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Med skrivelse af 20. september 1995 fremsendte Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet 
meddelelse om den ulovlige handel med nukleare materialer og radioaktive stoffer.

På mødet den 30. november 1994 meddelte Europa-Parlamentets formand, at han havde henvist denne 
meddelelse til Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender som korresponderende 
udvalg og til Udvalget om Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarsanliggender, Udvalget om Forskning, 
Teknologisk Udvikling og Energi samt Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser som rådgivende 
udvalg.

På mødet den 1. februar 1995 valgte Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender Schulz 
til ordfører.

På møder den 23.-24. maj, 5.-6. september, 11. december 1995, 22.-23. januar og 20.-21. februar 1996 
behandlede det udkastet til betænkning.

På sidstnævnte møde vedtog det forslaget til beslutning med 12 stemmer mod    2, medens 16 hverken 
stemte for eller imod.

I afstemningen deltog: Marinho (formand), Bontempi (næstformand), Schulz (ordfører), d'Ancona, 
André-Léonard (for Wiebenga jf. artikel 138, stk. 2), Blokland (for Villiers jf. artikel 138, stk. 2), Caccavale, 
Camison Asensio, Cederschiöld, D'Andrea, Brendan Donnelly, Elliott, Ford, Girão Pereira, Gomolka, 
Haarder, Lambraki, Lambrias, Lehne, Linzer, Nassauer, Newman, Oostlander, Orlando, Pradier, Posselt, 
Roth, Terron í Cusí, Van Dijk (for Lindholm jf. artikel 138, stk. 2), Van Lancker, Wemheuer og Zimmermann.

Udtalelserne fra Udvalget om Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarsanliggender, Udvalget om Forskning, 
Teknologisk Udvikling og Energi, Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser samt Udvalget om Miljø- 
og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse er vedføjet denne betænkning.

Betænkningen indgivet den 1. marts 1996.

Fristen for ændringsforslag til denne betænkning vil fremgå af forslaget til dagsorden for den mødeperiode, 
hvor den skal behandles.
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A.
FORSLAG TIL BESLUTNING

Beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om den ulovlige handel 
med nukleare materialer og radioaktive stoffer
KOM(94) 0383 - C4-0227/94

Europa-Parlamentet,

-der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

-der henviser til de principper, der er indeholdt i bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Union om 
samarbejde på området retlige og indre anliggender,

-der henviser til de principper, der er indeholdt i bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Union om 
den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik,

-der henviser til Rådets fælles aktion af 10. marts 1995 vedrørende Europols Narkotikaenhed1,

-der henviser til den konvention, medlemsstaterne undertegnede den 26. juli 1995 om oprettelse af en 
europæisk politienhed (Europol-konventionen)2,

-der henviser til den konvention, medlemsstaterne undertegnede den 26. juli 1995 om brug af 
informationsteknologi på toldområdet3,

-der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet (KOM(94) 0383 - C4-0227/94),

-der henviser til betænkningen fra Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender samt 
udtalelserne fra Udvalget om Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarsanliggender, Udvalget om Forskning, 
Teknologisk Udvikling og Energi, Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser og Udvalget om 
Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse (A4-0066/96),

A.der henviser til, at bekæmpelsen af bedrageri på internationalt plan, for så vidt som dette område ikke er 
dækket af artikel K.1, nr. 7, 8 og 9, henhører under samarbejdet på området retlige og indre 
anliggender, hvor Kommissionen har initiativret,

B.der henviser til, at det strafferetlige samarbejde og politisamarbejdet med henblik på forebyggelse og 
bekæmpelse af terrorisme og andre grove former for kriminalitet, herunder om nødvendigt visse 
aspekter af toldsamarbejdet i forbindelse med opbygningen af et system i hele Unionen med 
udveksling af oplysninger inden for rammerne af en europæisk politienhed, ligeledes henhører under 
samarbejdet på området retlige og indre anliggender,

1EFT L 62 af 20.03.1995.
2EFT C 316 af 27.11.1995.
3EFT C 316 af 27.11.1995.
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C.der henviser til, at der i verden findes store mængder nukleart materiale, både fremstillet til civile og 
militære formål,

D.der henviser til, at kriminelle aktiviteter mere og mere organiseres internationalt, og at det derfor må anses 
for muligt, at den organiserede kriminalitet udvider sin virksomhed til området ulovlig handel med 
nukleare materialer, selv om det ikke er endeligt bevist, 

E.der henviser til, at det må formodes, at der findes en form for uønsket efterspørgsel efter nukleare 
materialer, selv om der hidtil ikke er blevet konstateret eller påvist noget købermarked, eller at noget 
sådant er blevet afsløret af politimyndighederne, og som henviser til, at der med undtagelse af en 
aktion i München, som de tyske myndigheder havde iscenesat, ikke har kunnet påvises én eneste 
fuldbyrdet handel mellem sælgere og købere,

F.der henviser til, at den formodede ulovlige handel med nukleare materialer og radioaktive stoffer i øst og 
vest ville udgøre en stor fare for medlemsstaternes indre sikkerhed, for miljøet, folkesundheden og for 
den internationale sikkerhed,

G.der henviser til, at der uafhængigt af påvisningen heraf må sættes alle midler ind på at bekæmpe de 
potentielle og reelle farer,

H.der henviser til, at den militære udnyttelse af nukleare materialer ikke kan kontrolleres på grundlag af 
Euratom-traktaten, og at Fællesskabets miljøpolitik ikke desto mindre tager sigte på at bevare, beskytte 
og forbedre kvaliteten af miljøet samt at beskytte folkesundheden,

Generelt

2.er af den opfattelse, at en målrettet politik for samarbejde og kontrolleret nedrustning udgør den bedste 
sikring af freden, og retter en appel til Den Europæiske Union om at udarbejde programmer med 
henblik på så sikkert som muligt at omdanne militært nukleart materiale til mindre farligt materiale; 

3.opfordrer Kommissionen til at evaluere de muligheder, som teknologien i øjeblikket giver for ved fission 
eller transmutation af actinider at fjerne lagrene af beriget uran og plutonium; opfordrer Kommissionen 
til at øge sit engagement og den finansielle støtte til programmer for vitrifikation af plutonium og for 
evaluering af de bedst mulige metoder for konditionering og permanent sikker slutopbevaring af affald; 
opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med Parlamentets beslutning om grønbogen om Den 
Europæiske Unions energipolitik at støtte den nukleare nedrustning ved, at de europæiske 
forskningsinstitutioners og industriens viden og eksisterende færdigheder stilles til rådighed ved 
bortskaffelsen af plutonium og højtberiget uran;

4.endelig bør forskningen fremmes med henblik på at undgå, at fissionsprodukter fra nukleare anlæg 
anvendes til militære formål, da MOX (brændsel af blandede oxider) ikke udgør noget universalmiddel. 
Herudover er det hele den måde, hvorpå man fremstiller energi, der bør tages op til overvejelse på 
baggrund af den økologiske risiko, kerneenergi frembyder. Dette er den store opgave for det næste 
århundrede:

5.opfordrer Kommissionen til i forbindelse med et initiativ til forordning at indlede den nødvendige procedure 
til indførelse af en harmoniseret behandling i Den Europæiske Unions medlemsstater af den lovlige 



DOC_DA\RR\295\295558\KBS PE 214.162/endel.
- 6 -

handel med nukleare materialer samt de dermed forbundne kontrolprocedurer og tekniske 
kontrolforanstaltninger;

6.opfordrer Kommissionen til klart at beskrive enkelthederne i de ulovlige transaktioner med nukleart 
materiale, den har kendskab til, med en nøje redegørelse for de tilfælde, hvor der har fundet en 
egentlig handel sted mellem leverandør og køber, og for hvornår Kommissionen blev underrettet;

7.opfordrer Kommissionen til at omorganisere strukturen i de af dens tjenester, der beskæftiger sig med 
nukleare forhold - først og fremmest med den målsætning at skabe en forbedret effektivitet - navnlig 
hvad angår ansvarsforhold og -fordeling i forbindelse med nukleare anliggender i generaldirektorat 
XVII, XII, XI og IA;

8.opfordrer regeringskonferencen i 1996 til at udvikle et klart retsgrundlag inden for rammerne af 
miljøpolitikken;

9.er af den opfattelse, at det gennem en nøje markedsovervågning er muligt med en omfattende registrering 
af handelen med radioaktive og nukleare materialer af enhver art, at offentligheden bør have adgang til 
de opnåede resultater, hvorved illegale forgreninger kan optrævles hurtigere, og at en sådan legalt 
korrekt indfaldsvinkel overflødiggør aktioner iscenesat af efterretningstjenesten og politiet, da dette 
absolut ikke har bidraget til at belyse problemet, men derimod selv udgør en del heraf;

10.opfordrer regeringskonferencen i 1996 til at muliggøre en fuldstændig kontrol fra Euratoms side af alle 
lagre, herunder de militære, og af alle transporter af nukleart materiale på Den Europæiske Unions 
område;

Forebyggelse

11.opfordrer Kommissionen til at øge Unionens bistandsforanstaltninger til fordel for stater og/eller 
virksomheder i verden, som ikke kan tilvejebringe tilstrækkelig kontrol;

12.opfordrer Kommissionen til at øge sine bestræbelser med henblik på teknisk bistand til forbedring af 
sikkerhedskontrollen med nukleare materialer i form af samarbejds- og uddannelsesprogrammer som 
foreslået i grønbogen "Mod en energipolitik for Den Europæiske Union", vedtaget af Kommissionen;

13.opfordrer Kommissionen til seriøst at evaluere muligheden af at analysere situationen for 
videnskabsmænd og teknikere i det tidligere Sovjetunionen og overveje foranstaltninger med henblik 
på at afhjælpe den sociale forarmelse af videnskabsmænd og teknikere inden for den nukleare industri 
i det tidligere Sovjetunionen;

14.opfordrer Kommissionen til i forbindelse med tildeling af bevillinger at undersøge, om samarbejdet med de 
østeuropæiske lande om oplysning af disses egen sikkerhedskontrol er begyndt, om det hidtil er 
forløbet positivt, hvordan det skal styrkes og udbygges, og hvilke personalemæssige, organisatoriske 
og finansielle konsekvenser, man må drage heraf;

15.opfordrer Kommissionen til inden for en frist af seks måneder at forelægge en nøje analyse af det 
påkrævede finansielle behov på det tekniske, personalemæssige og organisatoriske område i 
forbindelse med Euratoms sikkerhedskontrol;
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16.opfordrer Rådet til at forelægge en rapport om standarden for deres fysiske beskyttelse i 
medlemsstaterne sammenholdt med de amerikanske systemer, der anses for at være strenge;

17.opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan organerne på området fungerer og at forelægge 
resultaterne heraf for Parlamentet;

Kriminalitet

18.opfordrer medlemsstaterne til at harmonisere deres lovgivningsmæssige bestemmelser på området 
hurtigst muligt, idet medlemsstaterne såvel på det lovgivningsmæssige som det praktiske plan 
behandler og straffer ulovlig handel med radioaktive stoffer og nukleare materialer på meget forskellig 
måde;

19.opfordrer Rådet og medlemsstaterne til ufortøvet at iværksætte og udbygge Europol med klart definerede 
opgavestrukturer, navnlig hvad angår forebyggende indsamling af oplysninger vedrørende organiseret 
kriminalitet, terroristbekæmpelse og sekter samt bekæmpelse af nuklear kriminalitet;

20.opfordrer de af medlemsstaternes parlamenter, som endnu ikke har gjort dette, til at indlede ratificeringen 
af Europol-konventionen med henblik på at sikre, at Europol snarest muligt kan påbegynde sit arbejde 
til bekæmpelse af nukleare forbrydelser;

21.hilser de fremskridt velkommen, der er sket siden offentliggørelsen af Kommissionens meddelelse inden 
for det politimæssige samarbejde og på toldområdet, som f.eks. undertegnelsen af konventionen om 
brug af informationsteknologi på toldområdet, fælles toldkontrolforanstaltninger og struktureret dialog 
med tredjelande sammen med de retningslinjer, der er indeholdt i La Gomera-erklæringen om 
terrorisme;

22.er af den opfattelse, at det også skal undersøges, i hvilket omfang regeringsorganer i tredjelande selv er 
impliceret i ulovlig handel med nukleare eller radioaktive materialer;

23.er af den opfattelse, at medlemsstaterne bør øge samarbejdet mellem deres efterretningstjenester med 
henblik på at bekæmpe ulovlig handel med nukleare eller radioaktive materialer;

24.er rede til at stille budgetmidler til rådighed til bekæmpelse af ulovlig handel med nukleare materialer 
under de relevante poster, forudsat at Parlamentet høres i overensstemmelse med artikel K.6 i TEU;

25.opfordrer Kommissionen til at foretage en sammenligning af de gældende lovbestemmelser i de 
forskellige medlemsstater om bekæmpelse af smugleri af nukleart materiale og klassificeringen heraf 
som forbrydelse samt til at informere Europa-Parlamentet herom;

26.understreger, at det er nødvendigt, at Kommissionen og Rådet jævnligt informerer Parlamentet om 
bekæmpelsen af nukleare forbrydelser, og at Parlamentet høres i overensstemmelse med artikel K.6 i 
TEU;

27.pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet, medlemsstaternes 
regeringer og parlamenter samt til regeringerne og parlamenterne i de tredjelande, som har ansøgt om 
tiltrædelse af Den Europæiske Union;
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B.
BEGRUNDELSE

INDLEDNING

I de sidste fem år er det kendte antal tilfælde af illegal handel med radioaktive eller nukleare materialer steget 
dramatisk. De omfattende smuglerier med disse materialer udgør både en betydelig risiko for 
folkesundheden og er samtidig en psykologisk-militær og politisk trussel, som ikke skal undervurderes. 
Årsagen til denne udvikling er de på verdensplan uløste problemer med kontrol og sikring af de eksisterende 
nukleare materialer. Sammenbruddet i det tidligere Sovjetunionen og udviklingen i de stater, der tidligere 
udgjorde denne, samt udviklingen i Central- og Østeuropa, der er kendetegnet af betydelig politisk 
destabilisering, har i de senere år skærpet denne situation i væsentlig grad. Foruden de enkelte staters 
ansvar for sikkerhed og fysisk beskyttelse af de eksisterende materialer tilkommer der på grund af 
Euratom-traktaten Atomenergifællesskabet en særlig rolle i forbindelse med sikkerhedskontrollen inden for 
Den Europæiske Unions rammer. Kommissionen beskæftiger sig i sin meddelelse KOM(94)0383 af 7. 
september 1994 med alle disse spørgsmål. Nærværende dokument beskæftiger sig detaljeret med de 
forhold, der påpeges i denne meddelelse, og med dens konklusioner.

AKTUELLE BEGIVENHEDER

I de seneste måneder har retssagen omkring plutoniumfundet i Münchens lufthavn den 10. august 1994 
påkaldt sig særlig opmærksomhed. Uafhængigt af den strafferetlige vurdering af denne tildragelse og visse 
nationale og europæiske myndigheders endnu ikke afklarede rolle i denne forbindelse, har den bidraget til, at 
offentligheden i særlig grad er blevet opmærksom på farerne i forbindelse med de internationale 
atomsmuglerier. I det følgende skal nogle karakteristiske tendenser ved dette illegale marked påpeges.

Udviklingen i Tyskland ifølge Forbundskriminalpolitiet (BKA):

1990   1991   1992   1993   1994

Tilfælde i alt 4     41     158    241    267
Ulovlige tilbud 59    118     85
Illegal handel (uden beslaglæggelse) 81    102    163
Illegal handel (med beslaglæggelse) 18     21     19

Udviklingen i beslaglæggelser af plutonium eller uran af forskellig kvalitet i EU (Euratom):

1991    1992   1993   1994     1995 (-maj)

Tilfælde med
beslaglæggelse 1(?)     12      4     14        2 
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Internationalt foretages de omfangsrigeste og mest regelmæssige opgørelser over beslaglæggelser af 
radioaktive og nukleare stoffer siden juli måned 1994 hver måned af eller for Threat Assessment Division i 
US Department of Energy.

Beslaglæggelser ifølge US Department of Energy:

1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995 (-maj)

Tilfælde med
beslaglæggelse 3      -      5      2      1     33      9 

       

Beslaglæggelser efter lande (ifølge US Department of Energy):

Tyskland 11, Rusland 8, Estland 4, Ungarn 3, Japan 2, Slovakiet 2, Tyrkiet 2, Østrig 1, Indien 2, Bulgarien 4, 
Rumænien 5, Polen 1, Ukraine 1, Aserbajdsjan 1, Sydafrika 1, Italien 1, Schweiz 1, Tjekkiet 1, Litauen 
1, England 1. I alt 53.

Officielle repræsentanter for den ansvarlig russiske myndighed Gosatomnadzor erklærede i maj 1995 på en 
konference i Aachen, at der i sidste to år var blevet opdaget 19 tilfælde af tyverier af nukleare materialer 
alene i Rusland. Allerede her viser det sig, at der er et eklatant behov for en troværdig international statistik 
over tilfælde af illegal overførsel af radioaktive og nukleare stoffer. Ifølge alle konsulterede kilder er den 
voldsomme stigning i tilfældene imidlertid åbenbar.

De russiske eksperters redegørelse på konferencen i Aachen er en klar undsigelse af ethvert forsøg på at 
berolige. Særlige undersøgelseskommissioner havde analyseret ovennævnte 19 tilfælde af tyveri og påpeget 
den dalende disciplin i de involverede anlæg, manglen på effektive måleinstrumenter til registrering af 
radioaktive stoffer ved porte og check points, forældet fysisk beskyttelsesudstyr, gamle og utilstrækkelige 
måleinstrumenter til regnskabsføringsformål.

I intet af tilfældene har systemerne for kontrol og regnskab med nukleare materialer (NMC&A) 
afsløret fejl eller tab af materialer. NMC&A's nuværende status og den nuværende praksis med 
hensyn til inspektionsaktiviteterne gør det ikke muligt at opdage tab eller fjernelse af nukleare 
materialer i rette tid4.

Dette facit er så meget mere skræmmende, som den kriminelle energi navnlig i den russiske hær i de 
seneste år har antaget et ligefrem hårrejsende omfang. Alene i 1992 skal der have været omkring 40.000 
tilfælde af korruption blandt medlemmer af den russiske hær. I 1993 registrerede det russiske 

4Y. VOLODIN et al., Main Principles of Establishing the State System of 
Accounting for and Control of Nuclear Materials in the Russian 
Federation, ESARDA 1995, Aachen, maj 1995.
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forsvarsministerium 6.500 tilfælde af røverier af konventionelle våben fra militærdepoter5. Alle disse forhold er 
imidlertid kun brudstykker af et mønster, hvis potentielle facetter man kun kan erkende konturerne af.

POTENTIEL UDNYTTELSE AF MATERIALERNE

De potentielle anvendelsesområder for de ukontrolleret omkringvandrende nukleare materialer, man har 
opsporet, kan beskrives som følger.

Produktion af atomare sprængladninger er lige så vel mulig som produktion af strålevåben. Desuden er 
direkte spredning af radioaktive stoffer til luft, vand og næring en betydelig fare. I denne forbindelse kan der 
dels være tale om mellemstatslige militære anvendelsesformål, hvor man navnlig må have 
opmærksomheden henledt på den grå zone omkring ikke-spredningstraktaten; dels kan materialet naturligvis 
også anvendes til politisk og kriminel afpresning på nationalt plan. Terroristiske og almindelige kriminelle 
organisationer kommer på tale som potentielle brugere. Hvilken kriminel dynamik der kan udvikles, hvis 
nukleart materiale kommer mellem hænderne på grupper, der forfølger individuelle psykopatologiske, 
gruppeideologiske eller fanatiske religiøse mål, er Aum Shinrikio-sekten i Japan et dramatisk eksempel på.

MATERIALERNES POTENTIELLE OPRINDELSE OG POTENTIELLE MARKEDER

En af de største vanskeligheder i forbindelse med undersøgelsen af det illegale nukleare marked er at fastslå 
materialernes oprindelse. Det må derfor være en væsentlig opgave for alle institutioner, der beskæftiger sig 
med dette spørgsmål, at klarlægge, fra hvilke kilder markedet forsynes med nukleare materialer, hvad enten 
det sker legalt eller illegalt. Det er derfor nødvendigt at redegøre for oprindelsesområderne.

Først er der tale om det civile anvendelsesområde. Hertil hører reaktorer og brændselsproduktionsanlæg, 
men også affaldslagre og under alle omstændigheder forskningsinstitutioner. Sidstnævnte råder ofte over 
meget store mængder materialer. På det civile atomare område er flere hundrede anlæg undergivet 
Euratoms myndighed og kontrol.

De anlæg, der ikke er underlagt Euratom-kontrol, og anlæg, der på grund af deres militære karakter kun 
undertiden er undergivet Euratom-kontrol (blandede anlæg), er ikke med. Det samlede antal anlæg 
overstiger langt de installationer, der kontrolleres af Euratom. Hertil hører først og fremmest det militære 
område: sprænghoveder, reaktorer der er egnet til militær anvendelse, militære brændselsproduktionsanlæg, 
affaldslagre under militær kontrol, militære forskningsinstitutioner, ubåde og andre våbensystemer med 
atomart udstyr. Dertil hører også den militære anvendelse af udbrændt uran. Det gælder navnlig for området 
ammunition, pansring og lignende militært materiel.

Desuden bør det medicinske område nævnes, da der her anvendes radioaktive materialer. Også den 
producerende industri uden for den atomare sektor har brug for radioaktive materialer på talrige områder, 
som så igen udskilles. Endelig er talrige stoffer, der anvendes i den kemiske og farmaceutiske industri, 
ikke kun kemisk toksiske, men også radioaktive.

5Thomas B. COCHRAN, Proliferation and the Nuclear Disarmament Process - The 
Strategic Implications, Financial Times Conference, 14.-15. september 
1994.
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På alle disse områder bør man særligt undersøge spørgsmålet om en nøje registrering af de eksisterende 
forekomster og kontrollen af den måde, hvorpå de forvaltes, tilvejebringes, afhændes, oplagres, 
transporteres eller bortskaffes. For alle dem, der tilstræber større gennemsigtighed, er det absolut 
nødvendigt at anlægge geopolitiske synspunkter ved analysen af ovennævnte materialers 
udbredelsesområde. I mange stater f.eks. i Central- og Østeuropa, Afrika, Sydamerika og Asien turde den 
fysiske beskyttelse af anlæggene give anledning til de største problemer. Men heller ikke i de 
vesteuropæiske stater er det muligt med en fuldstændig registrering af radioaktive materialer og nukleare 
stoffer eller en fuldstændig fysisk beskyttelse af de anlæg, hvor der anvendes sådanne materialer.

Det skal her siges, at hvad ikke-spredningpolitikken angår, gjaldt det tidligere Sovjetunionen indtil 
sammenbruddet for at være en relativt konsekvent og også succesrig stat. At der også før sammenbruddet 
var illegal handel med nukleare materialer i Sovjetunionen, bevises af den kendsgerning, at i hvert fald 
Sydafrika og Israel under omgåelse af ikke-spredningstraktaten er kommet i besiddelse af de materialer, som 
de skulle bruge til at producere deres egne atomvåben. Det samme turde være tilfældet med Pakistan og 
Indien. Illegale handler inden for ikke-spredningstraktatens grå zone kan desuden også påvises for en række 
andre staters vedkommende.

At ville indskrænke problematikken til det tidligere Sovjetunionens område er derfor ikke kun en utilladelig 
indsnævring af det nødvendige undersøgelsesområde, men er også på grund af emnets prekære karakter 
en farlig mission. I den henseende er Kommissionens meddelelse med sin ensidige fokusering på det 
tidligere Sovjetunionen og de central- og østeuropæiske stater i betænkelig grad ufuldstændig og tendentiøs. 
Den ovenfor skitserede verdensomspændende udbredelse af radioaktive materialer fører til to konklusioner:

1.Der er mangfoldige muligheder for at skaffe sig radioaktivt eller fissilt materiale. Tendensen er stigende.

2.Den illegale handel med sådanne materialer er imidlertid som sådan ikke noget nyt fænomen, men har 
altid fundet sted.

Når man ser på de potentielle markeder, må det derfor ske på baggrund af den historiske udvikling i 
fremskaffelsen og videreformidlingen af sådanne materialer mellem forskellige stater. De markeder, der for 
øjeblikket kommer på tale, må derfor undersøges. Her aftegner der sig følgende sektorer:

a)Lande, som officielt eller hemmeligt stræber efter at få atomvåben.

Man har således i en rum tid kunnet se, hvem der ved at udvikle egne anlæg og skaffe sig de pågældende 
materialer søger at få mulighed for at bygge deres egne atomvåben.

Således tolkes Irans forsøg på ved en nuklear deal med Rusland at komme i besiddelse af atomreaktorer af 
flere stater som et åbenlyst forsøg på at komme et atomvåbenprogram nærmere. Netop i Irans tilfælde er der 
på europæisk side også på grund af denne stats mangfoldige aktiviteter i flere af EU's medlemslande (og 
omvendt) et påtrængende behov for oplysning. At Irak havde sat en ære i at bygge atomvåben, er almindelig 
kendt. Hvor nær landet var ved at nå dette mål, navnlig ved udnyttelse af illegale kilder i Europa, ved man fra 
tiden før, under og også efter Golfkrigen. Israel gælder i dag som kernevåbenstat. Det er uomtvisteligt, at 
Israel også ad illegal vej har skaffet sig det nødvendige materiale til fremstilling af atomvåben fra Euratoms 
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myndighedsområde. Således bærer Israel ansvaret for, at 200 t koncentreret uran forsvandt i 1968 
(Plumbat-affæren). Denne aktion var af afgørende betydning for atombombeprogrammets succes. I 
mellemtiden var det blevet kendt, at Sydafrika var i besiddelse af mindst seks atomvåben. Det er 
uomtvisteligt, at Sydafrika har skaffet sig knowhow og også materiale til fremstilling af sine atomvåben på 
vestlige markeder under til dels illegale omstændigheder. Ifølge interne dokumenter i Den Europæiske 
Unions Working Group NPT hører også Pakistan utvivlsomt til kernevåbenstaterne. Talrige illegale aktiviteter 
fra europæiske virksomheders side, navnlig vedrørende tilvejebringelse af anlæg, har hjulpet Pakistan til at 
kunne fremstille atomvåben. Indiens anskaffelsesmetoder har, især hvad angår det tunge vand, som er 
nødvendigt til drift af dets plutoniumreaktorer, ligeledes overskredet de legale grænser. Det skal 
understreges, at navnlig også tyske firmaer har været i forgrunden i denne forbindelse. Nordkorea har 
åbenlyst forsøgt at hverve talrige russiske atom- og raketeksperter. Dets optræden over for de internationale 
institutioner tyder på, at der også kunne blive tale om aktiviteter i den grå zone på vejen til bomben.

b) De stigende anskaffelsesmuligheder på den ene side og på den anden side den større efterspørgsel 
og de øgede muligheder for efter Østblokkens sammenbrud at udvikle nye markedsstrukturer for nukleare 
materialer fører til, at den organiserede kriminalitet i stadig stigende grad synes at hellige sig våbenhandel 
og ulovlig handel med nukleare materialer.

c) Den ubetingede beslutsomhed, som politiske fanatikere fra terrorismens overdrev lægger for dagen 
for at trumfe deres mål igennem for enhver pris og hertil betjene sig af ethvert tænkeligt middel, udgør en 
fare, som i betragtning af den større tilgængelighed af radioaktive eller fissile materialer har fået en ny 
dimension. Attentater som det i Oklahoma viser, hvad terrorister er i stand til. De er imidlertid også et 
vidnesbyrd om den eksistentielle trussel, som hele befolkningsgrupper er udsat for, hvis den slags handlinger 
gennemføres med anvendelse af nukleare materialer.

Hvis man indskrænker anskaffelsesmulighederne, mindsker man den potentielle trussel! Jo mere 
uoverskuelig det ulovlige marked er, desto større er de trusselsmuligheder, som terroristerne har ved at 
besidde eller formodes at besidde radioaktivt eller nukleart materiale. En sidste gruppe, som er endnu mere 
uberegnelig, udgøres af religiøse fanatikere. For dem gælder principielt samme vilde beslutsomhed som for 
politisk-terroristisk motiverede grupper. De adskiller sig dog fra disse ved, at de ikke arbejder i det skjulte, 
men i samfundet, selv om de ofte arbejder isoleret og afsondret. De opererer ofte i det skjulte under dække 
af virksomheder, som virker seriøse udadtil. Religiøse sekter kan, som det for nylig var tilfældet med 
Aum-Shinrikio-sekten, gøre hele samfundet til genstand for deres vanvittige fantasier om verdens 
undergang. Masseødelæggelsesvåben i hænderne på sådanne grupper er helt i overensstemmelse med 
deres subjektive betragtning. I mellemtiden har det i Japan vist sig, at Aum-Shinrikio-sekten også har 
arbejdet med uranberigelsesteknologi. Den fare, der navnlig eksisterer på dette område, kan ikke 
undervurderes.

UDVIKLING AF ATOMANLÆG, FOREKOMSTER AF FISSILT MATERIALE OG RADIOAKTIVE 
STOFFER

Betragter man udviklingen af atomanlæg og af forekomsterne af fissilt materiale samt handelen med 
radioaktive stoffer, så har billedet siden begyndelsen af 1980'erne været følgende.

I kernevåbenstaterne selv, men også i de lande, der står på tærsklen til at blive kernevåbenstater, samt i de 
lande, der driver atomanlæg, men ikke har atomvåben, og i de øvrige lande er antallet af anlæg vokset 
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stærkt. Navnlig de store atommagters nedrustningsbestræbelser fører til en stadig vækst i forekomsterne af 
fissilt materiale fra udskilte bomberåstoffer, uden at der hidtil er foretaget nogen præcis registrering, hvis en 
sådan ellers overhovedet var gennemførlig.

De stigende plutoniumforekomster skyldes imidlertid også, at nogle få lande er gået ind i den "civile" 
plutoniumindustri. Denne atompolitik fører til en klart større tilgængelighed af plutonium, både legalt og 
illegalt. Siden 1989 er den plutoniummængde (under forskellige former, åbenbart inklusive brændsel)6, som 
er undergivet Euratoms kontrol, fordoblet fra 170 t til 342 t i 1994. I samme tidsrum er de lagre af svagt 
beriget uran, som er underlagt Euratom-kontrol, steget med 80%, medens den kontrollerede lagermængde 
af thorium er mere end fordoblet, fra 2.100 t til 4.600 t. Kun lagrene af kontrolleret højtberiget uran er gået 
tilbage fra 13 t til 12 t.

Herudover er den legale handel med radioaktive stoffer steget tydeligt i de sidste 15 år. Det gælder både ind- 
og udførsel af radioaktive stoffer og forsendelse af radioaktive materialer til de mest forskelligartede formål. 
Der findes hverken nogen præcis registrering af den samlede handel eller præcise tabstal. De eksisterende 
statistikker hviler ofte på forældede data. Således er den nyeste registrering af transportmængden af 
radioaktive stoffer (se Atomwirtschaft, juli 1995), som er foretaget af det tyske Selskab for Reaktorsikkerhed 
(GRS), baseret på 1986 som referenceår og omfatter derfor kun de gamle tyske delstater! Tallene var 
imidlertid forbavsende allerede for 10 år siden: af de i alt 445.000 registrerede forsendelser vedrørte 
370.000 forskning, medicin og teknik, 65.000 radiografi og andre strålingskilder, 1.900 kernebrændsel og 
store kernetekniske og forskningsmæssige kilder og 6.630 andre kernetekniske radioaktive stoffer. Den 
samlede transportstrækning anslås at være 44 mio km. Den samlede transportmængde af radioaktive 
stoffer i EU er naturligvis flere gange større. Med disse størrelsesforhold er en fuldstændig overvågning og 
beskyttelse hverken teknisk, organisatorisk eller finansielt gennemførlig.

Også den manglende kontrol med bortskaffelsen af hundredtusindvis af brugte strålingskilder i Europa er i 
dag en i høj grad undervurderet risikofaktor.

Kontrolkapacitet i Europa

Over for den ovenfor skitserede udvikling står udviklingen i kontrolkapaciteten i Europa. Udviklingen i 
Euratoms sikkerhedskontrol har siden 1980 været således:

6Desværre er statistikken fra Euratom-safeguards ikke særlig tydelig, hvad 
plutoniummets form angår.
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Inspection Manpower Resources

YEAR Staff DCS

Index

Operational 
inspectors

Index

Inspection 
mandays
spent

Index

Nuclear material 
under safeguards
in eff. kg
(by 1000) 

Index

1982 179 100 108 100 4.489 100  78 100

1985 188 105 125 116 6.225 139 121 155

1986 202 113 134 124 6.196 138 139 177

1987 212 118 139 129 6.814 152 158 202

1988 228 127 155 144 7.364 164 179 229

1989 230 128 157 145 7.417 165 199 255

1990 227 127 163 151 7.564 169 231 296

1991 241 135 173 160 7.757 173 293 376

1992 263 147 199 184 7.916 176 318 408

1993 257 144 201 185 8.418 188 343 440

1994 252 141 197 182 8.723 194 369 473

Medens antallet af tjenestemænd, der arbejder i sikkerhedskontrollen, siden 1982 kun er steget med i alt 
41% og antallet af inspektører med 82%, er mængden af nukleare materialer, som er underlagt kontrol, 
steget med 473%, fra 78.000 til 369.000 effektive kg, og dermed ligefrem eksploderet7. Under disse 
omstændigheder var en fordomsfri efterprøvelse af effektiviteten af Euratoms virksomhed påtrængende 
nødvendig. Udviklingen i udgifterne alene siden 1991 viser, at det samlede budget ganske vist er forhøjet 
væsentligt - fra 7.495 mio ecu i 1991 til 19.611 mio ecu i 1995 (+162%) - men mere end halvdelen af 
budgettet for 1995 (10 mio ecu) er afsat alene til "store plutoniumanlæg", dvs. oparbejdningsanlæg og 
blandede plutonium-uran-oxid-(MOX-)brændselselementfabrikker! Dette understreger ekstravagancen af 
produktionen og udnyttelsen af plutonium, også hvad omkostningerne på sikkerhedskontrolområdet angår.

Udviklingen i IAEA's sikkerhedskontrol mellem 1980 og 1993 har været således: det samlede antal anlæg 
under kontrol i verden er steget fra 416 til 550 (+31%). Det er bemærkelsesværdigt, at ifølge oplysninger fra 
den franske regering, som foreligger i det franske parlament, er der alene i Frankrig registreret 265 anlæg 
med nukleart materiale. Dette understreger kontrollens åbenlyse ufuldstændighed.

7De forskellige nukleare materialer omregnes til effektive kg efter deres 
strategiske betydning.
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Lagermængden af udskilt plutonium er sprunget i vejret fra 6 t til 38 t (det 6,3-dobbelte). Plutoniummængden 
i udbrændt brændsel er steget fra 79 t til 416 t (det 5,2-dobbelte), mængden af svagt beriget uran er steget 
fra 13.872 t til 38.724 t (det 2,8-dobbelte). Kun det kontrollerede forråd af højtberiget uran er her faldet fra 11 
t til 10 t. Der er i alle tilfælde naturligvis kun tale om en brøkdel af de samlede mængder eksisterende 
nukleare stoffer.

Den fysiske anlægsbeskyttelse henhører udelukkende under nationalstaternes kompetence. Det drejer sig 
om en politimæssig-militær opgave. Overnationalt findes der kun en IAEA-konvention om situationen. Med 
hensyn til gennemførelsen og overholdelsen af denne konvention ved man kun lidt. Dette gælder for stater i 
den vestlige verden, dog især for området i det tidligere Sovjetunionen samt de central- og østeuropæiske 
stater, hvor man så godt som intet ved om den fysiske anlægsbeskyttelse og de strukturer, der ligger til 
grund for denne beskyttelse.

Inddragelsen af disse nationale planer, udveksling af gensidige oplysninger og opbygning af fælles strategier 
i forbindelse med den fysiske sikring af forekomsterne er en absolut nødvendig bestanddel af en 
verdensomspændende sikringsstrategi for fysisk anlægsbeskyttelse.

Et lige så vigtigt område er Accountancy & Control (regnskab og kontrol). Det står i dag fast, at der f.eks. i 
staterne i det tidligere Sovjetunionen ikke er noget eller kun et fuldstændig utilstrækkeligt system for 
regnskab og kontrol med fissile materialer. Det arbejde, der udføres af Euratoms sikkerhedskontrol, er 
ganske vist i høj grad ønskeligt, men absolut utilstrækkeligt. Aktiviteterne er for mangfoldige, for 
langsommelige og i betragtning af de vældige udfordringer i Østeuropa nærmest forsvindende beskedne. I 
1994 blev der givet ca. 1,8 mio ecu ud til aktiviteter på dette område.

POLITISK KOMPETENCE OG ANSVAR

Betydningen af den illegale handel med nukleare materialer overskrider de nationale staters 
kompetenceområde. Spørgsmål i forbindelse med atombevæbning eller atomanlæg angår De Forenede 
Nationer helt op til FN's Sikkerhedsråd.

IAEA tjener som institution til at sikre behørig håndtering af fissile materialer, men med den begrænsning, at 
atommagternes militære aktiviteter principielt er unddraget IAEA's kontrol. IAEA's muligheder er også stærkt 
begrænset allerede på grund af de begrænsede midler. I den militære atommagt Frankrig havde IAEA f.eks. i 
1993 kun et eneste anlæg under kontrol: et lager for udbrændt brændsel i La Hague. Bortset fra et ukendt 
antal rent militære anlæg havde Euratom herudover kun periodevis adgang til 30 "blandede" civilt-militære 
anlæg i Frankrig.

Som man ved fra Europa-Parlamentets tidligere undersøgelser, kan heller ikke IAEA's sikkerhedskontrol 
betragtes som teknisk effektive kontrolforanstaltninger, men må henregnes til området politisk tillidsskabende 
foranstaltninger. Dette gælder også for Euratoms sikkerhedskontrol.

Hele det nukleare områdes betydning inden for Den Europæiske Union kommer til udtryk gennem Euratoms 
særlige stilling på grundlag af Euratom-traktaten og en række bilaterale aftaler mellem Euratom og stater 
uden for Den Europæiske Union. Inden for rammerne af disse bilaterale aftaler varetager Euratom Den 
Europæiske Unions nuklearpolitiske interesser. I denne forbindelse må en lang række forskellige både 
juridiske og politiske aspekter undersøges. Hvis en af hovedårsagerne til stigningen i den illegale handel med 
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nukleare materialer er den omfattende overgang til plutoniumindustri, som ikke mere kan retfærdiggøres ud 
fra energipolitiske overvejelser, så må det f.eks. undersøges, hvorfor dette fortsat skulle være Den 
Europæiske Unions strategi.

Overgangen til plutoniumindustri i verden, som fremmes af enkelte regeringer i Den Europæiske Union, er en 
særlig fare. Også den potentielle udnyttelse af militært anvendeligt plutonium i form af blandet 
uran-plutonium-oxid (MOX) i kommercielle reaktorer ville være ledsaget af uacceptable risici. Herom 
fremsætter Jacques Attali i sin beretning til FN's generalsekretær følgende interessante udtalelser:

"Nogle foreslår, at alt [militært anvendeligt] plutonium skal omdannes til MOX. Denne løsning er også 
ufornuftig: at opmuntre til udnyttelse af MOX, selv om det også kun drejer sig om afbrænding af det 
eksisterende plutonium, ville kun føre til, at der blev skabt ny efterspørgsel efter plutonium. Andre foreslår 
endelig at blande det med andre affaldsstoffer for at skabe sikre affaldspakker, som kan oplagres. I 
betragtning af teknologiens nuværende stade er det efter min mening den fornuftigste og mindst farlige 
løsning."

Ifølge Euratom-traktatens artikel 1 er det en af Euratoms opgaver at opbygge og styrke en europæisk 
atomindustri. Det er navnlig i betragtning af udviklingen i den ulovlige handel med nukleare materialer på sin 
plads at spørge, om ikke det burde være en af Den Europæiske Unions vigtigste opgaver at afvikle 
atomindustrien. Under disse omstændigheder må Euratom-traktaten også drøftes i Europa-Parlamentet og 
underkastes en fornyet vurdering både på nationalt og europæisk plan. Herudover er Euratom-traktaten 
mellemstatslig ret på europæisk plan. Euratoms handlinger er fuldstændig unddraget national parlamentarisk 
kontrol, uden at der er tale om nogen effektiv parlamentarisk kontrol på europæisk plan. Navnlig 
Europa-Parlamentets rolle må også styrkes, fordi Parlamentet som budgetmyndighed skal træffe afgørelse 
om de finansielle forudsætninger for den videre udvikling, navnlig af Euratoms sikkerhedskontrol. En kun 
delvis medbestemmelsesret for Europa-Parlamentet forekommer i betragtning af sagens politisk dramatiske 
karakter imidlertid uacceptabel.

I den givne sammenhæng er det påfaldende, at kun Forbundsrepublikken Tyskland i øget omfang har 
videregivet beslaglagt materiale til analysering i Det Fælles Forskningscenter og dettes Institut for 
Transuraner. Hvilke andre af Den Europæiske Unions medlemslande har gjort brug af denne institution?

Hvad angår plutoniumaffæren i München må det fastholdes, at virkningerne af denne  
politi-/efterretningstjenesteaktion - bortset fra dens dubiøse karakter - med hensyn til opbygningen af 
samarbejdet med Rusland har været yderst kontraproduktive. Efter denne aktion, hvor russerne er kommet til 
at fremstå som absolut upålidelige partnere, er samarbejdet mellem Euratom og de russiske myndigheder 
faktisk stagneret. Desuden opstår der det spørgsmål, i hvilken grad og på hvilke tidspunkter 
Forbundsrepublikken Tyskland også har inddraget Det Fælles Forskningscenter og dermed Den Europæiske 
Union i politiaktionerne. Euratom må udarbejde en rapport om sin rolle til Parlamentet for at det kan 
undersøges, om alle foranstaltninger til sikring af den europæiske ret er blevet gennemført.
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U D T A L E L S E

(forretningsordenens artikel 147)

fra Udvalget om Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarsanliggender
til Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender

Ordfører: Per Gahrton

På mødet den 21. februar 1995 valgte Udvalget om Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarsanliggender Gahrton 
til ordfører.

På mødet den 6. september, 30. oktober og 22. november 1995 behandlede det udkastet til udtalelse.

På sidstnævnte møde vedtog det enstemmigt konklusionerne som helhed.

I afstemningen deltog: Matutes (formand), Carrère d'Encausse (2. næstformand), Gahrton (ordfører), 
Aelvoet, Bertens, Caccavale (for Caligaris), Colajanni, Goerens (for De Melo), Habsburg, König (for 
Castagnetti), Lenz, McGowan (for Balfe), Poettering, Sakellariou og Viola (for Gomolka).
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1.Ulovlig handel med nukleare materialer og radioaktive stoffer er et foruroligende fænomen, som især er 
kommet til udtryk efter Sovjetunionens forsvinden med den sociale og økonomiske opløsning, som 
dette har medført. I 1990'erne er der foretaget et øget antal beslaglæggelser af radioaktivt materiale i 
de fleste europæiske og øvrige lande. Et af de kendteste eksempler er beslaglæggelsen i München i 
august 1994 af 363 gram våbenplutonium, som tre personer forsøgte at indsmugle fra Moskva. 
Gerningsmændene idømtes senere fængselsstraffe på flere år. Alene i Tyskland er antallet af 
beslaglæggelser af radioaktivt materiale steget  fra omkring fyrre i 1991 til over 300 i 1995. Af andre 
europæiske lande, hvor der i 1990'erne er beslaglagt radioaktivt materiale, kan nævnes bl.a. Polen, 
Tjekkiet, Ungarn og Rumænien. Denne nye situation udgør en destabiliserende faktor for både lande 
og mennesker. Bekæmpelsen af denne nye form for kriminalitet kræver først og fremmest et 
internationalt samarbejde, som bør gennemføres under FN's Sikkerhedsråds auspicier.

2.Det er for øvrigt inden for denne ramme, at Jacques Attali, tidligere direktør for EBRD, af De Forenede 
Nationers generalsekretær er blevet pålagt at udarbejde en rapport om nuklear spredning. Han har for 
nylig offentliggjort sine konklusioner i et arbejde med titlen "Economie de l'apocalypse (Apokalypsens 
Økonomi) - handel med og spredning af nukleart materiale". Følgende passage er nyttig til forståelse 
af, hvor kompleks og akut dette problem er:

"-Siden Berlin-murens fald er der sket en yderst foruroligende stigning i handelen med nukleart materiale; 
den implicerer alle tre faktorer til fremstilling af våben: eksperterne, teknologien og materialerne.

 -Handelen kan ikke adskilles fra spredningen: handelen er det samme som ulovlig handel; spredningen er 
ulovlig fremstilling af de elementer, som er nødvendige til fremstilling af våben. Handelen er 
instrument for spredningen; spredningen er formålet med handelen. Hvis man skal bekæmpe 
spredningen, må man tage fat om roden til denne handel. Og omvendt."8

3.Inden en mere dybtgående behandling af hvad denne ulovlige handel er, og hvorledes den kan 
bekæmpes, kan det være nyttigt at erindre om den definition, som Kommissionen giver af udtrykkene 
"nukleare materialer" og "radioaktive stoffer".

Ved "nukleare materialer" forstås materialer, der er underkastet sikkerhedskontrol eller "safeguards", hvad 
enten det er i henhold til Euratom-traktaten, i henhold til Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) 
og traktaten om ikke-spredning af kernevåben, hvor der alt efter materialet er mere eller mindre risiko 
for, at det vil blive anvendt direkte eller indirekte til militære formål. Dette er tilfældet med plutonium eller 
højtberiget uran.

"Radioaktive stoffer" er produkter, som ikke er omfattet af sikkerhedskontrol, og hvor 
kontamineringsrisikoen er knyttet til strålingen fra stoffet, men uden at dette stof i den eksisterende form 
kan benyttes som brændsel. Det er for eksempel tilfældet for visse stoffer, som anvendes til medicinske 
formål, f.eks. radium og cæsium.

4.Med henblik på bekæmpelse af ulovlig handel med nukleare materialer og radioaktive stoffer går 
Kommissionen ind for visse foranstaltninger.

a)Kommissionen er først og fremmest af den opfattelse, at man bør forbedre de operative betingelser inden 
for den nukleare sektor i de lande, som er berørt af handel med farlige materialer, idet man 

8Jacques Attali - "Economie de l'apocalypse" - Fayard 1995, s. 11.



DOC_DA\RR\295\295558\KBS PE 214.162/endel.
- 19 -

begynder med sikkerhedskontrol af nukleare materialer. Med henblik herpå foreslår Kommissionen 
en maksimal anvendelse af de muligheder, som de eksisterende programmer frembyder, hvad 
enten det drejer sig om bistand fra Direktoratet for Euratoms Sikkerhedskontrol, teknisk bistand 
inden for rammerne af TACIS-programmet, med støtte fra Det Fælles Forskningscenter (FFC) eller 
fra det i Moskva beliggende Internationale Center for Videnskab og Teknologi, hvis formål det er at 
forhindre spredning af teknologi og viden om massive ødelæggelsesvåben. Desværre kan dette 
center ikke ansætte alle videnskabsmænd fra den tidligere østblok, som var inddraget i 
atomforskning, hvorved dets indflydelse på "spredning af videnskabsmænd" er begrænset.

b)Dernæst er Kommissionen af den opfattelse, at der må sættes alt ind på at standse indførslen af nukleare 
materialer til Den Europæiske Unions territorium i det øjeblik, materialerne overskrider Unionens 
ydre grænse. Med henblik herpå foreslår den, at man øger toldsamarbejdet mellem 
medlemsstaterne med det formål at styrke deres evne til at forebygge og opdage forsøg på ulovlig 
handel. Den foreslår også, at man mest muligt undersøger og udnytter de muligheder, der er anført 
i afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union9, herunder muligheden for fælles aktioner (artikel 
K.3, stk. 2). Endelig oplyser den, at Direktoratet for Euratoms Sikkerhedskontrol og Det Fælles 
Forskningscenter som hidtil fortsat vil stille deres ekspertise til rådighed for de nationale 
myndigheder, der konfronteres med problemet. 

c)Endelig understreger Kommissionen nødvendigheden af et internationalt samarbejde på området. Den 
henviser især til partnerskabsaftalerne og Europaaftalerne, som indeholder bestemmelser om 
nukleart samarbejde, men også en politisk dialog, som bør udnyttes til at nå frem til fælles svar på 
dette problem, som berører hele det internationale samfund. De fremtidige aftaler, som skal indgås, 
bør mere eksplicit indeholde en henvisning til bekæmpelse af  ulovlig handel med nukleare 
materialer og radioaktive stoffer. Samarbejdet med De Forenede Stater bør uddybes, og det bør 
udvikles med en række tredjelande, som vil kunne bidrage til at bekæmpe denne handel. Endelig 
foreslår Kommissionen inden for rammerne af FUSP, at man drager fordel af den fælles aktion i 
forberedelsen af konferencen i 1995 for de dele af traktaten, som vedrører ikke-spredning af 
nukleare våben.

5.Ulovlig handel med nukleare materialer og radioaktive stoffer eksisterer, fordi der er en efterspørgsel. 
Denne efterspørgsel kan stamme fra lande, som af prestigemæssige årsager, for at opfylde 
geopolitiske ambitioner eller for at gardere sig mod en faktisk eller formodet trussel fra andre landes 
side, ønsker at råde over atomvåben, som er den yderste form for afskrækkelses- og terrorvåben.

Denne efterspørgsel kan også stamme fra terrorgrupper, som uden at ville råde over atomvåben som sådan 
blot ønsker at fremstille et radioaktivt våben for af politiske årsager at lægge pres på et givet land. Dette 
radioaktive våben, som er relativt let at fremstille, er en kombination af radioaktive materialer eller 
stoffer og en kemisk sprængladning med henblik på at udsprede strålingsmateriale i en by eller et 
område, som fører til isolation af det ramte område (og/eller flytning af befolkningen), hvorved et land 
går i opløsning.

6.Udbuddet findes i store mængder. Det er delvis resultatet af biprodukter fra den civile atomenergi (i det 
væsentlige plutonium) dels fra nedlukning og destruktion af nukleare våben i henhold til internationale 

9Artikel K.1, stk. 9, i TEU indeholder bestemmelser om, at "medlemsstaterne 
som spørgsmål af fælles interesse betragter bekæmpelse af terrorisme, 
ulovlig narkotikahandel og andre former for grov international 
kriminalitet...".
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aftaler (START) eller unilaterale afgørelser truffet af stater, som er i besiddelse af sådanne våben, hvad 
enten de er strategiske eller taktiske (kampvåben). Det er f.eks. notorisk, at START-aftalerne i 
forbindelse med Sovjetunionens opløsning kun har øget fristelsen - midt i en hidtil uset økonomisk krise 
-til at slå mønt af "det nukleare råmateriale", som om der var tale om en almindelig vare. Det er for 
øvrigt dette, som har fået De Forenede Stater til af Rusland at opkøbe det uran, der stammer fra 
fjernelsen af dets nukleare sprænghoveder, og som Rusland ikke havde nogen oplagringskapacitet til.

7.Mellem udbud og efterspørgsel må der være mellemled. Disse mangler ikke i en kriseøkonomi: mafiaen, 
det militært-industrielle kompleks, videnskabsmænd, som ønsker at beholde deres privilegier eller 
opretholde (eller endog forbedre) deres levestandard. Ved siden af selve handelen med nukleare 
materialer og radioaktive stoffer er spredningen af viden ligeså foruroligende. Det samme gælder 
spredningen i forbindelse med de vektorer, som skal transportere nukleare eller radioaktive våben. Man 
bør generelt set bekæmpe enhver form for handel i forbindelse med massive ødelæggelsesvåben 
(ABC-våben) og med stoffer, som muliggør deres fremstilling.

8.På det internationale plan giver en betingelsesløs videreførelse på ubestemt tid af traktaten om 
ikke-spredning af kernevåben mulighed for i et vist omfang at begrænse den nukleare spredning ved at 
give det internationale samfund en referenceramme, som staterne skal rette sig efter. Incitamentet til at 
give afkald på kernevåben ville naturligvis være større, hvis de lande, som er i besiddelse af sådanne 
våben, højtideligt forpligtede sig til at destruere deres kernevåbenlagre. Naturligvis burde alle stater 
afholde sig fra atomprøvesprængninger, mens der ventes på en international aftale om totalforbud mod 
disse. På samme måde har dæmoniseringen af visse stater af forskellige årsager blot den virkning, at 
de i største hemmelighed (hvis det da er muligt at bevare hemmeligheden på dette område) anskaffer 
sig atomvåben for at undgå repressalier som i tilfældet Irak, efter at dette land havde invaderet Kuwait.

Traktaten om ikke-spredning af kernevåben er et nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt instrument. Om denne 
traktat overholdes, beror først og fremmest på, om de faste medlemmer af De Forenede Nationers 
Sikkerhedsråd ønsker, at den bliver overholdt. Men dette ønske er ikke lige stærkt hos alle. Traktaten 
har ganske vist mindsket mulighederne for nuklear spredning, men den har ikke helt forhindret den. 
Hvad IAEA angår, kontrollerer dette agentur kun de stater, som ønsker at blive kontrolleret. Agenturet 
kan ikke foretage uanmeldt kontrol, og det har ingen sanktionsmuligheder. Dets aktion i Irak forbliver en 
undtagelse.

KONKLUSIONER

9.For Udvalget om Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarsanliggender er der mange svar på bekæmpelsen af 
ulovlig handel med nukleare materialer og radioaktive stoffer:

a)De af Kommissionen i dens meddelelse anførte muligheder fortjener at blive undersøgt med henblik på 
deres iværksættelse: dette gælder især det internationale samarbejde, der bør udbygges på dette 
område; på samme måde har medlemsstaterne pligt til at samarbejde.

b)IAEA's beføjelser og midler bør styrkes, eftersom den ulovlige handel (ud over spredningen) udgør en 
trussel mod menneskeheden. På samme måde som menneskerettighederne ikke længere er 
begrænset til staterne, men udstrækker sig til hele det internationale samfund, er kampen mod den 
ulovlige handel med nukleare materialer og radioaktive stoffer noget, som berører samtlige stater. 
Dette spørgsmål bør tages op i De Forenede Nationer.
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c)Statens forsvinden i landene i det tidligere Sovjetunionen, som står i forbindelse med den økonomiske 
krise, har fremmet de kriminelle aktiviteter. Den økonomiske bistand til disse lande er vigtig, men 
den bør ledsages af foranstaltninger i retning af et civilt samfund, således at borgerne kan 
genvinde tilliden til staten og sansen for almenvellet. Dem, der driver ulovlig handel, bør straffes 
strengt, og med henblik herpå bør ulovlig handel med nukleare materialer og radioaktive stoffer 
sidestilles med forbrydelser mod menneskeheden på samme måde som folkedrab i henhold til De 
Forenede Nationers pagt fra 1948.

d)Endelig bør forskningen fremmes med henblik på at undgå, at fissionsprodukter fra nukleare anlæg 
anvendes til militære formål, da MOX (brændsel af blandede oxider) ikke udgør noget 
universalmiddel. Herudover er det hele den måde, hvorpå man fremstiller energi, der bør tages op 
til overvejelse på baggrund af den økologiske risiko, kerneenergi frembyder. Dette er den store 
opgave for det næste århundrede.

10.Udvalget om Forsvars-, Sikkerheds- og Forsvarsanliggender opfordrer følgelig det korresponderende 
udvalg til at tage alle disse elementer i betragtning i sin betænkning.
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U D T A L E L S E

(forretningsordenens artikel 147)

fra Udvalget om Forskning, Teknologisk Udvikling og Energi
til Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender

Ordfører: Carlos Robles Piquer

På mødet den 2. februar 1995 valgte Udvalget om Forskning, Teknologisk Udvikling og Energi Robles Piquer 
til ordfører.

På møder den 23. februar, 12. april, 22. maj, 1. juni, 16. oktober, 23. oktober og 22. november 1995 
behandlede det udkastet til udtalelse.

På sidstnævnte møde vedtog det enstemmigt konklusionerne som helhed.

I afstemningen deltog: Scapagnini (formand), Adam, Quisthoudt-Rowohl og McNally (næstformænd), Ahern, 
Bloch von Blottnitz, Dybkjær (for Plooij-van Gorsel), Estevan Bolea, Ferber, Heinisch (for Chichester), Holm, 
Izquierdo Collado, Lange, Mann (for Desama), Marset Campos, Mombaur, Pompidou, Rauti, Sanz 
Fernández (for Linkohr), Stockmann (for Nencini), Trakatellis (for Jouppila) og W.G. van Velzen.
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I.INDLEDNING

Kommissionens meddelelse10 forsøger ud fra et globalt og samordnet grundlag at finde et realistisk svar fra 
Den Europæiske Union på problemet med ulovlig handel med nukleare materialer og radioaktive stoffer ved 
hjælp af initiativer, der er baseret på de tre søjler i traktaten om Den Europæiske Union, og som konkret 
drejer sig om at bidrage til en forbedret sikkerhedskontrol med nukleare materialer i de lande, der er berørt af 
den ulovlige handel, hvilket først og fremmest skal ske ved hjælp af koordinering af 
fællesskabsinstrumenterne, samt at undgå, at disse materialer indføres på Den Europæiske Unions område 
ved hjælp af kontrolforanstaltninger ved de ydre grænser og at styrke samarbejdet mellem alle interesserede 
stater.

Det er imidlertid ikke første gang, at Kommissionen gør opmærksom på dette foruroligende internationale 
problem. I den tredje beretning om Euratoms sikkerhedskontrols virksomhed11 siges det meget tydeligt, at

... ifølge de oplysninger, der var tilgængelige ved udgangen af 1992, findes der i en række republikker (i 
SNG) ikke noget system til beskyttelse mod tyveri af eller ulovlig handel med nukleare materialer eller til 
forebyggelse af kontaminerings- og bestrålingsulykker blandt befolkningen.

Dengang havde Europa-Parlamentet allerede i sin beslutning af 11. marts 199212 om risikoen for 
atomspredning som følge af eksistensen af nukleare lejesvende foreslået iværksættelse af en international 
overvågningsplan med henblik på at kontrollere og forhindre handel med nukleare materialer. Disse 
overvejelser gav sig senere konkret udslag i en beslutning fra Europa-Parlamentet13, hvori det opfordrer til 
fremlæggelse af en samlet strategi for bekæmpelse af internationalt smugleri med nukleare materialer, og til, 
at den ulovlige handel betragtes som grov kriminalitet. I denne beslutning opfordrer Europa-Parlamentet 
desuden til, at der oprettes et midlertidigt udvalg til behandling af dette spørgsmål, samt at der bevilges 
midler fra budgetkonto B4-2001 til uddannelse og omskoling af eksperter på atomsikkerhedsområdet i 
landene i Central- og Østeuropa og SNG.

II.KOMMENTARER

I dag betragtes smugling af nukleare materialer som en af de uheldige bivirkninger ved opløsningen af de 
politiske, administrative og militære strukturer i det tidligere Sovjetunionen og dens satellitstater, hvilket i 
mange tilfælde har medført, at infrastrukturen for fysisk beskyttelse og nuklear sikkerhed, som skulle 
kontrollere den voksende mængde højtberiget plutonium og uran, der er fremkommet som følge af 
atomnedrustningen samt oparbejdningen af bestrålet brændstof fra atomkraftværker og forskningsanlæg 
med klart dobbelt formål, er forsvundet. Kommissionen gjorde opmærksom på problemet14 efter den tyske 
genforening den 3. oktober 1990, da der blev konstateret store uoverensstemmelser mellem de registrerede 
tal og de faktiske beholdninger af nukleare materialer i nukleare forskningsanlæg.

Det er en vanskelig opgave at vurdere omfanget af problemet, navnlig hvis man tager i betragtning, at kun 
1% af den højtberigede uran, som findes i verden (ca. 1.350 tons) omfattes af IAEA's 
sikkerhedskontrolsystem, at 95% er i hænderne på den russiske og amerikanske hær, og at f.eks. 200 kg er 
nok til at gøre et land som Pakistan til atommagt. Med hensyn til plutonium til militært brug skulle lagrene i 

10KOM(94)0383 af 7.9.1994.
11KOM(94)0282 af 6.7.1994.
12B3-0302.
13EFT C 305 af 31.10.1994.
14Se SEK(92)0080 af 24.1.1992, vedrørende perioden 1989-90.
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USA og SNG udgøre over 250 tons, medens lande som Indien og Israel skønnes at råde over 300 kg hver. I 
de over 500 tilfælde af smugleri, der er blevet registreret i Tyskland siden 1990, er der imidlertid blevet 
konfiskeret 11,6 kg naturligt uran, 3,9 kg uran beriget til under 20%, 0,8 g højtberiget uran og 0,373 kg 
plutonium.

Selv om det er muligt at finde frem til en del oplysninger ved hjælp af indirekte analysemetoder og destruktive 
prøvninger, er det vanskeligere at bestemme de konfiskerede nukleare materialers nøjagtige oprindelse, at 
opdage dem, når de føres over grænserne og finde frem til deres bestemmelsessted. Denne situation 
medfører, at massemedierne fristes til at viderebringe rygter om både de hemmelige russiske atombyer og 
lande, der er aktive med hensyn til atomspredning, som f.eks. Nordkorea, Libyen, Pakistan osv.

Man må ikke glemme, at selv om risikoen for atomspredning på internationalt plan er åbenbar, kan smugling 
med disse stoffer også true den offentlige sundhed på grund af radioaktiv forurening, hvis de spredes 
ukontrolleret, sådan som det skete i Goiania i Brasilien med en radioaktiv kilde til medicinsk anvendelse. Man 
kan blive ganske svimmel af at tænke på, at det ville være tilstrækkeligt med en ganske lille mængde 
plutonium under 100 Becquerel15 i en almindelig borgers lunger for at udsætte ham for den af ICRP højst 
tilladte bestrålingsdosis16, sådan som det fremgår af direktivet om beskyttelse af den offentlige sundhed mod 
ioniserende stråling17. 

Fællesskabets reaktion på dette fænomen må først og fremmest bestå i en styrkelse af de politikker, der 
hører under EF-samarbejdet, i betragtning af at Kommissionen ikke har initiativret med hensyn til den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik og til samarbejdet om retlige og indre anliggender, og under alle 
omstændigheder kan strukturforanstaltninger ikke fjerne et fænomen, der er så naturligt knyttet til kriminalitet.

III.KONKLUSIONER

Udvalget om Forskning, Teknologisk Udvikling og Energi anmoder det korresponderende udvalg, Udvalget 
om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender, om at medtage følgende konklusioner i sin 
betænkning på grundlag af den beslutning, der allerede er vedtaget af Europa-Parlamentet, og i 
overensstemmelse med artikel 147 i forretningsordenen:

1.opfordrer Kommissionen til i forbindelse med et initiativ til forordning at indlede den nødvendige procedure 
til indførelse af en harmoniseret behandling i Den Europæiske Unions medlemsstater af den lovlige 
handel med nukleare materialer samt de dermed forbundne kontrolprocedurer og tekniske 
kontrolforanstaltninger;

2.opfordrer Kommissionen til klart at beskrive enkelthederne i de ulovlige transaktioner med nukleart 
materiale, den har kendskab til, med en nøje redegørelse for de tilfælde, hvor der har fundet en 
egentlig handel sted mellem leverandør og køber, og for hvornår Kommissionen blev underrettet;

3.opfordrer Kommissionen til at omorganisere strukturen i de af dens tjenester, der beskæftiger sig med 
nukleare forhold - først og fremmest med den målsætning at skabe en forbedret effektivitet - navnlig 

151 Becquerel er enheden for radioaktivitet, som svarer til henfaldet af én 
radioaktiv kerne pr. sekund.

16Annals of the International Commission on Radiological Protection, ICRP 
Publication nr. 60.

17Se KOM(94)0298, EFT C 224 af 12.8.1994.
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hvad angår ansvarsforhold og -fordeling i forbindelse med nukleare anliggender i generaldirektorat 
XVII, XII, XI og IA;

4.opfordrer Rådet til at lede overvejelser om en eventuel udvidelse af de dermed forbundne aspekter i 
fællesskabspolitikkerne og den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik for - som tegn på et fast 
engagement - at opnå, at Unionens lagre af civilt nukleart materiale kontrolleres af et og samme organ;

5.støtter de samarbejdsaktiviteter, som Kommissionen har iværksat vedrørende Euratoms sikkerhedskontrol, 
navnlig dem, der finansieres under budgetkonto B4-2001, og dem, der i kraft af bilaterale aftaler giver 
mulighed for at opbygge strukturer for registrering og fysisk beskyttelse af nukleare materialer i landene 
i Central- og Østeuropa og i SNG; kræver, at bevillingerne til disse formål øges mærkbart, og hånd i 
hånd hermed, at bevillingerne til øst-vest-samarbejdet bliver omfattet af en væsentlig forbedret 
budgetkontrol, at følgerne af det finansielle engagement evalueres regelmæssigt, og at Parlamentet 
inddrages i disse opgaver;

6.anmoder navnlig Kommissionen om under sine forhandlinger med Den Russiske Føderation at sørge for, 
at sikkerheden i dens atomanlæg, såvel de civile som de militære, bliver overvåget af den russiske 
inspektion med forkortelsen GAN (Gosatomnatzor), som bør få stillet mest mulig faglig bistand til 
rådighed;

7.opfordrer Kommissionen til at støtte, at der i disse lande udvikles en database over plutonium, der 
oparbejdes under nukleare programmer, og beriget uran, samt at der fastlægges forsvarlige 
foranstaltninger til oplagring og håndtering heraf suppleret med et system til udveksling af information, 
der giver mulighed for - eventuelt inden for rammerne af IAEA - omgående at informere om afsløring af 
tilfælde af smugleri; er samtidig fuldt indforstået med Kommissionens beslutning om inden for 
rammerne af PHARE og TACIS at iværksætte hjælpeprogrammer vedrørende regnskab og kontrol 
med nukleart materiale, især med henblik på at gøre det muligt for landene i SNG (inklusive Rusland) 
så hurtigt som muligt at indføre et nationalt system for regnskab og kontrol med nukleart materiale, som 
er i overensstemmelse med de internationale kriterier, der er opstillet af IAEA;

8.opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan de af dens tjenester, der er ansvarlige for området 
strålingsbeskyttelse, Det Fælles Forskningscenter og sikkerhedskontrollen bedst kan bidrage til 
gennemførelse af nødplaner i forbindelse med eventuelle farer for radioaktiv forurening; mener i denne 
forbindelse, at uddannelsen af lokale eksperter på både myndigheds- og operatørniveau bør prioriteres 
højt, og går derfor ind for, at der med teknisk bistand fra Det Fælles Forskningscenter oprettes et 
russisk metodologi- og uddannelsescenter i Obninsk ved Moskva, som bør være åbent for alle 
SNG-republikkerne;

9.mener, at det er af afgørende betydning at yde støtte til F&U på dette område for at udvide anvendelsen af 
sikkerhedsprincipperne til de nukleare materialer ved hjælp af anvendelse af ad hoc-teknikker og 
-instrumenter til sporing og måling på bestemte strategiske punkter;

10.opfordrer Kommissionen til at forelægge en plan for installering af teknisk perfekte radiologiske 
måleinstrumenter i de europæiske lufthavne;

11.mener i denne forbindelse, at det er af afgørende betydning, at Den Europæiske Union og de stater, på 
hvis territorium der findes nukleart materiale og specialiserede videnskabsmænd på dette område, 
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udfolder bestræbelser på at mindske tillokkelsen til ulovlig handel med nukleare materialer ved, at 
videnskabsmændene får mulighed for at anvende deres faglige viden til fredelige aktiviteter;

12.anser det for nødvendigt, at der udarbejdes en fuldstændig fortegnelse over beriget uran og plutonium i 
SNG og i landene i Central- og Østeuropa, og opfordrer Kommissionen til at delagtiggøre 
Europa-Parlamentet i dens viden om disse lagre og dens oplysninger om de enkelte landes planer 
vedrørende materialerne;

13.anmoder Kommissionen om at vurdere, om der bør laves en protokol til det europæiske energicharter 
eller en separat traktat, der kan tiltrædes af alle OSCE-stater, eller noget helt tredje med henblik på at 
skabe en ramme, der kan sikre streng kontrol med regnskabet med nukleare materialer og radioaktive 
stoffer og deres bevægelser;

14.opfordrer Kommissionen til at evaluere de muligheder, som teknologien i øjeblikket giver for ved fission 
eller transmutation af actinider at fjerne lagrene af beriget uran og plutonium; opfordrer Kommissionen 
til at øge sit engagement og den finansielle støtte til programmer for vitrifikation af plutonium og for 
evaluering af de bedst mulige metoder for konditionering og permanent sikker slutopbevaring af affald; 
opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med Parlamentets beslutning om grønbogen om Den 
Europæiske Unions energipolitik at støtte den nukleare nedrustning ved, at de europæiske 
forskningsinstitutioners og industriens viden og eksisterende færdigheder stilles til rådighed ved 
bortskaffelsen af plutonium og højtberiget uran;

15.opfordrer Kommissionen til at foretage en sammenligning af de gældende lovbestemmelser i de 
forskellige medlemsstater om bekæmpelse af smugleri af nukleart materiale og klassificeringen heraf 
som forbrydelse samt til at informere Europa-Parlamentet herom;

16.mener fortsat, at Europa-Parlamentet bør oprette et midlertidigt undersøgelsesudvalg, der i den 
nødvendige detaljerede form skal behandle de problemer, som den tyske Forbundsdag har fundet det 
hensigtsmæssigt at behandle, men for hele Den Europæiske Unions område;

17.anmoder om, at Europa-Parlamentet inden for rammerne af sine forbindelser med de nationale 
parlamenter informeres om udviklingen i det forberedende arbejde i det midlertidige 
undersøgelsesudvalg, der blev nedsat i den tyske Forbundsdag den 11. maj 1995.
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UDTALELSE

fra Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser

Skrivelse fra udvalgets formand til Umberto SCAPAGNINI, formand for Udvalget om Forskning, Teknologisk 
Udvikling og Energi
_____________________________________________________________________________

Bruxelles, den 30. januar 1995

Om:Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om den ulovlige handel med nukleare 
materialer og radioaktive stoffer (KOM(94)0383)

På mødet den 31. januar 1995 behandlede Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser Kommissionens 
meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om den ulovlige handel med nukleare materialer og radioaktive 
stoffer (KOM(94)0383).

Det fremgår af denne meddelelse, at opløsningen af Sovjetunionen til en vis grad har betydet et 
sammenbrud af de centraliserede kontrol- og styringsstrukturer vedrørende nukleare materialer og 
radioaktive stoffer.

Flere stater i området, især Rusland og Ukraine, har påbegyndt et ambitiøst program til fjernelse af deres 
atomvåben, ofte med massiv bistand fra Vesten, hvilket indirekte får til følge, at der er øget risiko for, at visse 
fissile materialer føres fra en zone under kontrol til zoner, der er mindre velkontrollerede, og hvor det ikke kan 
udelukkes, at de bliver gjort til genstand for kriminalitet. Samtidig er der i visse republikker, også Rusland, 
opstået meget magtfulde forbryderorganisationer, som er i stand til at skabe eksportnetværk. Der er således 
opstået en ulovlig handel med farlige radioaktive materialer, som er erhvervet ulovligt, og som videresælges 
hemmeligt til hele verden. De potentielle endelige brugere af de stjålne materialer er højst sandsynligt 
tredjelande eller hemmelige operatører uden for Unionens område.

Det er klart, at Unionen både af hensyn til borgernes og landenes sikkerhed, må finde en hensigtsmæssig 
løsning på denne situation, og at både landene i det tidligere Sovjetunionen, de central- og østeuropæiske 
lande og Den Europæiske Union har fælles interesse i at få løst dette spørgsmål.

Det skal understreges, at der i forbindelse med handelen med de farligste materialer som plutonium eller 
højtberiget uran er fare for spredning af kernevåben, og at de pågældende materialer kun kan interessere 
stater eller organisationer, som ønsker at omgå de forskellige kontrolniveauer, som er indført på nationalt 
eller internationalt plan. Denne form for illegal trafik har vist en stærkt stigende tendens.

Kommissionen foreslår en løsning, som indebærer inddragelse af alle de instrumenter, der er til rådighed 
inden for de tre fællesskabssøjler (EF, FUSP og samarbejdet om retlige og indre anliggender), med vægt på 
følgende områder:
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-forbedring af driftsvilkårene for de lokale atomsektorer (specialiseret faglig bistand fra Unionen, navnlig 
inden for rammerne af TACIS-programmet, indsamling, behandling og evaluering af oplysninger, 
procedurer for og gennemførelse af inspektioner, regnskab med materialerne i hvert enkelt anlæg);

-samarbejde med de berørte stater (især via dialoger og samarbejde inden for rammerne af de samarbejds- 
og partnerskabsaftaler, der er indgået med landene i det tidligere Sovjetunionen, og Europaaftalerne 
med de central- og østeuropæiske lande samt ved fælles aktioner inden for rammerne af 
ikke-spredningstraktaten);

-samarbejde mellem Unionens medlemsstater indbyrdes (udvikling af det nuværende samarbejde, som er 
etableret af Direktoratet for Euratoms Sikkerhedskontrol, udvikling af toldsamarbejdet og 
MATTHAEUS-programmet, udvikling af de nuværende samarbejdsstrukturer vedrørende retlige og 
indre anliggender og udveksling af oplysninger om industrielt samarbejde).

Da de problemer, der er forbundet med denne illegale handel, er påtrængende, alvorlige og komplicerede, 
godkender Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser uden forbehold Kommissionens forslag og 
godkender enstemmigt18 den forelagte meddelelse.

Med venlig hilsen 
              

(sign.) Willy DE CLERCQ 
               

18Til stede var: De Clercq (formand), Sainjon (næstformand), Ferrer, Gaigg 
(for Schwaiger), Kreissl-Dörfler, Malerba, Nußbaumer, Posch og Toivonen.
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U D T A L E L S E

(forretningsordenens artikel 147)

fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse
til Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender

Ordfører: Françoise Grossetête

På mødet den 20. december 1994 valgte Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og 
Forbrugerbeskyttelse Françoise Grossetête til ordfører.

På mødet den 22. maj og 27. juni 1995 behandlede det udkastet til udtalelse.

På sidstnævnte møde vedtog det enstemmigt konklusionerne som helhed.

I afstemningen deltog: Collins (formand), Jackson, Dybkjær, Kirsten Jensen (næstformænd), Grossetête 
(ordfører), Blokland, Breyer, Burtone, Cabrol, de Coene (for van Putten), Díez de Rivera Icaza, Gaigg, 
Gebhardt (for Bowe), Graenitz, Johansson, Kuhn, Lange (for Waddington), Lannoye, Liese (for Florenz), 
McKenna,  Needle (for Kokkola), Poggiolini, Pollack, Roth-Behrendt, Schleicher, Spencer (for Rovsing), 
Trakatellis, Virgin, White og Whitehead.
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Siden 1992 er der i Europa og også inden for Den Europæiske Union sket en mærkbar stigning i den ulovlige 
handel med radioaktive stoffer og nukleare materialer, hvilket har skabt en stadig mere farlig situation både 
hvad angår spredning af kernevåben og hvad angår befolkningens sundhed og miljøet. Det er dette problem, 
der vedrører alle Den Europæiske Unions medlemslande, som Kommissionen har forelagt 
Europa-Parlamentet og Rådet med meddelelse KOM(94)0383).

I.En foruroligende situation

Stigningen i den ulovlige handel med radioaktive stoffer og nukleare materialer hænger sammen med 
USSR's opløsning. Følgerne på det nukleare område er mange og alvorlige, f.eks. spredning af nukleare 
materialer til militære og civile formål på flere forskellige lande, især Rusland, Ukraine og Kasakhstan, 
svækkelse af de centraliserede kontrolinstanser og mindskelse eller fuldstændig ophævelse af kontrollen på 
stedet efter de politiske, administrative og politimæssige strukturers sammenbrud, det økonomiske kaos og 
faldet i befolkningens levestandard, som tilskynder til ulovlig handel med disse farlige materialer.

Endvidere har den omend begrænsede udvikling inden for kommunikation og befolkningsbevægelser mellem 
de østeuropæiske lande, SNG-landene og Vesteuropa åbnet mulighed for at finde afsætning for de ulovlige 
produkter i Vesteuropa eller anvende de vesteuropæiske lande med henblik på videre salg til andre for det 
meste ukendte aftagere.

skønt de udgør en lige stor fare for folkesundheden og miljøet, må man skelne mellem radioaktive stoffer og 
nukleare materialer på grund af dels deres endelige anvendelse, dels de forhold, den ulovlige handel foregår 
under.

A.Nukleare materialer, hovedsagelig uran, plutonium og thorium anvendes som brændstof som brændstof i 
kernekraftværker, men kan ligeledes anvendes til fremstilling af atombomber. Den ulovlige handel med 
disse materialer, som er steget foruroligende, rejser spørgsmålet om spredning af kernevåben såvel 
som spørgsmålet om strålingsbeskyttelse.

De første afsløringer af ulovlig handel med uran fandt sted i Tyskland, Østrig og Schweiz, men der var tale 
om små mængder, som ikke gav mulighed for at fremstille en atombombe. Dette var derimod ikke 
længere tilfældet, da man i Prag i december 1994 opdagede 2,6 kg beriget uran, eller 1/10 af den 
mængde uran, der er nødvendig for at fremstille en bombe. Politimyndighederne i de berørte lande 
forsøger gennem analyser af de materialer, som er blevet beslaglagt i Tyskland og senere Prag, at 
klarlægge, dels om de er af samme oprindelse (ved hjælp af det tekniske udstyr på Instituttet for 
Transuraner i Karlsruhe) og dels om beslaglæggelsen af disse materialer ikke er et bevis for 
eksistensen af et netværk af professionelle smuglere. Endelig synes spørgsmålet vedrørende 
aftageren eller aftagerne fortsat uafklaret (lande, som ønsker at være i besiddelse af en atombombe, 
forbryderorganisationer, som vil udvikle en indbringende handel, terrorister, som er rede til afpresning 
ved hjælp af atomvåben).

Den ulovlige handel med nukleare materialer indebærer en øjeblikkelig fare for spredning af kernevåben og 
således en fare for freden og sikkerheden i Europa og i verden. Endvidere udgør denne handel en fare 
for miljøet og befolkningens sundhed, selv om denne fare ikke er øjeblikkelig. Hidtil er det berigede 
uran, som forhandles ulovligt, mere end de radioaktive stoffer tilsyneladende blevet behandlet på en 
måde, der er mere i overensstemmelse med de minimale sikkerhedsnormer, hvilket kunne bekræfte 
antagelsen af, at der er tale om professionel ulovlig handel.
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B.De radioaktive stoffer er kendetegnet ved deres ioniserende stråling og ved det faktum, at de ikke i den 
eksisterende form kan benyttes som brændsel. Størstedelen af disse stoffer anvendes normalt til 
medicinske eller industrielle formål. Dog må man ikke glemme affald i forbindelse med oparbejdning af 
bestrålet brændsel fra kraftværkerne. Den alvorligste fare i forbindelse med disse stoffer er 
kontaminering af personer og miljø.

Siden 1992 er den ulovlige handel med disse stoffer blevet stadig større, og det lader til, at den berører flere 
lande i Den Europæiske Union, selv om det ikke er nemt at vide det nøjagtige, da EU-medlemsstaterne 
ikke - i modsætning til hvad der gælder for nukleare materialer - har pligt til at meddele 
Euratom-myndighederne enhver opdagelse, overførsel eller tilintetgørelse af radioaktive stoffer.

Den ulovlige handel med disse stoffer må, for så vidt angår kontamineringsrisikoen, næsten anses for at 
oppebyde større risici, end den ulovlige handel med nukleare materialer. For det første gennemføres 
denne handel ofte af personer, som ikke har nogen videnskabelig baggrund og er uvidende om farerne 
for dem selv, når de transporterer disse stoffer, som er stjålet fra laboratorier eller hospitaler, uden 
nogen form for sikkerhedsforanstaltninger. F.eks. tilbageholdte man i Schweiz en person, som forsøgte 
at sælge en radioaktiv kilde på størrelse med en kuglepen. Han gik med dette stof i sin skjortelomme 
uden den mindste beskyttelse, selv om sikkerhedsnormerne kræver et panser på en halv ton. Den 
pågældende var blevet meget alvorligt bestrålet, men havde ligeledes været en kilde til bestråling af 
andre personer, f.eks. ved at spise på restaurant.

Radioaktive stoffer kan endvidere afstedkomme senere kontaminering gennem spredning i miljøet og 
besmitning af fødekæden. F.eks. opdagede de tyske toldere ved den polsk-tyske grænse radioaktive 
kilder, som var skjult under sække med pistacienødder på en lastbil. Efter at de radioaktive kilder var 
blevet beslaglagt, blev lastbilen med de kontaminerede pistacienødder sendt tilbage til Polen. Der er 
ingen sikkerhed for, at de selv samme pistacienødder ikke ad anden vej transporteres til lande i 
Unionen eller på anden måde kontaminerer personer, der er uvidende om faren.

Eftersom de radioaktive stoffer er af meget forskellig oprindelse er kontrollen i de lande, hvor tyverierne finder 
sted, endnu vanskeligere end for de nukleare materialer.

Endvidere foregår der handel med kontaminerede produkter mellem Rusland og landene i Den Europæiske 
Union. Rusland eksporterer nemlig ikke-dekontamineret jern fra nedlagte atomkraftværker og 
kasserede atomubåde. Importen af sådanne produkter afstedkommer ikke alene en kontaminering, 
hvilket bl.a. har ramt en motorfabrik i Italien (de kontaminerede motorer måtte indsamles og behandles 
som radioaktivt affald), men indebærer ligeledes en fordrejning i samhandelen med disse produkter. 
F.eks. foretager Tyskland en radioaktivitetskontrol ved import af stål fra Rusland, hvorfor handelen med 
disse produkter nu rettes mod lande, som er mindre opmærksomme på faren for kontaminering eller 
ikke råder over tilstrækkeligt kontroludstyr. Denne nye form for kriminalitet kræver, at Den Europæiske 
Unions grænser effektivt lukkes for disse produkter, og at toldpersonalet, som i øvrigt bør råde over det 
nødvendige detektionsudstyr modtager en passende uddannelse med henblik herpå.

Uden at dramatisere må situationen betragtes som meget foruroligende. Den kræver en samordnet indsats 
fra Den Europæiske Unions medlemsstaters side og fra Den Europæiske Union som sådan i 
overensstemmelse med Unionens traktatmæssige beføjelser.

II.Hvad kan og må Den Europæiske Union gøre?
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A.I Kommissionens meddelelse understreges behovet for et samordnet og globalt svar fra Den Europæiske 
Union på problemerne i forbindelse med denne handel inden for Unionen såvel som over for de 
østeuropæiske lande og SNG-landene.

Der bør i henhold til Kommissionen være tale om en indsats på flere forskellige niveauer.

-En forebyggende indsats via en specialiseret teknisk bistand til de tidligere østblok-lande med henblik på at 
genindføre effektive kontrolsystemer.

-Et politisk samarbejde gennem partnerskabs- og samarbejdsaftaler med de pågældende lande enten i 
forbindelse med fornyelsen af traktaten om ikke-spredning af kernevåben eller i forbindelse med 
tredjelande, som er foruroliget over denne handel, især De Forenede Stater.

-Et samarbejde mellem Unionens medlemsstater med udgangspunkt i mulighederne for sikkerhedskontrol i 
henhold til Euratom-traktaten, samarbejde mellem myndighederne inden for toldvæsenet, politiet 
og retsvæsenet og endvidere samarbejde med industrien, som ikke ønsker ufrivilligt at tage del i 
ulovlig handel med nukleare materialer eller farlige stoffer.

B.Ordføreren kan stort set tilslutte sig alle disse forslag, men skal dog understrege visse punkter, som er af 
ganske særlig betydning for så vidt angår at beskytte de europæiske borgeres sundhed og miljø mod at 
blive udsat for ioniserende stråling.

2.Medlemsstaterne er meget opmærksomme på risikoen for spredning af nukleare materialer, men ikke på 
risikoen for kontaminering af personer og miljøet. Det er kendetegnende, at det var Tyskland, der 
som det land, problemet først og fremmest har berørt, allerede i juli 1992 tog initiativ til et bilateralt 
ad hoc-samarbejde mellem Kommissionens tjenestegrene og de interesserede medlemsstater. 
Visse stater har - enten fordi de endnu ikke har konstateret denne form for ulovlig handel på deres 
territorium, eller fordi de i medfør af deres eget atomprogram er blevet bedre rustet over for 
sådanne tilfælde, - været  meget tilbageholdende på bl.a. topmødet i Essen over for forslag om 
samordnet og integreret indsats med henblik på at sikre maksimal beskyttelse af befolkningen og 
miljøet.

3.Medlemsstaterne kan dog konfronteres med de forpligtelser, de har indgået for så vidt angår beskyttelse af 
befolkningen mod ioniserende stråling. Artikel 45 i direktiv 80/836/Euratom af 15. juli 1980 om 
ændring af direktiverne om fastsættelse af de grundlæggende normer for beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, der er forbundet med ioniserende 
stråling19, indeholder bestemmelser vedrørende medlemsstaternes forpligtelser, for så vidt angår 
sundhedsmæssig beskyttelse, og i stk. 5 anføres krav om, at der gives meddelelse til de 
tilstødende medlemsstater og Kommissionen, "når omstændighederne kræver det".

4.De farer, befolkningen i Den Europæiske Union udsættes for på grund af de manglende 
sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med den ulovlige handel med nukleare materialer og 
radioaktive stoffer, er langt fra ubetydelige. Derfor bør man sikre den mest hensigtsmæssige 
information af befolkningen om disse risici. I direktiv 89/618/Euratom af 27. november 1989 om 
oplysning af befolkningen om, hvorledes den skal forholde sig, samt om sundhedsmæssige 
foranstaltninger i tilfælde af strålingsfare20 er i artikel 6 fastsat underrettelse af befolkningen. Dog 

19EFT L 246 af 17.9.1980, s. 14.
20EFT L 357 af 7.12.1989, s. 31.
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omfatter definitionen af "tilfælde af strålingsfare" i artikel 2 ikke tilfælde i forbindelse med ulovlig 
handel, eftersom problemet ikke var aktuelt dengang. Direktiv 89/618/Euratom bør således 
ændres.

Konklusioner

Under henvisning til den stadig større fare for kontaminering af miljøet og de risici, befolkningen udsættes for 
som følge af den stigende ulovlige handel med radioaktive stoffer og nukleare materialer, anmoder Udvalget 
om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og 
Indre Anliggender om at:

1.anmode medlemsstaterne om at styrke deres samarbejde betydeligt gennem anvendelse af alle de 
instrumenter, Maastricht-traktaten stiller til deres rådighed, for hurtigst muligt at nedbringe de alvorlige 
problemer i forbindelse med den radioaktive kontaminering som følge af denne handel;

2.opfordre Kommissionen til at gøre brug af alle de beføjelser, den har fået tilkendt i henhold til 
Euratom-traktaten og basisdirektiverne, især direktiv 80/836, for at forbedre samarbejdet mellem 
Kommissionens tjenestegrene og medlemsstaternes nationale og lokale tjenestegrene;

3.opfordre Kommissionen til snarest at forelægge et forslag til ændring af artikel 2 i direktiv 89/618/Euratom, 
således at definitionen af "tilfælde af strålingsfare" omfatter situationer forbundet med ulovlig handel 
med radioaktive stoffer.

5.opfordre medlemsstaterne til at harmonisere deres lovgivningsmæssige bestemmelser på området hurtigst 
muligt, idet medlemsstaterne såvel på det lovgivningsmæssige som det praktiske plan behandler og 
straffer ulovlig handel med radioaktive stoffer og nukleare materialer på meget forskellig måde.


