
 
 

                                                

 
EPSU:s ställning till föreslagna direktiv om europeisk kärnkraftssäkerhet 
dokument antaget av EPSU:s ständiga utskott för allmännyttiga företag den 29/09/03 

 
Europeiska kommissionen antog ett antal direktiv om europeisk kärnkraftssäkerhet i slutet av 
januari 2003. 
 Europeiska kommissionen (2003) ”Proposal for a Council (Euratom) Directive: Setting out 

 basic obligations and general principles on the safety of nuclear installations” COM 
 (2003) 32 slutlig   
 Europeiska kommissionen (2003) ”Proposal for a Council (Euratom) Directive on the 

 management of spent nuclear fuel and radioactive waste’ COM (2003) 32 slutlig   
 Europeiska kommissionen (2002) ”Communication from the Commission to the Council 

and the European Parliament: Nuclear safety in the European Union” COM (2002) 605 
slutlig   

 Europeisk kommissionens presscentrum (2003) “Nuclear energi: the Commission 
 proposes a Community approach to the safety of facilities and waste” IP/03/132   
 Europeiska kommissionens Generaldirektoratet för energi och transport ”Towards a 

 Community approach to nuclear safety” sammanfattning.   
 
EPSU välkomnar möjligheten att få presentera sina åsikter. EPSU representerar 
kärnkraftsarbetare i europeiska unionen och kandidatländerna1. Dessa är oroliga över att 
vara i direkt kontakt med radioaktivt material. Kärnkraftsverkens och kärnkraftsavfallens 
säkerhet är dock en viktig fråga för alla medborgare.  
 
EPSU fällde följande kommentarer: 
 
Paketet för kärnkraftssäkerhet lyckas inte inrikta sig specifikt på den sociala 
dimensionen, särskilt på lång sikt.  

 Idag är kärnkraftsindustrins finansiella och ekonomiska kontext den liberaliserade 
europeiska marknaden. Detta har lett till att 300 000 jobb har förlorats (se de bifogade 
tabellerna) Detta har även påverkat kärnkraftsindustrin. Företagen rationaliserar. 
Arbetstagarna försvinner tidigt, och tar med sig värdefull expertis, till exempel om 
reparationer, förnyelse och modernisering av kärnkraftsverket. De arbetstagare som 
finns kvar måste producera mer med mindre hjälp. Övertiden ökar. Det är 
väldokumenterat att detta kan leda till skador och säkerhetsöverträdelser.  
 Frågan om kärnkraftssäkerhet i kandidatländerna tas upp, men utan någon 

utvärdering av den inverkan (direkt eller indirekt) som förutspådda nedläggningar 
kommer att ha på sysselsättningen, inklusive långsiktiga frågor i samband med 
avveckling av kärnkraftsverk. 
 Hälso- och säkerhetsfrågor, nödvändiga kvalifikationer och sysselsättningsfrågor, 

inklusive underleverantörskontrakt, har knappt uppmärksammats alls. 
• De föreslagna kontrollplanerna fokuseras på installationerna. Arbetstagarnas 
 hälsa och säkerhet nämns inte, trots att IAEA och Euratom tar upp frågan.
 Detta är ett allvarligt utelämnande i de föreslagna expertgranskningarna.   
• Problem angående hälsa och säkerhet, och kvalifikationer (och alltså  säkerhet), 
 vilka orsakas av vidsträckt användning av underleverantörer i kärnkraftsindustrin, 
 tas inte upp. Vi kan förvänta oss att underleverantörskontrakt kommer att 
 finnas även i framtiden, och spela en viktig roll under nedläggningsfasen. Brist 

 
1 EPSU:s medlemsfackföreningar organiserar kärnkraftsarbetare i: Belgien, Bulgarien, Frankrike, 
Kroatien, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Ungern. 



 på tillräcklig kontroll av underleverantörskontrakt kan väcka frågor om säkerheten 
 hos kärnkraftsverk och för arbetstagarna. Arbete som läggs ut på 
 underleverantörer utförs ofta under mer osäkra förhållanden. 
• Arbetstagarnas kvalifikationer på lång sikt tas inte upp. Flera av EPSU:s 
 medlemmar har rapporterat att jobb och utbildningsmöjligheter är mindre 
 intressanta på grund av nedläggningarna av kärnkraftsverk, liksom 
 liberaliseringen. Samtidigt lämnar arbetstagarna industrin på grund av att 
 företagen rationaliserar och gör sig av med sina anställda. Det är därför möjligt att 
 det inte kommer att finnas tillräckligt många kvalificerade arbetstagare för 
 befintliga kärnkraftsverk. Detta kan bli farligt när avvecklingen ska sättas igång. 
 Kommissionen tar inte upp hur det ska finnas tillräckligt med kvalificerad personal 
 på lång sikt. Detta noteras även av Steve Thomas vid University of Greenwich i 
 hans analys av direktiven för EPSU:s räkning. 

 
 
EPSU kräver således:  

• En treårig utvärdering av sysselsättningsfrågor i den europeiska kärnkraftsindustrin. 
Utvärderingen bör koncentreras på:   

• Arbetstagarnas hälsa och säkerhet 
• Arbetstagarnas kvalifikationer; och utveckling (sysselsättning) 
• Underleverantörer (och reglering inom ramen för ovanstående) 
• Hur nedläggningar av kärnkraftsverk i Litauen, Slovakien och Bulgarien kommer att 
 påverka sysselsättningen, och vilka åtgärder som bör vidtas till följd av detta.   

 
Rapporten kommer att diskuteras med berörda arbetsmarknadsparter på alla nivåer, 
inklusive den europeiska. 
 
EPSU stöder de krav som gjordes av Fria fackföreningsinternationalen (ICFTU) 1989, enligt 
återgivelsen i bilaga 1. Dessa måste tas med i beräkningen under beaktandet av lämpliga 
säkerhetsföreskrifter. Arbetarrepresentanternas och fackföreningarnas roll är av avgörande 
betydelse. 
 
EPSU värdesätter Kommissionens ansträngningar att ta itu med frågor om 
kärnkraftssäkerhet, särskilt genom: 
• Tillsynsorgan för kärnkraftssäkerhet 
• Tillgänglighet av finansiering för nedläggning 
• Förläggning av inrättningar som ska ta hand om radioaktivt avfall 
Kommissionens paket är dock problematiskt. Den analys av direktiven som utfördes 
för EPSU:s räkning av Steve Thomas behandlar några av problemen. 
 
Tillsynsorgan för kärnkraftssäkerhet: 
Åtgärder för att förbättra säkerheten välkomnas. Det är nödvändigt att uppnå högst möjliga 
säkerhetsnivå för arbetstagarna och medborgarna. Tillsynsorganets avgörande roll är 
(Tillsynsorganens uppgift) att garantera säkerhet (säkerheten är avgörande). De måste vara 
utrustade med tillräckligt stora politiska, ekonomiska och finansiella resurser. Det är viktigt att 
stärka dessa resurser. Det är dock inte helt klart var och hur befintliga tillsynsorgan inte 
klarar av att fullborda sina uppdrag. Det finns uppenbarligen stora oförenligheter. 
Kommissionens analys borde ha varit mer exakt angående problemen och vad det är som 
måste utvärderas och förbättras. Expertgranskning (tillsynsmän som kontrollerar varandra) 
kan bidra till att förbättra situationen, men dess inverkan kommer att vara begränsad på 
grund av bristen på gemensamma, höga och tillämpade standarder. Om standarderna inte 
uppfylls bör detta ha konsekvenser för alla EU-länder, även de framtida. 
EPSU kräver att nationella tillsynsorgan även kontrollerar arbetstagarnas hälsa och säkerhet, 
kvalifikationer och sysselsättning. Den europeiska expertgranskningen bör även ta upp 
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denna fråga. Fackföreningarna bör associeras med dessa utvärderingar på 
kärnkraftsverksnivå och på nationell och europeisk nivå. 
 
Tillgänglighet av finansiering för nedläggning 
EPSU stöder principen ”pollutor pays”, alltså att den som förorenar även ska bära 
kostnaderna för föroreningen. Detta bör vara den styrande principen för nedläggning. De 
företag som äger kärnkraftsverk bör ansvara för att lägga ned sina kärnkraftsverk så att 
platsen kan användas för obegränsade syften (”greenfield”-status). Företagens policies bör 
anpassas för att se till att den framtida generationen är utrustad med tillräckligt stora 
finansiella resurser för att kunna utföra jobbet genom att samla in nödvändiga resurser från 
dagens elkonsumenter. Kostnaderna är dock okända, och avvecklingen sträcker sig över 
många decennier. Ingen fullständig garanti kan ges, och alla planer är därför riskfyllda. Steve 
Thomas observerar: 

”Det finns även en del tekniska risker som inte bör överses (bortses från). Om 
kärnkraftsteknik inte används särskilt mycket i framtiden kommer kunskaperna i att 
hantera kärnkraftsmaterial att minska, särskilt på den skala som krävs med kärnkraft. 
Det kommer att bli nödvändigt att spendera pengar på att behålla dessa kunskaper 
eller att avveckla kärnkraftsverken tidigt medan kunskaperna fortfarande finns 
tillgängliga. Vi måste behålla tydlig dokumentering av kärnkraftsverkens utformning 
och var det finns radioaktivt material. På så sätt kan arbetstagare som går in i 
anläggningen, kanske hundra år efter att någon senast var där, ha tydlig information 
till hands om vad för slags material de kommer att stöta på och var.” 

 
Vissa (Denna typ av) sysselsättningsfrågor behandlas inte, vilket är en allvarlig brist. EPSU 
föreslår att dessa frågor inkluderas i tillsynsorganens arbete, och även i 
”expertgranskningarna”.  
 
Finansiering av avveckling är en komplicerad fråga med många (tvivelaktiga) antaganden, 
enligt vad som uppvisas av Steve Thomas. EPSU anser att finansiering måste finnas 
tillgänglig för framtida generationer. Kommissionen är inte tydlig i hur detta ska gå till, särskilt 
i de fall där ingen sådan finansiering existerar. Att upprätta sådan finansiering kan ha andra 
sociala konsekvenser, eftersom det inte finns finansiering för andra åtgärder. Det finns ett 
liknande problem med Kommissionens förslag att finansiering måste upprättas efter en 
treårig övergångsperiod i fall av icke-uppdelad finansiering. Hur detta ska ske har inte 
klargjorts. Om företag tvingas stänga eller sälja kärnkraftsverk kommer det att få sociala 
konsekvenser. Det kommer inte att vara lätt att sälja kärnkraftsverk i en liberaliserad 
europeisk elmarknad med instabila priser och enorma, okända ansvarsskyldigheter.  
 
Slutligen tar Kommissionen inte upp frågan om tidpunkten för avvecklingen. Tidpunkten kan 
ha konkurrensmässiga fördelar eller nackdelar eftersom finansiering kan byggas upp över 
längre eller kortare perioder. På så sätt kan priserna hållas nere eller tvingas upp. 
 
Lokalisering av inrättningar för kärnkraftsavfall 
EPSU:s analys visar att Kommissionens föreslagna tidtabell är alltför optimistiskt, särskilt 
med tanke på den politiska process som behövs för att säkerställa avfallsinrättningar. Vi 
saknade även verkliga referenser till etiska principer som utvecklats på internationell nivå för 
bortskaffande av radioaktivt avfall. De skulle ha kunnat tillhandahålla ytterligare ledning.  
 
Reform av Euratom-fördraget 
Kommissionen hänvisar till behovet att uppdatera Euratom-fördraget. Den anger inte hur 
Kommissionens prioriteringar i detta åtgärdspaket (tillsynsorganens byggnadskapacitet; 
finansiering av avveckling och inrättningar för avfallshantering) påverkar de prioriteringar 
som angetts i det sjätte forskningsprogrammet. 
 
Energipolitik och fördraget 
Reaktionen inför paketet har från flera länder varit ganska stark och ofta negativ. Detta beror 
på bristen på klarhet beträffande EU:s behörighet, eftersom det inte finns något energikapitel 
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i det europeiska fördraget som tar upp Europas energipolitik på ett uttömmande sätt. Vad har 
Kommission för roll? Vad har medlemsstaterna för uppdrag?  
 
Slutledning 
EPSU välkomnar förslagen. De tar upp allvarliga frågor som rör framtiden för Europas 
kärnkraftsindustri: säkerhet, finansiering av avveckling och ansvaret för att ta itu med 
industrins radioaktiva avfall.  
 
Allt som leder till att industrins säkerhet förbättras välkomnas. Förslagen har dock en del 
brister då de inte tar upp (långsiktiga) sociala frågor, till exempel hälsa och säkerhet, 
kvalifikationer och sysselsättning. Fackföreningarna bör vara involverade i 
säkerhetsfrågorna. 
 
Förslagen om tillsynsorgan för kärnkraftssäkerhet och expertgranskningar kan möjligen bidra 
till att förbättra säkerheten. Det är dock oklart hur de bidrar till att upprätta tydligare 
standarder och förbättra de nationella tillsynsorganens arbete. 
 
Förslagen om finansiering av avveckling välkomnas då de fokuserar på nuvarande 
generations och företags viktiga ansvar för framtida generationer. Det sätt som 
Kommissionen tar upp detta på lämnar dock mycket övrigt att önska. 
 
Förslagen för avfallsinrättningar är alltför ambitiösa och orsakar ytterligare problem, eftersom 
Kommissionen inte behandlar tidpunkten. 
 
EPSU anser att en del av problemet är bristen på genomsynlighet för hur uppdrag delas upp 
mellan EU-nivå och medlemsstaterna på grund av att det inte finns något energikapitel i 
fördraget. 
 
Av dessa skäl uppmanar EPSU Kommissionen att ompröva sitt förslag, med en bred offentlig 
debatt om de berörda frågorna till att börja med. 
 
Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund organiserar arbetstagare i offentliga och 
privata företag i alla delar av sektorn för elektricitet och gas, inklusive generering, alternativ energi, 
transmission, distribution och tillförsel. Våra medlemmar producerar elektricitet med många olika 
bränslen som grund, till exempel vind, sol, kärnkraft, kol, olja, gas och vatten. EPSU representerar 
hundratusentals arbetstagare i flera hundra olika verk över hela Europeiska unionen, Europeiska 
ekonomiska området och Central- och Östeuropa. EPSU organiserar även arbetstagare inom många 
statliga organisationer, till exempel hälsa, lokala myndigheter, stadstransport och avfall. Våra 
medlemmar förstår hur viktig frågan om kärnkraftssäkerhet är för samhället som helhet. EPSU är 
medlem av EFS.  
 
EPSU främjar utvecklingen av ett medborgarnas Europa baserat på solidaritet, jämlikhet och hållbar 
social, ekonomisk och miljörelaterad utveckling. Vi stöder en europeisk strategi för energisäkerhet 
som omfattar alla dessa element.  
 
 

Kontakta EPSU: 
EPSU 

Rue Royale 45 
1000 Brussels 

BELGIEN 
+32 2 250 10 80 
epsu@epsu.org 
www.epsu.org 
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