
DA26.2.2002 De Europæiske Fællesskabers TidendeFÆLLES KONVENTIONom sikker behandling af brugt brændsel og radioaktivt affaldPRÆAMBELDE KONTRAHERENDE PARTER.i) som er klar over, at drift af atomreaktorer medfører brugt brændsel og radioaktivt affald, og atudnyttelse af andre former for atomteknologi også skaber radioaktivt affald;ii) som er klar over, at behandling af både brugt brændsel og radioaktivt affald stiller de samme sikker-hedskrav:iii) som kan bekræfte, at det er vigtigt for det internationale samfund at sikre, at de sikkerhedsforanstalt-ninger, som planlægges og træffes i forbindelse med behandling af brugt brændsel og radioaktivtaffald, er forsvarlige;iv) som er klar over, at det er vigtigt at underrette offentligheden om sikkerhedsproblemer i forbindelsemed behandling af brugt brændsel og radioaktivt affald;v) som ønsker at fremme effektiv nuklear sikkerhed over hele verden;vi) som kan bekræfte, at det endelige ansvar for sikker behandling af brugt brændsel og radioaktivt affaldligger hos den enkelte stat;vii) som anser det for den enkelte stats egen opgave at opstille en politik for brændselskredsløbet, såledesat nogle stater kan betragte brugt brændsel som en værdifuld ressource, der kan oparbejdes, og andrekan vælge at deponere det:viii) som mener, at brugt brændsel og radioaktivt affald, der ikke omfattes af denne konvention, fordi dethører under militær- eller forsvarsprogrammer, bør behandles i overensstemmelse med konventionenskrav;ix) som kan bekræfte, at internationalt samarbejde i form af bilaterale og multilaterale ordninger og meddenne konvention som grundlag er vigtigt for at gøre behandlingen af brugt brændsel og radioaktivtaffald mere sikker;x) som er opmærksomme på udviklingslandenes og ikke mindst de mindre udviklede landes og over-gangsøkonomilandenes behov og på behovet for at udbygge nuværende ordninger, så de kan bidragetil, at disse lande kan opnå denne konventions rettigheder og udføre dens forpligtelser;xi) som er overbeviste om, at radioaktivt affald, i den udstrækning sikker behandling af det kan betrygges,bør deponeres i den stat, hvor det er opstået, men som også er klar over, at sikker og effektivbehandling af brugt brændsel og radioaktivt affald under visse omstændigheder kan foregå pågrundlag af aftaler mellem kontraherende parter om den ene parts anvendelse af den andensanlæg, især nâr affaldet stammer fra fælles projekter;xii) som mener, at enhver stat har ret til at forbyde indførsel af brugt udenlandsk brændsel og udenlandskradioaktivt affald:xiii) som henviser til konventionen om nuklear sikkerhed (1994), konventionen om hurtig anmeldelse afkernekraftuheld (1986), konventionen om bistand i tilfælde af kernekraftuheld eller strålingsfare(1986), konventionen om fysisk beskyttelse af nukleare materialer (1980), konventionen om forhin-dring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer (ændret 1994) og andre relevanteinternationale aftaler;c s1 E/261



C 51 15/252 DADe Europæiske Fællesskabers Tidende26.2.2002xiv) som henviser til principperne i de tværinstitutionelle »grundlæggende internationale sikkerhedsstan-darder for beskyttelse mod ioniserende stråling og for strålingskilders sikkerhed« (1996), i IAEA'ssikkerhedsgrundbegreber »principper for behandling af radioaktivt affald« (1995) og i de nuværendeinternationale standarder for sikker transport af radioaktivt materiale;xv) som henviser til kapitel 22 i Agenda 21, der blev vedtaget af De Forenede Nationers konference formiljø og udvikling i Rio de janeiro i 1992, hvori det fastslås, at sikker og miljømæssigt forsvarligbehandling af radioaktivt affald er af altovervaeldende betydning;xvi) som finder det ønskeligt, at den særlige internationale kontrolordning for radioaktivt materiale iartikel l, stk. 3, i Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligtaffald og bortskaffelse heraf (1989), styrkes;ER BLEVET ENIGE 0M FØLGENDE:KAPITEL 1FORMÅL, DEFINITIONER OG ANVENDELSESOMRÅDEArtikel lFormålFormålet med denne konvention er:i)n)iii)at skabe og fastholde et højt sikkerhedsniveau i forbindelsemed behandling af brugt brændsel og radioaktivt affald ihele verden ved at udbygge de nationale ordninger og detinternationale samarbejde, herunder også relevant sikker-hedsorienteret teknisk samarbejdeat sikre effektiv beskyttelse mod mulige risici på alle trin ibehandlingen af brugt brændsel og radioaktivt affald, såenkeltpersoner, samfund og miljø nu og for fremtidenbeskyttes mod skadelige virkninger af ioniserende strålingpå en sådan måde, at den nuværende generations ønsker ogbehov opfyldes, uden at fremtidige generationers mulighedfor at opfylde deres ønsker og behov sættes over styrat forhindre strålingsulykker og afhjælpe følgerne af dem,hvis de indtræffer på noget tidspunkt under behandlingenaf brugt brændsel eller radioaktivt affald.Artikel 2DefinitionerI denne konvention forstås ved:a)»lukning« alle aktiviteters ophør nogen tid efter det brugtebrændsels eller radioaktive affalds anbringelse på depone-ringsanlægget. Det omfatter det sidste arbejde af tekniskeller anden art, som er ndvendigt for at gøre anlæggetsikker på længere sigt:»nedlukningm alle foranstaltninger, som fører til, at etnukleart anlæg, dog ikke et deponeringsanlæg, kan frigivesfra lovfaestet kontrol. Disse foranstaltninger omfatter dekon-taminerings- og afmonteringsprocesserne;»udledningerm lovlig, planlagt og kontrolleret afgivelse tilomgivelserne af flydende eller luftformigt radioaktivt mate-riale, der opstår på kontrollerede nukleare anlæg undernormal drift inden for grænser, som kontrolmyndighedenhar godkendt:ndeponering«, anbringelse af brugt brændsel eller radioaktivtaffald på et dertil beregnet anlæg uden tanke på generhver-velse:»tilladelsen en godkendelse, fuldmagt eller bevilling frakontrolmyndigheden til at udføre aktiviteter i forbindelsemed behandling af brugt brændsel eller radioaktivt affald;»nukleart anlæg«, et civilt anlæg og det dertil hørendeområde med bygninger og udstyr, hvor der fremstilles,forarbejdes, anvendes, behandles, opbevares eller deponeresradioaktivt materiale i et sådant omfang, at det er nødven-digt at træffe sikkerhedsforanstaltninger;»driftslevetid«, det tidsrum, hvori et anlæg til behandling afbrugt brændsel eller radioaktivt affald benyttes til sit formål.Hvis det drejer sig om et deponeringsanlæg, begynder tids-rummet, når brugt brændsel eller radioaktivt affald forførste gang anbringes på anlægget, og det slutter, nåranlægget lukkes:»radioaktivt affald«, luftformigt, flydende eller fast radio-aktivt materiale, som den kontraherende part eller enfysisk eller juridisk person, hvis afgørelse accepteres afden kontraherende part, ikke finder yderligere anvendelsefor, og som i sin egenskab af radioaktivt affald kontrolleresaf en kontrolmyndighed efter den kontraherende parts loveog bestemmelser:»behandling af radioaktivt affald«, alle aktiviteter, herundernedlukningsaktiviteter, i forbindelse med behandling, forbe-handling, emballering, opbevaring eller deponering afradioaktivt affald, dog ikke dets bortførsel. Også udled-ninger kan være omfattet:



26.2.2002 DA»anlæg til behandling af radioaktivt affald«, et anlæg, hvishovedformål er behandling af radioaktivt affald, herundernukleare anlæg, som er under nedlukning, men kun hvis deaf den kontraherende part benyttes som anlæg til behand-ling af radioaktivt affald;»kontrolmyndighedcg et eller flere organer, som af denkontraherende part har fået juridisk myndighed til at tagesig af sikkerhedsaspekterne i forbindelse med behandling afbrugt brændsel eller radioaktivt affald, herunder udstedelseaf tilladelser:woparbejdningu, en proces eller aktivitet, hvis formål er atudvinde radioaktive isotoper af brugt brændsel med henblikpå yderligere anvendelse:»indkapslet kilde«, radioaktivt materiale, som er permanentindkapslet i en beholder eller tæt indesluttet og i fast form,dog ikke reaktorbrændselselementer;»brugt brændsel«, nukleart brændsel, som er blevet bestråleti en reaktorkerne og permanent fjernet fra den;»behandling af brugt brændsel«, alle aktiviteter i forbindelsemed behandling eller opbevaring af brugt brændsel, dogikke dets bortførsel. Også udledninger kan være omfattet;»anlæg til behandling af brugt brændsel«, et anlæg, hvishovedformål er behandling af brugt brændsel;»bestemmelseslandm et land, hvortil grænseoverskridendeflytning planlægges eller finder sted:noprindelsesland«, et land, hvorfra grænseoverskridendeflytning planlægges eller iværksættes;ntransitland«, et andet land end oprindelses- eller bestem-melseslandet gennem hvis territorium en grænseoverskri-dende flytning planlægges eller finder sted:»opbevaringen forvaring af brugt brændsel eller radioaktivtaffald på et anlæg, der sørger for dets indeslutning, medtanke på senere generhvervelse:»grænseoverskridende flytning«, enhver transport af brugtbrændsel eller radioaktivt affald fra oprindelseslandet tilbestemmelseslandet.De Europæiske Fællesskabets Tidendec 5115/263Artikel 3Anvendelsesområde1. Denne konvention gælder sikker behandling af brugtbrændsel, som stammer fra drift af civile atomreaktorer.Brugt brændsel, der befinder sig på oparbejdningsanlæg somled i en oparbejdningsproces, omfattes ikke af denne konven-tion, medmindre den pågældende kontraherende part erklærer,at oparbejdning indgår i behandlingen af brugt brændsel.2. Konventionen omfatter også sikker behandling af radio-aktivt affald, der stammer fra civile anvendelser. Konventionengælder dog ikke affald, som kun indeholder naturligt forekom-mende radioaktivt materiale, der ikke stammer fra det nuklearebrændselskredsløb, medmindre det drejer sig om en ubrugt,indkapslet kilde, eller det af den pågældende kontraherendepart erklæres for radioaktivt affald i denne konventionsforstand.3. Konventionen gælder ikke sikker behandling af brugtbrændsel eller radioaktivt affald, der omfattes af militær- ellerforsvarsprogrammer, medmindre det af den pågældende kontra-herende part erklæres for brugt brændsel eller radioaktivt affaldi denne konventions forstand. Konventionen gælder dog sikkerbehandling af brugt brændsel og radioaktivt affald fra militær-eller forsvarsprogrammer, hvis dette materiale permanent over-føres til civile programmer og behandles inden for dem.4. Konventionen gælder også udledninger efter bestemmel-serne i artikel 4, 7, 11, 14, 24 og 26.KAPITEL 2SIKKER BEHANDLING AF BRUGT BRÆNDSELArtikel 4Almindelige sikkerhedsbestemmelserDe kontraherende parter træffer hver især alle nødvendigeforanstaltninger for at sikre, at enkeltpersoner, samfund ogmilj beskyttes i tilstrækkelig grad mod strålingsfarer på alletrin i behandlingen af brugt brændsel.Samtidig træffer de kontraherende parter alle nødvendige foran-staltninger fori) at sikre, at risikoen ved residualvarme, som opstår underbehandlingen af brugt brændsel, og bortledningen af den,behandles forsvarligt



C 51 E/264 DAii) at sikre, at dannelsen af radioaktivt affald i forbindelse medbehandling af brugt brændsel, holdes på det mindst muligei overensstemmelse med den vedtagne politik forbrændselskredsløbetiii) at tage hensyn til sammenhængen mellem de forskelligetrin i behandlingen af brugt brændseliv) at sørge for effektiv beskyttelse af enkeltpersoner, samfundog miljø ved på nationalt plan at benytte formålstjenligebeskyttelsesmetoder, som på grundlag af den nationalelovgivning er godkendt af kontrolmyndigheden og byggerpå internationalt anerkendte kriterier og standarderv) at tage hensyn til biologisk, kemisk og anden risiko iforbindelse med behandlingen af brugt brændselvi) at søge at undgå aktiviteter, hvis følger for fremtidige gene-rationer efter al sandsynlighed kan forventes at blive størreend dem, den nuværende generation anser for tilladeligevii) at søge at undgå at pålægge fremtidige generationer unød-vendige byrder.Artikel 5Nuværende anlægDe kontraherende parter træffer hver især alle ndvendigeforanstaltninger for at gennemgå sikkerheden på alle anlæg tilbehandling af brugt brændsel, som forefindes på det tidspunkt,hvor konventionen træder i kraft for den pågældende kontra-herende part, og for om nødvendigt at sikre, at alle praktiskmulige forbedringer for at øge disse anlægs sikkerhed foretages.Artikel 6Planlagte anlægs beliggenhed1. De kontraherende parter træffer hver især alle nødvendigeforanstaltninger for at sikre, at der for planlagte anlæg tilbehandling af brugt brændsel indføres og benyttes en proce-dure, hvorefteri) alle lokalitetsbestemte forhold, der kan påvirke sikkerhedeni anlæggets driftslevetid, vurderesDe Europæiske Fællesskabers Tidende26.2.2002ii) anlæggets indflydelse på enkeltpersoners, samfundets ogmiljøets sikkerhed vurderesiii) oplysninger om anlæggets sikkerhed stilles til rådighed foroffentlighedeniv) der føres samråd med kontraherende parter, som kanpåvirkes af anlæggets nære beliggenhed, og der efteranmodning overlades dem almindelige oplysninger omanlægget, så de kan bedømme dets sandsynlige følger forsikkerheden på deres territorium.2. De kontraherende parter træffer samtidig alle nødvendigeforanstaltninger for at sikre, at sådanne anlæg anbringes efterde almindelige sikkerhedsbestemmelser i artikel 4, så de ikkefår uacceptable virkninger for andre kontraherende parter.Artikel 7Anlæggets udformning og opførelseDe kontraherende parter træffer hver især alle nødvendigeforanstaltninger for at sikre, ati) der ved udformning og opførelse af anlæg til behandling afbrugt brændsel træffes passende foranstaltninger for atbegrænse eventuel strålings virkninger på enkeltpersoner,samfund og miljø, det gælder også virkninger som følgeaf udledninger eller ukontrollerede udslipii) der på udformningsstadiet tages hensyn til planudkast ogeventuelt også tekniske bestemmelser for nedlukning afanlæg til behandling af brugt brændseliii) den teknologi, der benyttes ved udformning og opførelse afanlæg til behandling af brugt brændsel, bygger på erfaring,forsøg eller analyse.Artikel 8Vurdering af anlæggets sikkerhedDe kontraherende parter træffer hver især alle nødvendigeforanstaltninger for at sikre, ati) der, før et anlæg til behandling af brugt brændsel opføres,foretages en systematisk vurdering af den sikkerheds- ogmiljørisiko, anlægget indebærer i hele sin driftslevetid



26.2.2002 DAii) der, fr et anlæg til behandling af brugt brændsel sættes idrift, udarbejdes detaljerede, ajourførte fremstillinger afsikkerheds- og miljøvurderingerne, hvis det anses fornødvendigt at supplere de vurderinger, der omtales i stk. i).Artikel 9Anlæggets driftDe kontraherende parter træffer hver især alle nødvendigeforanstaltninger for at sikre, ati) driftstilladelsen til et anlæg til behandling af brugt brændselbygger på de udvendige vurderinger i henhold til artikel 8og gøres afhængig af et indkøringsprogram, som viser, atanlægget er opført i overensstemmelse med bestemmel-serne for udformning og sikkerhedii) driftsbegrænsninger og driftsbetingelser fastsættes ogændres efter behov på grundlag af forsøg, driftsmæssigeerfaringer og vurderingerne i artikel 8iii) drift, vedligeholdelse, overvågning, inspektion og afprøv-ning af anlæg til behandling af brugt brændsel sker efterfastlagte procedureriv) anlæg til behandling af brugt brændsel kan få tekniskbistand på alle sikkerhedsområder i hele deres driftslevetidv) tilladelsens indehaver i tide indberetter hændelser, somberører sikkerheden, til kontrolmyndighedenvi) der udarbejdes programmer for indsamling og analyse afrelevante driftserfaringer, og at væsentlige resultater tagestil følgevii) der på grundlag af oplysninger om anlægget til behandlingaf brugt brændsel, indsamlet i hele dets driftslevetid, udar-bejdes nedlukningsplaner, som ajourføres efter behov oggennemgås af kontrolmyndigheden.Artikel 10Deponering af brugt brændsell-lvis en kontraherende part har afsat brugt brændsel til depo-nering efter sin egen lovgivning, skal deponeringen være i over-ensstemmelse med bestemmelserne for deponering af radio-aktivt affald i kapitel 3.De Europæiske Fællesskabers Tidendec s1 13/255KAPITEL 3SXKKER BEHANDLING AF RADXOAKTIVT AFFALDArtikel 11Almindelige sikkerhedsbestemmelserDe kontraherende parter træffer hver især alle nødvendigebestemmelser for at sikre, at enkeltpersoner, samfund ogmiljø beskyttes i tilstrækkelig grad mod strålings- og andrefarer på alle trin i behandlingen af radioaktivt affald.Samtidig træffer de kontraherende parter alle nødvendige foran-staltninger fori) at sikre, at risikoen ved residualvarme, som opstår underbehandlingen af radioaktivt affald, og bortledningen af den,behandles forsvarligtii) at sikre, at dannelsen af radioaktivt affald holdes på detmindst muligeiii) at tage hensyn til sammenhængen mellem de forskelligetrin i behandlingen af radioaktivt affaldiv) at sørge for effektiv beskyttelse af enkeltpersoner, samfundog miljø ved på nationalt plan at benytte formålstienligebeskyttelsesmetoder, som på grundlag af den nationalelovgivning er godkendt af kontrolmyndigheden og byggerpå internationalt anerkendte kriterier og standarderv) at tage hensyn til biologisk, kemisk og anden risiko iforbindelse med behandlingen af brugt brændselvi) at søge at undgå aktiviteter, hvis følger for fremtidige gene-rationer efter al sandsynlighed kan forventes at blive størreend dem, den nuværende generation anser for tilladeligevii) at søge at undgå at pålægge fremtidige generationer unød-vendige byrder.Artikel 12Nuværende anlæg og tidligere praksisDe kontraherende parter træffer til sin tid hver isaer allenødvendige foranstaltninger fori) at gennemgå sikkerheden på alle anlæg til behandling afradioaktivt affald, som forefindes på det tidspunkt, hvorkonventionen træder i kraft for den pågældende kontra-herende part, og om nødvendigt for at sikre, at alle praktiskmulige forbedringer for at øge disse anlægs sikkerhed fore-tages



c 51 E/266 DAii) at gennemgå følgerne af tidligere praksis for at afgøre, omder er behov for indgreb af hensyn til strålingsbeskyttelsenud fra den betragtning, at begrænsning af skader vedbegrænsning af dosis br være tilstrækkeligt til at begrundede ulemper og omkostninger, herunder også samfundsmæs-sige omkostninger, indgrebet medfører.Artikel 13Planlagte anlægs beliggenhedl. De kontraherende parter træffer hver især alle nødvendigeforanstaltninger for at sikre, at der for planlagte anlæg tilbehandling af radioaktivt affald indføres og benyttes en proce-dure, hvorefteri) alle lokalitetsbestemte forhold, der kan påvirke sikkerhedenpå anlægget i dets driftslevetid og på deponeringsanlæggetefter dets lukning, vurderesii) anlæggets mulige indflydelse på enkeltpersoners, samfun-dets og miljøets sikkerhed, herunder de lokale forholdsmulige udvikling på deponeringsanlægget efter detslukning, vurderesiii) oplysninger om anlæggets sikkerhed stilles til rådighed foroffentlighedeniv) der føres samråd med kontraherende parter, som kanpåvirkes af anlæggets nære beliggenhed, og der efteranmodning overlades dem almindelige oplysninger omanlægget, så de kan bedømme dets sandsynlige følger forsikkerheden på deres territorium.2. De kontraherende parter træffer samtidig alle nødvendigeforanstaltninger for at sikre, at sådanne anlæg anbringes efterde almindelige sikkerhedsbestemmelser i artikel 11, så de ikkefår uacceptable virkninger for andre kontraherende parter.Artikel 14Anlæggets udformning og opførelseDe kontraherende parter træffer hver især alle ndvendigeforanstaltninger for at sikre, ati) der ved udformning og opførelse af anlæg til behandling afradioaktivt affald træffes passende foranstaltninger for atbegrænse eventuel strålings virkninger på enkeltpersoner,samfund og miljø, det gælder også virkninger som følgeaf udledninger og ukontrollerede udslipii) der på udformningsstadiet tages hensyn til planudkast ogeventuelt også tekniske bestemmelser for nedlukning afDe Europæiske Fællesskabers Tidende26.2.2002anlæg til behandling af radioaktivt affald, der ikke benyttessom deponeringsanlægiii) der på udformningsstadiet udarbejdes tekniske bestem-melser for lukning af deponeringsanlægiv) den teknologi, der benyttes ved udformning og opførelse afanlæg til behandling af radioaktivt affald, bygger på erfa-ring, forsøg eller analyse.Artikel 15Vurdering af anlæggets sikkerhedDe kontraherende parter træffer hver især alle nødvendigeforanstaltninger for at sikre, ati) der, før et anlæg til behandling af radioaktivt affald opføres,foretages en systematisk vurdering af den sikkerheds- ogmiljørisiko, anlægget indebærer i hele sin driftslevetidii) der, før et deponeringsanlæg opføres, foretages en systema-tisk vurdering af sikkerheds- og miljørisikoen i tidsrummetefter lukningen, og at resultatet vurderes på grundlag af dekriterier, kontrolmyndighcden har opstilletiii) der, før et anlæg til behandling af radioaktivt affald sættes idrift, udarbejdes detaljerede, ajourførte fremstillinger afsikkerheds- og miljøvurderingerne, hvis det anses fornødvendigt at supplere de vurderinger, der omtales i stk, i).Artikel 16Anlæggets driftDe kontraherende parter træffer hver især alle nødvendigeforanstaltninger for at sikre, ati) driftstilladelsen til et anlæg til behandling af radioaktivtaffald bygger på de nødvendige vurderinger i henhold tilartikel 15 og gøres afhængig af et indkøringsprogram,som viser, at anlægget er opført i overensstemmelse medbestemmelserne for udformning og sikkerhedii) driftsbegrænsninger og driftsbetingelser fastsættes ogændres efter behov på grundlag af forsøg, driftsmæssigeerfaringer og vurderingerne i artikel 15iii) drift, vedligeholdelse, overvågning, inspektion og afprøv-ning af anlæg til behandling af radioaktivt affald sker efterfastlagte procedurer. For deponeringsanlægs vedkom-mende benyttes de derved opnåede resultater til kontrolog korrektion af tidligere antagelser 0g til ajourføring afde vurderinger, der i henhold til artikel 15 foretages itidsrummet efter lukningen



26.2.2002 DAiv) anlæg til behandling af radioaktivt affald kan få tekniskbistand på alle sikkerhedsområder i hele deres driftslevetidv) der benyttes procedurer for karakterisering og udskillelseaf radioaktivt affaldvi) tilladelsens indehaver i tide indberettet hændelser, somberører sikkerheden, til kontrolmyndighedenvii) der udarbejdes programmer for indsamling og analyse afrelevante driftserfaringer, og at væsentlige resultater tagestil følgeviii) der på grundlag af oplysninger om anlæg til behandling afradioaktivt affald, der ikke benyttes til deponeringindsamlet i hele deres driftslevetid, udarbejdes nedluk-ningsplaner, som ajourføres efter behov og gennemgås afkontrolmyndighedenix) der på grundlag af oplysninger om deponeringsanlæg frahele deres driftslevetid udarbejdes lukningsplaner, somajourføres efter behov og gennemgås af kontrolmyndig-heden.Artikel 17Institutionelle foranstaltninger efter lukningenNår et deponeringsanlæg lukkes, træffer de kontraherendeparter hver især alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, ati) alle rapporter 0m anlæggets beliggenhed, udformning ogbeholdninger, som kontrolmyndigheden har forlangt,bevaresii) aktiv eller passiv institutionel kontrol, f.eks. overvågningeller adgangsbegrænsning, foretages, hvis det er nødvendigtogiii) der foretages de nødvendige indgreb, hvis der under aktivinstitutionel kontrol påvises et uforudset udslip af radio-aktivt materiale til omgivelserne.KAPITEL 4ALMINDELKGE SIKKERHEDSBESTEMMELSERArtikel 18GennemførelsesforanstaltningerDe kontraherende parter træffer i henhold til deres egen lovgiv-ning hver især de nødvendige lovgivningsmæssige, administra-De Europæiske Fællesskabers Tidendec s1 15/257tive og andre foranstaltninger for at opfylde de forpligtelser,denne konvention pålægger dem.Artikel 19LovgivningI. De kontraherende parter indfører og opretholder hverisær en lovgivning for sikker behandling af brugt brændselog radioaktivt affald.2. Denne lovgivning skal indeholde bestemmelser om:i) indførelse af nationale sikkerhedsforskrifter og regler forstrålingsbeskyttelseii) en ordning for udstedelse af tilladelse til behandling afbrugt brændsel og radioaktivt affaldiii) en ordning for forbud mod at drive anlæg til behandling afbrugt brændsel eller radioaktivt affald uden tilladelseiv) en ordning for fyldestgørende institutionel kontrol,lovpligtig inspektion og dokumentation og rapporteringv) håndhævelse af gældende regler og af tilladelsens betingelservi) en klar ansvarsfordeling mellem de organer, som inddragesi behandlingen af brugt brændsel og radioaktivt affald på deforskellige trin.3. Når de kontraherende parter overvejer at behandle radio-aktivt materiale som radioaktivt affald, skal de tage tilstrække-ligt hensyn til denne konventions målsætninger.Artikel 20Kontrolmyndighedenl. De kontraherende parter opretter eller udpeger hver isæren kontrolmyndighed, som skal udføre den lovgivning, deromtales i artikel 19, og udstyres med tilstrækkelig myndighed,kompetence og finansielle og menneskelige ressourcer til atkunne udføre sine opgaver,2. De kontraherende parter træffer i henhold til deres egenlovgivning alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, atkontrolfunktionen reelt er uafhængig af opgaver, som inddragerandre organer i behandlingen af brugt brændsel eller radio-aktivt affald og forskrifterne for det.



c 515/253 DAArtikel 21Tilladelsesindehaverens ansvarl. De kontraherende parter sikrer hver især, at hoved-ansvaret for en sikker behandling af brugt brændsel eller radio-aktivt affald ligger hos den pågældende tilladelsesindehaver, ogtræffer hver især de nødvendige foranstaltninger for at sikre, atalle tilladelsesindehavere opfylder deres forpligtelser.2. Hvis der ikke findes nogen tilladelsesindehaver eller andenansvarlig, ligger ansvaret hos den kontraherende part, der harden juridiske myndighed over det brugte brændsel eller detradioaktive affald.Artikel 22Menneskelige og finansielle ressourcerDe kontraherende parter træffer hver især alle nødvendigeforanstaltninger for at sikre, ati) anlæg til behandling af brugt brændsel og radioaktivt affaldkan disponere over kvalificeret personale til sikkerhedsbeto-nede opgaver i hele deres driftslevetidii) anlæg til behandling af brugt brændsel og radioaktivt affaldkan disponere over tilstrækkelige finansielle midler til atopretholde sikkerheden i hele deres driftslevetid og garan-tere nedlukningiii) der afsættes tilstrækkelige finansielle midler til, at de rele-vante institutionelle kontrol- og overvågningsordninger kanvidereføres i det tidsrum, som anses for nødvendigt efterlukningen af deponeringsanlæg.Artikel 23KvalitetssikringDe kontraherende parter træffer hver især alle nødvendigeforanstaltninger for at sikre, at der indføres tilstrækkelige kvali-tetssikringsprogrammer for sikker behandling af brugt brændselog radioaktivt affald, og at de benyttes.Artikel 24Strålingsbeskyttelse under driftenl. De kontraherende parter træffer hver især alle nødvendigeforanstaltninger for, at det på anlæg til behandling af brugtbrændsel eller radioaktivt affald i hele deres driftslevetidsikres, ati) de ansattes og offentlighedens udsættelse for stråling fraanlægget holdes på så lavt et niveau, som det underDe Europæiske Fællesskabets Tidende26.2.2002hensyntagen til de økonomiske og samfundsmæssigeforhold er praktisk muligtii) ingen enkeltpersoner under normale forhold udsættes forstrålingscloser, der overskrider nationale dosisgrænser, sombygger på internationalt anerkendte standarder for strå-lingsbeskyttelse ogiii) der træffes foranstaltninger for at forhindre uforudsete ogukontrollerede udslip af radioaktivt materiale til omgivel-serne.2. De kontraherende parter træffer hver især alle nødvendigeforanstaltninger for at sikre, at udledningerne begrænses,i) så udsættelse for stråling holdes på så lavt et niveau, somdet under hensyntagen til de økonomiske og samfundsmæs-sige forhold er praktisk muligt ogii) så ingen enkeltpersoner under normale forhold udsættes forstrålingsdoser, der overskrider nationale dosisgrænser, sombygger på internationalt anerkendte standarder for strålings-beskyttelse.3. De kontraherende parter træffer hver især alle nødvendigeforanstaltninger for at sikre, at der, hvis der i et nukleart anlægsdriftslevetid sker et uforudset eller ukontrolleret udslip af radio-aktivt materiale til miljøet, træffes tilstrækkelige modforanstalt-ninger til at bekæmpe udslippet og afhjælpe dets virkninger.Artikel 25Katastrofeberedskab1. De kontraherende parter sikrer hver især, at anlæg tilbehandling af brugt brændsel eller radioaktivt affald både førog under driften har tilstrækkelige beredskabsplaner for selveanlægget og om nødvendigt også for dets omgivelser. Disseberedskabsplaner afprøves med passende mellemrum.2. De kontraherende parter træffer hver især alle nødvendigeforanstaltninger for at opstille og afprøve beredskabsplaner forderes territorium, hvis der er risiko for, at territorier berøres afen strålingsulykke på et anlæg til behandling af brugt brændseleller radioaktivt affald i dets nærhed.Artikel 26NedlukningDe kontraherende parter træffer hver især alle nødvendigeforanstaltninger for at sikre betryggende nedlukning af nukleareanlæg. Disse foranstaltninger skal sikre, ati) kvalificeret personale og tilstrækkelige finansielle midler stårtil rådighed



26.2.2002 DAii) bestemmelserne i artikel 24 om strålingsbeskyttelse underdriften, udledninger og uforudsete og ukontrollerede udslipfølgesiii) bestemmelserne i artikel 25 om katastrofeberedskab følges98iv) datamateriale, som har betydning for nedlukningen, opbe-VZWCS.KAPITEL 5FORSKELLIGE BESTEMMELSERArtikel 27Grænseoverskridende flytning1. Kontraherende parter, som foretager en grænseoverskri-dende flytning, træffer alle ndvendige foranstaltninger for atsikre, at flytningen sker i overensstemmelse med dennekonventions og andre bindende internationale aftalers bestem-melser.Der indebærer samtidig, ati) den kontraherende part, som er oprindelsesland, træffer allendvendige foranstaltninger for at sikre, at den grænseover-skridende flytning er godkendt og kun finder sted efteranmeldelse til bestemmelseslandet og med dets samtykkeii) grænseoverskridende flytning gennem transitlande følger deinternationale bestemmelser, som gælder for det særligetransportmiddel, der benyttesiii) den kontraherende part, som er bestemmelsesland, kunindvilger i grænseoverskridende flytning, hvis den har denadministrative og tekniske kapacitet og det lovgivningsmæs-sige grundlag, der kræves for at kunne behandle brugtbrændsel eller radioaktivt affald i overensstemmelse meddenne konventioniv) den kontraherende part, som er oprindelsesland, kungodkender en grænseoverskridende flytning, hvis den pågrundlag af bestemmelseslandets indvilgelse kan godtgøre,at kravene i pkt. iii) er opfyldt, inden flytningen finder stedv) den kontraherende part, som er oprindelsesland, træffer allenødvendige foranstaltninger for at tillade tilbageførsel til sitterritorium, hvis en grænseoverskridende flytning ikke kanfuldføres i overensstemmelse med denne artikel, medmindreder kan træffes en anden sikker ordning.2. De kontraherende parter tillader ikke, at deres brugtebrændsel eller radioaktive affald sendes til opbevaring ellerdeponering på bestemmelsessteder, som ligger syd for 60 "ssydlig bredde.De Europæiske Fællesskabers TidendeC 51E/2693. Intet i denne konvention er til hindring for:i) at skibe og fly fra alle stater kan udnytte rettigheder ogfriheder, som er fastsat i forbindelse med hav- eller flodsej-lads og Iuftfart i international retii) at en kontraherende part, som modtager eksporteret radio-aktivt affald til oparbejdning, kan tilbagesende eller træffeforanstaltninger til at tilbagesende det radioaktive affald ogandre produkter fra det til oprindelseslandet efter oparbejd-ningeniii) at en kontraherende part kan eksportere sit brugte brændselmed henblik på oparbejdningiv) at en kontraherende part, som modtager eksporteret brugtbrændsel til oparbejdning, kan tilbagesende eller træffeforanstaltninger til at tilbagesende det radioaktive affaldog andre produkter, som skyldes oparbeidningen, til oprin-delseslandet.Artikel 28Ubrugre indkapslede kilder1. De kontraherende parter træffer på grundlag af deresegen lovgivning hver især alle nødvendige foranstaltninger forat sikre, at besiddelse, genbehandling eller deponering afubrugte indkapslede kilder omgives af betryggende sikkerhed.2. De kontraherende parter tillader, at ubrugte indkapsledekilder kan vende tilbage til deres territorium, når de pågrundlag af deres egen lovgivning har accepteret, at deubrugte indkapslede kilder kan sendes tilbage til en producent,som er i stand til at tage dem i forvaring.KAPlTEL 6MØDER MELLEM DE KONTRAHERENDE PARTERArtikel 29Indledende møde1. De kontraherende parter afholder et indledende mødesenest seks måneder efter denne konventions ikrafttrædelses-tidspunkt2. På dette mødei) fastsætter de kontraherende parter tidspunktet for det førsteaf de rapportbehandlingsmøder, der omtales i artikel 30.Dette rapportbehandlingsmøde afholdes snarest muligt, dvs.senest 30 måneder efter denne konventions ikrafttrædelses-tidspunkt



C 51 5/270 DAii) udarbejder de kontraherende parter forretningsorden ogfinansieringsbestemmelser, som de vedtager ved konsensusiii) opstiller de kontraherende parter i overensstemmelse medforretningsordenena) retningslinjer for udarbejdelse og udformning af denationale rapporter, der skal indsendes i henhold tilartikel 32b) tidspunktet for disse rapporters indsendelsec) proceduren for rapporternes behandling.3. Enhver stat eller regional organisation med integrations-eller andre formål, som ratificerer, accepterer, godkender,tiltræder eller stadfæster denne konvention, kan, selv omkonventionen for dens vedkommende endnu ikke er trådt ikraft, deltage i det indledende møde, som om den var part ikonventionen.Artikel 30Rapportbehandlingsmøder1. De kontraherende parter afholder møder for at behandlede rapporter, der indsendes i henhold til artikel 32.2. På disse møderi) fastsætter de kontraherende parter tidspunktet for det næstemøde, dog må der højst gå tre år mellem hvert mødeii) kan de kontraherende parter behandle de ordninger, som ertruffet i henhold til artikel 29, stk. 2, og vedtage ændringerved konsensus, medmindre andet er fastsat i forretnings-ordenen. De kan også ved konsensus ændre forretnings-ordenen og finansieringsbestemmelserne.3. På rapportbehandlingsmøderne skal de kontraherendeparter hver isaer have rimelig lejlighed til at drøfte de rapporter,de øvrige kontraherende parter har indsendt, og søge demklarlagt.Artikel 31Ekstraordinære møderDer afholdes ekstraordinært møde mellem de kontraherendeparteri) hvis det på et møde vedtages af et flertal af de tilstedevæ-rende, stemmeafgivende kontraherende parter hvis en af dekontraherende parter skriftligt anmoder om det; ellerDe Europæiske Fællesskabers Tidende26.2.2002ii) mødet finder da sted senest seks måneder efter det tids-punkt, hvor de kontraherende parter er blevet underrettetom denne anmodning, og sekretariatet (jf. artikel 37), harfået meddelelse om, at den støttes af et flertal af de kontra-herende parter.Artikel 32Rapportaflæggelse1. l overensstemmelse med artikel 30 indsender de enkeltekontraherende parter en national rapport til hvert rapportbe-handlingsmøde mellem de kontraherende parter. Dennerapport skal behandle de foranstaltninger, som er blevettruffet for at opfylde konventionens enkelte krav. Den skaldesuden gøre rede for den pågældende kontraherende partsi) politik for behandling af brugt brændselii) praksis i forbindelse med behandling af brugt brændseliii) politik for behandling af radioaktivt affaldiv) praksis i forbindelse med behandling af radioaktivt affaldv) kriterier for bestemmelse og klassificering af radioaktivtaffald.2. Rapporten skal endvidere indeholdei) en liste over anlæg, som behandler brugt brændsel, og somomfattes af denne konvention, deres beliggenhed, hoved-formål og væsentligste karakteristikaii) en opgørelse over brugt brændsel, som omfattes af dennekonvention, 0g som dels er under opbevaring, dels blevetdeponeret. Opgørelsen skal indeholde en beskrivelse afmaterialet med foreliggende oplysninger om dets masseog samlede aktivitetiii) en liste over anlæg, som behandler radioaktivt affald, ogsom omfattes af denne konvention, deres beliggenhed,hovedformål og væsentligste karakteristikaiv) en opgørelse over radioaktivt affald, der omfattes af dennekonvention, og soma) opbevares på anlæg til behandling af radioaktivt affaldog anlæg, der indgår i det nukleare brændselskredsløbb) er blevet deponeret ellerc) skyldes tidligere praksis.Opgørelsen skal indeholde en beskrivelse af materialet ogandre relevante oplysninger som volumen eller masse, akti-vitet og specifikke radionuldider



26.2.2002 DAv) en liste over nukleare anlæg, som er under nedlukning, ognedlukningsaktiviteternes status på disse anlæg.Artikel 33Mødedeltagelse1. De kontraherende parter deltager i de kontraherendeparters møder, hvor de hver isaer repræsenteres af en delegeretog af stedfortrædere, eksperter og rådgivere efter behov.2. De kontraherende parter kan ved konsensus indbydeenhver mellemstatslig organisation med kompetence inden forde områder, konventionen omfatter, til at overvære møder ellersærlige samlinger som observatør. Observatørerne skal påforhånd skriftligt acceptere bestemmelserne i artikel 36.Artikel 34MødeberetningDe kontraherende parter vedtager ved konsensus et dokument,som henvendes til offentligheden, hvori der gres rede for deemner, som er blevet drftet, og de konklusioner, som er nåetpå de kontraherende parters møder,Artikel 35Sprogl. De kontraherende parters mødesprog er arabisk, engelsk,fransk, kinesisk, russisk og spansk, medmindre andet er fastsat iforretningsordenen.2. De rapporter, der indsendes i henhold til artikel 22, udar-bejdes på den pågældende kontraherende parts nationale sprogeller på et vedtaget fællessprog, som fastsættes i forretnings-ordenen. Udarbejdes rapporten på et andet sprog end fælles-sproget, vedlægger den pågældende kontraherende part enoversættelse til fællessproget.3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 sørger sekretariatet modvederlag for, at rapporter, der indsendes på andre mødesprog,oversættes til fællessproget.Artikel 36Fortrolighed1. Denne konventions bestemmelser berører ikke de kontra-herende parters rettigheder og forpligtelser til i henhold tilDe Europæiske Fællesskabers TidendeC 51 12/271deres egen lovgivning at beskytte oplysninger mod at kommetil uvedkommendes kendskab. I denne artikel forstås ved»oplysninger« bl.a. oplysninger, som drejer sig om nationalsikkerhed eller fysisk beskyttelse af nukleart materiale, oplys›ninger, som beskyttes af intellektuelle ejendomsrettigheder ellerindustriel eller erhvervsmæssig fortrolighed, samt personligeoplysninger.2. Når en kontraherende part på grundlag af denne konven-tion videregiver oplysninger, den betragter som beskyttede ioverensstemmelse med stk. 1, må disse oplysninger kunbenyttes til det formål, de er blevet stillet til rådighed for, ogderes fortrolige karakter skal respekteres.3. Når det gælder oplysninger om brugt brændsel ellerradioaktivt affald, som i kraft af artikel 3, stk. 3, omfattes afdenne konvention, berører konventionens bestemmelser ikkede kontraherende parters ret til selv at afgøre:i) om disse oplysninger skal betragtes som hemmelige eller påanden måde beskyttes mod videregivelseii) om oplysninger af den i pkt. i) nævnte art skal videregivespå grundlag af denne konvention ogiii) hvilke fortrolighedsbetingelser der skal knyttes til disseoplysninger, hvis de videregives på grundlag af dennekonvention.4. Drøftelserne på de møder, der afholdes i henhold tilartikel 30 for at behandle de nationale rapporter, er fortrolige.Artikel 37Sekretariat1. Den Internationale Atomenergiorganisation (i detfølgende benævnt »organisationend varetager sekretariatsopga-verne i forbindelse med de kontraherende parters møder.2. Sekretariatsopgaverne består ii) at indkalde til de i artikel 29, 30 og 31 omtalte mødermellem de kontraherende parter, forberede dem og assistereved demii) at sende de kontraherende parter de oplysninger, sommodtages eller udarbejdes i overensstemmelse med dennekonvention.Organisationens udgifter til udførelse af de i pkt. i) og ii)nævnte opgaver afholdes af organisationen selv over densnormale budget.



c 51 E/272 DA3. De kontraherende parter kan ved konsensus anmodeorganisationen 0m at bistå de kontraherende parters møderpå andre måder. Organisationen kan yde denne bistand, hvisdet kan ske inden for rammerne af dens program og normalebudget. Er dette ikke muligt, kan organisationen kun værebehjælpelig i så henseende, hvis der skaffes frivillige midlerfra andre kilder.KAPITEL 7AFSLUTTENDE OG ANDRE BESTEMMELSERArtikel 38Bilæggelse af uoverensstemmelserOpstår der uoverensstemmelse om denne konventions fortolk-ning eller anvendelse mellem to eller flere kontraherendeparter, fører de samråd med hinanden på et af de kontra-herende parters møder for at få uoverensstemmelsen bilagt.Fører samrådet ikke til noget resultat, kan den internationalerets mæglings- og voldgiftsotdninger, herunder gældende reglerog praksis i IAEA, benyttes.Artikel 39Underskrift, ratiñcering, accept, godkendelse, tiltrædelse1. Denne konvention kan underskrives af alle stater i orga-nisationens hovedsæde i Wien fra den 29. september 1997 tilsin ikrafttrædelse.2. Konventionen forudsætter de underskrivende staters rati-ficering, accept eller godkendelse.3. Efter sin ikrafttrædelse kan konventionen tiltrædes af allestater.4. i) Denne konvention kan efter stadfæstelse eller tiltrædelseunderskrives af regionale organisationer med integra-tions- eller andre formål, hvis disse organisationerbestår af selvstændige stater og har kompetence til atforhandle, indgå og anvende internationale aftaler på deområder, konventionen omfatter.ii) Inden for deres kompetenceområde udøver og opfyldersådanne organisationer på egne vegne de rettigheder ogforpligtelser, som konventionen giver kontraherendestater.iii) Når en sådan organisation bliver part i konventionen,sender den depositaren (jf artikel 43) en erklæring, somopregner dens medlemsstater og angiver, hvilke afDe Europæiske Fællesskabets Tidende26.2.2002konventionens artikler den omfattes af, og hvilkenkompetence den har på det område, disse artiklergælder.iv) En sådan organisation har ingen stemmer ud over dem,der tildeles dens medlemsstater.5. Ratificerings-, aecepterings-, godkendelses-, tiltraedelses-eller stadfaestelsesinstrumenterne deponeres hos depositaren.Artikel 40Ikrafttrædelsel. Denne konvention træder i kraft på den halvfemsinds-tyvende dag efter tidspunktet for det 25. ratificerings-, accep-terings- eller godkendelseinstruments deponering hos deposi-taren, idet IS af disse 25 instrumenter skal være afleveret afstater med af et Virksomt atomkraftværk.2. For stater eller regionale organisationer med integrations-eller andre formål, der ratificerer, accepterer, godkender,tiltræder eller stadfæster denne konvention efter tidspunktetfor deponering af det sidste instrument, som kræves for atopfylde betingelserne i stk. 1, træder konventionen i kraft påden halvfemsindstyvende dag efter tidspunktet for denpågældende stats eller organisations aflevering af det relevanteinstrument hos depositaren.Artikel 41Ændring af konventionen1. Enhver kontraherende part kan foreslå ændring afkonventionen. Ændringsforslag drøftes på et rapportbehand-lingsmøde eller et ekstraordinært møde.2. Teksten til ændringsforslag og begrundelsen for demsendes til depositaren, der videresender forslaget til de kontra-herende parter senest 90 dage før det møde, hvor forslaget skalbehandles. Bemærkninger, som modtages til et sådant forslag,rundsendes af depositaren til de kontraherende parter.3. De kontraherende parter afgør efter behandling afændringsforslaget, om det skal vedtages ved konsensus, ellerom det, på grund af manglende enighed, skal forelægges endiplomatisk konference. En beslutning om at forelæggeændringsforslag for en diplomatisk konference kraever afstem-ning med to tredjedeles flertal blandt de tilstedeværende, stem-meafgivende kontraherende parter, dog skal mindst halvdelenaf de kontraherende parter være til stede på afstemningstids-punktet.



26.2.2002 DA4. Den diplomatiske konference, som skal behandle ogvedtage ændringer til cenne konvention, sammenkaldes afdepositarcn og afholdes senest et år efter, at der er truffetbeslutning herom i overensstemmelse med denne artikels stk.3. Den diplomatiske konference søger på enhver måde at sikre,at ændringsforslagene vedtages ved konsensus. Er dette ikkemuligt, vedtages de med to tredjedeles flertal blandt alle kontra-herende parter.5. Ændringer af denne konvention, som vedtages i overens-stemmelse med stk. 3 og 4, ratificeres, accepteres, godkendeseller stadfæstes af de kontraherende parter og træder i kraft forde kontraherende parter, der har ratificeret, accepteret,godkendt eller stadfæstet dem, på den halvfemsindstyvendedag efter depositarens modtagelse af de relevante instrumenterfra mindst to tredjedele af de kontraherende parter. For enkontraherende part, som ratificerer, accepterer, godkendereller stadfæster de pågældende ændringer på et senere tids-punkt, træder de i kraft på den halvfemsindstyvende dag eftertidspunktet for den pågældende kontraherende parts depone-ring af de relevante instrumenter.Artikel 42Opsigelse1. Enhver kontraherende part kan opsige denne konventionved skriftlig henvendelse til depositaren.2. Opsigelsen træder i kraft et år efter tidspunktet for depo-sitarens modtagelse af henvendelsen eller på et senere tids-punkt, som er angivet i den.De Europæiske Fællesskabers Tidendec s1 12/273Artikel 43Depositar1. Organisationens generaldirektør er depositar for dennekonvention.2. Depositaren underretter de kontraherende parter omi) konventionens underskrivelse og deponeringen af ratifice-rings-, accepterings-, godkendelses-, tiltraedelses- ellerstadfæstelsesinstrumenter i overensstemmelse med artikel 39ii) tidspunktet for konventionens ikrafttrædelse i overensstem-melse med artikel 40iii) meddelelser om opsigelse af konventionen og tidspunktetfor dem i overensstemmelse med artikel 42iv) ændringsforslag til konventionen, som forelægges af dekontraherende parter, ændringer, som vedtages af den rele-vante diplomatiske konference eller på de kontraherendeparters møder og tidspunktet for deres ikrafttrædelse i over-ensstemmelse med artikel 41.Artikel 44Gyldige teksterDenne konventions original, hvis arabiske, engelske, franske,kinesiske, russiske og spanske tekst alle har samme gyldighed,deponeres hos depositaren, som sender bekræftede kopier afden til de kontraherende parter.Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.Udfærdiget i Wien den femte september nittenhundredeogsyvoghalvfems.


