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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1042/2011, ingediend door Reinhard Uhrig (Duitse nationaliteit), 
namens Friends of the Earth Austria, gesteund door ca. 98 500
medeondertekenaars, over de onmiddellijk te beginnen wereldwijde uitfasering 
van kernenergie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst op de kernrampen die in het verleden en recentelijk hebben plaatsgevonden en 
stelt dat kernenergie niet veilig is en nooit veilig kan zijn. Hij stelt voorts dat de meerderheid 
van de Europese bevolking tegen kernenergie is. Indiener roept op tot de onmiddellijke 
sluiting van een aantal zeer onveilige kerncentrales in Europa. Verder moeten de levens van 
verouderde centrales niet langer kunstmatig worden gerekt en moeten er geen nieuwe 
centrales meer gebouwd worden. Indiener pleit voor wettelijk bindende plannen om: alle 
kerncentrales vóór 2020 te sluiten, subsidies voor de nucleaire sector af te schaffen en meer 
duurzame subsidiëring te verstrekken voor hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie. Hierdoor zou een uitfasering van kernenergie en steenkoolenergie vóór 2025-2030 
mogelijk zijn. Indiener vraagt het Europees Parlement zich hiervoor in te zetten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Opmerkingen van de Commissie 
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Op grond van artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) zijn EU-maatregelen op het gebied van energie “niet van invloed op het recht 
van een lidstaat de voorwaarden voor de exploitatie van zijn energiebronnen te bepalen, op 
zijn keuze tussen verschillende energiebronnen of op de algemene structuur van zijn 
energievoorziening”. Het is dus de verantwoordelijkheid van de lidstaten om voor of tegen het 
gebruik van kernenergie te zijn, inclusief nieuwbouw, levensduurverlenging en uitfasering.

Een initiatief door het Europees Parlement overeenkomstig artikel 225 VWEU om de 
Commissie te verzoeken een voorstel in te dienen op dit gebied, zou met deze beperking
rekening moeten houden. Zo is ook een burgerinitiatief onder artikel 11, lid 4, van het 
Verdrag van de Europese Unie (VEU) beperkt tot “het kader van de haar toebedeelde 
bevoegdheden”.

Het Hof van Justitie van de EU heeft in zijn uitspraak in zaak C-29/99, op grond van het 
Euratom-Verdrag als lex specialis, erkend dat er een intrinsiek verband bestaat tussen 
stralingsbescherming en nucleaire veiligheid. Op basis van deze erkende bevoegdheid op het 
gebied van nucleaire veiligheid (artikel 31 van het Euratom-Verdrag) heeft de Raad de 
richtlijn inzake nucleaire veiligheid1 die vóór 22 juli 2011 omgezet moest zijn. Deze richtlijn 
is primair bedoeld om de erkende veiligheidsbeginselen van de belangrijkste beschikbare 
internationale instrumenten, namelijk het Verdrag inzake nucleaire veiligheid en de 
fundamentele veiligheidsbeginselen, ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor 
Atoomenergie (IAEA), vast te leggen in de wetgeving van de Europese Unie. Op dezelfde 
rechtsgrondslag werd op 19 juli 2011 de richtlijn inzake kernafval aangenomen.2 Beide 
richtlijnen maken deel uit van de speciale maatregelen die in het kader van de 
basisnormenrichtlijn3 zijn genomen, om een specifiek aspect van stralingsbescherming 
gedetailleerder te reguleren.

Ook dit verandert niets aan de basisverdeling van bevoegdheden tussen de lidstaten en de 
Europese Unie/Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Bijgevolg is de Europese 
Commissie niet in een positie om kerncentrales uit te faseren in de lidstaten of om te beslissen 
over hun levensduur.

Het zijn de lidstaten die een nationaal wettelijk, regelgevend en organisatorisch kader voor 
nucleaire veiligheid moeten instellen en in stand houden (cf. artikel 4 van de richtlijn inzake 
nucleaire veiligheid). Binnen dit kader moeten de lidstaten een onafhankelijke regelgevende 
autoriteit instellen en in stand houden, met de bevoegdheden en middelen om 
handhavingsmaatregelen uit te voeren, waaronder het schorsen van bedrijfsvoering van 
kerninstallaties (artikel 5, lid 3, onder d).

Met de Richtlijn hernieuwbare energie (2009/28/EG)4 heeft de Europese Unie een 

                                               
1 Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad van 25 juni 2009 tot vaststelling van een communautair kader voor de 
nucleaire veiligheid van kerninstallaties (PB L 172 van 2.7.2009, blz. 18-22).
2 Richtlijn van de Raad tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van 
verbruikte splijtstof en radioactief afval, PB L 199 van 2.8.2011, blz. 48-56.
3 Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot vaststelling van de basisnormen voor de 
bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden 
gevaren (PB L 159 van 29.6.1996, blz. 1–114).
4 Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het 
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doeltreffend kader geschapen ter bevordering van hernieuwbare energie dat op alle sectoren 
van toepassing is: elektriciteit, verwarming en vervoer. Dit kader stelt voor iedere lidstaat 
juridisch bindende doelstellingen vast en zal ervoor zorgen dat binnen de EU als geheel tegen 
2020 ten minste 20% uit hernieuwbare energie zal bestaan, een toename van 8% ten opzichte 
van de huidige 12%. Het is niettemin duidelijk dat er meer hernieuwbare energie nodig is en 
dat deze een cruciale rol speelt in het verminderen van het koolstofverbruik van het 
energiesysteem, zoals is aangetoond in het recentelijk aangenomen “Energiestappenplan 
2050”1. 

Na het kernongeluk in Japan heeft de Europese Raad in zijn vergadering van 24 en 25 maart 
2011 benadrukt hoe belangrijk het is dat in de EU de hoogste normen voor nucleaire 
veiligheid worden geïmplementeerd en voortdurend worden verbeterd, en dat deze normen 
internationaal moeten worden uitgedragen. Er werd geconcludeerd dat aan de hand van een 
volledige en transparante risico- en veiligheidsevaluatie (“stresstest”), de veiligheid van alle 
kerncentrales in de EU dient te worden onderzocht. Op 24 mei 2011 hebben de Europese 
Commissie en de Groep Europese regelgevers op het gebied van nucleaire veiligheid 
(ENSREG) overeenstemming bereikt over de toepassing en uitvoeringsbepalingen van deze 
tests in een gecoördineerd raamwerk.

Dit proces is op 1 juni 2011 in gang gezet. De stresstests worden uitgevoerd door 
licentiehouders en nationale regelgevende instanties, en door middel van collegiale toetsing. 
De Europese Commissie volgt de ontwikkeling van het proces op de voet om ervoor te zorgen 
dat dit in de hele EU een samenhangend en consistent geheel is. Sinds het begin van 2012 
wordt collegiale toetsing toegepast om de resultaten in de verslagen van licentiehouders en 
nationale toezichthouders te beoordelen.

Bovendien heeft de Europese Raad de Europese Commissie het mandaat gegeven om de 
bestaande juridische en wetgevingskaders inzake de veiligheid van nucleaire installaties te 
herzien. Daartoe is een publieke raadpleging gehouden.2 De evaluatie van het wettelijke en 
regelgevingskader Euratom moet een weerspiegeling vormen van de eindresultaten van het 
proces van EU-stresstests en tevens van de huidige internationale trend voor steun aan 
versterking van de internationale wetgeving inzake nucleaire veiligheid, met name van het 
IAEA-Verdrag inzake nucleaire veiligheid.

Conclusie

Nucleaire veiligheid heeft de hoogste prioriteit voor de Europese Commissie. Gezien het 
bovenstaande, is de Commissie niettemin van mening dat krachtens de bestaande wetgeving 
die voor haar als hoedster van de Verdragen bindend is, de overdracht van energiebeleid 
(geregeld door het VWEU) of van besluiten over kernenergiebeleid (geregeld door het 
Euratom-Verdrag) van de lidstaten tot het EU-niveau in dit stadium weinig succesvol zal zijn.

Een toekomstige verandering in de bevoegdheden (waaronder afschaffing van het 

                                                                                                                                                  
gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en 
Richtlijn 2003/30/EG (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16-62).
1 Het verslag is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/company/consultation/index_en.htm.
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Euratomverdrag) blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de lidstaten, aangezien dit een 
herzieningsprocedure vereist krachtens artikel 48 van het VWEU voor zowel het VWEU als 
het Euratomverdrag (in samenhang met artikel 106 bis van het Euratomverdrag).

Ondertussen zal de Commissie zich blijven inzetten voor uitbreiding van het gebruik van 
hernieuwbare energie en ervoor zorgen dat de Richtlijn hernieuwbare energie correct wordt 
toegepast, en zodoende een toename bewerkstelligen van het aandeel hernieuwbare energie 
tot ten minste 20% in 2020.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 18 december 2012

Tijdens het debat in de Commissie verzoekschriften op 9 oktober 2012 verwees de 
vertegenwoordiger van de Commissie naar de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied, in het 
bijzonder naar de mededeling over de volledige risico- en veiligheidsevaluatie ("stresstests") 
van kerncentrales in de Europese Unie en aanverwante activiteiten (COM(2012)571).
Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm.


