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1 Europa-Kommissionen 2008: Kommissionens arbejdsdokument, ledsagedokument til Rådets direktiv 
(Euratom) om EF-rammebestemmelser for nuklear sikkerhed, SEK (2008) 2892 af 26. januar 2008.

KORT BEGRUNDELSE

Det angives i det offentliggjorte direktivforslag, at målet er at "opnå, bevare og hele tiden 
forbedre den nukleare sikkerhed i Fællesskabet og at udbygge tilsynsmyndighedernes rolle".
Der indføres imidlertid ingen beføjelser, der vil gøre det muligt at nå dette mål, og det vil ikke 
øge sikkerheden yderligere.

Kommissionens forslag er det tredje forsøg inden for 10 år på at indføre nye regler om nuklear 
sikkerhed. I det første forslag fra november 2002 anførtes det, at der for at opfylde 
målsætningerne vedrørende strålebeskyttelse bør fastlægges grundlæggende forpligtelser og 
generelle principper vedrørende sikkerheden ved nukleare anlæg, og at disse på et senere 
tidspunkt vil blive suppleret med fælles standarder og kontrolmekanismer for at sikre et højt 
sikkerhedsniveau.

Det, der blev anset for at være væsentligt i 2002, er tilsyneladende uvæsentligt i dag. I 
forbindelse med revisionerne i 2003 blev kravet om indførelse af grundlæggende forpligtelser 
og fælles standarder fjernet og erstattet af fællesskabsmekanismer til at sikre overholdelsen af 
fælles principper for nuklear sikkerhed, herunder navnlig en verifikationsmekanisme på 
Fællesskabsplan.

Denne mekanisme er imidlertid nu blevet fjernet i det seneste direktivforslag, og der vil således 
ikke være nogen verifikationsmekanisme på Fællesskabsplan. I direktivforslaget stilles der i 
stedet blot krav om overholdelse af kravene i konventionen om nuklear sikkerhed (CNS) 
udarbejdet af Det Internationale Atomenergiagentur. Disse krav indebærer blot offentliggørelse 
af en årlig rapport om situationen i den nukleare sektor og forelæggelse af rapporten for 
konventionens øvrige kontraherende parter med henblik på peer review. Alle medlemsstater, 
der driver atomkraftværker, er allerede kontraherende parter i konventionen. Kommissionen 
anfører ingen eksempler på, at en EU-medlemsstat ikke har overholdt konventionen.

Det vigtigste kritikpunkt mod det nuværende forslag er, at der er tale om lovgivning for 
lovgivningens skyld, og at der ikke vil blive indført yderligere sikkerhedskrav. Kommissionens 
Udvalg for Konsekvensanalyse har endog givet udtryk for dette synspunkt, idet det to gange 
har udtrykt bekymring over, at direktivet ikke skaber nogen merværdi.

Der er en reel og begrundet bekymring over anvendte sikkerhedsstandarder og -praksis på 
nuklearområdet i EU. Sikkerhedsmarginerne for kernekraftanlæg falder generelt, efterhånden 
som de nærmer sig slutningen af deres levetid. Som det anføres, vil "en stor del af de 
atomkraftværker, der er i drift i EU i dag, nå enden af deres oprindeligt planlagte levetid før 
20301". Der er således et reelt behov for foranstaltninger, der medvirker til at reducere 
nukleare risici.

I stedet for at indføre en håndhævelsesmekanisme af tvivlsom værdi for en eksisterende 
international konvention skal der i direktivforslaget stilles forslag om en mekanisme for 
indførelse og håndhævelse af fælles sikkerhedsstandarder, hvor der stilles krav om indførelse af 
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den nyeste eller bedste tilgængelige teknologi, praksis og lovgivning i forhold til alle 
atomkraftværker i drift i EU. Først da kan EU-borgerne være sikre på, at der gøres alt for at 
reducere risikoen for atomulykker. Hvis dette ikke sker, bør direktivet ikke vedtages.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Henvisning – indledning – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE 
UNION HAR -

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET 
FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

Or. en

Begrundelse

Beslutningsproceduren i forbindelse med sidstnævnte er den fælles beslutningsprocedure, 
hvilket indebærer fuld inddragelse af Europa-Parlamentet som medlovgiver.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Henvisning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, 
særlig artikel 175, stk. 1,

Or. en

Begrundelse

Nuklear sikkerhed som defineret i det foreslåede direktiv har en dobbelt målsætning, nemlig 
beskyttelse af menneskers sundhed ("arbejdstagernes og offentlighedens sundhed") og 
beskyttelse af miljøet ("luft, vand og jord"). Euratomtraktaten udgør imidlertid ikke et retligt 
grundlag for vedtagelsen af miljølovgivning i modsætning til artikel 175, stk. 1, i TEF.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Henvisning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til udtalelse fra Europa-
Parlamentet,

under henvisning til proceduren i artikel 
251 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab,

Or. en

Begrundelse

Nuklear sikkerhed som defineret i det foreslåede direktiv har en dobbelt målsætning, nemlig 
beskyttelse af menneskers sundhed ("arbejdstagernes og offentlighedens sundhed") og 
beskyttelse af miljøet ("luft, vand og jord"). Euratomtraktaten udgør imidlertid ikke et retligt 
grundlag for vedtagelsen af miljølovgivning i modsætning til artikel 175, stk. 1, i TEF.
Beslutningsproceduren i forbindelse med sidstnævnte er den fælles beslutningsprocedure, 
hvilket indebærer fuld inddragelse af Europa-Parlamentet som medlovgiver.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(5) Selv om ordningen med 
strålingsbeskyttelse på grundlag af de 
gældende grundlæggende standarder 
indfører et højt beskyttelsesniveau for 
befolkningens sundhed ud fra den 
nuværende videnskabelige viden på 
området, bør en sådan beskyttelse suppleres 
for at sikre, at der i nukleare anlæg 
opretholdes og udvikles et højt 
sikkerhedsniveau, som løbende forbedres. 
Det er en absolut forudsætning, at der 
opretholdes et højt sikkerhedsniveau, fra 
design- til nedlukningsstadiet, således at 
man fuldt ud opfylder målsætningerne om 
sundhedsbeskyttelse i traktatens artikel 2, 
litra b). Med dette mål for øje bør der 
indføres effektive forsvarsmekanismer mod 
strålingsfarer, og ulykker, som kan udløse 
strålingsfare, bør forebygges.

(5) Selv om ordningen med 
strålingsbeskyttelse på grundlag af de 
gældende grundlæggende standarder 
indfører et højt beskyttelsesniveau for 
befolkningens sundhed ud fra den 
nuværende videnskabelige viden på 
området, bør en sådan beskyttelse suppleres 
for at sikre, at der i nukleare anlæg 
opretholdes og udvikles et højt 
sikkerhedsniveau, som løbende forbedres. 
Det er en absolut forudsætning, at der 
opretholdes et højt sikkerhedsniveau, fra 
design- til nedlukningsstadiet, således at 
man fuldt ud opfylder målsætningerne om 
sundhedsbeskyttelse i artikel 2, litra b), i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab og det høje 
beskyttelsesniveau, der er fastlagt i artikel 
174, stk. 2, i traktaten om oprettelse af 
Det Europæiske Fællesskab. Med dette 
mål for øje bør der indføres effektive 
forsvarsmekanismer mod strålingsfarer, og 
ulykker, som kan udløse strålingsfare, bør 
forebygges.

Or. en

Begrundelse

Nuklear sikkerhed som defineret i det foreslåede direktiv har en dobbelt målsætning, nemlig 
beskyttelse af menneskers sundhed ("arbejdstagernes og offentlighedens sundhed") og 
beskyttelse af miljøet ("luft, vand og jord"). Euratomtraktaten udgør imidlertid ikke et retligt 
grundlag for vedtagelsen af miljølovgivning i modsætning til artikel 175, stk. 1, i TEF.
Beslutningsproceduren i forbindelse med sidstnævnte er den fælles beslutningsprocedure, 
hvilket indebærer fuld inddragelse af Europa-Parlamentet som medlovgiver.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(12a) For at opfylde målsætningerne 
vedrørende nuklear sikkerhed i artikel 1, 
stk. 1, bør der fastlægges grundlæggende 
forpligtelser og generelle principper 
vedrørende sikkerheden ved nukleare 
anlæg i dette rammedirektiv. Disse bør på 
et senere tidspunkt suppleres med 
vedtagelsen af fælles standarder og 
kontrolmekanismer, der skal udvikles af 
De Vesteuropæiske Nukleare 
Tilsynsmyndigheders Sammenslutning 
(WENRA) i nært samarbejde med Den 
Europæiske Gruppe på Højt Plan om
Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering 
efter høring af Europa-Parlamentet, for 
at sikre det højeste sikkerhedsniveau, hvor 
der tages højde for den nyeste 
teknologiske udvikling, der kan defineres 
som "state of the art".

Or. en

Begrundelse

For at sikre det højeste sikkerhedsniveau i nukleare anlæg er formålet med dette direktiv at 
fastsætte de grundlæggende forpligtelser og generelle principper, der skal danne grundlag 
for vedtagelsen af fælles sikkerhedsstandarder efter gennemgang af dette direktiv senest to år 
efter dets ikrafttræden.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Direktivet har til formål at opnå, bevare 
og løbende forbedre den nukleare sikkerhed 
i Fællesskabet og at styrke de nationale 
tilsynsmyndigheders rolle.

1. Direktivet har til formål at opnå, bevare 
og løbende forbedre den nukleare sikkerhed 
i Fællesskabet og at styrke de nationale 
tilsynsmyndigheders rolle gennem 
fastsættelse af de grundlæggende 
forpligtelser og generelle principper, der 
sikrer et højt sikkerhedsniveau for 
nukleare anlæg, og etablering af den 
nødvendige ramme for vedtagelse af 
fælles sikkerhedsstandarder.
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Or. en

Begrundelse

For at sikre det højeste sikkerhedsniveau i nukleare anlæg er formålet med dette direktiv at 
fastsætte de grundlæggende forpligtelser og generelle principper, der skal danne grundlag 
for vedtagelsen af fælles sikkerhedsstandarder efter gennemgang af dette direktiv senest to år 
efter dets ikrafttræden.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger Kommissionen 
en beretning om gennemførelsen af dette 
direktiv senest [tre år efter ikrafttrædelsen] 
og hvert tredje år derefter. På grundlag af 
den første beretning forelægger 
Kommissionen Rådet en rapport om 
forløbet af gennemførelsen af direktivet, 
der ledsages af lovgivningsforslag, hvis 
dette er relevant.

Medlemsstaterne forelægger Kommissionen 
en beretning om de foranstaltninger, de 
træffer for at opfylde deres forpligtelser i 
henhold til direktivet, og om sikkerheden i 
nukleare anlæg på deres territorium 
senest et år efter ikrafttrædelsen af 
direktivet og hvert år derefter.

Kommissionen forelægger hvert andet år 
en rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af direktivet og 
om situationen med hensyn til den 
nukleare sikkerhed i Fællesskabet på 
grundlag af de beretninger, som 
medlemsstaterne fremsender.

Or. en

Begrundelse

For at sikre det højeste sikkerhedsniveau i nukleare anlæg er formålet med dette direktiv at 
fastsætte de grundlæggende forpligtelser og generelle principper, der skal danne grundlag 
for vedtagelsen af fælles sikkerhedsstandarder efter gennemgang af dette direktiv senest to år 
efter dets ikrafttræden.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
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Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a

Gennemgang

På grundlag af den første beretning 
fremsendt af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 11 forelægger Kommissionen 
senest to år efter direktivets ikrafttræden 
et forslag til vedtagelse af bindende 
sikkerhedsstandarder for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Disse bindende sikkerhedsstandarder 
baseres på de sikkerhedsniveauer, der er 
udviklet af De Vesteuropæiske Nukleare 
Tilsynsmyndigheders Sammenslutning 
(WENRA) i nært samarbejde med Den 
Europæiske Gruppe på Højt Plan for 
Nuklear Sikkerhed og Affaldshåndtering, 
og suppleres med indførelsen af 
kontrolmekanismer på fællesskabsplan.
Disse krav og mekanismer vil sikre et højt 
sikkerhedsniveau i overensstemmelse med 
den nyeste teknologiske udvikling.

Or. en

Begrundelse

I stedet for at indføre en håndhævelsesmekanisme af tvivlsom værdi for en eksisterende 
international konvention skal der med direktivet indføres en mekanisme for indførelse og 
effektiv håndhævelse af fælles sikkerhedsstandarder, hvor der stilles krav om indførelse af 
den nyeste eller bedste tilgængelige teknologi, praksis, drift og lovgivning i forhold til alle 
atomkraftværker i drift i EU, hvilket også blev krævet af Rådet (retlige og indre anliggender) 
i november 1998 og i Parcom-henstilling 91/4 om radioaktivt affald under OSPAR-
konventionen.
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