket virker Kommissionens forslag temmelig svagt, eftersom det ikke indeholder andre 
bindende forpligtelser for medlemsstaterne end den overordnede om at sikre, at der er 
tilstrækkelige finansielle midler til rådighed.

For ordføreren bør formålet med forslaget være at sikre, at der afsættes finansielle midler til at 
opfylde kravene i forbindelse med afvikling af nukleare anlæg samt forvaltning, behandling 
og endelig deponering af det resulterede radioaktive affald, og at disse er til rådighed, når der 
er behov for dem, og forvaltes på en gennemsigtig måde.

Det er formålet med ændringsforslagene til artikel 10, hvor man definerer strammere 
forpligtelser for medlemsstaterne, der skal gennemføres i henhold til deres nationale 
procedurer: vurdering af omkostningerne ved affaldshåndteringsstrategien, reserver til 
finansiering af fremtidige nedluknings- eller affaldshåndteringsaktiviteter og nødvendige 
aktiver, der skal øremærkes til dækning af disse reserver, hensigtsmæssigt tilsyn med 
reservernes størrelse og forvaltningen af aktiverne, revision foretaget af et uafhængigt, 
nationalt organ for at kontrollere, at indtægterne til disse fremtidige aktiviteter udelukkende 
anvendes til nedluknings- eller affaldshåndteringsaktiviteter, regelmæssige rapporter fra 
medlemsstaterne til Kommissionen. Sideløbende indføres der efterfølgende krav til indholdet 
af de nationale programmer i artikel 14.

 Udvikling af regional deponering

Medlemsstaterne har i sidste ende ansvaret for en sikker håndtering, herunder deponering, af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, som de producerer. Ordføreren mener, at 
overholdelsen af dette grundlæggende krav kan kombineres med indførelse af en fælles 
løsning vedrørende radioaktivt affald for flere medlemsstater, hvis denne kan indføres i 
henhold til visse stramme bestemmelser inden for de rette rammer. Selv om det er vigtigt, at 
de enkelte medlemsstater udvikler deres egne nationale programmer og træffer den endelige 
beslutning vedrørende brugt brændsel og radioaktivt affald, mener ordføreren, at forslaget til 
direktiv – hvori man allerede potentielt anerkender det interessante ved en fælles løsning i 
betragtning 37 – bør indeholde en definition af de foreløbige krav, der skal være opfyldt forud 
for etablering af sådanne fælles projekter på frivillig basis.
Der foreligger allerede pilotundersøgelser eller -projekter vedrørende multinationalt 
samarbejde som f.eks. det igangværende arbejde inden for Det Internationale 

                                               
1 Harms betænkning om Kozloduy-programmet, vedtaget i plenum den 20. maj 2010
Harms betænkning om anvendelsen af de finansielle ressourcer beregnet til nedlukning af kernekraftværker -
vedtaget i november 2005.
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Atomenergiagentur1, der er blevet genoplivet med henblik på ikkespredning, eller gennem 
ERDO-arbejdsgruppen2, der omfatter adskillige medlemsstater3, og hvor man undersøger 
muligheden af at oprette en multinational europæisk organisation for udvikling af deponering. 
Disse projekter baner vejen for udviklingen af en metodologi, hvor man strukturerer 
princippet om en fælles deponering i dybtliggende geologiske lag, der er sikker og accepteret 
af befolkningen.

På grundlag af disse projekter og i erkendelse af, at dette princip kan være interessant under 
visse omstændigheder, mener ordføreren ikke desto mindre, at denne løsning ikke må give 
medlemsstaterne mulighed for at undgå deres nationale ansvar i henhold til det foreliggende 
forslag eller udskyde den endelige beslutning om affaldshåndtering. I lighed med nationale 
løsninger kan ethvert fælles eller regionalt deponeringsinitiativ beskrives i de respektive 
nationale strategier, give anledning til en omfattende offentlig høring og iværksættes, når de 
foreløbige krav, jf. artikel 4, er opfyldt, navnlig hvad angår sikkerhedsstandarder, 
ansvarsfordelingen og sikring af finansieringen i hele anlæggets levetid og i perioden efter 
lukningen af anlægget.
I samme forbindelse skal muligheden for grænseoverskridende forsendelser af nukleart affald, 
som er behørigt godkendt i henhold til direktivet fra 2006, genindsættes i bestemmelserne i 
artikel 4.

 Åbenhed og inddragelse af offentligheden 
Ordføreren anser det for vigtigt at skabe konsensus med deltagelse af offentligheden i 
forbindelse med udarbejdelse og revision af det nationale program i henhold til direktiv 
2003/35/EF4. Den offentlige deltagelse fører til accept og engagement og dernæst til social 
legitimitet for håndteringsstrategierne for radioaktivt affald.

Der indføres særlige bestemmelser i artikel 12a (ny).
Derudover foreslås der andre detaljerede ændringer rundt om i teksten, som f.eks. 
ændringerne vedrørende "den sikkerhedsmæssige risikoanalyse", der oprindeligt var anbragt i 
en specifik artikel 8, og hvis bestemmelser nu er flyttet til de relevant artikler – definitioner og 
artikel 7 om "tilladelsesindehaver" – og omformuleret i henhold til direktivets 
dækningsområde.

*    *

*

                                               
1 "Developing multinational radioactive waste repositories: infrastructural framework and scenarios of 
cooperation" oktober 2004, IAEA-TECDOC-1413.
2 www.erdo-wg.eu.
3 Østrig, Bulgarien, Irland, Italien, Nederlandene, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien.
4 Direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af 
visse planer og programmer på miljøområdet, EUT L 156, 25.6.2003, s.17.


