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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0471/2011 af Kristiina Allekörs, estisk statsborger, om farerne ved 
atomkraftværker langs EU's grænser

1. Sammendrag

Andrageren henviser til farerne ved atomkraftværker langs EU's grænser. Hun nævner bl.a. 
kraftværket i St. Petersburg, som er gammelt og meget usikkert. Hun oplyser, at der i årenes 
løb er sket diverse små og store ulykker i disse atomkraftværker. Ifølge andrageren befinder 
der sig store mængder af meget radioaktive stoffer i disse værker. Andrageren anmoder om, 
Unionen indgår i drøftelser med Rusland om en hurtig nedlukning af reaktorerne i St. 
Petersburg, Smolensk og Kola, som udgør en trussel mod Estland, Letland, Litauen og 
Finland.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2011.

"I henhold til artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) har alle medlemsstater ret til at vælge mellem forskellige energikilder og bestemme 
den generelle sammensætning af deres energiforsyning. Derfor skal det understreges, at 
Kommissionen ikke har beføjelser til at beordre lukning af nukleare anlæg i medlemsstaterne 
og da slet ikke i tredjelande.

Kommissionen tager dog EU's medlemsstaternes og deres borgeres bekymringer meget 
alvorligt og træffer relevante foranstaltninger – inden for grænserne af sine kompetencer – for 
at reagere på disse bekymringer og beskytte alle EU-borgeres interesser. På baggrund af 
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sikkerhedsvurderinger skulle der være en forpligtelse til at lukke reaktorer af første generation 
i Litauen, Slovakiet og Bulgarien som betingelse for disse landes tiltrædelse af EU. 
Kommissionen forholdt sig også til sikkerheden ved reaktorer af første generation i sin dialog 
med Den Russiske Føderation. Den har dog ikke indflydelse på selvstændige tredjelandes 
beslutninger og kan ikke sikre nuklear sikkerhed, idet dette i sidste ende er Den Russiske 
Føderations ansvar.

I denne kontekst understreger Kommissionen jævnligt behovet for, at nabolande overholder 
deres internationale forpligtelser. Den Russiske Føderation (og Hviderusland) er bundet af 
konventionen om nuklear sikkerhed.
Artikel 17 i konventionen om nuklear sikkerhed 1994 bestemmer følgende:
"De kontraherende parter træffer hver især alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der 
indføres procedurer, hvorefter [...] alle lokalitetsbestemte forhold, der kan påvirke et nukleart 
anlægs sikkerhed i dets planlagte levetid, vurderes [...] [og] der føres samråd med 
kontraherende parter, som kan blive berørt af planlagte nukleare anlæg i deres umiddelbare 
nærhed [...]"

Efter anmodning fra Det Europæiske Råd har Kommissionen og European Nuclear Safety 
Regulators Group (Ensreg) fastlagt kriterier for omfattende risiko- og sikkerhedsvurdering, på 
baggrund hvoraf alle EU's atomkraftværker i øjeblikket gennemgås. Kommissionen inviterede 
Den Russiske Føderation (og Hviderusland) til at deltage i initiativet og modtog positive 
signaler fra russisk side. Der er planlagt flere møder på højt plan med Den Russiske 
Føderation og andre nabolande for at etablere en europæisk tilgang til nuklear sikkerhed.

På mødet den 23. juni 2011 mellem kommissæren for energi, Günther Oettinger, og 
højtstående repræsentanter fra EU's nabolande vedrørende risiko- og sikkerhedsvurderingen 
for nukleare anlæg enedes Den Russiske Føderation (og Hviderusland) med andre nabolande 
om at gennemføre risiko- og sikkerhedsvurderinger af nukleare anlæg, ("stresstest"), der tager 
hensyn til EU-metoden, for eksisterende og planlagte installationer. På et ekspertmøde den 22. 
juli 2011 bekræftede Rusland sin forpligtelse til at gennemføre stresstest at landets 
atomkraftværker.

Kommissionen håber derfor, at dette supplerende initiativ sammen med den igangværende 
konsultationsproces vil gøre det muligt at sikre, at atomkraftværker i nabolande såsom 
Rusland overholder de samme nukleare sikkerhedskriterier, som er gældende i EU.

Kommissionen vil fortsætte sine konsultationer med Den Russiske Føderation i samarbejde 
med andre internationale organisationer, såsom Den Internationale Atomenergiorganisation, 
for at beskytte alle europæiske borgeres interesser i forbindelse med effekten af atomenergi 
inden for og uden for Unionens grænser."


