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EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed 

COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE) 

Forslag til direktiv 

Betragtning 33 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) Dette direktiv indfører nye 

bestemmelser om selvvurderinger og 

peerevalueringer af nukleare anlæg baseret 

på udvalgte nukleare sikkerhedstemaer, der 

dækker hele deres livscyklus. På 

internationalt plan er der allerede 

bekræftede erfaringer med gennemførelse 

af sådanne peerevalueringer på 

atomkraftværker. På EU-niveau viser 

erfaringerne fra stresstestene værdien af en 

samordnet vurdering og evaluering af 

sikkerheden af EU's atomkraftværker. En 

lignende mekanisme baseret på samarbejde 

mellem medlemsstaternes 

tilsynsmyndigheder og Kommissionen bør 

anvendes her. Derfor kunne kompetente 

tilsynsmyndigheder, der foretager 

koordinering i forbindelse med 

ekspertgrupper som ENSREG, bidrage 

med deres ekspertise til at identificere 

relevante sikkerhedstemaer og udføre disse 

peerevalueringer. Skulle medlemmerne 

undlade i fællesskab at udvælge mindst ét 

tema, bør Kommissionen vælge et eller 

flere temaer, der skal gøres til genstand 

for peerevalueringer. Deltagelse af andre 

interessenter såsom tekniske 

støtteorganisationer, internationale 

observatører eller ngo'er kunne øge 

værdien af peerevalueringerne. 

(33) Dette direktiv indfører nye 

bestemmelser om selvvurderinger og 

peerevalueringer af nukleare anlæg baseret 

på udvalgte nukleare sikkerhedstemaer, der 

dækker hele deres livscyklus. På 

internationalt plan er der allerede 

bekræftede erfaringer med gennemførelse 

af sådanne peerevalueringer på 

atomkraftværker. På EU-niveau viser 

erfaringerne fra stresstestene værdien af en 

samordnet vurdering og evaluering af 

sikkerheden af EU's atomkraftværker. En 

lignende mekanisme baseret på samarbejde 

mellem medlemsstaternes 

tilsynsmyndigheder og Kommissionen 

inden for rammerne af ENSREG bør 

finde anvendelse på dette område. Derfor 

kunne kompetente tilsynsmyndigheder, der 

foretager koordinering i forbindelse med 

ekspertgrupper som ENSREG, bidrage 

med deres ekspertise til at identificere 

relevante sikkerhedstemaer og udføre disse 

peerevalueringer. Deltagelse af andre 

interessenter såsom tekniske 

støtteorganisationer, internationale 

observatører eller ngo'er kunne øge 

værdien af peerevalueringerne. 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 36 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) Såfremt Kommissionen afdækker 

væsentlige afvigelser eller forsinkelser 

med gennemførelsen af de tekniske 

anbefalinger fra peerevalueringen, bør 

Kommissionen opfordre de kompetente 

tilsynsmyndigheder i ikkeberørte 

medlemsstater til at tilrettelægge og 

foretage et tilsynsbesøg for at få et 

fuldstændigt billede af situationen og 

informere den berørte medlemsstat om 

mulige foranstaltninger til at afhjælpe evt. 

afdækkede mangler. 

(36) Hver medlemsstat, der er underlagt 

peerevalueringen, bør publicere en 

opfølgende rapport om gennemførelsen af 

de tekniske anbefalinger efter 

peerevalueringen. Hvis passende kan der 

efterfølgende organiseres en 

peerevaluering, hvis konklusioner bør 

offentliggøres. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 11 

Direktiv 2009/71/Euratom 

Artikel 8e – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) i fællesskab og i tæt samråd med 

Kommissionen udvælge et eller flere 

særlige temaer i forbindelse med nukleare 

anlægs nukleare sikkerhed. Skulle 

medlemsstaterne undlade i fællesskab at 

vælge mindst ét tema inden for den i dette 

stykke fastsatte tidsfrist, vælger 

Kommissionen de temaer, der skal gøres 

til genstand for peerevalueringer 

a) i fællesskab udvælge et eller flere 

særlige temaer i forbindelse med nukleare 

anlægs nukleare sikkerhed 

Or. en 
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Artikel 1 – nr. 11 

Direktiv 2009/71/Euratom 

Artikel 8 e – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Såfremt Kommissionen afdækker 

væsentlige afvigelser eller forsinkelser i 

gennemførelsen af de tekniske 

anbefalinger fra peerevalueringen, 

inviterer Kommissionen de kompetente 

tilsynsmyndigheder i de ikkeberørte 

medlemsstater til at tilrettelægge og 

foretage et tilsynsbesøg for at få et 

fuldstændigt billede af situationen og 

informere den berørte medlemsstat om 

mulige foranstaltninger til at afhjælpe evt. 

afdækkede mangler. 

Hver medlemsstat, der er underlagt 

peerevalueringen, stiller en 

opfølgningsrapport om gennemførelsen af 

anbefalingerne til rådighed for de andre 

medlemsstater, Kommissionen og 

offentligheden efter peerevalueringen. 

Hvis hensigtsmæssigt tilrettelægges en 

opfølgende peerevaluering efter de samme 

procedurer som dem, der er beskrevet i 

stk. 2, og konklusionerne herpå bør 

offentliggøres. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 11 

Direktiv 2009/71/Euratom 

Artikel 8f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

På grundlag af resultaterne af de 

peerevalueringer, der er udført ifølge 

artikel 8e, stk. 2, og de deraf følgende 

tekniske anbefalinger udvikler og opstiller 

medlemsstaterne i overensstemmelse med 

principperne for gennemsigtighed og 

løbende forbedring af den nukleare 

sikkerhed og med støtte fra de kompetente 

tilsynsmyndigheder i fællesskab 

retningslinjer for de specifikke temaer, jf. 

artikel 8e, stk. 2, litra a).". 

udgår 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 27 

 

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 

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. I tilfælde af en 

anmodning om en forlængelse af 

levetiden bør det nukleare anlæg 

overholde de samme sikkerhedskrav som 

dem, der er fastlagt for nye nukleare 

anlæg. 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 7 

Direktiv 2009/71/Euratom 

Artikel 5 – stk. 2 – litra a 

 

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 juridisk og funktionelt 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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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 8 – litra a 

Direktiv 2009/71/Euratom 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at det i henhold til 

de nationale rammebestemmelser er 

tilladelsesindehaveren, der har det primære 

ansvar for et nukleart anlægs nukleare 

sikkerhed. Dette ansvar kan ikke 

overdrages." 

Medlemsstaterne sikrer, at det i henhold til 

de nationale rammebestemmelser er 

tilladelsesindehaveren, der har eneansvar 

for et nukleart anlægs nukleare sikkerhed. 

Dette ansvar kan ikke overdrages. 

Nukleare operatører og indehavere af 

tilladelser til håndtering af nukleart affald 

skal forsikres fuldt ud, og alle 

forsikringsomkostninger såvel som 

erstatningsansvar og udgifter til 

kompensation for skader på mennesker og 

miljø i tilfælde af ulykker skal dækkes 

fuldt ud af operatørerne og 

tilladelsesindehaverne." 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 8 – litra b 

Direktiv 2009/71/Euratom 

Artikel 6 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

rammebestemmelser kræver, at 

tilladelsesindehaverne under tilsyn fra den 

kompetente tilsynsmyndighed 

regelmæssigt vurderer, verificerer og 

løbende forbedrer, så vidt det med 

rimelighed kan lade sig gøre, den nukleare 

sikkerhed på deres nukleare anlæg på en 

systematisk og kontrollerbar måde." 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

rammebestemmelser kræver, at 

tilladelsesindehaverne under tilsyn fra den 

kompetente tilsynsmyndighed 

regelmæssigt vurderer, verificerer og 

løbende forbedrer den nukleare sikkerhed 

på deres nukleare anlæg på en systematisk 

og kontrollerbar måde." 

Or. en 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 

Direktiv 2009/71/Euratom 

Artikel 8 f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

På grundlag af resultaterne af de 

peerevalueringer, der er udført ifølge 

artikel 8e, stk. 2, og de deraf følgende 

tekniske anbefalinger udvikler og opstiller 

medlemsstaterne i overensstemmelse med 

principperne for gennemsigtighed og 

løbende forbedring af den nukleare 

sikkerhed og med støtte fra de kompetente 

tilsynsmyndigheder i fællesskab 

retningslinjer for de specifikke temaer, jf. 

artikel 8e, stk. 2, litra a).". 

På grundlag af resultaterne af de 

peerevalueringer, der er udført ifølge 

artikel 8e, stk. 2, og de deraf følgende 

tekniske anbefalinger udvikler og opstiller 

medlemsstaterne i overensstemmelse med 

principperne for gennemsigtighed og 

løbende forbedring af den nukleare 

sikkerhed og med støtte fra de kompetente 

tilsynsmyndigheder i fællesskab 

retningslinjer for de specifikke temaer, jf. 

artikel 8e, stk. 2, litra a). Kommissionen 

sikrer, at obligatoriske EU-dækkende 

nukleare sikkerhedsstandarder er trådt i 

kraft senest tre år efter dette direktivs 

ikrafttræden.". 

Or. en 

 

 


