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Om: Andragende 1042/2011 af Reinhard Uhrig, tysk statsborger, for "Friends of 
the Earth Austria", og 98.500 medunderskrivere, om øjeblikkelig 
påbegyndelse af en verdensopspændende udfasning af kernekraft

1. Sammendrag

Andrageren henviser til de kernekraftkatastrofer, der har fundet sted tidligere og helt op til i 
dag, og han hævder, at kernekraft ikke er sikker og aldrig kan blive sikker. Han hævder 
endvidere, at flertallet i den europæiske befolkning er imod kernekraft. Andrageren opfordrer 
til øjeblikkelig lukning af et antal meget usikre kernekraftværker i Europa. Endvidere må 
forældede kernekraftværkers levetid ikke længere kunstigt forlænges, og der må ikke mere 
bygges nye værker. Andrageren argumenterer for lovmæssigt bindende planer med henblik på 
at lukke alle kernekraftværker før 2020, afskaffe subsidier til atomindustrien og indføre en 
mere permanent subsidiering af fornyelige energikilder og energieffektivitet. Herved skulle en 
udfasning af kernekraft og stenkulsenergi være mulig før 2025-2030. Andrageren anmoder 
Europa-Parlamentet om at arbejde for at få dette gennemført.

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 20. april 2012

Kommissionens bemærkninger 

Ifølge artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
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berører de foranstaltninger, som EU har truffet inden for 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 
kernekraft, herunder opførelse af nye anlæg, levetidsforlængelse og udfasning.

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 
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 til gennemførelse 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 indgår i det særlige regelsæt, 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)).

EU har med direktivet om vedvarende energi (2009/28/EF)4 fastlagt en effektiv ramme til 
fremme af vedvarende energi, som dækker alle sektorer: elektricitet, opvarmning og transport. 

                                               
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).
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).
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).
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 
af 5.6.2009, s. 16):
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Med rammen er der fastsat retligt bindende mål for hver enkelt medlemsstat, som sikrer at 
andelen af vedvarende energikilder i EU udgør mindst 20 % i 2020 i forhold til 12 % i dag. 
Men det er klart, at der er behov for mere vedvarende energi, og at denne spiller en vigtig for 
at dekarbonisere energisystemet, som det fremgår af den nyligt vedtagne "Energikøreplan 
2050"1. 

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 alle EU's 
kernekraftværker 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 reviews. Kommissionen følger processens 
udvikling på nært hold for at sikre dens sammenhæng og konsekvens inden for EU. Der er 
foretaget peer reviews siden starten af 2012 for at vurdere resultatet af rapporterne fra 
licenshaverne og de nationale myndigheder.

Desuden har Det Europæiske Råd givet Kommissionen mandat til at gennemgå de 
eksisterende retlige og reguleringsmæssige rammer for sikkerheden i nukleare anlæg. Der 
blev i denne sammenhæng afholdt en offentlig høring2. Revisionen af Euratoms lovgivnings-
og forskriftsmæssige rammer skal afspejle de endelige resultater af EU's stresstestproces samt 
den aktuelle internationale tendens, der støtter styrkelsen af lovgivningsmæssige rammer for 
international nuklear sikkerhed, navnlig Den Internationale Atomenergiorganisations 
konvention om nuklear sikkerhed.

Konklusion

Nuklear sikkerhed har højeste prioritet for Kommissionen. På denne baggrund mener 
Kommissionen dog, at hverken overførslen af energipolitikken (reguleret af TEUF) eller 
beslutningerne om atomenergipolitikken (reguleret af Euratomtraktaten) fra medlemsstatsplan 
til EU-plan på dette stadium vil have en reel chance for at blive gennemført under den 
eksisterende lovgivning, som Kommissionen er bundet af som traktaternes vogter.

En fremtidig ændring af kompetencer (herunder ophævelsen af Euratomtraktaten) ligger 
fortsat udelukkende i hænderne på medlemsstaterne, da det vil kræve en revisionsprocedure i 
henhold til artikel 48 i TEUF af både TEUF og Euratomtraktaten (sammen med artikel 106A i 
Euratomtraktaten).

I mellemtiden vil Kommissionen fortsat yde en stor indsats for at øge anvendelsen af 
vedvarende energi og sikre korrekt gennemførelse af direktivet om vedvarende energi og 
dermed forøge andelen af vedvarende energi til mindst 20 % i 2020.

                                               
1 Rapporten kan læses her: http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm.
2 http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/20120229_euratom_en.htm.
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4. Kommissionens svar (REV.), modtaget den 18. december 2012

Under drøftelserne i Udvalget for Andragender den 9. oktober 2012 henviste Kommissionens 
repræsentant til den seneste udvikling på området og især til meddelelsen om den omfattende 
risiko- og sikkerhedsvurdering ("stresstest") af nukleare anlæg i Den Europæiske Union og 
dermed forbundne aktiviteter (COM(2012)0571).

Flere oplysninger kan læses på: http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm


