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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1026/2011 af Gredo Förster, tysk statsborger, om bygning af et 
kernekraftværk i havet

1. Sammendrag

Ifølge andrageren kan åbningen af gas- og oliefelter i EU kun tillades, såfremt de berørte 
virksomheder kan fremlægge en passende katastrofeplan og råder over tilstrækkelige midler 
til at betale for følgerne af en eventuel miljøkatastrofe. Andrageren har læst, at Frankrig har 
planer om at bygge og udnytte et kernekraftværk i havet. Han anmoder Europa-Parlamentet 
om at vende sig imod denne plan, idet følgerne i tilfælde af en ulykke ikke ville være til at
overskue.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012.

"I henhold til artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) berører de foranstaltninger, som EU har truffet 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". Det er derfor op til medlemsstaterne at beslutte, om de vil gå ind for 
atomkraft. I ethvert initiativ fra Parlamentet i henhold til artikel 225 i TEUF, hvor 
Kommissionen anmodes om at fremsætte et forslag på dette område, skal denne begrænsning 
respekteres. Ligeledes vil ethvert borgerinitiativ i henhold til artikel 11, stk. 4, i traktaten om 
Den Europæiske Union (TEU) være omfattet af begrænsninger inden for rammerne af 
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Kommissionens beføjelser. 

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) 
vedtog Rådet direktivet om nuklear sikkerhed1, der skulle gennemføres den 22. juli 2011. 
Direktivet 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 mere 
detaljeret regulerer et specifikt aspekt af strålebeskyttelse inden for rammerne af direktivet om 
grundlæggende sikkerhedsnormer3.

Med dette ændres heller ikke den grundlæggende fordeling af kompetencer blandt 
medlemsstaterne og EU/Det Europæiske Atomenergifællesskab, hvorunder Kommissionen 
ikke har beføjelse til at godkende nukleare anlæg i medlemsstaterne eller træffe beslutning om 
anlæggenes levetid. Det er medlemsstaterne, der skal indføre og opretholde 
lovgivningsmæssige, tilsynsmæssige og organisatoriske rammebestemmelser for nuklear 
sikkerhed (jf. artikel 4 i direktivet om nuklear sikkerhed). Medlemsstaterne skal inden for 
disse rammer etablere og opretholde en uafhængig tilsynsmyndighed med beføjelser og 
ressourcer til at træffe lovgivningsmæssige håndhævelsesforanstaltninger, herunder 
suspension af driften af nukleare anlæg (artikel 5, stk. 3, litra d).

Hvis planerne om at bygge kernekraftværk på bundet af havet (inden for en medlemsstats 
territoriale farvande, dvs. 12 sømil som defineret i artikel 2 et seq. i FN's havretskonvention4 -
som alle EU-medlemsstaterne og Den Europæiske Union har tiltrådt) føres ud i livet, skal 
bygherren og den pågældende medlemsstats tilsynsmyndighed garantere den nukleare 
sikkerhed i tråd med disse kompetencer som i forbindelse med konventionelle landbaserede 
kernekraftværk. Derudover skal Frankrig og alle medlemsstater, der har tiltrådt konventionen 
om beskyttelse af havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav (OSPAR-konventionen5) og 
konventionen om forhindring af havforurening ved dumpning fra skibe og luftfartøjer6, 
opfylde de internationale krav til beskyttelse af havmiljøet i henhold til disse konventioner.

Aktiviteter i offshore olie- og gasindustrien, hvortil andrageren også henviser, reguleres 
delvist med den eksisterende EU-lovgivning, f.eks. direktiv 94/22/EF7, direktiv 85/337/EØF 
                                               
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 (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 http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm.
5 http://www.ospar.org/.
6 http://sedac.ciesin.org/entri/texts/marine.pollution.dumping.ships.aircraft.1972.html.
7 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse 
af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter.



CM\896448DA.doc 3/3 PE486.004v01-00

DA

("VVM-direktivet")1 og direktiv 92/91/EF2. Kommissionen har med sin indsats for at styrke 
de eksisterende sikkerheds- og miljøbestemmelser i alle EU-medlemsstater yderligere stillet et 
forslag om en sektorspecifik EU-forordning i oktober 20113. Med forordningen, der er baseret 
på bedste internationale praksis for offshoresikkerhed, indføres der målrettet forebyggelse af 
store ulykker, politikker om reaktion og miljøansvar, som er udarbejdet til at forebygge 
specifikke risici frem for at forlade sig på mekanisk opfyldelse af krav gennem detaljerede 
standardprocedurer. Hvis forordningen vedtages af Rådet og Parlamentet, vil offshore olie- og 
gasselskaber være forpligtet til at udarbejde en forudgående farevurderingsrapport om store 
farer, som skal omfatte en risikovurdering af sikkerhed og miljø og en installationsspecifik 
nødplan. Forordningen vil endvidere fremme grænseoverskridende nødplaner og offentlig 
deltagelse og forøge operatørernes ansvar for miljøforurening af vandkvaliteten i de 
territoriale havområder og farvande i EU-medlemsstaternes eksklusive økonomiske zoner.

Konklusion

Nuklear sikkerhed har højeste prioritet for Kommissionen.

Ifølge den eksisterende lovgivning, som Kommissionen er bundet af som traktaternes vogter, 
mener den, at fuld overførsel fra medlemsstaternes side af afgørelser om energipolitik 
(reguleret af TEUF) eller afgørelser om atomenergipolitikken (reguleret af Euratomtraktaten) 
til EU-plan på nuværende tidspunkt vil have en meget begrænset chance for at blive 
gennemført. I det eksisterende retsgrundlag for nuklear sikkerhed lægges ansvaret på 
medlemsstaterne og de nationale myndigheder, som skal sikre, at EU-kravene (og de 
internationale krav) opfyldes. Der vil imidlertid først blive draget konklusioner om en 
eventuel revision af rammerne for den europæiske nukleare sikkerhed, når de endelige 
resultater af belastningsundersøgelserne, navnlig peer reviews, foreligger.

Ansvaret for at forebygge og afhjælpe ulykker på området for offshore olie og gas ligger hos 
olie- og gasindustrien med tilsyn fra medlemsstaternes side. Kommissionen har imidlertid 
fremsat et forslag om at hæve sikkerhedsstandarderne for omfattende ulykker i EU uden dog 
at ændre på industriens, de nationale myndigheders eller EU's ansvar."

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet.
2 Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri.

3 KOM/2011/0688: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikkerheden i forbindelse med 
offshore olie- og gasprospektering, -efterforskning og -produktion.


