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Om: Andragende 0346/2011 af Jean Mortes, fransk statsborger, om 
Kommissionens holdning til forældede atomkraftværker i EU

1. Sammendrag

Andrageren klager over, hvad han betragter som Kommissionens efterladende holdning til 
forældede atomkraftværker i lyset af katastrofen i Fukushima. Ifølge andrageren har 
Kommissionen og medlemsstaterne ingen planer om at træffe foranstaltninger med henblik på 
at modernisere atomkraftværker. Andrageren opfordrer derfor Europa-Parlamentet til at 
nedsætte et kriseudvalg, der skal træffe foranstaltninger med henblik på at beskytte EU-
borgerne mod den atomkraftkatastrofe, han mener vil indtræffe, medmindre der gøres noget. 
Andrageren mener desuden, at Kommissionen er for efterladende med hensyn til kontrollen af 
fødevarer og kød fra Japan. Han ønsker at vide, om de europæiske institutioner kan forsikre 
offentligheden om, at katastrofen i Fukushima er under kontrol, og at der ikke er nogen 
yderligere risiko. Han efterlyser inspektioner og en lovgivning, der beskytter offentligheden 
mod spredningen af farlig bestråling fra sådanne produkter uanset oprindelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"Retsforskrifter

I henhold til artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
berører de foranstaltninger, som EU har taget på energiområdet, ikke "en medlemsstats ret til 
at fastsætte betingelserne for udnyttelsen af dens energiressourcer, dens valg mellem 
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forskellige energikilder og den generelle sammensætning af dens energiforsyning." Det er 
derfor op til medlemsstaterne at beslutte, om de vil gå ind for atomkraft.

Under Euratomtraktaten har EU-Domstolen som lex specialis med sin dom i sag C-29/99 
anerkendt forbindelsen mellem strålebeskyttelse og nuklear sikkerhed. På baggrund af denne 
anerkendte kompetence på området for nuklear sikkerhed (artikel 31 i Euratomtraktaten) har 
Rådet vedtaget direktivet om nuklear sikkerhed1, der skulle gennemføres pr. 22. juli 2011. Det 
bygger primært på, at der i Unionens lovgivning skal indarbejdes de almindeligt anerkendte 
nukleare sikkerhedsprincipper, der er fastlagt i de væsentligste tilgængelige internationale 
instrumenter, nemlig konventionen om nuklear sikkerhed og de grundlæggende 
sikkerhedsprincipper, der er udviklet af Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA). 
På samme retsgrundlag blev direktivet om nukleart affald vedtaget den 19. juli 2011.2 Begge 
direktiver er en del af det særlige sæt regler, som i mere detaljeret grad regulerer et specifikt 
aspekt af strålebeskyttelse inden for rammerne af direktivet om grundlæggende 
sikkerhedsnormer.3

I Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 fastlægges de maksimalt tilladte niveauer for 
radioaktivitet i levnedsmidler og foderstoffer som følge af nukleare ulykker eller andre 
tilfælde af strålingsfare.4 Forordningen forbyder specifikt markedsføring af produkter, der 
overstiger de angivne aktivitetsgrænser. 

Reaktioner efter Fukushima

a) Generelt

Efter den nukleare ulykke i Japan fremhævede Det Europæiske Råd den 24.-25. marts 2011 
vigtigheden af at gennemføre og fortsat forbedre de højeste standarder for nuklear sikkerhed i 
EU og fremme disse internationalt. Rådet konkluderede, at sikkerheden i forbindelse med alle 
EU's atomkraftværker bør kontrolleres på grundlag af en omfattende og gennemsigtig risiko-
og sikkerhedsvurdering ("stresstest"). Kommissionen og Ensreg (European Nuclear Safety 
Regulators Group) blev den 24. maj 2011 enige om omfanget af og retningslinjerne for disse 
test inden for koordinerede rammer.

Processen blev indledt den 1. juni 2011. De pågældende stresstest gennemføres af 
licenshavere, nationale myndigheder og via peer review. Kommissionen følger på nært hold 
processens udvikling for at sikre dens sammenhæng og konsekvens inden for EU. Det 
Europæiske Råd evaluerer resultaterne inden udgangen af 2011 på grundlag af en 
statusrapport fra Kommissionen. Desuden har Det Europæiske Råd givet Kommissionen 

                                               
1 Rådets direktiv 2009/71/Euratom af 25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare 
sikkerhed (EUT L 172 af 2.7.2009, s. 18-22).
2 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 (EUT L 199 af 2.8.2011, s. 48-56).
3 Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13.maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til 
beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende 
stråling (EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1-114).
4 Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 af 22. december 1987 om fastsættelse af de maksimalt tilladte 
niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af 
strålingsfare (EFT L 371 af 30.12.1987, s. 11-13).
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mandat til at gennemgå de eksisterende retlige og reguleringsmæssige rammer for 
sikkerheden ved nukleare anlæg og til inden udgangen af 2011 at foreslå de forbedringer, der 
måtte være nødvendige. Der er derfor ingen tavshed ("inaudibilité") fra Kommissionens side, 
som andrageren påstår.

Revisionen af de lovgivnings- og forskriftsmæssige rammer for nuklear sikkerhed skal 
afspejle resultaterne af EU's stresstestproces samt den aktuelle internationale tendens, der 
støtter styrkelsen af lovgivningsmæssige rammer for international nuklear sikkerhed, særligt 
Den Internationale Atomenergiorganisations konvention om nuklear sikkerhed.

b) Import

Efter Fukushimaudslippene var de betingelser, der er fastsat i forordning (Euratom) nr. 
3954/87, og som berettiger vedtagelsen af en kommissionsforordning, der bringer de 
maksimalt tilladte niveauer i anvendelse, ikke opfyldt, da der hverken var modtaget en 
advarsel fra ECURIE (European Community Urgent Radiological Information Exchange) 
eller en alarmbesked under IAEA's konvention om hurtig anmeldelse. Foranstaltningerne, 
som er fastsat i forordning 3954/87, ville have været uforholdsmæssige med hensyn til den 
eksponering af EU-befolkningen, der måtte hidrøre fra indtagelsen af en meget lille mængde 
fødevarer og foderstoffer importeret fra Japan.

Men Kommissionen anbefalede indledningsvist medlemsstaterne at foretage kontroller af 
fødevarer og foderstoffer importeret fra Japan på baggrund af de aktivitetsniveauer, der er 
defineret i forordning (Euratom) nr. 3954/87. Kommissionen har senere ændret 
referenceniveauerne for cæsium og jod i fødevarer og foderstoffer i Kommissionens 
gennemførelsesforordning nr. 297/2011, der indfører særlige bestemmelser for importen af 
fødevarer og foderstoffer med oprindelse i eller afsendt fra Japan efter ulykken på 
atomkraftværket i Fukushima1 som ændret, og anvendte bl.a. de i Japan anvendte 
handlingstærskler som referenceniveauer. 

De særlige betingelser med hensyn til import af foderstoffer og fødevarer fra Japan vil være 
gældende indtil 30. september 2011 og forlænges sandsynligvis med mulighed for 
foranstaltninger med henblik på en gradvis lempelse afhængigt af udviklingen af den 
radioaktive forureningssituation for foderstoffer og fødevarer i Japan. Desuden har 
Kommissionen også udstedt en anbefaling om at kontrollere import af marine produkter fra 
bestemte fiskeområder i Stillehavsområdet.

Med hensyn til skibe og containere har Kommissionen den 15. april 2011 via sit værktøj til 
hurtig udveksling af oplysninger (ECURIE) udsendt en meddelelse til medlemsstaterne for at 
anmode om oplysninger om kontroller af strålingsniveauer på indgående skibe og last fra 
Japan med forslag om harmoniserede grænseværdier for yderligere foranstaltninger 
(dekontaminering) og rapportering: 0,2 µSv/h over baggrund, ved 1 m (som standard), 
dekontaminering (afvaskning), hvor det er muligt, af enhver forurenet overflade. Denne 
anbefaling blev fjernet den 19. juli i overensstemmelse med holdningen hos medlemsstaternes 
sundheds- og sikkerhedseksperter (artikel 31 i Euratomtraktaten) og Den Internationale 
Søfartsorganisation (IMO).

                                               
1 EUT L 80 af 26.3.2011, s. 5.
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Konklusion

Nuklear sikkerhed har højeste prioritet for Kommissionen. På denne baggrund mener 
Kommissionen, at under de eksisterende retlige rammer, som den er bundet af som 
traktaternes vogter, er oprettelsen af et ad hoc-parlamentsudvalg, der skal behandle nukleare 
spørgsmål efter ulykken i Fukushima, ikke nødvendigt, da spørgsmål, der måtte opstå, 
behandles af Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratom) kompetente institutioner.

Desuden har hverken overførslen af den samlede energipolitik (reguleret af TEUF) eller 
overførslen af atomenergipolitikken (reguleret af Euratomtraktaten) til EU-plan på dette 
stadium en realistisk chance for at blive gennemført. En fremtidig ændring af kompetencer 
ligger udelukkende i hænderne på medlemsstaterne, da det ville kræve en revision af 
ovennævnte traktater.

Med hensyn til strålerelateret kontrol af fødevare- og foderstofimport samt den 
strålerelaterede kontrol af skibe fra Japan har Kommissionen truffet egnede foranstaltninger 
efter ulykken i Fukushima. Disse foranstaltninger er underlagt løbende tilpasning til den 
aktuelle situation."


