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B7-xxxx/2012

Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet og Rådet om risiko- og sikkerhedsvurdering ("stresstest") af nukleare 
anlæg i Den Europæiske Union og dermed forbundne aktiviteter
(2012/2830(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen om risiko- og sikkerhedsvurdering 
("stresstest") af nukleare anlæg i Den Europæiske Union og dermed forbundne aktiviteter 
COM(2012)0571 final af 4. oktober 2012,

– der henviser til Rådets direktiv 2009/71/Euratom af 25. juni 2009 om EF-
rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed,

– der henviser til Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 19. juli 2011 om fastsættelse af en 
fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald.

– der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, 
særlig artikel 2 og 30,

– der henviser til forespørgsel fra Kommissionen om xxx (O-xxxx/2012 – B7 xxxx/2012),

– der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5 og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at betænkningen fra ITRE om forslag til Rådets forordning om oprettelse 
af et instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område kræver, at nuklear 
sikkerhed i tredjelande afspejler europæiske sikkerhedsstandarder;

B. der henviser til, at der er udført "risiko- og sikkerhedsvurderinger ("stresstest") af nukleare 
anlæg i Den Europæiske Union og dermed forbundne aktiviteter" for at vurdere, hvorvidt 
anlæggene er forberedt på ekstreme forhold;

1. noterer sig Kommissionens meddelelse om stresstests og deres resultater; bifalder 
Kommissionens og Ensregs indsats efter Fukushimaulykken, hvor 145 reaktorer i EU og 
20 reaktorer uden for EU blev underkastet en stresstestprocedure; understreger nytten af 
denne procedure, og at denne øvelse har været uden fortilfælde på verdensplan; forventer, 
at resultaterne af stresstestene vil bidrage til at forbedre den nukleare sikkerhedskultur i 
Europa til at blive et førende eksempel på internationalt plan;

2. erkender, at landene efter stresstestene er begyndt at gennemføre eller planlægge 
foranstaltninger til at forbedre sikkerheden af deres anlæg; understreger, at peer reviewen 
også identificerede foranstaltninger, der skal overvejes på EU-plan; opfordrer alle 
involverede aktører til at give en passende og umiddelbar opfølgning på alle 
konstateringer og anbefalinger deri, herunder den identificerede bedste praksis;
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3. minder imidlertid om, at de stresstest, som blev iværksat af Kommissionen og Ensreg, var 
begrænset i omfang og primært er rettet mod at vurdere nukleare anlægs robusthed og 
beredskab mod voldsomme eksterne begivenheder, hvorfor disse stresstest ikke kan og 
ikke har til hensigt at erstatte detaljerede sikkerhedsvurderinger af nukleare anlæg, som 
udføres i henhold til de respektive medlemsstaters nationale kompetence og primært er 
rettet mod at vurdere nukleare anlægs robusthed og beredskab mod voldsomme eksterne 
begivenheder;

4. bemærker, at der ifølge de foreliggende resultater er en række ikke-EU-lande, der har 
deltaget, men nogle gange med forskellige metoder og tidsplaner;

5. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde ikke-EU-lande 
med nukleare anlæg, navnlig nabolandene, til at anvende stresstestprocedurer og dele 
deres resultater; understreger vigtigheden af at styrke de internationale standarder for 
nuklear sikkerhed og den korrekte gennemførelse af dem; mener, at EU bør tilskynde til et 
tæt samarbejde på internationalt plan i denne henseende, navnlig i IAEA-sammenhæng;

6. bemærker, at konventionen om nuklear sikkerhed er et incitament og forpligter parterne til 
at indsende rapporter om gennemførelsen af deres forpligtelser til "peer review" på møder 
mellem parterne, der skal afholdes i Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA);

7. bemærker, at farerne ved bortskaffelse af radioaktivt affald blev fremhævet endnu engang 
af Fukushima-atomulykken; bemærker, at lignende ulykker kan forekomme på 
eksisterende nukleare anlæg eller på anlæg under opførelse i de områder i EU og 
nabolandene, hvor der er stor jordskælvs- og tsunamirisiko, såsom Akkuyu (Tyrkiet); 
mener, at EU bør træffe relevante foranstaltninger for at forhindre deponering af 
radioaktivt affald i højrisikoområder; opfordrer nabo- og kandidatlande til at tiltræde the 
European Community Urgent Radiological Information Exchange Agreement (ECURIE);

8 opfordrer EU-medlemsstaterne og de nationale myndigheder til at gennemføre den bedste 
identificerede praksis i deres lovgivning;

9. mener, at der er forskellige nationale tilgange til at vurdere virkningerne af flystyrt på 
sikkerheden ved nukleare anlæg; bemærker, at "flystyrt ikke er blevet betragtet eksplicit 
som en initierende begivenhed i de sikkerhedsmæssige vurderinger", og at virkningerne er 
blevet skitseret af stresstestspecifikationerne; beklager dog, at kun fire medlemsstater har 
medtaget sådanne vurderinger i deres stresstestrapporter; opfordrer Kommissionen til at 
arbejde sammen med Ensreg, medlemsstaterne og kernekraftselskaberne med henblik på 
at foregribe og blive enige om en fælles tilgang til at håndtere risikoen for flystyrt, men 
erkender samtidig, at denne risiko falder ind under de nationale sikkerhedsinteresser og 
medlemsstaternes suverænitet;

10. understreger, at 47 nukleare anlæg i EU med i alt 111 reaktorer har mere end 100 000 
indbyggere boende inden for en radius på 30 km, og beklager derfor, at omfanget af 
stresstestene ikke blev udvidet til nødberedskab uden for produktionsstedet; bifalder 
Kommissionens initiativ med støtte fra Ensreg til at iværksætte en undersøgelse af de 
nuværende ordninger, der fokuserer på grænseoverskridende regioner i EU og fremsætte 
henstillinger, herunder om forebyggende foranstaltninger ved nødsituationer uden for 
produktionsstedet indtil udgangen af 2013, og anmoder om, at der skaffes resultater inden 
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udgangen af 2014;

11. understreger, at adgangen til en kvalificeret og erfaren arbejdsstyrke er nøglen til en stærk 
sikkerhedskultur, uanset om en medlemsstat vil udfase, fortsætte eller opføre nukleare 
anlæg; insisterer derfor på, at alle nødvendige foranstaltninger gennemføres på EU-plan 
og i medlemsstaterne for at fremme og opretholde et tilstrækkeligt niveau af nukleare 
sikkerhedsfærdigheder såsom uddannelse i affaldshåndtering; opfordrer Kommissionen til 
at fremme grænseoverskridende udveksling af eksperter og bedste praksis;

12. mener, at EU bør støtte internationale bestræbelser på at udvikle højere 
sikkerhedsstandarder; fremhæver i denne forbindelse EU's rolle i naboskabspolitikken 
som et instrument for nuklear sikkerhed; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til 
at tage fælles ansvar for styrkelsen af de internationale nukleare sikkerhedsstandarder og 
den korrekte gennemførelse i tæt samarbejde med IAEA, Espoo-konventionens sekretariat 
og øvrige relevante internationale organisationer; opfordrer Kommissionen til at 
fremlægge en omfattende handlingsplan, der indeholder konkrete foranstaltninger til dens 
gennemførelse; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i samarbejde med IAEA 
at arbejde konstruktivt med de lande, der har undladt at anvende stresstests for nuklear 
sikkerhed, f.eks. Belarus og Rusland, og opfordre dem til at overholde internationale 
sikkerhedsstandarder og samarbejde med internationale eksperter i alle faser af 
forberedelse, opførelse, drift og nedlukning af nukleare anlæg; mener, at EU i denne 
forbindelse bør gøre fuld brug af ekspertisen fra internationale organisationer og organer;

13. mener, at fællesskabet i overensstemmelse med Euratomtraktaten bør arbejde tæt sammen 
med Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) om nuklear sikkerhed;

14. bemærker, at de nationale tilsynsmyndigheder på baggrund af stresstestene har 
konkluderet, at der ikke er tekniske årsager til at kræve nedlukning af nogen nukleare 
anlæg i Europa, selvom stresstests viste, at stort set alle nukleare anlæg skal gennemgå 
forbedringer af sikkerheden; bemærker desuden, at tidligere vedtagne foranstaltninger i 
mange tilfælde ikke er gennemført;

15. opfordrer til, at de oprindelige samlede skønnede omkostninger ved de nødvendige 
foranstaltninger, der anbefales efter stresstestene for de 132 reaktorer, der er i drift i EU, 
(10-25 mia. over de kommende år) underbygges yderligere af en mere detaljeret 
omkostningsanalyse udført af de nationale tilsynsmyndigheder i samarbejde med de 
nukleare anlæg, og om muligt i forbindelse med valget af identificerede henstillinger; 
mener, at sådanne forbedringer skal være understøttet af de nukleare anlæg og ikke af 
skatteyderne, og anmoder Kommissionen om at følge denne sag nøje, herunder i 
forbindelse med sine kompetencer inden for konkurrencepolitikken;

16. understreger, at en overordnet nuklear sikkerhedsstrategi bør omfatte alt inden for 
nukleare anlæg, nukleart brændsel og reaktorsikkerhed, affaldshåndtering og nedlukning, 
driftssikkerhed, tilstrækkelige menneskelige ressourcer, løbende forbedringer af 
sikkerhedsforholdene for dem, der arbejder direkte med nukleare materialer, samt 
nødberedskab samt garanteret uafhængige og stærke tilsynsmyndigheder;

17. mener, at niveauet for nuklear sikkerhed i EU samt i de omkringliggende tredjelande som 
hovedprioritet bør leve op til de højeste sikkerhedsstandarder, så længe de eksisterende 
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nukleare anlæg forbliver i drift eller er under opførelse; insisterer på behovet for at sikre, 
at disse bekymringer afspejles i hele det nukleare anlægs livscyklus, altså også i 
forbindelse med nedlukningen;

18. mener, at forvaltningen af alle eksterne farer bør følge en evalueringsproces, der er i 
overensstemmelse med IAEA's retningslinjer og ikke må undervurdere ikke-tekniske 
aspekter;

19. gør opmærksom på forskelle mellem medlemsstaternes resultater i forbindelse med 
forskellige tilgange til regulering af nuklear sikkerhed;

20. erkender, at stresstesten ifølge Kommissionens meddelelse og Ensregs peer review-
rapport viste, at periodiske sikkerhedsvurderinger yder et positivt bidrag til som et 
effektivt redskab til at opretholde og forbedre sikkerheden og robustheden af nukleare 
anlæg; noterer sig f.eks. Ensregs opfattelse af, at revurderingen af risikoen for 
naturkatastrofer og relevante anlægsbestemmelser bør gentages mindst hvert 10. år; 
anbefaler, at revisionen af de retlige rammer for nuklear sikkerhed omfatter tilsvarende 
bestemmelser;

21. glæder sig over den kommende revision af direktivet om nuklear sikkerhed, som giver 
mulighed for at indføre væsentlige forbedringer på områder som sikkerhedsprocedurer og 
-rammer, nukleare tilsynsmyndigheders rolle, uafhængighed og midler, samt åbenhed og 
gennemsigtighed, overvågning og verificering; understreger, at revisionen af den retlige 
ramme for nuklear sikkerhed bør tage hensyn til det igangværende internationale arbejde 
som f.eks. finder sted på IAEA-plan;

22. anerkender betydningen af at gennemføre anbefalingerne, og af at vurdere i hvilket 
omfang den periodiske sikkerhedsrapport bør udvides; gentager behovet for omfattende 
grænseoverskridende samarbejde og udveksling af bedste praksis om disse spørgsmål;

23. glæder sig over Kommissionens hensigt om at foreslå lovgivning inden for nuklear 
forsikring og ansvar; anmoder i denne sammenhæng Kommissionen om at fremsætte et 
sådant forslag inden udgangen af 2013;

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen.


