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Betreft: Verzoekschrift 0471/2011, ingediend door Kristiina Allekörs (Estse nationaliteit), over 
de gevaren van kerncentrales langs de grenzen van de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wijst op de gevaren van kerncentrales langs de grenzen van de Europese Unie. Zij 
noemt onder meer de centrale van St. Petersburg, die oud en zeer onveilig is. Zij wijst erop dat er 
over de jaren verschillende kleine en grote ongelukken zijn gebeurd in deze kerncentrales. 
Volgens indienster bevinden zich in de centrales grote hoeveelheden zeer radioactieve stoffen. 
Indienster pleit voor overleg van de Unie met Rusland om de reactoren in St. Petersburg, 
Smolensk en Kola, die een bedreiging vormen voor Estland, Letland, Litouwen en Finland snel 
te sluiten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2011

Overeenkomstig artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) heeft elke lidstaat het recht om zelf te bepalen van welke energiebronnen er 
gebruik wordt gemaakt en hoe de algemene structuur van zijn energievoorziening eruit ziet. 
Derhalve moet worden opgemerkt dat de Commissie niet bevoegd is om de sluiting te eisen van 
nucleaire installaties in haar lidstaten, en al helemaal niet in derde landen.

De Commissie neemt de bezorgdheid van EU-lidstaten en hun burgers echter zeer serieus en 
neemt, binnen de grenzen van haar bevoegdheden, passende maatregelen om gehoor te geven 
aan deze bezorgdheid en de belangen van alle burgers in de EU te beschermen. Op basis van 
veiligheidsbeoordelingen moest als voorwaarde voor toetreding van deze landen een toezegging 
worden gedaan dat reactoren van de eerste generatie in Litouwen, Slowakije en Bulgarije zouden 
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worden gesloten. In haar gesprekken met de Russische Federatie heeft de Europese Unie ook de 
veiligheid van reactoren van de eerste generatie onder de aandacht gebracht. Het is voor de 
Commissie echter niet mogelijk om invloed uit te oefenen op de besluitvorming van soevereine 
derde landen en nucleaire veiligheid te verzekeren. Dat blijft uiteindelijk de 
verantwoordelijkheid van de Russische Federatie.

In deze context benadrukt de Commissie regelmatig dat nabuurlanden hun internationale 
verplichtingen moeten nakomen. De Russische Federatie (evenals Wit-Rusland) is gebonden aan 
het Verdrag inzake nucleaire veiligheid.

In artikel 17 van het Verdrag inzake nucleaire veiligheid uit 1994 is het volgende bepaald: 

"Elke Verdragsluitende Partij neemt passende maatregelen om te waarborgen dat de juiste 
procedures worden vastgelegd en uitgevoerd (…) om alle relevante met de plaats 
samenhangende factoren te evalueren die van invloed zouden kunnen zijn op de veiligheid van 
een kerninstallatie gedurende de geplande levensduur ervan (…) [en] om Verdragsluitende 
Partijen in de nabijheid van een geplande kerninstallatie te raadplegen…"

Op verzoek van de Europese Raad hebben de Commissie en de Groep Europese regelgevers op 
het gebied van nucleaire veiligheid (ENSREG) criteria vastgesteld voor uitgebreide risico- en 
veiligheidsevaluaties. Op dit moment worden alle kerncentrales in de EU op basis van deze 
evaluaties gecontroleerd. De Commissie heeft de Russische Federatie (en Wit-Rusland) 
uitgenodigd zich bij dit initiatief aan te sluiten. Rusland heeft daarop positief gereageerd. Er zijn 
diverse bijeenkomsten op hoog niveau gepland met de Russische Federatie en andere buurlanden 
om een Europese aanpak voor nucleaire veiligheid te bewerkstelligen.

Tijdens de bijeenkomst van 23 juni 2011 tussen de Commissaris voor energie Oettinger en hoge 
vertegenwoordigers van buurlanden van de EU over risico- en veiligheidsevaluaties van 
nucleaire installaties, heeft de Russische Federatie (en Wit-Rusland) samen met andere 
buurlanden toegezegd om risico- en veiligheidsevaluaties ("stresstests") van kerncentrales uit te 
voeren voor bestaande en geplande installaties, waarbij rekening wordt gehouden met de 
Europese methodologie. Tijdens een bijeenkomst van deskundigen op 22 juli 2011 heeft Rusland 
nogmaals toegezegd stresstests voor zijn kerncentrales te gaan uitvoeren.

De Commissie hoopt daarom dat dit aanvullende initiatief voor het lopende raadplegingsproces 
ervoor zal zorgen dat kerncentrales in buurlanden als Rusland voldoen aan dezelfde criteria voor 
nucleaire veiligheid als de criteria die van toepassing zijn binnen de EU.

De Commissie zal haar overleg met de Russische Federatie voortzetten in samenwerking met 
andere internationale organisaties, zoals de Internationale Organisatie voor Atoomenergie, om de 
belangen van alle Europese burgers te behartigen met betrekking tot de gevolgen van het 
opwekken van kernenergie binnen en buiten haar grenzen.


