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B7-0000/2012

Europaparlamentets resolution om risk- och säkerhetsbedömningar (stresstest) av 
kärnkraftverk i Europeiska unionen och därmed sammanhängande verksamhet
(2012/2830(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande COM(2012)0571 av den 4 oktober 2012 
om de omfattande risk- och säkerhetsbedömningarna (”stresstester”) av kärnkraftverk i 
Europeiska unionen och därmed förbunden verksamhet,

– med beaktande av rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande 
av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar,

– med beaktande av rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av 
ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall,

– med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, 
särskilt artiklarna 2 och 30 i detta,

– med beaktande av frågan till kommissionen om xxx (O-0000/2012 – B7-0000/2012),

– med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I ITRE-utskottets betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett 
instrument för kärnsäkerhetssamarbete yrkades det på att kärnsäkerheten i tredjeländer ska 
följa europeiska säkerhetsnormer.

B. De ”omfattande risk- och säkerhetsbedömningarna (”stresstester”) av kärnkraftverk i 
Europeiska unionen och därmed förbunden verksamhet” utfördes som ett led i 
bedömningen av kärnkraftverkens beredskap inför extrema omständigheter.

1. Europaparlamentet tar kännedom om kommissionens meddelande om stresstesterna och 
resultaten av dem. Parlamentet välkomnar att kommissionen och Ensreg efter 
Fukushimaolyckan stresstestat 145 reaktorer inom EU och 20 reaktorer utanför EU och 
understryker nyttan med detta arbete, som saknar motstycke på annat håll i världen. 
Parlamentet förväntar sig att resultaten av stresstesterna kommer att bidra till en bättre 
kärnsäkerhetskultur, så att Europa blir en internationell föregångare på området.

2. Europaparlamentet erkänner att stresstesterna fått olika länder att börja vidta eller planera 
säkerhetsförbättrande åtgärder i sina kärnkraftverk. Parlamentet framhåller att det vid den 
inbördes utvärderingen också framkommit åtgärder som bör dryftas på EU-nivå och 
uppmanar alla inblandade parter att på lämpligt sätt omedelbart följa upp allt vad som 
framkommit med alla dithörande rekommendationer, inklusive exempel på bästa praxis. 

3. Europaparlamentet erinrar dock om att de stresstester som kommissionen och Ensreg tagit 
initiativ till haft en begränsad omfattning och i första hand varit inriktade på att bedöma 
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kärnkraftverkens tillförlitlighet och beredskap inför svåra yttre händelser och framhåller 
att stresstesterna således varken kan ersätta eller är avsedda att ersätta ingående 
säkerhetsgranskningar av kärnkraftverk, vilka utförs med stöd av respektive 
medlemsstaters nationella behörighet och i första hand är inriktade på att bedöma 
kärnkraftverkens tillförlitlighet och beredskap inför svåra yttre händelser.

4. Europaparlamentet konstaterar att de nuvarande resultaten tyder på att ett antal 
tredjeländer deltagit, låt vara att de ibland haft annorlunda arbetsmetoder och tidsplaner.

5. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att 
uppmuntra tredjeländer med kärnkraftsanläggningar, framför allt grannländer, att tillämpa 
stresstestförfarandet och delge sina resultat. Parlamentet framhåller att de internationella 
kärnsäkerhetsnormerna måste skärpas och tillämpas korrekt och anser att EU här bör 
uppmuntra till ett nära internationellt samarbete, framför allt inom ramen för 
Internationella atomenergiorganet (IAEA).

6. Europaparlamentet konstaterar att konventionen om kärnsäkerhet är ett 
stimulansinstrument som ålägger konventionsparterna att vid partssammankomster som 
ska hållas inom IAEA framlägga rapporter om hur de uppfyllt sina skyldigheter om 
”inbördes utvärdering”.

7. Europaparlamentet framhåller att riskerna med slutförvaring av radioaktivt avfall än en 
gång kommit att ställas i blixtbelysning genom kärnkraftsolyckan i Fukushima. 
Parlamentet konstaterar att liknande olyckor kan inträffa i befintliga 
kärnkraftsanläggningar eller kärnkraftsanläggningar som är under konstruktion i unionen 
och unionens grannländer, i områden med stor jordbävningsrisk och tsunamirisk såsom 
Akkuyu i Turkiet. Unionen bör vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra slutförvaring 
av radioaktivt avfall i områden där riskerna befunnits vara stora. Parlamentet uppmanar 
med kraft grannländerna och kandidatländerna för anslutning att gå med i Europeiska 
unionens system för snabbt utbyte av information i radiologiska nödsituationer (Ecurie).

8. Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater och nationella tillsynsmyndigheter att i 
sin lagstiftning genomföra exemplen på bästa praxis.

9. Europaparlamentet anser att det finns olika nationella tillvägagångssätt att bedöma hur 
flygkrascher påverkar kärnkraftverkens säkerhet. Parlamentet konstaterar att man vid 
säkerhetsbedömningarna inte uttryckligen tagit med flygkrascher såsom inledande 
händelse och att verkningarna av dem angetts i stora drag i stresstestspecifikationerna. 
Parlamentet beklagar dock att endast fyra medlemsstater låtit sådana bedömningar ingå i 
sina stresstestrapporter och uppmanar kommissionen att samarbeta med Ensreg, 
medlemsstaterna och kärnkraftsoperatörerna för att på förhand utarbeta och komma 
överens om ett gemensamt tillvägagångssätt för hantering av flygkrascher, men erkänner 
att denna risk är en fråga om nationell säkerhet som faller under medlemsstaternas 
självbestämmanderätt.

10. Europaparlamentet understryker att det i EU finns 47 kärnkraftverk med 111 reaktorer 
som har över 100 000 invånare bosatta inom en omkrets av 30 km från dem och beklagar 
därför att stresstesterna inte kommit att omfatta nödberedskap utanför anläggningarna. 
Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ om att med stöd från Ensreg inleda en 
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undersökning av dagens arrangemang, med huvudinriktning på gränsregioner inom EU, 
och komma med rekommendationer, också om åtgärder för nödberedskap utanför 
anläggningarna, fram till utgången av 2013 och anhåller om att resultaten ska föreligga 
senast vid utgången av 2014.

11. Europaparlamentet understryker att tillgången på kunnig och erfaren personal är en 
nyckelfaktor för en stark kärnsäkerhetskultur, oberoende av om en medlemsstat kommer 
att avveckla kärnkraften eller ha kvar den eller bygga nya kärnkraftverk. Parlamentet 
vidhåller därför att alla nödvändiga åtgärder ska genomföras på EU-nivå och 
medlemsstatsnivå för att arbeta för och bevara en tillräcklig nivå av färdigheter på 
kärnsäkerhetens område, såsom utbildning i avfallshantering. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmuntra ett gränsöverskridande utbyte av experter och bästa praxis.

12. Europaparlamentet rekommenderar att EU stöder det internationella arbetet med att 
utveckla skärpta säkerhetsnormer. Parlamentet framhåller med tanke på detta att EU inom 
grannskapspolitiken kan verka för kärnsäkerheten och uppmanar med kraft 
medlemsstaterna och kommissionen att ta gemensamt ansvar för skärpta internationella 
kärnsäkerhetsnormer och korrekt genomförande av dem, i nära samarbete med IAEA, 
Esbokonventionens sekretariat och andra relevanta internationella organisationer. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en heltäckande handlingsplan med 
konkreta åtgärder för hur detta ska uppnås. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen och medlemsstaterna att i samarbete med IAEA konstruktivt arbeta 
tillsammans med länder som inte tillämpat stresstesterna för kärnsäkerhet, såsom 
Vitryssland och Ryssland, och kraftfullt agera för att de ansluter sig till internationella 
säkerhetsnormer och samarbetar med internationella experter under alla etapper vid 
planering, byggande, drift och avveckling av kärnkraftverk. Parlamentet anser att EU i 
detta sammanhang fullt ut bör utnyttja de experter som ställs till förfogande av 
internationella organisationer och organ.

13. Europaparlamentet anser att unionen bör följa Euratomfördraget genom att i 
kärnsäkerhetsfrågor nära samarbeta med IAEA.

14. Europaparlamentet konstaterar att de nationella tillsynsmyndigheterna, utgående från 
stresstesterna, slutit sig till att det inte finns några tekniska skäl som talar för att något 
enda kärnkraftverk i Europa borde stängas, fastän det av stresstesterna framgick att 
säkerheten måste förbättras vid nästan alla kärnkraftverk och att tidigare åtgärder i många 
fall ännu inte genomförts.

15. Europaparlamentet vill att den inledande uppskattningen av kostnaderna för de 
nödvändiga åtgärder som rekommenderats vid stresstesterna för de 132 reaktorer som 
finns i drift i EU (mellan 10 och 25 miljarder euro under de kommande åren) ska 
underbyggas ytterligare genom att de nationella tillsynsmyndigheterna genomför en mer 
ingående kostnadsanalys i samarbete med kärnkraftsoperatörerna och, i mån av möjlighet, 
med anknytning till valet bland de rekommendationer man kommit fram till. Parlamentet 
anser att det är kärnkraftsoperatörerna och inte skattebetalarna som ska stå för kostnaderna 
för dessa förbättringar och uppmanar kommissionen att noga följa hur frågan utvecklas, 
också som ett led i utövandet av sina konkurrenspolitiska befogenheter.
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16. Europaparlamentet framhåller att en övergripande politik för kärnsäkerhet bör omfatta alla 
kärnanläggningar, tillsammans med bränsle- och reaktorsäkerhet, avfallshantering och 
avveckling, driftssäkerhet, tillräckliga personalresurser, kontinuerligt förbättrad säkerhet 
för dem som direkt arbetar med kärnämnen, nödberedskap samt garantier för oberoende 
och starka tillsynsmyndigheter.

17. Europaparlamentet anser att så länge som nuvarande kärnkraftverk kvarstår i drift eller 
kärnkraftverk byggs bör den högsta prioriteringen för kärnsäkerheten, både inom EU och 
angränsande tredjeländer, vara att kärnkraftverken ska följa de striktaste 
säkerhetsnormerna. Parlamentet håller fast vid att man måste ta hänsyn till detta under 
kärnkraftverkens hela livscykel, alltså också i samband med avvecklingen.

18. Europaparlamentet anser att alla yttre faromoment bör hanteras utgående från en 
bedömningsprocess som följer IAEA:s riktlinjer och där betydelsen av andra aspekter än 
de rent tekniska inte får underskattas.

19. Europaparlamentet konstaterar att skillnaderna mellan medlemsstaterna leder till olika 
synsätt på regleringen av kärnsäkerheten.

20. Europaparlamentet erkänner att det framgått av kommissionens meddelande och Ensregs 
rapport om den inbördes utvärderingen att stresstesterna visat att återkommande 
säkerhetsgranskningar ger ett positivt bidrag, i och med att de är ett effektivt redskap för 
att bevara och förbättra kärnkraftverkens säkerhet och tillförlitlighet. Parlamentet 
konstaterar att till exempel Ensreg ansett att man minst vart tionde år på nytt bör ompröva 
vilka naturliga risker som föreligger och vilka bestämmelser dessa föranleder för 
kärnkraftverken och rekommenderar att föreskrifter om detta tas med vid översynen av 
lagstiftningsramen om kärnsäkerhet.

21. Europaparlamentet välkomnar den förestående översynen av direktivet om kärnsäkerhet, 
eftersom den ger ett tillfälle att få till stånd avsevärda förbättringar av 
säkerhetsförfarandena och ramarna för säkerheten, samt att förbättra rollen, oberoendet 
och resurserna för tillsynsmyndigheterna på kärnenergiområdet, jämsides med öppenheten 
och insynen, övervakningen och verifieringen. Parlamentet understryker att man vid 
översynen av lagstiftningsramen om kärnsäkerhet bör ta hänsyn till aktuellt internationellt 
arbete, till exempel på IAEA-nivå. 

22. Europaparlamentet inser att rekommendationerna måste genomföras och att man måste 
bedöma i hur hög grad den återkommande säkerhetsgranskningen bör utvidgas. 
Parlamentet upprepar att det behövs ett djupgående gränsöverskridande samarbete och 
utbyte av bästa praxis i dessa frågor.

23. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att föreslå lagstiftning om försäkring 
och skadeståndsansvar inom kärnenergiområdet och ber kommissionen att lägga fram ett 
sådant förslag senast vid utgången av 2013.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
kommissionen.


