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***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

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall
(KOM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2010)0618),

– med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, 
särskilt artiklarna 31 och 32, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet 
(C7-0387/2010),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-.../2011).

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 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Europaparlamentet ansåg också att 
alla kärnkraftsföretag i samtliga 
medlemsstater måste ha tillräckliga 
finansiella medel för att täcka alla 
kostnader för avveckling och 
avfallshantering i syfte att upprätthålla 
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principen om att förorenaren betalar och 
undvika en återgång till statligt stöd och 
uppmanade kommissionen att närmare 
definiera hur finansiella medel som 
avsätts för avveckling ska användas i 
samtliga medlemsstater, och att i samband 
med detta beakta avvecklingen, 
hanteringen, konditioneringen och 
slutförvaringen av det radioaktiva 
avfallet1.
---------------------------
1Europaparlamentets resolution om 
användningen av de ekonomiska 
resurserna för avveckling av 
kärnkraftverk, av den 16 november 2005 
(P6_TA(2005)0432).

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna kan visserligen 
själva fastställa sin egen energimix, men 
alla medlemsstater genererar radioaktivt 
avfall, oberoende av om de har 
kärnreaktorer eller inte. Radioaktivt avfall 
uppstår i huvudsak inom 
kärnbränslecykeln, såsom vid drift av 
kärnkraftverk och upparbetning av använt 
kärnbränsle, men även i andra 
verksamheter, såsom vid tillämpningen av 
radioaktiva isotoper inom medicin, 
forskning och industri.

(24) Medlemsstaterna kan visserligen 
själva fastställa sin egen energimix, men 
alla medlemsstater genererar radioaktivt 
avfall, oberoende av om de har 
kärnkraftsreaktorer eller inte. Radioaktivt 
avfall uppstår i huvudsak inom 
kraftproduktionen, bland annat vid drift 
av kärnkraftverk och avvecklingen av dem, 
men även i andra verksamheter, såsom vid 
tillämpningen av radioaktiva isotoper inom 
medicin, forskning och industri.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Ett nationellt klassificeringssystem 
bör understödja dessa arrangemang med 
fullt beaktande av de olika typerna av 
radioaktivt avfall och det radioaktiva 
avfallets egenskaper. De exakta kriterierna 
för indelningen av avfallet i en viss 
avfallsklass kommer att bero på den 
konkreta situationen i landet i förhållande 
till avfallets art och de alternativ för 
slutförvaring som föreligger eller övervägs.

(28) Ett nationellt klassificeringssystem 
bör understödja dessa arrangemang med 
fullt beaktande av de olika typerna av 
radioaktivt avfall och det radioaktiva 
avfallets egenskaper. De exakta kriterierna 
för indelningen av avfallet i en viss 
avfallsklass kommer att bero på den 
konkreta situationen i landet i förhållande 
till avfallets art och de alternativ för 
slutförvaring som föreligger eller övervägs. 
För att underlätta kommunikation och 
informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och skapa insyn bör ett 
klassificeringssystem ingående beskrivas i 
det nationella programmet.

Or. en

Motivering

Klassificeringen av radioaktivt avfall hänger samman med säkerhetssynpunkter på 
hanteringen av det. I detta sammanhang skapar klassificeringen en anknytning mellan 
avfallets egenskaper och säkerhetsmål som uppställts av ett tillsynsorgan eller den 
driftsansvarige vid en avfallshanteringsanläggning. Ett sådant klassificeringssystem är till 
nytta då avfallshanteringsstrategier läggs upp och nationella program upprättas och systemet 
bör vara ingående utformat samt offentliggöras i programmen.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det typiska konceptet för slutförvaring 
av kortlivat låg- och medelaktivt avfall är 
slutförvaring nära markytan. Efter 
30 års forskning är det allmänt accepterat 
på teknisk nivå att djup geologisk 
slutförvaring utgör det säkraste och mest 

(29) Det typiska konceptet för slutförvaring 
av kortlivat låg- och medelaktivt avfall är 
slutförvaring nära markytan. Efter 
30 års forskning har det vetenskapligt 
påvisats att djup geologisk slutförvaring är 
en möjlighet och bekräftats att det utgör 
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hållbara alternativet som slutpunkt för 
hanteringen av högaktivt avfall och använt 
kärnbränsle som betraktas som avfall. 
Därför bör slutförvaring eftersträvas.

ett säkert och hållbart alternativ som 
slutpunkt för hanteringen av högaktivt 
avfall och använt kärnbränsle som 
betraktas som avfall. Forskning och 
demonstration inom de 
europeiska ramprogrammen har bidragit 
till framstegen på detta område. Därför 
bör slutförvaring eftersträvas med hjälp av 
forsknings- och studieprogram för hur 
detta alternativ bäst kan användas och för 
val av plats och utformning av 
slutförvaret samt genom lämplig 
lagstiftning om utveckling av slutliga 
lösningar. Den verksamhet som bedrivs 
med stöd av teknikplattformen för 
genomförandet av geologisk deponering 
av radioaktivt avfall (IGD-TP) skulle 
kunna göra expertis och teknik mera 
lättåtkomlig i detta hänseende.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Insyn är viktigt vid hanteringen av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. 
Insynen bör tillhandahållas genom effektiv 
information till allmänheten och 
möjligheter för alla berörda intressenter att 
delta i beslutsprocessen.

(35) Insyn är viktigt vid hanteringen av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
och det är av yttersta vikt att allmänheten 
hyser förtroende för de principer som styr 
säkerheten vid förvaringsanläggningar 
och inom avfallshanteringsprogram. 
Insynen bör tillhandahållas genom effektiv 
information till allmänheten och 
möjligheter för alla berörda intressenter, 
lokala och regionala myndigheter och 
allmänheten att delta i beslutsprocessen.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Vissa medlemsstater anser att det 
skulle vara ett fördelaktigt alternativ att 
dela på anläggningarna för hanteringen av 
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, 
inklusive slutförvarsanläggningar, om det 
baseras på ett avtal mellan de berörda 
medlemsstaterna.

(37) Vissa medlemsstater anser att det 
skulle vara ett fördelaktigt och tryggt
alternativ att dela på anläggningarna för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall, inklusive 
slutförvarsanläggningar, om det baseras på 
ett avtal mellan de berörda 
medlemsstaterna. I direktivet bör det 
vederbörligen definieras vilka villkor som 
ska uppfyllas innan några sådana 
gemensamma projekt sätts i gång.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Säkerhetsbevisningen och 
bedömningen av risknivån bör utgöra en 
grund för de beslut som ska fattas i 
samband med utveckling, drift och 
stängning av en slutförvarsanläggning och 
bör göra det möjligt att identifiera osäkra 
områden som kräver särskild
uppmärksamhet för att få en ökad 
förståelse för de aspekter som påverkar 
slutförvaringssystemets säkerhet, 
inklusive naturliga (geologiska) och 
konstruerade barriärer och deras 
förväntade utveckling över tid. 
Säkerhetsbevisningen bör omfatta 
resultaten av säkerhetsbedömningen och 
information om säkerhetsbedömningens 
robusthet och tillförlitlighet och de 
antaganden som har gjorts. Den bör därför 

(39) Säkerhetsbevisningen och 
bedömningen av risknivån bör utgöra en 
grund för de beslut som ska fattas i 
samband med utveckling, drift och 
stängning av en slutförvarsanläggning. 
Säkerhetsbevisningen bör omfatta 
resultaten av säkerhetsbedömningen och 
information om säkerhetsbedömningens 
robusthet och tillförlitlighet och de 
antaganden som har gjorts. Den bör därför 
tillhandahålla en samling argument och 
bevis som stöder säkerheten för en 
anläggning eller en verksamhet som är 
knuten till hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall.
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tillhandahålla en samling argument och 
bevis som stöder säkerheten för en 
anläggning eller en verksamhet som är 
knuten till hanteringen av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Or. en

Motivering

Skälet är för omständligt och självklart. I och med att föredraganden föreslår att det införs en 
definition av begreppet ”säkerhetsbevisning” i artikel 3.9c där samma frågor tas upp kan det 
bantas ned.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Här skulle den europeiska gruppen 
av tillsynsmyndigheter på 
kärnsäkerhetens område (Ensreg) kunna 
ge ett värdefullt bidrag till att direktivet 
genomförs enhetligt och på det sättet 
underlätta samråd, utbyte av bästa praxis 
och samarbete mellan nationella 
tillsynsmyndigheter.

Or. en

Motivering

Förutom de internationella inbördes granskningarna bör också Ensregs roll vid 
tillämpningen av direktivet nämnas. Se liknande hänvisning i skäl 16 i kärnsäkerhetsdirektivet 
2009/71/Euratom.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 42b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42b) Direktivet skulle kunna bli ett 
nyttigt redskap att beakta vid kontrollen 
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av om projekt som fått unionsmedel som 
ett led i finansiellt eller tekniskt stöd från 
Euratom till anläggningar eller 
verksamhet för hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall också 
innefattar nödvändiga åtgärder för att 
garantera en säker hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Or. en

Motivering

See previous article 15(4) which would be better reformulated in a Recital rather than as a 
legal provision: (i) compliance with this Directive forms part of the general assessment of the 
Commission when deciding on technical or financial assistance, but is not as such, neither in 
the Treaty nor in the related basic acts, a condition triggering the assistance, (ii) the 
reference in the Article 15(4) to the Article 43 of the Euratom Treaty whereby the Commission 
has only the power to 'communicate its views to the Member State concerned' without any 
operational effect is of limited added value.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) alla led i hanteringen av använt 
kärnbränsle då det använda kärnbränslet 
uppkommer vid drift av civila 
kärnreaktorer eller hanteras i civila 
verksamheter,

(a) alla led i hanteringen av använt 
kärnbränsle då det använda kärnbränslet 
uppkommer vid drift av civila 
kärnreaktorer eller hanteras i civila 
verksamheter, också använt kärnbränsle 
från militära program om och när det 
permanent överförs till och hanteras i 
uteslutande civila verksamheter,

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) alla led i hanteringen av radioaktivt 
avfall, från generering till slutförvaring, då 
det radioaktiva avfallet kommer från civila 
verksamheter eller hanteras inom civila 
verksamheter.

(b) alla led i hanteringen av använt 
kärnbränsle då det använda kärnbränslet 
uppkommer vid drift av civila 
kärnreaktorer eller hanteras i civila 
verksamheter, också radioaktivt avfall 
från militära program om och när det 
permanent överförs till och hanteras i 
uteslutande civila verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) godkända utsläpp: planerade och 
kontrollerade utsläpp i miljön av 
gasformiga eller flytande radioaktiva 
ämnen som härrör från kärntekniska 
anläggningar eller verksamheter under 
normal drift vilka står under föreskriven 
tillsyn, inom de gränser som har godkänts 
av det behöriga tillsynsorganet och i 
enlighet med principerna och gränserna i 
rådets direktiv 96/29/Euratom av den 
13 maj 1996 om fastställande av 
grundläggande säkerhetsnormer för 
skydd av arbetstagarnas och allmänhetens 
hälsa mot de faror som uppstår till följd 
av joniserande strålning1.
----------------------------------

1 EGT L 159, 29.6.1996, s. 1.

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) slutförvaring: deponering av använt 
kärnbränsle eller radioaktivt avfall i en 
godkänd anläggning utan avsikt att 
återvinna det. 

(3) slutförvaring: deponering av använt 
kärnbränsle eller radioaktivt avfall på ett 
potentiellt slutgiltigt sätt i en godkänd 
anläggning, med vederbörlig hänsyn tagen 
till reversibilitetsprincipen. 

Or. en

Motivering

All slutförvaring bör innebära säkerhet om att avfallet bortskaffas eller förs till djup 
geologisk slutförvaring.  Reversibilitetsprincipen är en del av den samhälleliga acceptansen 
av sådan förvaring och hänger samman med att platsen övervakas på lång sikt och bevaras i 
minnet.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) radioaktivt avfall: radioaktivt material i 
gasform, flytande eller fast form för vilket 
ingen ytterligare användning förutses av 
medlemsstaten eller av en fysisk eller 
juridisk person vars beslut godtas av 
medlemsstaten, och som står under tillsyn 
som radioaktivt avfall av en behörig 
tillsynsmyndighet inom ramen för 
medlemsstatens lagstiftning och regelverk. 

(6) radioaktivt avfall: radioaktivt material i 
gasform, flytande eller fast form för vilket 
ingen ytterligare användning är avsedd
eller planeras av medlemsstaten eller av en 
fysisk eller juridisk person vars beslut 
godtas av medlemsstaten, och som står 
under tillsyn som radioaktivt avfall av en 
behörig tillsynsmyndighet inom ramen för 
medlemsstatens lagstiftning och regelverk. 

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) plats: ett geografiskt område där det 
finns en godkänd anläggning, varmed 
också avses en slutförvarsanläggning för 
använt kärnbränsle eller radioaktivt 
avfall, eller där det bedrivs en godkänd 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) säkerhetsbedömning: den 
systematiska process som genomförs 
under hela utformningsfasen för att 
garantera att den föreslagna 
utformningen uppfyller alla relevanta 
säkerhetskrav och som omfattar bland 
annat, men inte uteslutande, den formella
säkerhetsanalysen.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9c) säkerhetsbevisning: en samling 
argument och bevis som stöder säkerheten 
för en anläggning eller en verksamhet 
och även omfattar resultaten av 
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säkerhetsbedömningen samt en
förtroendeförklaring för dessa resultat.
För en slutförvarsanläggning kan 
säkerhetsbevisningen hänföra sig till en 
viss utvecklingsfas. I sådana fall bör 
förekomsten av osäkra områden eller 
eventuella olösta frågor erkännas i 
säkerhetsbevisningen som bör vägleda om 
frågornas lösning inom kommande 
utvecklingsfaser.  

Or. en

Motivering

Se säkerhetsordlistan från Internationella atomenergiorganet (IAEA): ”Terminology used in 
nuclear safety and radiation protection”, utgåvan från 2007.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) lagring: förvarandet av använt 
kärnbränsle eller radioaktivt avfall i en 
godkänd anläggning i syfte att kunna 
återvinna det.

(13) lagring: det tillfälliga förvarandet av 
använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall i 
en godkänd anläggning i avvaktan på att 
man ska kunna återvinna det.

Or. en

Motivering

Lagring motsvarar tillfällig uppbevaring av avfall, något som utgör ett nödvändigt led i säker 
hantering av de flesta typerna av radioaktivt avfall.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) allmänheten: en eller flera fysiska 
eller juridiska personer samt, i enlighet 
med nationell lagstiftning eller praxis, 
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deras sammanslutningar, organisationer 
eller grupper.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) så lite radioaktivt avfall som möjligt 
genereras, både i fråga om aktivitet och 
volym, genom lämpliga designrelaterade 
åtgärder och drift- och avvecklingsrutiner, 
inklusive återvinning och återanvändning 
av konventionella material,

(a) så lite radioaktivt avfall som möjligt 
genereras, både i fråga om aktivitet och 
volym, genom att ALARA-principen (as 
low as reasonably achievable) respekteras 
och med hjälp av lämpliga 
designrelaterade åtgärder och drift- och 
avvecklingsrutiner, inklusive upparbetning
och återanvändning av konventionella 
material,

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall hanteras på ett säkert sätt, även på 
lång sikt.

(d) använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall hanteras på ett säkert sätt, även på 
lång sikt, med vederbörlig hänsyn tagen 
till skyddet av människors hälsa och 
miljöskyddet.

Or. en
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Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) nationella parlament medverkar med 
övervakning av att det finns tillräckliga 
finansiella resurser.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Radioaktivt avfall ska slutförvaras i den 
medlemsstat som det genererades i, såvida 
inte avtal har slutits mellan medlemsstater 
om att använda slutförvarsanläggningar i 
en av medlemsstaterna.

(3) Radioaktivt avfall ska slutförvaras i 
den medlemsstat som det genererades i, 
såvida det inte transporteras 
annorstädes, i enlighet med 
rådets direktiv 2006/117/Euratom om 
övervakning och kontroll av transporter 
av radioaktivt avfall och använt 
kärnbränsle.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Medlemsstaterna får på frivillig väg 
besluta om att tillsammans med andra 
medlemsstater vidta lämpliga åtgärder för 
att grunda en gemensam eller regional 
slutförvarsanläggning, där det är 
nödvändigt eller tillrådligt med hänsyn 
tagen till särskilda geologiska eller 
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tekniska omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Innan ett sådant projekt initieras med 
stöd av ett mellanstatligt avtal ska de 
berörda medlemsstaterna se till att 
initiativet uppfyller de nödvändiga 
förutsättningarna, som åtminstone ska 
omfatta följande:
(a) Allmänhetens acceptans och stöd i de 
berörda medlemsstaterna ska fortlöpande 
underhållas under alla faser av 
projektutvecklingen samt under den tid då 
slutförvaringen pågår, genom att 
allmänheten bereds tillgång till 
information och får delta i 
samrådsprocessen.
(b) Samarbete mellan de behöriga 
nationella tillsynsorganen och de 
nationella säkerhetsmyndigheterna ska 
garanteras, liksom övervakning från 
deras sida och säkerhetsbevisningar med 
kompletterande säkerhetsbedömningar 
ska utföras i alla de berörda 
medlemsstaterna då anläggningen 
befinner sig på undersöknings-, urvals-
och driftsstadiet. 
(c) En överenskommelse ska nås både om 
ansvarfrågor och om en klar 
ansvarsfördelning så att varje 
medlemsstat själv i sista hand bär 
ansvaret för sitt eget radioaktiva avfall. 
(d) Finansieringsöverenskommelser ska 
ingås med garantier för att medel avsatts 
för slutförvarsanläggningen, både för den 
period den är i drift och för perioden efter 
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stängningen av den, samt för att det finns 
adekvata personella resurser för att 
garantera ett tillräckligt antal vederbörligt 
utbildade anställda. 
(e) De berörda medlemsstaterna ska i sina 
nationella program förhandsanmäla sin 
lagstiftnings- och organisationsstruktur 
samt tekniska system och åtgärder, för att 
påvisa att den planerade slutförvaringen 
inom en klar och tydlig tidsram uppfyller 
kraven i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ett nationellt program för 
genomförandet av politiken avseende 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall,

(a) ett nationellt program för 
genomförandet av politiken avseende 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall, med garantier för att 
alla som producerar radioaktivt avfall kan 
få sitt radioaktiva avfall slutförvarat 
under betryggande former och på samma 
villkor,

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Medlemsstaterna ska se till att det 
nationella ramverket upprätthålls och vid 
behov förbättras med beaktande av 
driftserfarenhet, vunna insikter från 
säkerhetsbevisning i enlighet med 

(2) Medlemsstaterna ska se till att det 
nationella ramverket upprätthålls och vid 
behov förbättras med beaktande av 
driftserfarenhet, vunna insikter från 
säkerhetsbevisning i enlighet med 
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artikel 8, teknisk utveckling samt resultat 
från forskning.

artikel 7.1a, teknisk utveckling samt 
resultat från forskning.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Medlemsstaterna ska se till att en 
säkerhetsbevisning och en kompletterande 
säkerhetsbedömning sammanställs som 
ett led i tillståndsansökan för en 
verksamhet för hantering av radioaktivt 
avfall eller en slutförvarsanläggning för 
radioaktivt avfall och uppdateras 
utgående från behovet allt efter det att 
verksamheten eller anläggningen 
utvecklas. Säkerhetsbevisningen och den 
kompletterande säkerhetsbedömningen 
ska omfatta förläggningen, utformningen, 
uppförandet, driften eller stängningen av 
en slutförvarsanläggning samt den 
långsiktiga säkerheten under perioden 
efter stängningen, också med passiva 
medel, samt beskriva alla 
säkerhetsrelevanta aspekter av 
anläggningen, anläggningens utformning 
och ledningens kontrollåtgärder och 
tillsynskontroll.

Or. en

Motivering

Se föreskrifterna i den föregående artikel 8, vilka nu satts in i artikel 7 respektive i 
definitionerna.



PR\860739SV.doc 21/34 PE460.863v01-00

SV

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Medlemsstaterna ska se till att 
tillståndshavarna rapporterar till den 
behöriga tillsynsmyndigheten och till 
andra relevanta behöriga organisationer 
samt bereder allmänheten tillgång till 
information om deras verksamheter eller 
anläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Säkerhetsbevisning

(1) En säkerhetsbevisning och en 
kompletterande säkerhetsbedömning ska 
tas fram som en del av ansökan om 
tillstånd för en anläggning eller 
verksamhet. De ska, om så behövs, 
uppdateras vid förändringar av 
anläggningen eller verksamheten. 
Säkerhetsbevisningens och 
säkerhetsbedömningens omfattning och 
detaljnivå ska stå i proportion till 
verksamhetens komplexitet och 
storleksordningen på de faror som hör 
samman med anläggningen eller 
verksamheten.
(2) Säkerhetsbevisningen och den 
kompletterande säkerhetsbedömningen 
ska omfatta förläggningen, utformningen,
uppförandet, driften och avvecklingen av 
en anläggning eller stängningen av en 
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slutförvarsanläggning; i 
säkerhetsbevisningen ska det anges vilka 
normer som använts vid denna 
bedömning. Säkerheten på lång sikt efter 
stängningen ska beaktas, särskilt hur den 
säkerställs med hjälp av passiva medel i så 
stor utsträckning som möjligt. 
(3) Säkerhetsbevisningen för en 
anläggning ska beskriva alla 
säkerhetsrelevanta aspekter av 
anläggningen, anläggningens utformning 
och ledningens kontrollåtgärder och 
tillsynskontroll. Säkerhetsbevisningen och 
den kompletterande 
säkerhetsbedömningen ska visa vilken 
skyddsnivå som tillhandahålls och ska ge 
den behöriga tillsynsmyndigheten och 
andra intresserade parter garantier för att 
säkerhetskraven uppfylls.
(4) Säkerhetsbevisningen och den 
kompletterande säkerhetsbedömningen 
ska lämnas in till den behöriga 
tillsynsmyndigheten för godkännande.

Or. en

Motivering

Se artikel 7.1a (ny) och definitionerna i artikel 3.9a (ny) och 3.9b (ny).

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på 
arrangemang för utbildning som täcker de 
behov som alla parter med ansvar för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall har, så att nödvändig 
expertis och nödvändiga färdigheter 
bibehålls och utvecklas ytterligare.

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket innehåller krav på 
arrangemang för utbildning som täcker de 
behov som alla parter med ansvar för 
hanteringen av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall har, så att nödvändig 
vetenskaplig och teknisk expertis och 
nödvändiga vetenskapliga och tekniska
färdigheter bibehålls, vidareutvecklas och 
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förs ut till kännedom.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket garanterar att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga när de behövs för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, varvid erforderlig hänsyn ska tas till 
det ansvar som producenterna av det 
radioaktiva avfallet har.

(1) Medlemsstaterna ska säkerställa att det 
nationella ramverket garanterar att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga när de behövs för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall, varvid erforderlig hänsyn ska tas till 
det ansvar som producenterna av det 
radioaktiva avfallet har.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Medlemsstaterna ska, i enlighet med 
förfaranden som ska beslutas på nationell 
nivå, garantera följande:
(a) En bedömning görs i vederbörlig 
ordning av kostnaderna för 
avfallshanteringsstrategierna, framför allt 
en bedömning av kostnaderna för 
genomförandet av långsiktiga 
hanteringslösningar för långlivat låg-, 
medel- och högaktigt avfall, utgående 
från avfallets karaktär. Här ska framför 
allt ingå avvecklingskostnaderna för 
kärntekniska anläggningar samt 
kostnaderna för 
avfallshanteringsanläggningar för 
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radioaktivt avfall, kostnaderna för den 
slutliga stängningen av dem samt 
underhållet och övervakningen av dem.
(b) Reserver upprättas för att täcka de 
kostnader som nämns i led a och 
nödvändiga medel avsätts för att 
uteslutande täcka dessa reserver.
(c) Det övervakas på lämpligt sätt att 
reserverna och förvaltningen av anslagen 
är tillräckliga med tanke på de kostnader 
som nämns i led a, så att det kan
garanteras en regelbunden justering av 
dem. 

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Medlemsstaterna ska inrätta eller 
utse ett nationellt organ som ska kunna 
avge expertutlåtanden i 
anslagsförvaltnings- och 
avvecklingsfrågor av det slag som nämns i 
punkt 2. Organet bör vara oberoende av 
dem som bidragit med anslagen.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Medlemsstaterna ska regelbundet 
rapportera till kommissionen om 
slutsatserna från det relevanta nationella 
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organets arbete, på de villkor som 
fastställts i artikel 16.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

(se följande ändringsförslag eftersom en del av texten i kommissionens dokument införs i 
artikel 12a.1 (ny)).

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Allmänhetens deltagande 

(1) Medlemsstaterna ska säkerställa att 
allmänheten ges möjlighet att i ett tidigt 
skede och på ett effektivt sätt delta i  
utarbetandet och översynen av de 
nationella programmen för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall i enlighet med artikel 13 samt att 
allmänhetens har tillgång till dem när de 
en gång utarbetats. De ska lägga ut 
programmen på en offentligt tillgänglig 
webbplats.
(2) För detta ändamål ska 
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medlemsstaterna säkerställa följande:
(a) Att allmänheten informeras, antingen 
med hjälp av offentliga meddelanden eller 
på andra lämpliga sätt, såsom 
elektroniska medier när sådana finns att 
tillgå, om eventuella förslag som hänför 
sig till programmen eller till ändringar 
eller översyner av dem och att relevant 
information om förslagen görs tillgänglig 
för allmänheten, bland annat om rätten 
att delta i beslutsfattandet och om den 
behörig myndighet till vilken synpunkter 
eller frågor kan lämnas in.
(b) Att allmänheten ska ha rätt att yttra 
sig innan beslut fattats om programmen 
och alla valmöjligheter står öppna.
(c) Att det vid beslutsfattandet tas 
vederbörlig hänsyn till resultaten av 
allmänhetens deltagande.
(d) Att den behöriga myndigheten, efter 
att ha undersökt kommentarerna och 
synpunkterna från allmänheten, gör 
rimliga ansträngningar att informera 
allmänheten om vilka beslut som fattats 
och vilka skäl och överväganden som 
legat till grund för dem, inklusive 
information om processen för 
allmänhetens deltagande. 
(3) Medlemsstaterna ska identifiera vilken 
allmänhet som får delta vid tillämpningen 
av punkt 2. Närmare bestämmelser för 
allmänhetens deltagande i enlighet med 
denna artikel ska fastställas av 
medlemsstaterna, på ett sådant sätt att 
allmänheten effektivt kan förbereda sig 
och delta. Rimligt med tid ska avsättas så 
att allmänheten hinner delta enligt de 
krav som fastställts i denna artikel.

Or. en

(se föregående ändringsförslag: en del av texten i punkt 1 ingick ursprungligen som punkt 2 i 
artikel 12.
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Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Nationella program ska vara i linje med 
bestämmelserna i artiklarna 4–12.

(2) Nationella program ska vara i linje med 
bestämmelserna i artiklarna 4–12a.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Medlemsstaterna ska regelbundet 
granska och uppdatera sina nationella 
program med beaktande av tekniska och 
vetenskapliga framsteg samt av resultaten 
vid internationell inbördes granskning.

Or. en

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Ett helhetligt och ingående 
klassificeringssystem för radioaktivt avfall 
som omfattar alla led i hanteringen av 
detta avfall, från och med avfallets 
generering till och med dess slutförvaring.

Or. en
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Motivering

Se kommissionens rekommendation av den 15 september 1999 om ett klassificeringssystem för 
fast radioaktivt avfall (EGT L 265, 13.10.1999, s. 37).

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Utgående från det 
klassificeringssystem som avses i led -1,
en förteckning över allt använt kärnbränsle 
och radioaktivt avfall och prognoser om 
framtida kvantiteter, inklusive dem från 
avveckling. I förteckningen ska tydligt 
anges placeringen och mängden material 
och, genom lämplig klassificering, 
risknivån.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) En beskrivning av den 
kostnadsbedömning som nämns i 
artikel 10.1a a samt av vilka metoder som 
används vid beräkningen av motsvarande 
reserver.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) En beskrivning av vilka alternativ som 
står till buds för sammansättningen och 
förvaltningen av de medel som avsatts i 
enlighet med artikel 10.1a och b och av de 
finansiella ordningar som är i kraft för att 
säkerställa att alla programkostnader kan 
finansieras under den planerade tidsramen.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Se skäl 42b (nytt).

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Medlemsstaterna ska regelbundet, 
minst vart tionde år, anordna 
självutvärderingar av sina nationella 
ramverk, behöriga tillsynsmyndigheter, 
nationella program och deras 
genomförande och inbjuda till en 
internationell inbördes granskning av de 
nationella ramverken, myndigheterna 
och/eller programmen i syfte att säkerställa 
att en hög kvalitet uppnås för hanteringen 
av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall. Resultaten av varje inbördes 
granskning ska rapporteras till 
kommissionen som ska lägga fram en 
regelbundet återkommande rapport för 
Europaparlamentet och rådet där 
slutsatserna från de inbördes 
granskningarna tas upp i sammanställd 
form.

Or. en
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MOTIVERING

Den 3 november offentliggjorde kommissionen ett förslag till ett direktiv som innehåller ett 
rättsligt ramverk på EU-nivå för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
(KOM(2010)0618). I förslaget fastställs specifika krav på att medlemsstaterna ska 
upprätthålla ett nationellt rättsligt föreskrivande och organisatoriskt ramverk och upprätta 
lämpliga nationella program för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från 
generering till slutförvaring.

1. Föredraganden välkomnar och stöder själva grundtankarna i förslaget

Europaparlamentet har alltid efterlyst harmoniserade standarder och en solid lagstiftning för 
hantering radioaktivt avfall, framför allt i sin resolution om utvärdering av Euratom –
femtio år av gemensam kärnkraftspolitik1.
Till följd av kärnsäkerhetsdirektivet från juni 2009 som endast omfattade anläggningar för 
lagring av använt kärnbränsle som är direkt kopplade till kärntekniska anläggningar bidrar 
därför det nuvarande förslaget till en konsekvent lagstiftande text för att garantera säkerheten 
på lång sikt för hanteringen av befintligt och framtida radioaktivt avfall, oavsett framtiden för 
kärnkraft och andra tillämpningar.
Föredraganden välkomnar upplägget i förslaget som, i enlighet med de principer som redan 
finns på internationell nivå 2, bygger på strategin i de medlemsstater som har kommit längst 
och utgör en ram för en mer ansvarsfull hantering med (i) ett nationellt ramverk där alla 
aktörer har tydliga uppgifter och ansvarsområden, (ii) ett nationellt program som innehåller 
milstolpar, tidsramar och en tydlig beslutsgång vad gäller radioaktivt avfall, (iii) balanserade 
regler om öppenhet och information, övervakning och kontroll.

2. Föredraganden anser att vissa förbättringar bör göras för att garantera en ansvarfull 
och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, men understryker 
att de beslut som måste fattas nu inte får skjutas upp.

Sett till de ändringsförslag som föreslås i förslaget till betänkande och som ledamöterna i 
detta utskott ska behandla skulle föredraganden vilja betona de huvuddrag som ingår i hennes 
prioriteringar.

 Slutförvaringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle:

i) Föredraganden anser att begreppen och de tekniska lösningarna för slutförvaring, särskilt 
djup geologisk slutförvaring av använt kärnbränsle och högaktivt avfall, bör utarbetas med 
beaktande av reversibilitetsprincipen. Målet är att möjliggöra en potentiell tillgång till och 
återvinning av avfall av tekniska skäl eller då framsteg inom forskningen tillåter nya 
                                               
1 Maldeikis betänkande av den 10 maj 2007.
2 IAEA-konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av 

radioaktivt avfall, IAEA-dokument INFCIRC/546 av den 24 december 1997 och de säkerhetsnormer som har 
tagits fram.
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långsiktiga tekniska lösningar (t.ex. transmutation). Detta hindrar inte att 
slutförvarsanläggningar stängs ned efter att de varit i drift och övervakats under en viss tid om 
kommande generationer fattar beslut om detta. Reversibilitet gör det därför möjligt att gå 
försiktigt fram mot den säkraste lösningen genom att man med kontinuerlig övervakning och 
erfarenhet kan förstärka de kunskaper som man fått under forskningsfasen. Enligt 
föredraganden skulle reversibilitetsfasen inte på något sätt försvaga en regerings slutliga 
lösning i frågan om djup geologisk slutförvaring utan vara del av den samhälleliga 
acceptansen för sådan förvaring och hänga samman med en långsiktig övervakning av platsen 
övervakas och att man minns platsens läge.
ii) Dessutom har föredraganden infört ett antal ändringsförslag i texten som ska spegla hennes 
åsikt att a) förvaring måste ske i enlighet med internationellt accepterade säkerhetsprinciper, 
krav och metoder. Utbildning, kunskapsspridning och upprätthållande av kompetens är därför 
viktiga aspekter i detta sammanhang och b) kunskapshantering måste finnas vid varje 
anläggning som är i drift under en period som sträcker sig över flera årtionden, och även för 
att man ska minnas platsens läge. Övervakning och underhåll av anläggningarna och 
övervakning efter stängning måste ske och c) internationellt samarbete är viktigt för utbytet 
och spridningen av expertis. Gemensamma FoU-program kommer också att spela en viktig 
roll. Den plats som valts för den internationella inbördes granskningen och utbytet av bästa 
praxis är därför avgörande i detta avseende och nationella program bör utgå från dessa 
erfarenheter.

 Finansiella resurser 

Föredraganden skulle här vilja hänvisa till vissa resolutioner från Europaparlamentet om 
strategier för finansiering av avveckling 1, och påminner framför allt om den 
inremarknadsaspekten av denna fråga. Som det ser ut i nuläget är kommissionens förslag 
ganska svagt utan något egentligt bindande åtagande för medlemsstaterna mer än att rent 
allmänt se till att de finns tillräckliga ekonomiska resurser.
Enligt föredraganden bör förslagets syfte vara att se till att ekonomiska resurser avsätts för att 
klara av avvecklingskostnaderna för kärntekniska anläggningar och även hanteringen, 
konditioneringen och slutförvaringen av återstående radioaktivt avfall. Dessa resurser ska 
finnas tillgängliga när de behövs och hanteras på ett öppet sätt.

Detta är syftet med de ändringsförslag som föreslås till artikel 10, vilka fastställer mer 
bindande skyldigheter för medlemsstaterna som ska fullföljas i enlighet med deras nationella 
förfaranden, dvs. bedömning av kostnaderna för avfallshanteringsstrategin, upprättande av 
reserver för finansieringen av framtida avveckling eller verksamhet för avfallshantering samt 
öronmärkta nödvändiga medel för att täcka dessa reserver, lämplig övervakning av reserverna 
och förvaltning av medlen, granskningar av ett oberoende nationellt organ för att kontrollera 
att intäkterna som man fått in för denna framtida verksamhet endast används för avveckling 
eller verksamhet för avfallshantering samt regelbunden rapportering från medlemsstaterna till 
kommissionen. Efterföljande krav ska också införas på innehållet i de nationella programmen 

                                               
1 Harms-betänkandet om Kozloduj-programmet, antaget i plenum den 20 maj 2010.
Harms-betänkandet om kärnteknisk säkerhet: ekonomiska resurser för avveckling av kärnkraftverk, antaget i 
november 2005.
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i artikel 14.

 Utveckling av regional slutförvaring

Det är medlemsstaterna som har det slutliga ansvaret för en säker hantering och slutförvaring 
av det använda kärnbränsle och det radioaktiva avfall som de generar. Föredraganden anser 
att respekten för detta grundläggande krav kan kombineras med en delad lösning om 
radioaktivt avfall som medlemsstaterna utnyttjar sinsemellan, förutsatt att man använder 
lösningen enligt vissa stränga villkor inom en tydlig ram. Varje medlemsstat måste visserligen 
utarbeta sitt eget nationella program och fatta beslut om använt bränsle och radioaktivt avfall, 
men fördraganden anser att förslaget till direktiv, där intresset för en gemensam lösning 
faktiskt uttrycks i skäl 37, bör definiera de preliminära krav som måste uppfyllas inför sådana 
gemensamma projekt på frivillig basis.
Utforskande studier eller projekt om multinationellt samarbete finns redan, exempelvis 
IAEA:s pågående arbete1 som återigen blivit aktuellt med tanke på frågan om 
ickespridningen, eller genom Erdo:s arbetsgrupp2 som samlar flera medlemsstater 3 i syfte att 
studera möjligheten att upprätta en multinationell europeisk organisation för utveckling av 
förvaring. Denna typ av arbete banar väg för utvecklingen av en metod för säker, trygg och 
socialt accepterad djup geologisk slutförvaring.

Med detta arbete som utgångspunkt och genom att erkänna att det under vissa förhållanden är 
en intressant idé anser föredraganden ändå att en sådan lösning inte får bli ett sätt för 
medlemsstaterna att undvika sitt nationella ansvar, såsom det fastställs i det föreliggande 
förslaget, eller att skjuta på antagandet av ett slutligt beslut om avfallshantering. Precis som 
nationella lösningar kan gemensamma och regionala initiativ beskrivas i respektive nationell 
strategi, bli föremål för offentliga samråd och lanseras efter att de preliminära krav som 
föreslås i artikel 4 har uppfyllts, särskilt vad gäller säkerhetsnormer och system för 
skadeståndsansvar samt för att säkerställa finansiering för den period som anläggningen är i 
drift och för perioden efter stängningen av den.
Möjligheten till gränsöverskridande transport av kärnavfall, som är vederbörligen godkänt på 
grundval av direktivet från 2006, måste återinföras i artikel 4.

 Insyn och allmänhetens deltagande
Föredraganden anser att man måste uppnå konsensus med allmänhetens deltagande för 
utarbetande och översyn av det nationella programmet i överensstämmelse med 
direktiv 2003/35/EC4. Allmänhetens deltagande leder till enighet och engagemang och 
därefter till social legitimitet för strategierna för hantering av radioaktivt avfall.
Särskilda bestämmelser ska införas i artikel 12a (ny).

                                               
1 ”Developing multinational radioactive waste repositories: infrastructural framework and scenarios of 
cooperation” från oktober 2004, IAEA-TECDOC-1413. 
2 www.erdo-wg.eu
3 Bulgarien, Irland, Italien, Nederländerna, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien och Österrike.
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens 
deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön, EUT L 25.6.2003, s.17.



PE460.863v01-00 34/34 PR\860739SV.doc

SV

Dessutom föreslås andra detaljerade ändringar i hela texten, t.ex. sådana ändringar som rör 
säkerhetsbevisningen vilken ursprungligen ingick i en särskild artikel 8 och vars 
bestämmelser nu har flyttats till de relevanta artiklarna – definitioner och artikel 7 om 
tillståndshavare – och omformulerats i linje med direktivets tillämpningsområde.

*    *

*


