
PR\896869DA.doc PE486.061v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2011/0414(CNS)

29.5.2012

*
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Rådets forordning om et instrument for samarbejde om sikkerhed 
på det nukleare område
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Holger Krahmer



PE486.061v01-00 2/16 PR\896869DA.doc

DA

PR_CNS_art55am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***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 forordning om et instrument for samarbejde om sikkerhed på det 
nukleare område
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2011)0841),

– der henviser til artikel 203 i Euratomtraktaten, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C7-0014/2012),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Budgetudvalget (A7-0000/2012),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

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

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 samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Tjernobyl-ulykken i 1986 satte fokus på 
den nukleare sikkerheds globale betydning.
Fukushima Daiichi-ulykken i 2011 
bekræftede behovet for at fortsætte 
bestræbelserne på at forbedre den nukleare 
sikkerhed til de højeste standarder. For at 
gennemføre beskyttelsesforanstaltninger, 
der vil fjerne farerne for befolkningernes 

(3) Tjernobyl-ulykken i 1986 satte fokus på 
den nukleare sikkerheds globale betydning.
Fukushima Daiichi-ulykken i 2011 
bekræftede behovet for at fortsætte 
bestræbelserne på at forbedre den nukleare 
sikkerhed til de højeste standarder, navnlig 
når det gælder forvaltning og 
reguleringsmæssig uafhængighed. For at 
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liv og sundhed, bør Det Europæiske 
Atomenergifællesskab ("Fællesskabet") 
kunne støtte nuklear sikkerhed i 
tredjelande.

gennemføre beskyttelsesforanstaltninger, 
der vil fjerne farerne for befolkningernes 
liv og sundhed, bør Det Europæiske 
Atomenergifællesskab ("Fællesskabet") 
kunne støtte nuklear sikkerhed i 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Der opføres atomkraftanlæg meget 
tæt på Unionens grænser, hvilket rejser 
alvorlig bekymring om sikkerhed, navnlig 
på baggrund af det manglende politiske 
samarbejde med Unionen.

Or. en

Ændringsforslag3

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Mange lande rundt om i verden 
overvejer eller planlægger at bygge 
atomkraftværker, hvilket medfører en 
lang række udfordringer og et behov for 
at skabe passende nukleare 
sikkerhedskulturer og 
forvaltningssystemer. I denne 
sammenhæng bør man prioritere at støtte 
lovgiverne samt multilaterale regionale og 
internationale strukturer, som kan styrke 
tilliden til og anvendelsen af standarder 
gennem peer review-ordninger.
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Or. en

Begrundelse

Dette instruments fokus bør være på lovgiverne. Men i lande, der ikke råder over en lang 
række atomkraftværker og operatører, afhænger regulatorens job af kraftværkets eksistens, 
hvilket kan skabe et incitament til at være overbærende. Dette kan til dels hindres ved gennem 
brug af regionalorganisationer og peer review-ordninger.

Ændringsforslag4

Forslag til forordning
Betragtning 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ved at handle inden for rammerne af 
fælles politikker og strategier sammen med 
medlemsstaterne har Unionen alene den 
kritiske masse til at løfte globale 
udfordringer og er også bedst i stand til at 
koordinere samarbejdet med tredjelande.

(4) Ved at handle inden for rammerne af 
fælles politikker og strategier sammen med 
medlemsstaterne og ved at samarbejde 
med internationale og regionale 
organisationer er Unionen i en god 
position til at løfte globale udfordringer og 
er også bedst i stand til at koordinere 
samarbejdet med tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag5

Forslag til forordning
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(6) Med henblik på at bevare og fremme 
den løbende forbedring af den nukleare 
sikkerhed og forskrifterne herom vedtog 
Rådet direktiv 2009/71/Euratom af 
25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser 
for nukleare anlægs nukleare sikkerhed.
Rådet vedtog også direktiv 
2011/70/Euratom af 19. juli 2011 om 
fastsættelse af en fællesskabsramme for 
ansvarlig og sikker håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald.
Disse direktiver og de høje standarder for 
nuklear sikkerhed og radioaktivt affald og 
håndtering af brugt brændsel, som er 
gennemført i Unionen, er eksempler, der 
kan bruges til at tilskynde tredjelande til at 
vedtage lignende høje standarder.

(6) Med henblik på at bevare og fremme 
den løbende forbedring af den nukleare 
sikkerhed og forskrifterne herom vedtog 
Rådet direktiv 2009/71/Euratom af 
25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser 
for nukleare anlægs nukleare sikkerhed.
Kommissionens meddelelse af 24. 
november 2011 om en interimsrapport om 
en samlet risiko- og sikkerhedsvurdering 
("stresstest") af kernekraftværkerne i 
Den Europæiske Union1 fremhæver 
behovet for at styrke disse 
rammebestemmelser. Rådet vedtog også 
direktiv 2011/70/Euratom af 19. juli 2011 
om fastsættelse af en fællesskabsramme for 
ansvarlig og sikker håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald.
Disse direktiver og de høje standarder for 
nuklear sikkerhed og radioaktivt affald og 
håndtering af brugt brændsel, som er 
gennemført i Unionen, er eksempler, der 
kan bruges til at tilskynde tredjelande til at 
vedtage lignende høje standarder, men er 
kun troværdige, hvis de gennemføres på 
passende vis af alle medlemsstater.
1 KOM(2011)0784.

Or. en

Ændringsforslag6

Forslag til forordning
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der er et særligt behov for, at 
Fællesskabet fortsætter sine bestræbelser til 
støtte for anvendelsen af en effektiv 
sikkerhedskontrol med nukleart materiale i 
tredjelande med udgangspunkt i sine egne 
sikkerhedskontrolaktiviteter i Unionen.

(10) Der er et særligt behov for, at 
Fællesskabet fortsætter sine bestræbelser til 
støtte for anvendelsen af en effektiv 
sikkerhedskontrol med nukleart materiale i 
tredjelande med udgangspunkt i sine egne 
sikkerhedskontrolaktiviteter i Unionen.
Anvendelsen af EU-eksperter til at bistå 
tredjelande inden for det nukleare område 
er også vigtig for at opretholde en høj 
grad af ekspertise inden for EU, navnlig i 
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forbindelse med den planlagte lukning af 
flere atomkraftværker.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af en effektiv sikkerhedskultur 
på det nukleare område og gennemførelse 
af de højeste standarder for nuklear 
sikkerhed og strålingsbeskyttelse

a) fremme af en effektiv sikkerhedskultur 
på det nukleare område samt forvaltning 
og gennemførelse af de højeste standarder 
for nuklear sikkerhed og 
strålingsbeskyttelse

Or. en

Ændringsforslag8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra c a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) i hvilken grad de støttede lande 
udvikler standarder for nuklear 
sikkerhed, som ligner dem, der er 
fremherskende i EU.

Or. en

Ændringsforslag9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Strategidokumenterne sigter mod at 3. Strategidokumenterne sigter mod at 
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skabe en sammenhængende ramme for 
samarbejdet mellem Unionen og de berørte 
partnerlande eller -regioner i 
overensstemmelse med Unionens 
overordnede formål og 
anvendelsesområde, mål, principper og 
politik.

skabe en sammenhængende ramme for 
samarbejdet mellem Unionen, 
medlemsstaterne og de berørte 
partnerlande eller -regioner i 
overensstemmelse med Unionens 
overordnede formål og 
anvendelsesområde, mål, principper og 
politik.

Or. en

Ændringsforslag10

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Flerårige vejledende programmer skal i 
princippet udarbejdes på basis af en dialog 
med partnerlandet/-landene eller 
partnerregionen/-regionerne med 
inddragelse af interessenterne for at sikre, 
at landet eller regionen tilegner sig 
tilstrækkeligt ejerskab til processen, og for 
at fremme støtten til nationale 
udviklingsstrategier.

3. Flerårige vejledende programmer skal så 
vidt muligt udarbejdes på basis af en dialog 
med partnerlandet/-landene eller 
partnerregionen/-regionerne med 
inddragelse af interessenterne for at sikre, 
at landet eller regionen tilegner sig 
tilstrækkeligt ejerskab til processen, og for 
at fremme støtten til nationale 
udviklingsstrategier.

Or. en

Ændringsforslag11

Forslag til forordning
Bilag – Specifikke støttede foranstaltninger – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af en effektiv sikkerhedskultur 
på det nukleare område og gennemførelse 
af de højeste standarder for nuklear 
sikkerhed og strålingsbeskyttelse på alle 
niveauer, især gennem:

a) fremme af en effektiv sikkerhedskultur
og forvaltning på det nukleare område og 
gennemførelse af de højeste standarder for 
nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse 
på alle niveauer, især gennem:

Or. en
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Ændringsforslag12

Forslag til forordning
Bilag – Specifikke støttede foranstaltninger – litra a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fremme af effektive regelsæt, procedurer 
og systemer for at sikre passende 
beskyttelse mod ioniserende stråling fra 
radioaktivt materiale, navnlig fra højaktive 
strålekilder, og sikker bortskaffelse heraf

fremme af effektive og gennemsigtige
regelsæt, procedurer og systemer for at 
sikre passende beskyttelse mod ioniserende 
stråling fra radioaktivt materiale, navnlig 
fra højaktive strålekilder, og sikker 
bortskaffelse heraf

Or. en

Ændringsforslag13

Forslag til forordning
Bilag – Specifikke støttede foranstaltninger – litra a – led 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fremme af effektive 
forvaltningssystemer for nuklear 
sikkerhed, som garanterer uafhængighed, 
ansvar og myndighed for de regulerende 
myndigheder samt regionale og 
internationale samarbejdsstrukturer 
mellem sådanne organer

Or. en

Ændringsforslag14

Forslag til forordning
Bilag – Specifikke støttede foranstaltninger – litra b – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

foranstaltninger til fremme af internationalt 
samarbejde (også inden for rammerne af 
relevante internationale organisationer, 

foranstaltninger til fremme af internationalt 
samarbejde (også inden for rammerne af 
relevante regionale og internationale 
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især IAEA) på ovennævnte områder, bl.a. 
gennemførelse og overvågning af 
internationale konventioner og traktater, 
informationsudveksling, 
kapacitetsopbygning og uddannelse i 
nuklear sikkerhed og forskning.

organisationer, især IAEA) på ovennævnte 
områder, bl.a. gennemførelse og 
overvågning af internationale konventioner 
og traktater, informationsudveksling, 
kapacitetsopbygning og uddannelse i 
nuklear sikkerhed og forskning.

Or. en

Ændringsforslag15

Forslag til forordning
Bilag – Kriterier – 1. Generelle kriterier – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tiltrædelseslande og lande i det 
europæiske naboskabsområde vil få 
fortrinsret. Regionale tilgange vil blive 
favoriseret.

Tiltrædelseslande og lande i det 
europæiske naboskabsområde vil få 
fortrinsret, navnlig hvis de er i gang med 
at udvikle ny nuklear 
produktionskapacitet eller er i 
afviklingsfasen. Regionale tilgange vil 
blive favoriseret.

Or. en

Ændringsforslag16

Forslag til forordning
Bilag – Kriterier – 1. Generelle kriterier – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tredjelande, der ønsker at samarbejde med 
Unionen, bør i fuld udstrækning tilslutte 
sig principperne om ikkespredning. De bør 
også være parter i de relevante 
konventioner om nuklear sikkerhed og 
sikring inden for rammerne af IAEA eller 
have taget skridt, der viser et fast tilsagn 
om at tiltræde dem. Samarbejde med Den 
Europæiske Union kan gøres betinget af 
denne tiltrædelse eller af tiltag i retning af 
at tiltræde de relevante konventioner. I 

Tredjelande, der ønsker at samarbejde med 
Unionen, bør i fuld udstrækning tilslutte 
sig principperne om ikkespredning. De bør 
også være parter i de relevante 
konventioner om nuklear sikkerhed og 
sikring inden for rammerne af IAEA eller 
have taget skridt, der viser et fast tilsagn 
om at tiltræde dem. Samarbejde med Den 
Europæiske Union kan gøres betinget af 
denne tiltrædelse eller af tiltag i retning af 
at tiltræde de relevante konventioner. I 



PR\896869DA.doc 13/16 PE486.061v01-00

DA

hastetilfælde bør der rent undtagelsesvis 
udvises fleksibilitet i forbindelse med 
anvendelsen af dette princip.

hastetilfælde bør der rent undtagelsesvis 
udvises fleksibilitet i forbindelse med 
anvendelsen af dette princip, hvis det er 
sandsynligt, at manglende indgriben vil 
forøge risikoniveauet for Unionen og dens 
borgere.

Or. en

Ændringsforslag17

Forslag til forordning
Bilag – Kriterier – 1. Generelle kriterier – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre opfølgning og overholdelse af 
målene med samarbejdet skal det 
tredjeland, der modtager bistanden, 
acceptere princippet om evaluering af de 
iværksatte tiltag. Denne evaluering 
muliggør opfølgning og kontrol af
overholdelsen af de aftalte mål og vil 
kunne være en betingelse for fortsat 
udbetaling af Fællesskabets bidrag.

For at sikre opfølgning og overholdelse af 
målene med samarbejdet skal det 
tredjeland, der modtager bistanden, 
acceptere princippet om evaluering af de 
iværksatte tiltag. Kontrollerbar og fortsat 
overholdelse af de aftalte mål bør være en 
betingelse for fortsat udbetaling af 
Fællesskabets bidrag.

Or. en

Ændringsforslag18

Forslag til forordning
Bilag – Kriterier – 2. – Lande, der allerede har atomkraft – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For de lande, der allerede har fået 
fællesskabsbistand, bør yderligere 
samarbejde bygge på en evaluering af de 
foranstaltninger, der er iværksat over 
Fællesskabets budget, og på nye behov, der 
kan dokumenteres. Denne evaluering bør 
gøre det muligt fremover at fastslå arten af 
samarbejdet og størrelsen af den bistand, 

For de lande, der allerede har fået 
fællesskabsbistand, bør yderligere 
samarbejde bygge på en evaluering af de 
foranstaltninger, der er iværksat over 
Fællesskabets budget, og på nye behov, der 
kan dokumenteres. Denne evaluering bør 
gøre det muligt fremover at fastslå arten af 
samarbejdet og størrelsen af den bistand, 
der skal tildeles disse lande. Unionen bør 
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der skal tildeles disse lande. fremme det regionale samarbejde og peer 
review-ordningerne.

Or. en

Ændringsforslag19

Forslag til forordning
Bilag – Kriterier – 3. – Lande, der ikke har atomkraft – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de lande, der har eller ikke har 
forskningsreaktorer, og som ønsker at 
udvikle atomkraft, og hvor det er et 
spørgsmål om at gribe ind på det rette 
tidspunkt, så kulturen for nuklear sikkerhed 
og sikring vokser parallelt med udviklingen 
af atomkraftprogrammet, især hvad angår 
styrkelsen af tilsynsmyndighederne og de 
tekniske støtteorganisationer, vil
samarbejdet tage hensyn til, at programmet 
for udvikling af atomkraft er troværdigt, at 
der foreligger en regeringsbeslutning om 
udnyttelse af atomkraft, og at der er 
udarbejdet en foreløbig køreplan.

I de lande, der har eller ikke har 
forskningsreaktorer, og som ønsker at 
udvikle atomkraft, og hvor det er et 
spørgsmål om at gribe ind på det rette 
tidspunkt, så kulturen for nuklear sikkerhed 
og sikring vokser parallelt med udviklingen 
af atomkraftprogrammet, især hvad angår 
styrkelsen af forvaltningen af den 
nukleare sikkerhed og
tilsynsmyndighedernes og de tekniske
støtteorganisationers uafhængighed og 
kapacitet. Samarbejdet vil tage hensyn til, 
at programmet for udvikling af atomkraft 
er troværdigt, at der foreligger en 
regeringsbeslutning om udnyttelse af 
atomkraft, og at der er udarbejdet en 
foreløbig køreplan.

Or. en

Ændringsforslag20

Forslag til forordning
Bilag – Kriterier – 3. – Lande, der ikke har atomkraft – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For lande i denne kategori bør samarbejdet 
primært sigte mod at udvikle den 
nødvendige tilsynsinfrastruktur, den 
nukleare tilsynsmyndigheds tekniske 
kompetence og de(n) respektive tekniske 

For lande i denne kategori bør samarbejdet 
primært sigte mod at udvikle den 
nødvendige tilsynsmæssige forvaltning og 
infrastruktur, den nukleare 
tilsynsmyndigheds tekniske kompetence og 
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støtteorganisation(er). Udviklingen af 
strategier og rammer for en ansvarlig og 
sikker forvaltning af brugt brændsel og 
radioaktivt affald bør også overvejes og 
eventuelt støttes, bl.a. i lande, der ikke 
påtænker at udvikle eller har besluttet ikke 
at udvikle atomkraft.

de(n) respektive tekniske 
støtteorganisation(er). EU bør opmuntre til 
oprettelse af regionale og internationale 
strukturer for reguleringssamarbejde. 
Udviklingen af strategier og rammer for en 
ansvarlig og sikker forvaltning af brugt 
brændsel og radioaktivt affald bør også 
overvejes og eventuelt støttes, bl.a. i lande, 
der ikke påtænker at udvikle eller har 
besluttet ikke at udvikle atomkraft.

Or. en

Ændringsforslag21

Forslag til forordning
Bilag – Prioriteter– stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at skabe de sikkerhedsbetingelser, der 
er nødvendige for at fjerne farerne for 
befolkningernes liv og sundhed og for at 
sikre, at nukleart materiale ikke anvendes 
til andre formål end dem, det er bestemt til, 
rettes samarbejdet primært mod de 
nukleare tilsynsmyndigheder (og deres 
tekniske støtteorganisationer). Formålet 
er at sikre deres tekniske kompetence og 
uafhængighed og styrkelse af regelsættet, 
navnlig vedrørende udstedelse af 
tilladelser, herunder revision og 
opfølgning af effektive og omfattende 
risiko- og sikkerhedsvurderinger 
("stresstest").

I henhold til dette instrument er 
samarbejde primært rettet mod de 
nukleare tilsynsmyndigheder (og deres 
tekniske støtteorganisationer) med det 
formål at sikre deres tekniske kompetence 
og uafhængighed og styrke regelsættet, 
navnlig vedrørende udstedelse af 
tilladelser, herunder revision og 
opfølgning af effektive og omfattende 
risiko- og sikkerhedsvurderinger 
("stresstest"). Dette bør skabe de 
sikkerhedsbetingelser, der er nødvendige 
for at fjerne farerne for befolkningernes liv 
og sundhed og for at sikre, at nukleart 
materiale ikke anvendes til andre formål 
end dem, det er bestemt til.

Or. en
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Ændringsforslag22

Forslag til forordning
Bilag – Prioriteter– stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde med indehaverne af nukleare 
anlæg i tredjelande vil blive overvejet i 
særlige situationer i forbindelse med 
foranstaltninger til opfølgning af
"stresstestene". Et sådant samarbejde med 
indehaverne af de nukleare anlæg omfatter 
ikke levering af udstyr.

Samarbejde med indehaverne af nukleare 
anlæg i tredjelande vil blive overvejet i 
særlige situationer i forbindelse med 
foranstaltninger til opfølgning af
"stresstestene". Et sådant samarbejde med 
indehaverne af de nukleare anlæg omfatter 
ikke levering af udstyr eller andre 
aktiviteter eller bistand, som kan eller bør 
erhverves af operatøren på kommerciel 
basis med henblik på at efterleve de 
forskriftsmæssige sikkerhedsstandarder.

Or. en

Begrundelse

EU bør ikke yde støtte til indehaverne af nukleare anlæg i tredjelande.


