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KÄRNENERGI

Den kärnkraft som för närvarande produceras frigörs genom en process som
heter kärnklyvning eller kärnfission, som innebär att uran- och plutoniumatomkärnor
klyvs för att frigöra energi. Kärnenergi är ett koldioxidsnålt alternativ till fossila
bränslen som utgör en mycket viktig del av energimixen för 13 av de 27 EU-
medlemsstaterna och svarar för nästan 26 procent av den el som produceras i
EU. Efter kärnkraftskatastroferna i Tjernobyl 1986 och i Fukushima, Japan, 2011
har emellertid kärnenergin blivit mycket kontroversiell. Tysklands beslut att fasa ut
kärnkraften senast 2020 har, i kombination med att två belgiska reaktorer tillfälligt
tagits ur drift sedan man upptäckt sprickor i reaktorkärlen, skapat ett ökat tryck på att
kärnkraften ska avskaffas i EU. Även om det är medlemsstaterna som väljer huruvida
de vill ha med kärnenergi i sin energimix eller inte, syftar EU:s lagstiftning till att höja
säkerhetsnormerna för kärnkraftverk och se till att kärnavfall deponeras och hanteras
på ett säkert sätt.

RÄTTSLIG GRUND

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

MÅL

I sin strävan efter 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.

RESULTAT

A. Kärnsäkerhet
Kärnsäkerhet omfattar säker drift av kärntekniska anläggningar, tillsammans med
strålskydd och hantering av radioaktivt avfall. EU förespråkar högsta säkerhetsnormer
för alla typer av civil kärnverksamhet, inklusive elproduktion, forskning och
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medicinsk användning. Medlemsstaterna är ålagda att fastställa nationella ramar för
kärnsäkerhetskrav, tillståndsgivning till kärnkraftverk, tillsyn och efterlevnad.[1]

1. Lagstiftningsarbete
a. Euratomfördraget
De nuvarande grundläggande säkerhetsnormerna fastställs i direktivet om
grundläggande säkerhetsnormer (2013/59/Euratom). I detta direktiv fastställs enhetliga
grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas, allmänhetens och
patienternas hälsa. Det fastställer exakta parametrar och lämnar litet utrymme för
skönsmässig bedömning. Direktivet är tillämpligt under normala förhållanden, men det
avser också planerade exponeringssituationer och exponering i nödsituationer. Kraven
på beredskap och åtgärder vid nödsituationer skärptes för att ta hänsyn till lärdomarna
från olyckan i Fukushima.
b. Kärnsäkerhetsdirektivet
Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 genomförde kommissionen en omfattande
risk- och säkerhetsbedömning av samtliga kärnkraftverk i EU för att bedöma
deras säkerhet och hållfasthet vid extrema händelser i naturen. Kommissionens
bedömning av de rådande säkerhetsstandarderna i EU var överlag positiv, men
den framhöll att ytterligare förbättringar behövdes för att större konsekvens
skulle råda mellan medlemsstaterna och för att man skulle nå upp till samma
nivå som i bästa internationella praxis (COM(2012)0571). Tillsammans med den
europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering (Ensreg) har
kommissionen utarbetat expertgranskade nationella handlingsplaner för att planera
fysiska uppgraderingar av EU:s reaktorer.
2014 uppdaterades därför EU:s säkerhetsbestämmelser för kärntekniska anläggningar
(direktiv 2014/87/Euratom). I februari 2015 föreslog kommissionen att de
informationskrav som fastställs i artiklarna 41 och 44 i Euratomfördraget skulle ses över
för att anpassas till den nya politiska utvecklingen.
2018 lade kommissionen fram ett förslag till rådets förordning om inrättande
av ett europeiskt instrument för internationellt kärnsäkerhetssamarbete (rådets
förordning (Euratom) 2021/948), som ersätter det tidigare instrumentet
för kärnsäkerhetssamarbete och kompletterar instrumentet för grannskapet,
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på
Euratomfördraget (COM(2018)0462). Den 14 juni 2021 trädde det nya europeiska
instrumentet för internationellt kärnsäkerhetssamarbete i kraft med en finansieringsram
på 300 miljoner euro för 2021–2027.
2. Strålskydd
Exponering för joniserande strålning utgör en allvarlig fara för såväl människors hälsa
(både för allmänheten och för arbetstagare inom hälso- och sjukvården, industrin
och den nukleära sektorn) som för miljön. I rådets direktiv (2013/59/Euratom) av
den 5 december 2013 fastställdes grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de
faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning. Därmed förenklades
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unionslagstiftningen genom att fem direktiv ersattes, och bindande krav infördes
för skyddet mot radon inomhus samt för användningen av byggmaterial och för
miljökonsekvensbedömningar av radioaktiva utsläpp från kärntekniska anläggningar.
Utöver detta handlar rådets direktiv (2013/51/Euratom) om övervakning av radioaktiva
ämnen i dricksvatten.
I flera förordningar (bland annat rådets förordning (EG) nr 1048/2009 och
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1158) har villkor fastställts
för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeländer efter olyckan vid
kärnkraftverket i Tjernobyl. I förordning (Euratom) 2016/52 fastställs gränsvärden
för radioaktiva ämnen i livsmedel och foder efter en kärnenergiolycka eller annan
radiologisk nödsituation.
Förbindelserna om kärnenergi efter brexit omfattas av avtalet mellan Euratom och
Förenade kungariket, som ger en stabil ram för fortsatt samarbete och handel med
Förenade kungariket på detta område.
3. Transport av radioaktiva ämnen och radioaktivt avfall
Ett system med förhandsgodkännande av transporter av radioaktivt avfall inrättades i
EU 1992 och ändrades genomgripande i och med rådets direktiv 2006/117/Euratom
av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt
avfall och använt kärnbränsle, som 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, både i och utanför EU. Enligt artikel 20 ska
medlemsstaterna vart tredje år rapportera till kommissionen om genomförandet av
direktivet. Regler för att upprätthålla kontrollen av transport av radioaktiva strålkällor
mellan EU-länder fastställdes i rådets förordning (Euratom) nr 1493/93.
4. Avfallshantering
En rättslig ram för avfallshantering i EU skapades 2011 genom antagandet av rådets
direktiv 2011/70/Euratom om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och
säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Där ingår föreskrifter
om ingående övervakning av nationella program för uppförande och hantering
av slutförvaringsanläggningar, tillsammans med rättsligt bindande säkerhetsnormer.
Medlemsstaterna offentliggjorde sina första nationella program 2015 och lämnar vart
tredje år nationella rapporter om genomförandet av direktivet.
5. Avveckling
Avvecklingen av ett kärnkraftverk är sista steget i dess livscykel. Det omfattar
all verksamhet från stängning av anläggningen och bortförande av kärnämnen
till återställande av platsen och fullständig eliminering av radiologiska risker,
och är i slutändan medlemsstaternas ansvar. Vid sin anslutning till EU gick
Bulgarien, Litauen och Slovakien med på att stänga sina kärnreaktorer av
första generationen från Sovjettiden. I juni 2018 antog kommissionen två förslag
till rådets förordning (COM/2018/0466 och COM/2018/0467) om inrättande av
särskilda finansieringsprogram för avveckling av kärntekniska anläggningar och
hantering av radioaktivt avfall från kärnkraftverk i Bulgarien (Kozloduj), Slovakien
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(Bohunice) och Litauen (Ignalina), inklusive kärntekniska forskningsanläggningar
på fyra platser tillhörande kommissionens gemensamma forskningscentrum. Det
föreslagna budgetanslaget för 2021–2027 fastställdes till
— 466 miljoner euro i löpande priser, där EU:s medfinansieringsgrad under

perioden 2021–2027 får vara högst 50 procent för Kozlodujprogrammet och för
Bohuniceprogrammet,

— 552 miljoner euro i löpande priser, där EU:s medfinansieringsgrad under perioden
2021–2027 får vara högst 86 procent för Ignalinaprogrammet.

Rådets förordningar (Euratom) 2021/100 och (EU) 2021/101 antogs den 25 januari
2021. De trädde i kraft den 21 februari 2021 och tillämpas sedan den 1 januari 2021.
6. Kärnämneskontroll
Under tidens lopp har ett antal förordningar antagits och ändrats för att upprätta ett
system av skyddsåtgärder för att kärnmaterial ska användas endast för de ändamål
som uppgetts av användarna och för att internationella skyldigheter ska fullgöras,
t.ex. kommissionens förordning (Euratom) nr 302/2005. Denna kärnämneskontroll
omfattar hela kärnbränslecykeln, från utvinning av kärnämnen i medlemsstaterna till
import av sådana från länder utanför EU respektive export utanför EU. Kommissionen
ansvarar för kontrollen av allt civilt kärnämne inom EU.
B. Forskning, utbildning och information på kärnenergiområdet
Kärnforskningen i EU finansieras genom fleråriga ramprogram. Euratoms program
för forskning och utbildning på kärnenergiområdet kompletterar Horisont 2020,
EU:s ramprogram för forskning och innovation, men kvarstår som åtskilt från
ramprogrammet. Under perioden 2021–2025 uppgick anslagen till Euratoms program
till 1,38 miljarder euro, fördelade mellan tre särskilda program: indirekt verksamhet
inom fusionsenergiforskning (583 miljoner euro), kärnklyvning och strålskydd
(266 miljoner euro) och direkt verksamhet utförd av kommissionens gemensamma
forskningscentrum (532 miljoner euro).

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Europaparlamentets roll i beslutsprocessen enligt Euratomfördraget är begränsad,
eftersom parlamentet endast har samrådsbefogenheter och dess yttrande inte
är bindande. 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 om olika aspekter av kärntekniska anläggningar, samt att det är viktigt
med bättre säkerhets- och miljöskyddskrav. I sin resolution från juli 2011 om
prioriteringar för energiinfrastruktur för 2020 och framåt gav parlamentet sitt starka
stöd till kommissionens beslut att införa stresstester för europeiska kärnkraftverk.
En kompletterande resolution antogs vid plenarsammanträdet i mars 2013, där
man påpekade att de ”stresstester” som kommissionen utförde 2012 hade sina
begränsningar och begärde att ytterligare kriterier skulle tas med vid framtida
stresstester, framför allt om materialförsämring, mänskliga misstag och defekter i
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reaktorkärl. Parlamentet tryckte på för att säkerhetsförbättringarna skulle genomföras
fullt ut.
I sin ståndpunkt vid första behandlingen från juni 2011 om förslaget till rådets
direktiv om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall stödde parlamentet
kommissionens förslag om ett totalförbud mot export av radioaktivt avfall, medan rådet
ansåg att export kunde tillåtas på mycket stränga villkor. Parlamentet begärde också
att det skulle preciseras att direktivet handlar om miljöskydd och efterlyste tillräckliga
föreskrifter för att säkerställa information till allmänheten om, och allmänhetens
deltagande i, avfallshanteringen.
Den 14 mars 2013, i efterdyningarna av Fukushima-katastrofen, stödde
Europaparlamentet i sin resolution om risk- och säkerhetsbedömningar (”stresstester”)
av kärnkraftverk i Europeiska unionen kommissionens beslut att se över europeiska
kärntekniska anläggningar med ”stresstester”, men kritiserade deras begränsade
omfattning och efterlyste ytterligare kriterier i framtiden.
I sin ståndpunkt vid första behandlingen från oktober 2013 om förslaget till rådets
direktiv om uppdatering av de grundläggande säkerhetsnormerna för skydd mot
joniserande strålning efterlyste parlamentet återigen en ändring av den rättsliga
grunden, från Euratomfördraget till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
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.
I sin ståndpunkt vid första behandlingen om Euratomdirektivet om upprättande av
ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar (direktiv
2014/87/Euratom om ändring av direktiv 2009/71/Euratom) uppmanade parlamentet
medlemsstaterna att använda en mer öppen kommunikation om säkerheten vid
kärntekniska anläggningar och därmed sammanhängande risker. Parlamentet föreslog
även att inbördes granskning bör äga rum vart åttonde år, istället för vart tionde år,
och att parlamentet bör underrättas om resultaten samt om därtill knutna åtgärder och
planer. Dessa bestämmelser införlivades inte av rådet i den slutliga texten i direktiv
2014/87/Euratom.
Den 13 juni 2018 antog kommissionen ett förslag till rådets förordning om inrättande
av ett särskilt finansieringsprogram för avveckling av kärntekniska anläggningar och
hantering av radioaktivt avfall (som ingår i Euratomfördraget). Parlamentet har endast
en begränsad roll i sekundärlagstiftning som härrör från Euratomfördraget, där det
endast föreskrivs att parlamentet ska höras, och det finns ingen skyldighet att följa
parlamentets yttrande. Kommissionens förslag ändrades väsentligt, och parlamentet
hördes på nytt, men beslutade att inte avge något yttrande.
Den 21 april 2021 gjorde kommissionen ett antal ändringar av EU:s taxonomiförordning
(förordning (EU) 2020/852), som trädde i kraft i juli 2020, och signalerade att kärnenergi
inkluderades i taxonomin. I bestämmelserna, som anges i den delegerade rättsakten
om EU:s klimattaxonomi (kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2139),
fastställs detaljerade kriterier för grön finansiering, men gas och kärnkraft lämnas
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utanför för att i stället omfattas av ett separat beslut som ska fattas i ett senare skede
av parlamentet.
Den 1 mars 2022, i efterdyningarna av Rysslands invasion av Ukraina, avvisade
Europaparlamentet i sin resolution om Rysslands aggression mot Ukraina kategoriskt
den ryska ”retoriken om en eventuell användning av massförstörelsevapen”, och
påminde Ryssland om sina internationella skyldigheter och varnade för farorna med
en kärnvapenupptrappning av konflikten.
I sin resolution av den 7 april 2022 om slutsatserna från Europeiska rådets möte
den 24–25 mars 2022: bland annat den senaste utvecklingen i kriget mot Ukraina
och EU:s sanktioner mot Ryssland och genomförandet av dem, uttryckte parlamentet
indignation över de rapporterade illdåden från de ryska väpnade styrkornas sida
och krävde att de som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser ska ställas till svars.
Parlamentet efterlyste dessutom ytterligare straffåtgärder, bland annat ”ett omedelbart
fullständigt embargo mot import av rysk olja, kol, kärnbränsle och gas”, åtföljt av
en plan för att trygga EU:s energiförsörjning, samt en strategi för att ”dra tillbaka
sanktioner om Ryssland vidtar åtgärder för att återupprätta Ukrainas oberoende,
suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser och helt
drar tillbaka sina trupper från Ukrainas territorium”. Parlamentet fördömde dessutom
de ryska styrkornas övertagande av aktiva eller avvecklade kärntekniska anläggningar
på Ukrainas territorium, och betonade att en god hantering av dessa anläggningar är
en avgörande hälsofråga för hela regionen. Parlamentet underströk den avgörande
roll som Internationella atomenergiorganet (IAEA) spelar för att garantera säkerheten
vid kärntekniska anläggningar i Ukraina och stödde de ukrainska myndigheternas
uppmaning till FN:s säkerhetsråd att omedelbart vidta åtgärder för att demilitarisera
den förbjudna zonen runt kärnkraftverket i Tjernobyl och låta IAEA omedelbart ta full
kontroll över kärnkraftverket.
Den 11 juli 2022 beslutade parlamentet, efter att ha antagit en invändning mot
den kompletterande delegerade akten om klimattaxonomin – som innebär att viss
kärnkrafts- och gasverksamhet på vissa villkor ska inkluderas i förteckningen över
ekonomiska verksamheter som omfattas av EU:s taxonomi – att inte lägga in veto mot
kommissionens förslag.

Matteo Ciucci
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022IP0052&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0121_SV.html

	Kärnenergi
	Rättslig grund
	Mål
	Resultat
	Europaparlamentets roll


