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1 Europeiska kommissionen 2008. Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, följedokument till 
förslaget till rådets direktiv (Euratom) om upprättande av en gemenskapsram för kärnsäkerhet, av den 
26 januari 2008 (SEK(2008)2892).

KORTFATTAD MOTIVERING

I det offentliggjorda förslaget till direktiv anges att dess målsättning är att ”upprätta, 
upprätthålla och kontinuerligt förbättra kärnsäkerheten i gemenskapen och förstärka 
tillsynsorganens roll”. I förslaget görs dock inga försök att införa befogenheter som skulle 
göra det möjligt att uppnå målet och det kommer inte att tillföra något ytterligare 
säkerhetsvärde.

Kommissionens förslag är det tredje försöket inom ett decennium att införa nya regler om 
kärnsäkerhet. I det första förslaget från november 2002 anges följande:

”För att uppfylla de mål som gemenskapen satt upp för strålskyddet (...) behöver man 
fastlägga grundläggande skyldigheter och allmänna principer för säkerhet vid kärntekniska 
anläggningar (...). Dessa kommer i ett senare skede att kompletteras genom fastställande av 
gemensamma normer och kontrollmekanismer för att garantera en hög säkerhetsnivå (...)”.

Det som 2002 betraktades som väsentligt verkar nu vara oviktigt. Under ändringarna 2003 
togs kravet på att införa grundläggande skyldigheter och gemensamma normer bort och 
ersattes av gemenskapsmekanismer för att säkerställa efterlevnad av gemensamma principer 
om kärnsäkerhet, bland annat genom ett kontrollsystem för gemenskapen.

I det senaste förslaget till direktiv har dock denna mekanism uteslutits och det kommer inte att 
finnas någon gemenskapskontroll. Enligt förslaget till direktiv genomförs endast kraven i
Internationella atomenergiorganets konvention om kärnsäkerhet. Detta kräver endast 
offentliggörande av en årsrapport om läget inom kärnkraftssektorn och att rapporten genomgår 
sakkunnigbedömningar av andra avtalsslutande parter i konventionen. Alla medlemsstater som 
driver kärnkraftsanläggningar är redan avtalsslutande parter i konventionen. Kommissionen ger 
inga exempel på när en EU-medlemsstat skulle ha underlåtit att följa konventionen.

Den viktigaste kritiken mot det nuvarande förslaget är att man föreslår lagstiftning för 
lagstiftningens egen skull och att det inte kommer att medföra några ytterligare säkerhetskrav. 
Denna synpunkt framfördes även av kommissionens konsekvensbedömningsnämnd, som två 
gånger uttryckte betänkligheter om direktivets bristande mervärde.

Det finns en verklig och befogad oro över kärnsäkerhetsnormerna och de metoder som 
används inom EU. I allmänhet sjunker säkerhetsmarginalerna för kärnkraftsanläggningar när 
dessa närmar sig slutet av sin beräknade livslängd. Så som konstateras kommer ”ett stort antal 
anläggningar som är i drift inom EU att nå slutet av sin ursprungligen planerade livslängd 
före 2030”.1 Det finns således ett verkligt behov av åtgärder som bidrar till att minska 
kärnriskerna.

I stället för att införa en kontrollmekanism av tvivelaktigt värde för en befintlig internationell 
konvention måste man i förslaget till direktiv föreslå en mekanism för att införa och förstärka
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gemensamma säkerhetsnormer med krav på att aktuell teknisk nivå eller bästa tillgängliga 
teknik, metoder och tillsynssystem införs i alla kärnanläggningar som är i drift inom EU. Först 
då kan EU:s medborgare känna sig säkra på att man gör allt man kan för att minska risken för 
kärnolyckor. Om inte detta uppnås bör inte direktivet antas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Inledningsfrasen till beaktandeleden

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR 
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTET OCH 
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

Or. en

Motivering

Det förfarande som ska tillämpas enligt EG-fördraget är medbeslutandeförfarandet, vilket 
innebär att Europaparlamentet deltar fullt ut som medlagstiftare.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Beaktandeled -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av EG-fördraget, särskilt 
artikel 175.1,

Or. en

Motivering
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Kärnsäkerhet har enligt förslaget till direktiv två syften, nämligen att skydda människors 
hälsa (”arbetstagare, allmänheten”) och att skydda miljön (”luft, vatten och mark”). 
Euratomfördraget innehåller dock ingen rättslig grund för antagande av miljölagstiftning. 
Artikel 175.1 i EG-fördraget utgör däremot en sådan grund.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Beaktandeled 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europaparlamentets 
yttrande1,

med beaktande av förfarandet i artikel 251 
i EG-fördraget1,

Or. en

Motivering

Kärnsäkerhet har enligt förslaget till direktiv två syften, nämligen att skydda människors 
hälsa (”arbetstagare, allmänheten”) och att skydda miljön (”luft, vatten och mark”). 
Euratomfördraget innehåller dock ingen rättslig grund för antagande av miljölagstiftning. 
Artikel 175.1 i EG-fördraget utgör däremot en sådan grund. Det förfarande som ska 
tillämpas enligt EG-fördraget är medbeslutandeförfarandet, vilket innebär att 
Europaparlamentet deltar fullt ut som medlagstiftare.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Adlib Express Watermark



PE420.059v01-00 6/9 PA\767037SV.doc

SV

(5) Även om det system för strålskydd som 
bygger på de gällande grundläggande 
säkerhetsnormerna ger ett gott hälsoskydd 
för allmänheten, med beaktande av nu 
gällande vetenskapliga rön på området, bör 
det kompletteras för att en hög säkerhet vid 
kärntekniska anläggningar ska kunna 
bibehållas, utvecklas och kontinuerligt 
förbättras. För att målen för hälsoskydd 
enligt artikel 2b i fördraget ska kunna 
uppnås fullständigt är det absolut 
nödvändigt att en hög säkerhetsnivå 
upprätthålls från konstruktion till 
nedläggning. Därför bör ett verkningsfullt 
skydd mot strålningsrisker vidmakthållas 
och olyckor som kan medföra strålning 
förebyggas.

(5) Även om det system för strålskydd som 
bygger på de gällande grundläggande 
säkerhetsnormerna ger ett gott hälsoskydd 
för allmänheten, med beaktande av nu 
gällande vetenskapliga rön på området, bör 
det kompletteras för att en hög säkerhet vid 
kärntekniska anläggningar ska kunna 
bibehållas, utvecklas och kontinuerligt 
förbättras. För att målen för hälsoskydd 
enligt artikel 2b i Euratomfördraget och 
den höga miljöskyddsnivå som föreskrivs i 
artikel 174.2 i EG-fördraget ska kunna 
uppnås fullständigt är det absolut 
nödvändigt att en hög säkerhetsnivå 
upprätthålls från konstruktion till 
nedläggning. Därför bör ett verkningsfullt 
skydd mot strålningsrisker vidmakthållas 
och olyckor som kan medföra strålning 
förebyggas.

Or. en

Motivering

Kärnsäkerhet har enligt förslaget till direktiv två syften, nämligen att skydda människors 
hälsa (”arbetstagare, allmänheten”) och att skydda miljön (”luft, vatten och mark”). 
Euratomfördraget innehåller dock ingen rättslig grund för antagande av miljölagstiftning. 
Artikel 175.1 i EG-fördraget utgör däremot en sådan grund. Det förfarande som ska 
tillämpas enligt EG-fördraget är medbeslutandeförfarandet, vilket innebär att 
Europaparlamentet deltar fullt ut som medlagstiftare.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(12a) I samband med uppnåendet av de 
kärnsäkerhetsmål för gemenskapen som 
anges i artikel 1.1 är det viktigt att som ett 
första steg i detta ramdirektiv fastställa de 
grundläggande skyldigheterna och 
allmänna principerna om säkerhet i 
kärntekniska anläggningar. Dessa bör i 
ett senare skede kompletteras genom 
antagande av gemensamma normer och 
kontrollmekanismer, avsedda att
utarbetas av den västeuropeiska 
sammanslutningen av kärnenergiorgan 
(WENRA) och i nära samarbete med 
expertgruppen för kärnsäkerhet och 
avfallshantering (HLG) i samråd med 
Europaparlamentet för att garantera den 
högsta säkerhetsnivån, samtidigt som 
man beaktar den senaste tekniska 
utvecklingen som kan definieras som 
”aktuell teknisk nivå”.

Or. en

Motivering

Syftet med detta förslag till ramdirektiv är att fastställa grundläggande skyldigheter och 
allmänna principer för att uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå i kärntekniska anläggningar. 
Gemensamma säkerhetsnormer som ska bygga på dessa grundläggande skyldigheter och 
allmänna principer ska antas vid en översyn av direktivet två år efter ikraftträdandet.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Syftet med detta direktiv är att 
åstadkomma kärnsäkerhet i gemenskapen 
och se till att denna säkerhet upprätthålls 
och kontinuerligt förbättras, samt att stärka 
de nationella tillsynsorganens roll.

1. Syftet med detta direktiv är att 
åstadkomma kärnsäkerhet i gemenskapen 
och se till att denna säkerhet upprätthålls 
och kontinuerligt förbättras, samt att stärka 
de nationella tillsynsorganens roll genom 
att fastställa grundläggande skyldigheter 
och allmänna principer för att garantera
en hög säkerhetsnivå i kärntekniska 
anläggningar och genom att upprätta den 
nödvändiga ramen för antagande av 
gemensamma säkerhetsnormer.

Or. en

Motivering

Syftet med detta förslag till ramdirektiv är att fastställa grundläggande skyldigheter och 
allmänna principer för att uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå i kärntekniska anläggningar. 
Gemensamma säkerhetsnormer som ska bygga på dessa grundläggande skyldigheter och 
allmänna principer ska antas vid en översyn av direktivet två år efter ikraftträdandet.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska rapportera till 
kommissionen om genomförandet av detta 
direktiv senast [tre år efter ikraftträdandet] 
och därefter vart tredje år. På grundval av 
den första rapporten ska kommissionen 
överlämna en rapport till rådet om 
framstegen vid genomförandet av 
direktivet, eventuellt åtföljd av lagförslag.

Medlemsstaterna ska rapportera till 
kommissionen om de åtgärder som de 
vidtagit för att fullgöra sina skyldigheter 
enligt direktivet samt om säkerhetsläget 
vid de kärntekniska anläggningarna på
deras territorium senast ett år efter 
ikraftträdandet och därefter varje år. 

Kommissionen ska vartannat år 
överlämna en rapport, baserad på 
medlemsstaternas rapporter, till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av direktivet och om 
kärnsäkerhetssituationen i gemenskapen.

Or. en
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Motivering

Syftet med detta förslag till ramdirektiv är att fastställa grundläggande skyldigheter och 
allmänna principer för att uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå i kärntekniska anläggningar. 
Gemensamma säkerhetsnormer som ska bygga på dessa grundläggande skyldigheter och 
allmänna principer ska antas vid en översyn av direktivet två år efter ikraftträdandet.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a

Översyn
På grundval av den första rapport 
medlemsstaterna lämnar enligt artikel 11 
ska kommissionen, senast två år efter 
ikraftträdandet, för Europaparlamentet 
och rådet lägga fram ett förslag om 
antagande av bindande säkerhetsnormer.

Dessa bindande säkerhetsnormer ska 
bygga på de säkerhetsnivåer som ska 
utarbetas av den västeuropeiska 
sammanslutningen av kärnenergiorgan 
(WENRA) i nära samarbete med 
expertgruppen för kärnsäkerhet och 
avfallshantering (HLG) och ska 
kompletteras genom fastställande av 
kontrollmekanismer för hela EU. Dessa 
krav och mekanismer ska garantera en 
hög säkerhetsnivå i enlighet med den 
senaste tekniska utvecklingen.

Or. en

Motivering

I stället för att införa en kontrollmekanism av tvivelaktigt värde för en befintlig internationell 
konvention måste man i förslaget till direktiv föreslå en mekanism för att införa och förstärka
gemensamma säkerhetsnormer med krav på att aktuell teknisk nivå eller bästa tillgängliga 
teknik, metoder och tillsynssystem införs i alla kärnanläggningar som är i drift inom EU, 
vilket också begärdes av rådet (rättsliga och inrikes frågor) i november 1998 och i Parcom-
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rekommendationen 91/4 om radioaktiva utsläpp enligt konventionen för skydd av den marina 
miljön i Nordostatlanten (Ospar).
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