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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0356/2011 af Knut Micke, tysk statsborger, om atomkraft i 
Europa

Andragende 0361/2011 af Bernd Hofer, tysk statsborger, og 5 
medunderskrivere, om afskaffelse af atomkraft i Europa

1. Sammendrag af 0356/2011

Andrageren gør sig bekymringer over sikkerheden på atomkraftværkerne i Europa, og han så 
helst, at Europa ophører med produktion og anvendelse af atomkraft. Samtidig er han klar 
over, at en beslutning derom er afhængig af den politiske udvikling. I lyset af 
atomkraftkatastrofen i Japan argumenterer han for, at der gøres alt for at bringe 
atomkraftværkerne i Unionen op på det højeste sikkerhedsniveau. Ifølge andrageren er det 
absolut nødvendigt at harmonisere standarderne på europæisk plan. Han mener ikke, at 
Euratomtraktaten er tilstrækkelig til at garantere dette høje sikkerhedsniveau. Han anmoder 
Europa-Parlamentet om at opfordre Kommissionen til at fremkomme med forslag og 
forordninger med henblik på at garantere det højest mulige sikkerhedsniveau for alle 
atomkraftværker i EU.

Sammendrag af 0361/2011

Andragerne er bekymrede over følgerne af udnyttelsen af atomkraft i Europa og forlanger, at 
der gøres en ende på produktion og anvendelse af atomkraft i Europa. De mener endvidere, at 
der er tilstrækkelige alternative og vedvarende energikilder til at gøre atomkraften overflødig.
De henviser til farerne ved radioaktiv bestråling og problemerne med radioaktivt affald. De 
anmoder indtrængende om beslutningstagning på europæisk niveau.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
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Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. juli 2011). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar til andragende 0356/2011 og 0361/2011, modtaget den 30. 
september 2011.

"Andragerne er bekymrede over følgerne af udnyttelsen af atomkraft i Europa. De henviser til 
farerne ved radioaktiv bestråling og problemerne med radioaktivt affald. De hævder også, at 
der er tilstrækkelige alternative og vedvarende energikilder til at gøre atomkraften overflødig. 

Kommissionens bemærkninger til andragendet

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 
forskellige energikilder og den generelle sammensætning af dens energiforsyning, jf. dog 
artikel 192, stk. 2, litra c)". Det er derfor op til medlemsstaterne at beslutte, om de vil gå ind 
for atomkraft. Et initiativ under artikel 225, der anmoder Kommissionen om at fremsætte et 
forslag på dette område, skal respektere denne begrænsning.

Under Euratomtraktaten har 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 fællesskabslovgivningen 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 20112. 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 
sikkerhedsnormer3.

Efter atomulykken i Japan fremhævede Det Europæiske Råd den 24.-25. marts 2011 
vigtigheden af at gennemføre og fortsat forbedre de højeste standarder for atomsikkerhed 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.

                                               
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 om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald [endnu ikke offentliggjort i EUT].
3 Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om 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].
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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 
mandat til at gennemgå de eksisterende retlige og reguleringsmæssige rammer for 
sikkerheden i nukleare anlæg og til inden udgangen af 2011 at foreslå de forbedringer, der 
måtte være nødvendige. De skal afspejle resultaterne af EU's stresstestproces samt den 
aktuelle internationale tendens, der støtter styrkelsen af lovgivningsmæssige rammer for 
international nuklear sikkerhed, særligt IAEA's konvention om nuklear sikkerhed.

Afsluttende udtalelse

Atomsikkerhed har højeste prioritet for Kommissionen.

På denne baggrund mener Kommissionen dog, at under den eksisterende lovgivning, som den 
er bundet af som traktaternes vogter, vil hverken overførslen af den samlede energipolitik 
(reguleret af TEUF) eller overførslen af atomenergipolitikken (reguleret af Euratomtraktaten) 
til EU-plan på dette stadium have en reel chance for at blive gennemført. Det samme gør sig 
gældende for et initiativ under artikel 225 i TEUF eller for ethvert forsøg på at træffe en 
beslutning om medlemsstaternes valg af energikilder.

En fremtidig ændring af kompetencer ligger udelukkende i hænderne på medlemsstaterne, da 
det ville kræve en revision af begge traktater af en regeringskonference."


