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Forslag til direktiv 

Betragtning 18 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (18 a) Konventionen om vurdering af 
virkningerne på miljøet på tværs af 
landegrænserne (Esbokonventionen) 
anerkender gennem sit 
gennemførelsesudvalg den planlagte 
udvidelse af et atomkraftværk og også, at 
forlængelsen af levetiden for et 
atomkraftværk, selv ved fravær af 
arbejder, må anses for en betydelig 
ændring af aktiviteten og således 
henhørende under konventionens 
bestemmelser14a. 

 ____________________ 

 
14a Skrivelse af 25. marts 2013 fra 
gennemførelsesudvalget under 
Esbokonventionen: 
www.ecoclubrivne.org/files/Espoo13.pdf 

Or. en 

Begrundelse 

Gennemførelsesudvalget under konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på 

tværs af landegrænserne (Esbo, 1991) gav den 25. marts 2013 den ukrainske regering 

meddelelse om, at den havde overtrådt konventionen ved ikke at have foretaget en 

tværnational miljøkonsekvensanalyse af levetidsforlængelsen for Rivne 1- og 2-reaktorerne, 

der havde nået deres planlagte levetid på 30 år og stod for at få forlænget levetidsperioden 

med 10 år. 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) Ældningen af sikkerhedsrelaterede 

strukturer, systemer og komponenter i et 

nukleart anlæg og navnlig skørhed i 

komponenter, der er vanskelige at udskifte 

i praksis, såsom reaktortryktanke, sætter en 

naturlig grænse for, hvor længe en fortsat 
drift er acceptabel. Ud fra både en 

sikkerhedsmæssig og en økonomisk 

synsvinkel er grænsen for 

funktionslevetiden typisk 40 år efter 

indledningen af kommerciel drift, og 
derfor bør medlemsstaterne sikre, at en 
mulig levetidsforlængelse for eksisterende 

atomkraftværker ikke udsætter 

arbejdstagerne og offentligheden for 

yderligere risici. Derfor bør direktiv 

2009/71/Euratom ændres, så det omfatter 

nye sikkerhedsmål i EU, der skal 

overholdes af tilsynsmyndigheder og 

tilladelsesindehavere i tilfælde af en 

forlængelse af eksisterende 

atomkraftværkers levetid. 

(27) Ældningen af sikkerhedsrelaterede 

strukturer, systemer og komponenter i et 

nukleart anlæg og navnlig skørhed i 

komponenter, der er vanskelige at udskifte 

i praksis, såsom reaktortryktanke, sætter en 

grænse for, hvor længe en fortsat drift er 

acceptabel. Ud fra både en 

sikkerhedsmæssig og økonomisk 

synsvinkel er grænsen for 

funktionslevetiden typisk mellem 25 og 40 
år efter indledningen af kommerciel drift. I 
takt med at atomkraftværker ældes, er der 
tendens til hyppigere reaktornedlukning, 
hvad der potentielt set svækker visse 
komponenter, såsom reaktortryktanke. 
Derfor bør medlemsstaterne sikre, at en 
mulig levetidsforlængelse for eksisterende 

atomkraftværker ikke udsætter 

arbejdstagerne og offentligheden for 

yderligere risici. Derfor bør direktiv 

2009/71/Euratom ændres, så det omfatter 

nye sikkerhedsmål i EU, der skal 

overholdes af tilsynsmyndigheder og 

tilladelsesindehavere i tilfælde af en 

forlængelse af eksisterende 

atomkraftværkers levetid. 

Or. en 
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Betragtning 40 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(40) Bestemmelserne i dette direktiv, som 

hænger uløseligt sammen med eksistensen 

af nukleare anlæg, nemlig dem, der 

vedrører tilladelsesindehaverens 

forpligtelser, de nye specifikke krav til 

nukleare anlæg og bestemmelserne om 

nødberedskabs- og indsatsforanstaltninger 

på det enkelte anlæg, finder ikke 

anvendelse i medlemsstater uden nukleare 

anlæg, jf. definitionen i dette direktiv. De 

pågældende medlemsstater behøver ikke 

gennemføre og implementere kravet om at 

pålægge dem, der ikke overholder dette 

direktiv, en straf. De øvrige bestemmelser i 

direktivet gennemføres og implementeres 

forholdsmæssigt i overensstemmelse med 

nationale omstændigheder og under 

hensyntagen til, at de pågældende 

medlemsstater ikke har nukleare anlæg, 

samtidig med at det sikres, at regeringen 

eller de kompetente myndigheder tillægger 

nuklear sikkerhed passende 

opmærksomhed. 

(40) Bestemmelserne i dette direktiv, som 

hænger uløseligt sammen med eksistensen 

af nukleare anlæg, nemlig dem, der 

vedrører tilladelsesindehaverens 

forpligtelser, de nye specifikke krav til 

nukleare anlæg og bestemmelserne om 

nødberedskabs- og indsatsforanstaltninger 

på det enkelte anlæg, finder ikke 

anvendelse i medlemsstater uden nukleare 

anlæg, jf. definitionen i dette direktiv. De 

pågældende medlemsstater behøver ikke 

gennemføre og implementere kravet om at 

pålægge dem, der ikke overholder dette 

direktiv, en straf. De øvrige bestemmelser i 

direktivet gennemføres og implementeres 

forholdsmæssigt i overensstemmelse med 

nationale omstændigheder og under 

hensyntagen til, at de pågældende 

medlemsstater ikke har nukleare anlæg, 

samtidig med at det sikres, at regeringen 

eller de kompetente myndigheder tillægger 

nuklear sikkerhed passende 

opmærksomhed. De medlemsstater, som 
ikke har atomkraftværker på deres 
område, skal have ret til at blive inddraget 
i de vurderinger, der foretages af 
nabomedlemsstater. 

Or. en 
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Artikel 1 – nr. -2 

Direktiv 2009/71/Euratom 

Artikel 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-2) I artikel 1, litra b), foretages følgende 
ændringer: 

 b) at sikre, at medlemsstaterne indfører 
alle nødvendige ordninger for det højeste 
nukleare sikkerhedsniveau til beskyttelse 
af arbejdstagerne og befolkningen mod de 
farer, som er forbundet med ioniserende 
stråling fra nukleare anlæg. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) er funktionelt adskilt fra alle andre 
offentlige eller private enheder, der 

arbejder med fremme eller anvendelse af 

nuklear energi eller elektricitetsproduktion 

a) er strukturelt, juridisk og politisk adskilt 
fra alle andre offentlige eller private 

enheder, der arbejder med fremme eller 

anvendelse af nuklear energi eller 

elektricitetsproduktion 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 I artikel 5, stk. 2, indsættes følgende litra: 

 da) beskæftiger personer med 
ledelsesansvar (på direktør- eller 
souschef-niveau), der har de fornødne 
kvalifikationer og den fornødne erfaring 
og ekspertise, men som ikke i en 
tilstrækkelig periode på mindst fem år har 
bestredet en ledelsesstilling med betydeligt 
ansvar inden for et andet offentligt eller 
privat organ tilknyttet fremme, produktion 
eller anvendelse af atomenergi 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) at udføre håndhævelsesforanstaltninger, 

herunder suspension af driften af et 

nukleart anlæg i overensstemmelse med 

betingelserne i de i artikel 4, stk. 1, nævnte 

nationale rammebestemmelser.". 

e) at udføre håndhævelsesforanstaltninger, 

herunder sanktioner i overensstemmelse 
med artikel 9a og dagsbøder og 
suspension af driften af et nukleart anlæg i 

overensstemmelse med betingelserne i de i 

artikel 4, stk. 1, nævnte nationale 

rammebestemmelser.". 

Or. en 
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Artikel 8 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 

offentligheden tidligt og effektivt får 

mulighed for at deltage i 

godkendelsesprocessen vedrørende 
nukleare anlæg i overensstemmelse med 

relevant EU-lovgivning, national 

lovgivning og internationale forpligtelser.". 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 

offentligheden tidligt og effektivt får 

mulighed for at deltage i 

beslutningsprocesserne, herunder i 
godkendelsesprocessen via 
miljøkonsekvensvurdering af nukleare 
anlæg i overensstemmelse med relevant 

EU-lovgivning, national lovgivning og 

internationale forpligtelser, navnlig 
Århuskonventionen og 
Esbokonventionen.". 

Or. en 
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Artikel 1 – nr. 11 

Direktiv 2009/71/Euratom 

Artikel 8 e – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) i fællesskab definere en metodologi samt 

tilrettelægge og udføre en peerevaluering 

af resultaterne af de nationale vurderinger, 

jf. litra b), som Kommissionen inviteres til 

at deltage i 

c) i fællesskab definere en metodologi samt 

tilrettelægge og udføre en peerevaluering 

(herunder af uafhængige eksperter fra 
civilsamfundet) af resultaterne af de 
nationale vurderinger, jf. litra b), som 

Kommissionen skal deltage i 

Or. en 

 

 


