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KÄRNENERGI

För närvarande produceras omkring en tredjedel av den elektricitet och fjorton procent av
den energi som konsumeras inom EU av kärnkraftverk. Kärnenergi är ett koldioxidsnålt
alternativ till fossila bränslen och utgör en mycket viktig del av energimixen för många
medlemsstater. Efter katastrofen i Tjernobyl 1986 och kärnkraftskatastrofen i Fukushima
i Japan 2011 har emellertid kärnenergin blivit mycket kontroversiell. Tysklands beslut att
frångå kärnkraft senast 2020, tillsammans med att två belgiska reaktorer tillfälligt tagits ur
drift sedan man upptäckt sprickor i reaktorkärlen, har skapat ett ökat tryck på att kärnkraften
ska avskaffas i Europa. Men det är medlemsstaterna själva som ensamma ansvarar för om de
ska använda kärnkraft eller inte. Trots allt görs det på EU-nivå nu större ansträngningar för
att höja säkerhetsnormerna för kärnkraftverk och se till att kärnavfall hanteras och deponeras
på säkert sätt.

RÄTTSLIG GRUND

Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget),
artiklarna 40–52 (investeringar, gemensamma företag och försörjning) och 92–99 (den
gemensamma marknaden på kärnenergiområdet).

MÅL

I sin strävan att hantera den allmänna bristen på ”konventionell” energi på 1950-talet såg
de sex grundarstaterna kärnenergin som ett sätt att bli självförsörjande med energi. Eftersom
enskilda länder inte på egen hand kunde stå för kostnaderna för att investera i kärnenergi gick
grundarstaterna samman för att skapa Europeiska atomenergigemenskapen. De allmänna målen
för Euratomfördraget är att bidra till att utforma och utveckla Europas kärnenergiindustrier,
så att alla medlemsstater kan dra nytta av atomenergins utveckling, samt att garantera
försörjningstryggheten. Samtidigt garanterar fördraget höga säkerhetsnormer för allmänheten
och förhindrar att kärnmaterial som huvudsakligen är avsett för civil användning används
militärt. Euratoms befogenheter begränsas till fredlig civil användning av kärnenergi.

RESULTAT

A. Strålskydd
Exponering för joniserande strålning är en allvarlig fara för människors hälsa (både
för allmänheten och för arbetstagare inom hälso- och sjukvården, industrin och den
nukleära sektorn), liksom för miljön. EU har under tidens lopp antagit ett lappverk av
strålskyddslagstiftning, som på senaste tiden uppdaterats och förenklats. Uppdateringen
behövdes eftersom gällande lagstiftning inte fullständigt återspeglade vetenskapens framsteg
och inte heller var konsekvent. En annan orsak var att frågorna om naturliga strålningskällor
och om miljöskydd inte fullständigt tagits upp i lagstiftningen. I rådets direktiv 96/29/Euratom
av den 13 maj 1996 fastställdes grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas
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och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning. I maj
2012 offentliggjorde kommissionen ett förslag till ett nytt direktiv om uppdatering av de
grundläggande säkerhetsnormerna (KOM(2012)0242), vilket rådet antog vid utgången av
2013 efter samråd med parlamentet[1]. Där förenklas unionslagstiftningen och införs bindande
krav för skyddet mot radon inomhus samt för användningen av byggmaterial och för
miljökonsekvensbedömningar av radioaktiva utsläpp från kärntekniska anläggningar. I mars
2012 lade kommissionen fram förslag till ett särdirektiv om övervakning av radioaktiva ämnen
i dricksvatten (KOM(2012)0147) och detta förslag antogs också av rådet 2013, efter att ha
godkänts av parlamentet[2].
Rådets förordning ”om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en
kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation”, som föreslogs av kommissionen 2010
(KOM(2010)0184) väntar ännu på ett slutligt beslut. Parlamentet har godkänt en ändrad version
av lagstiftningen, utgående från en kompromiss som uppnåtts med rådet[3].
B. Transport av radioaktiva ämnen och radioaktivt avfall
Genom rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 av den 8 juni 1993 infördes ett
gemenskapssystem för deklaration av transporter av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater,
för att de relevanta myndigheterna ska få samma nivå av information i fråga om strålskydd
som före 1993, när det fortfarande fanns gränskontroller. År 2012 offentliggjorde kommissionen
ett förslag till en förordning om ett gemenskapssystem för registrering av transportörer
av radioaktivt material (KOM(2012)0561). Den förordningen ersätter de rapporterings- och
tillståndssystem som medlemsstaterna infört för att genomföra rådets direktiv 96/29/Euratom
om grundläggande säkerhetsnormer.
Ett system med förhandsgodkännande av transporter av radioaktivt avfall inrättades i EU 1992
och ändrades genomgripande 2006. Rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november
2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle
syftar till att garantera en adekvat skyddsnivå för befolkningen vid sådana transporter. Där
fastställs och uppräknas ett antal strikta kriterier, definitioner och förfaranden som måste
tillämpas när radioaktivt avfall och använt kärnbränsle transporteras, för transporter inom
och utanför gemenskapen. I april 2013 offentliggjorde kommissionen sin första rapport om
medlemsstaternas tillämpning av direktivet från 2006 under perioden 2008–2011.
C. Avfallshantering
Unionslagstiftningen fick 2011 en rättslig ram för avfallshanteringen, genom antagandet av
rådets direktiv om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (2011/70/Euratom).
Där ingår föreskrifter om ingående övervakning av nationella program för uppförande och
hantering av slutförvaringsanläggningar, tillsammans med rättsligt bindande säkerhetsnormer.
Medlemsstaterna ska lämna sina första rapporter om genomförandet av de nationella
programmen under 2015.
D. Skydd av kärnmaterial
Under tidens lopp har ett antal förordningar antagits och ändrats för att inrätta ett system
av skyddsåtgärder för att kärnmaterial ska användas endast för de ändamål som uppgetts av
användarna och för att internationella skyldigheter ska fullgöras (kommissionens förordning
(Euratom) nr 302/2005). Dessa skyddsåtgärder omfattar hela kärnbränslecykeln, från utvinning

[1]Antagna texter, P7_TA(2013)0564.
[2]Antagna texter, P7_TA(2013)0068.
[3]EUT C 188 E, 28.6.2012, s. 79.
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av kärnmaterial i medlemsstaterna eller import av sådant från tredjeländer till export utanför
EU. Kommissionen har ansvaret för att övervaka civilt kärnmaterial inom EU.
E. Säkerhet i kärntekniska anläggningar
Genom rådets direktiv om kärnsäkerhet (2009/71/Euratom) inrättades i unionslagstiftningen
en gemensam rättslig ram för säkerheten vid kärnkraftverk. Medlemsstaterna är ålagda
att fastställa nationella ramar för kärnsäkerhetskrav, tillståndsgivning till kärnkraftverk,
tillsyn och verkställande av efterlevnad. Genom direktivet blir säkerhetsnormerna från
Internationella atomenergiorganet (IAEA) delvis rättsligt bindande och verkställbara i EU. Efter
kärnkraftsolyckan i Fukushima yrkade Europeiska rådet i mars 2011 på en genomgripande
risk- och säkerhetsbedömning av alla kärnkraftverk inom EU. Kommissionen uppdrogs att
utföra frivilliga stresstester av de 143 kärnkraftsreaktorerna i EU för att bedöma deras
säkerhet och hållfasthet i händelse av extrema händelser i naturen (översvämningar eller
jordbävningar). I oktober 2012 gick kommissionen ut med ett meddelande om resultaten av
stresstesterna (KOM(2012)0571), där bedömningen av dagens europeiska säkerhetsnormer
överlag utföll positivt, men där det framhölls att ytterligare förbättringar var av nöden
för att större konsekvens skulle råda mellan medlemsstaterna och för att man skulle nå
upp till samma nivå som i bästa internationella praxis. I mars 2013 antog parlamentet en
resolution där det påpekades att stresstesterna hade sina begränsningar[4]. I juni 2013 lade
kommissionen fram ett lagstiftningsförslag utgående från resultaten av stresstesterna, för att
se över och skärpa bestämmelserna i det nuvarande kärnsäkerhetsdirektivet. Kommissionen
föreslog en förstärkt roll och ett förstärkt oberoende för de nationella tillsynsmyndigheterna,
bättre beredskap och insatser på plats i nödsituationer och ett europeiskt system för inbördes
granskningar av kärntekniska anläggningar, tillsammans med särskilda säkerhetsöversyner av
äldre kärnkraftverk.
F. Kärnforskning och utbildning
Kärnforskningen i Europa finansieras genom fleråriga ramprogram. Euratoms program för
verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet kompletterar
Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, men kvarstår som åtskilt
från ramprogrammet. Under perioden 2014–2018 uppgår anslagen till Euratoms program
till 1 608 miljoner euro, fördelade mellan särskilda program, nämligen ett för indirekt
verksamhet med fusionsenergiforskning (728 miljoner euro), ett för kärnklyvning och
strålskydd (315 miljoner euro) och ett för direkt verksamhet utförd av kommissionens
gemensamma forskningscentrum (Joint Research Centre, JRC) (559 miljoner euro). Inom
området fissionsenergi inrättades en teknikplattform för hållbar kärnenergi 2007 för att
forskning och utveckling samt demonstration och uppbyggnad bättre skulle kunna samordnas.
Inom området fusionsenergi är EU en grundarmedlem av och huvudsaklig finansieringspartner
till Iter, ett internationellt projekt för forskning och ingenjörsvetenskap kring kärnfusion, där nu
världens största experimentreaktor för kärnfusion håller på att byggas i Cadarache i Frankrike.
Ett gemensamt företag för Iter och utveckling av fusionsenergi har inrättats för att främja
vetenskaplig forskning och teknisk utveckling på fusionsområdet (rådets beslut 2007/198/
Euratom). Dess medlemmar är Euratom (som företräds av kommissionen), EU:s medlemsstater
och vissa tredjeländer som ingått samarbetsavtal med Euratom.
På grund av de stigande kostnaderna för Iterprojektet har den framtida finansieringen av detta
projekt blivit en alltmer kontroversiell fråga och lett till vissa misshälligheter mellan EU:s
institutioner och medlemsstater. I sitt meddelande Iter – rådande läge och möjlig väg framåt
(KOM(2010)0226), betonade kommissionen att kostnaden för projektet hade blivit mycket

[4]Antagna texter, P7_TA(2013)0089.
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högre än vad som ursprungligen beräknats. I sina slutsatser av den 12 juli 2010 underströk rådet
sitt starka åtagande gentemot Iter och uttryckte sin vilja att bära kostnaderna för finansiering av
projektet. Den 20 april 2011 lade kommissionen fram ett reviderat förslag (KOM(2011)0226), i
och med att rådet och parlamentet inledningsvis inte kunnat komma överens om den föreslagna
budgeten. I december 2011 nåddes slutligen en uppgörelse om att anslagen till Iterprojektet
skulle byggas ut med ytterligare 1 300 miljoner euro under 2012 och 2013. Hur man ska
finansiera de ytterligare kostnader som redan förutsetts för 2014–2018 var en av stötestenarna
vid förhandlingarna om EU:s fleråriga finansplan för 2014–2020. Slutligen beslutades det att
Iter skulle finansieras med öronmärkta anslag ur den fleråriga finansplanen och alltså inte
direktfinansieras via Horisont 2020 eller Euratoms program.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Parlamentets roll i beslutsprocessen enligt Euratomfördraget är begränsad, eftersom parlamentet
endast har samrådsbefogenheter. Parlamentet har dock i sina olika resolutioner om detta tema
genomgående betonat att det behövs en klarläggning av ansvarsfördelningen mellan EU-
institutionerna och medlemsstaterna och en förstärkning av EU:s gemensamma ram, samt att
det är viktigt med bättre säkerhets- och miljöskyddskrav.
Med sin ståndpunkt vid första behandlingen 2009 av förslaget till rådets direktiv om upprättande
av en gemenskapsram för kärnsäkerhet lade parlamentet särskild vikt vid att kärnsäkerheten
är en fråga av intresse för gemenskapen, som bör övervägas när man beslutar om tillstånd
för nya anläggningar eller förlänger livslängden för befintliga anläggningar[5]. I det slutliga
direktivet, som antogs enligt samrådsförfarandet, läggs dock huvudvikten vid medlemsstaternas
nationella ansvar och det tas inte fasta på parlamentets förslag. I april 2014 ska parlamentet
vid plenarsammanträdet anta sin ståndpunkt om det reviderade kärnsäkerhetsdirektivet, efter
det att ITRE-utskottet i mars 2014 uttalat sitt bifall till Romana Jordans betänkande om
kommissionens lagstiftningsförslag (A7-0252/2014). I betänkandet uppställs ytterligare krav
på öppen information till allmänheten i händelse av en olycka, tydligare definitioner av
kärnsäkerhet och mer ingående regler för åtgärder för att förverkliga säkerheten.
I sin ståndpunkt vid första behandlingen, där parlamentet tillstyrkte förordningen om
gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel bytte parlamentet ut den rättsliga grunden från
artikel 31 i Euratomfördraget till artikel 168 i EUF-fördraget[6].
I sin resolution från juli 2011 om prioriteringar för energiinfrastruktur för 2020 och framåt[7]

välkomnade parlamentet uttryckligen kommissionens beslut att införa stresstester för europeiska
kärnkraftverk. En kompletterande resolution antogs vid plenarsammanträdet i mars 2013, där
det påpekades att de ”stresstester” som utförts av kommissionen 2012 hade sina begränsningar
och begärdes att ytterligare kriterier skulle tas med vid framtida stresstester, framför allt om
materialförsämring, mänskliga misstag och defekter i reaktorkärl. Parlamentet yrkade på att
säkerhetsförbättringarna skulle genomföras fullständigt[8].
I sin ståndpunkt vid första behandlingen 2011 av rådets direktiv om hantering av använt
kärnbränsle och radioaktivt avfall[9] understödde parlamentet kommissionens förslag om
totalförbud mot export av radioaktivt avfall, medan rådet ansåg att export kunde tillåtas på
mycket rigorösa villkor. Parlamentet begärde också att det ytterligare skulle anges att direktivet

[5]EUT C 184 E, 8.7.2010, s. 216.
[6]EUT C 188 E, 28.6.2012, s. 80.
[7]EUT C 33 E, 5.2.2013, s. 46.
[8]Antagna texter, P7_TA(2013)0089.
[9]EUT C 390 E, 18.12.2012, s. 147.
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handlar om miljöskydd och ville ha tillräckliga föreskrifter för att säkerställa information till
allmänheten och allmänhetens deltagande i avfallshanteringen.
I sin ståndpunkt vid första behandlingen i mars 2013 av rådets direktiv om övervakning av
radioaktiva ämnen i dricksvatten[10] begärde parlamentet att den rättsliga grunden skulle bytas
ut (från artiklarna 31 och 32 i Euratomfördraget till artikel 192 i EUF-fördraget) och, som följd
av detta, att ärendet skulle behandlas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Parlamentet
föreslog ytterligare bestämmelser om bättre information till konsumenterna och slumpmässiga
kontroller av vattenkvaliteten och påpekade att naturlig radioaktivitet och föroreningar från
mänsklig verksamhet måste hanteras på olika sätt. Där klarlades också medlemsstaternas och
kommissionens skyldigheter.
I sin ståndpunkt vid första behandlingen i oktober 2013 av förslaget till rådets direktiv om
uppdatering av de grundläggande säkerhetsnormerna för skydd mot joniserande strålning[11]

yrkade parlamentet åter på att den rättsliga grunden skulle ändras från Euratomfördraget till
EUF-fördraget. Parlamentet utvidgade direktivets räckvidd till alla planerade och befintliga
strålningssituationer samt oförutsedd bestrålning och bestrålning i nödsituationer och skärpte
påföljderna och skadeersättningen. Systemet för information till allmänheten förbättrades också.
Dagmara Stoerring
11/2017

[10]Antagna texter, P7_TA(2013)0068.
[11]Antagna texter, P7_TA(2013)0452.
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