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ENERGIA JĄDROWA

Obecnie wytwarzana energia jądrowa jest uzyskiwana w wyniku procesu
zwanego rozszczepieniem jądrowym, w którym dokonuje się rozszczepienia
jądra uranu i plutonu w celu wyzwolenia energii. Energia jądrowa stanowi
niskoemisyjną alternatywę dla paliw kopalnych i jest znaczącym składnikiem koszyka
energetycznego 13 spośród 27 państw członkowskich UE, gdyż odpowiada za
prawie 26% produkowanej w UE energii elektrycznej. Katastrofy, do których doszło
w 1986 r. w Czarnobylu i w 2011 r. w Fukushimie, sprawiły jednak, że energia
jądrowa zaczęła budzić wiele kontrowersji. Decyzja Niemiec o stopniowym wycofaniu
się z użytkowania energii jądrowej do 2020 r., jak również tymczasowe zamknięcie
dwóch belgijskich reaktorów po tym, jak w zeszłym roku wykryto pęknięcia na
zbiornikach, zwiększyły presję, aby odejść od energii jądrowej w UE. O ile
decyzja o udziale energii jądrowej w koszyku energetycznym należy do państw
członkowskich, o tyle przepisy unijne zmierzają do poprawy norm bezpieczeństwa
w elektrowniach jądrowych oraz do zagwarantowania bezpiecznego postępowania
z odpadami promieniotwórczymi i ich bezpiecznego unieszkodliwiania.

PODSTAWA PRAWNA

Artykuły 40–52 (inwestycje, wspólne przedsiębiorstwa i zaopatrzenie) i art. 92–99
(wspólny rynek atomowy) Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii
Atomowej (Traktat Euratom).

CELE

Aby zaradzić powszechnemu w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku deficytowi
energii z tradycyjnych źródeł, sześć państw założycielskich dostrzegło w energii
jądrowej sposób na osiągnięcie niezależności energetycznej. W związku z tym,
że koszty inwestycji w energię jądrową przekraczały możliwości pojedynczych
państw, założycielskie państwa członkowskie postanowiły razem stworzyć Europejską
Wspólnotę Energii Atomowej.

OSIĄGNIĘCIA

A. Bezpieczeństwo jądrowe
Bezpieczeństwo jądrowe oznacza bezpieczne funkcjonowanie obiektów
jądrowych oraz ochronę przed promieniowaniem i gospodarowanie odpadami
promieniotwórczymi. UE propaguje najwyższe standardy bezpieczeństwa względem
wszystkich rodzajów cywilnego zastosowania energii jądrowej, w tym wytwarzania
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energii, badań naukowych i zastosowania w medycynie. Państwa członkowskie mają
obowiązek ustanowić krajowe ramy określające wymogi w zakresie bezpieczeństwa
jądrowego, wydawania zezwoleń na budowę elektrowni jądrowych, nadzoru
i egzekwowania przepisów[1].
1. Prace legislacyjne
a. Traktat Euratom
Obecnie obowiązujące podstawowe normy bezpieczeństwa są określone w dyrektywie
w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa (2013/59/Euratom). Dyrektywa ta
ustanawia podstawowe normy bezpieczeństwa mające na celu ochronę zdrowia
pracowników, pacjentów i ogółu społeczeństwa. Określa ona dokładne parametry
i pozostawia nieznaczny margines uznaniowości. Dyrektywa ta ma zastosowanie
w normalnych warunkach, ale odnosi się również do sytuacji narażenia planowanego
i wyjątkowego. Wymogi dotyczące gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowej i reakcji
w takiej sytuacji zostały zaostrzone w oparciu o wnioski wyciągnięte z katastrofy
w Fukushimie.
b. Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa jądrowego
Po awarii jądrowej w Fukushimie w 2011 r. Komisja przeprowadziła kompleksową
ocenę ryzyka i bezpieczeństwa względem wszystkich reaktorów jądrowych UE, aby
ocenić poziom bezpieczeństwa i wytrzymałość obiektów jądrowych na wypadek
ekstremalnych zjawisk przyrodniczych. Ogólnie pozytywnie oceniła unijne normy
bezpieczeństwa, lecz podkreśliła potrzebę dalszych usprawnień, by zapewnić
większą spójność norm między państwami członkowskimi oraz zbliżenie tych norm
do najlepszych międzynarodowych praktyk (COM(2012)0571). Wraz z Europejską
Grupą Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego Komisja sporządziła
poddane wzajemnej ocenie krajowe plany działania, aby ustalić terminarz fizycznej
modernizacji reaktorów w UE.
W 2014 r. ogólnounijne zasady bezpieczeństwa dotyczące obiektów jądrowych
zostały zatem zaktualizowane (dyrektywą 2014/87/Euratom). W lutym 2015 r. Komisja
zaproponowała przegląd wymogów dotyczących informowania zawartych w art. 41
i 44 Traktatu Euratom w celu dostosowania ich do nowej strategii politycznej.
W 2018 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący rozporządzenia Rady
ustanawiającego Europejski Instrument Współpracy Międzynarodowej w dziedzinie
Bezpieczeństwa Jądrowego (rozporządzenie Rady (Euratom) 2021/948), który zastąpił
na podstawie Traktatu Euratom wcześniejszy Instrument Współpracy w dziedzinie
Bezpieczeństwa Jądrowego oraz uzupełnił Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy
Międzynarodowej i Rozwojowej (COM(2018)0462). Nowy Europejski Instrument
na rzecz Międzynarodowej Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego
dysponujący pulą środków finansowych w wysokości 300 mln EUR na lata 2021–2027
wszedł w życie z dniem 14 czerwca 2021 r.

[1]Fakty na temat bezpieczeństwa jądrowego – Komisja Europejska – 2020
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2. Ochrona przed promieniowaniem
Narażenie na promieniowanie jonizujące stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia
ludzkiego (zarówno dla każdego z nas, jak i dla pracowników służby zdrowia,
osób zatrudnionych w przemyśle i w sektorze jądrowym) oraz dla środowiska.
Dyrektywa Rady (2013/59/Euratom) z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanowiła podstawowe
normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia
na działanie promieniowania jonizującego. W ten sposób uprościła europejskie
prawodawstwo, gdyż zastąpiła aż pięć dyrektyw, i wprowadziła wiążące wymogi
w zakresie ochrony przed radonem w pomieszczeniach, wykorzystywania materiałów
budowlanych oraz oceny wpływu na środowisko w odniesieniu do odprowadzania
uwolnień promieniotwórczych z obiektów jądrowych. Ponadto dyrektywa Rady
(2013/51/Euratom) skupia się w szczególności na monitorowaniu substancji
promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W kilku regulacjach (w tym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1048/2009
i w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/1158) ustanowiono warunki
regulujące przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie
wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Rozporządzenie Rady (Euratom)
2016/52 ustanawia maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego
żywności i pasz po awarii jądrowej lub w razie innego zdarzenia radiacyjnego.
Stosunki w zakresie energii jądrowej po brexicie wchodzą w zakres umowy Euratom–
Zjednoczone Królestwo, która zapewnia stabilne ramy kontynuowania współpracy
i handlu ze Zjednoczonym Królestwem w tej dziedzinie.
3. Transport substancji i odpadów promieniotwórczych
W 1992 r. w UE ustanowiono system uprzednich zezwoleń na przemieszczanie
odpadów promieniotwórczych. Uległ on istotnym zmianom w 2006 r. na mocy
dyrektywy Rady 2006/117/Euratom z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie nadzoru
i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego
paliwa jądrowego, która ma gwarantować wystarczający poziom ochrony ludności
w przypadku takich transportów. Dyrektywa ta określa i wymienia szereg restrykcyjnych
kryteriów, definicji i procedur, które należy stosować w przypadku przemieszczania
odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa w obrębie UE i poza nią.
Zgodnie z jej art. 20 państwa członkowskie muszą co trzy lata składać Komisji
sprawozdania z wdrażania dyrektywy. Przepisy dotyczące utrzymania kontroli
nad przemieszczaniem źródeł promieniotwórczych między państwami UE zostały
ustanowione rozporządzeniem Rady (Euratom) 1493/93.
4. Gospodarowanie odpadami
Ramy prawne gospodarowania odpadami w UE powstały w 2011 r. wraz z przyjęciem
dyrektywy Rady 2011/70/Euratom ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie
odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym
i odpadami promieniotwórczymi. Przewidują one monitorowanie krajowych programów
budowy końcowego repozytorium i zarządzania nim, jak również prawnie wiążące
normy bezpieczeństwa. W 2015 r. państwa członkowskie opublikowały swoje
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pierwsze programy krajowe i obecnie co trzy lata przedkładają krajowe sprawozdania
z wdrażania dyrektywy.
5. Likwidacja
Likwidacja obiektu jądrowego jest ostatnim etapem jego cyklu życia. Obejmuje
ona szereg działań, począwszy od zamknięcia obiektu i usunięcia materiału
jądrowego, a skończywszy na rekultywacji obiektu i całkowitym wyeliminowaniu
zagrożeń radiologicznych. Odpowiadają za nią państwa członkowskie. W momencie
przystąpienia do UE Bułgaria, Litwa i Słowacja zgodziły się na wyłączenie swoich
reaktorów jądrowych pierwszej generacji zaprojektowanych w Związku Radzieckim.
W czerwcu 2018 r. Komisja przyjęła dwa wnioski dotyczące rozporządzenia
Rady (COM/2018/0466 i COM/2018/0467) ustanawiającego specjalne programy
finansowe na rzecz likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami
promieniotwórczymi dotyczącymi elektrowni jądrowych w Bułgarii (Kozłoduj), na
Słowacji (Bohunice) i na Litwie (Ignalina), w tym czterech obiektów badań
jądrowych Wspólnego Centrum Badawczego Komisji. Proponowany przydział środków
budżetowych na lata 2021–2027 przedstawiał się następująco:
— w przypadku programu Kozłoduj i programu Bohunice – 466 mln EUR w cenach

bieżących, przy czym maksymalna stopa współfinansowania ze strony UE mająca
zastosowanie w okresie 2021–2027 nie może przekroczyć 50%;

— w przypadku programu Ignalina – 552 mln EUR w cenach bieżących przy
maksymalnej stopie współfinansowania UE mającej zastosowanie w okresie
2021–2027 w wysokości 86%.

Rozporządzenia Rady (Euratom) 2021/100 i (UE) 2021/101 przyjęto 25 stycznia 2021 r.
Rozporządzenia te weszły w życie z dniem 21 lutego 2021 r., a zaczęto je stosować
od dnia 1 stycznia 2021 r.
6. Zabezpieczanie materiałów jądrowych
Z biegiem czasu przyjęto i zmieniono szereg regulacji, by stworzyć system
zabezpieczeń gwarantujący, że produkty jądrowe będą wykorzystywane wyłącznie
w celach zadeklarowanych przez ich użytkowników, oraz zapewniający przestrzeganie
międzynarodowych zobowiązań (np. rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 302/2005).
Zabezpieczenia te obejmują cały cykl paliwa jądrowego, począwszy od wydobycia
materiałów jądrowych w państwach członkowskich lub ich przywóz z państw spoza UE,
a skończywszy na ich wywozie poza UE. Komisja odpowiada za kontrolę cywilnych
materiałów jądrowych w UE.
B. Działania badawcze i szkoleniowe w dziedzinie energetyki jądrowej oraz
informowanie na ten temat
Badania jądrowe w UE są finansowane za pośrednictwem wieloletnich programów
ramowych. Program Euratomu w zakresie działań badawczych i szkoleniowych
w dziedzinie jądrowej, który uzupełnia program „Horyzont 2020” – program ramowy
w zakresie badań naukowych i innowacji – pozostaje jednak odrębnym programem.
Kwota przeznaczona na program Euratomu na lata 2021–2025 wynosi 1,38 mld EUR
i rozkłada się na trzy programy szczegółowe: pośrednia działalność w zakresie badań
nad energią syntezy jądrowej (583 mln EUR), rozszczepienie jądrowe i ochrona przed
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promieniowaniem (266 mln EUR) oraz bezpośrednia działalność Wspólnego Centrum
Badawczego Komisji (532 mln EUR).

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Rola Parlamentu Europejskiego w procesie podejmowania decyzji na mocy Traktatu
Euratom jest ograniczona, ponieważ Parlamentowi przysługują jedynie uprawnienia
konsultacyjne i jego opinia nie jest wiążąca. Niemniej jednak w różnych rezolucjach
w tej sprawie Parlament kładł nacisk na konieczność wyjaśnienia podziału kompetencji
między instytucjami UE i państwami członkowskimi oraz wzmocnienia wspólnych ram
UE dotyczących różnych aspektów obiektów jądrowych, a także na to, jak ważne jest
zaostrzenie wymogów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W rezolucji
z lipca 2011 r. w sprawie priorytetów w odniesieniu do infrastruktury energetycznej
na 2020 r. i w dalszej perspektywie Parlament zdecydowanie poparł decyzję Komisji
o wprowadzeniu testów wytrzymałościowych dla reaktorów jądrowych w UE. Na sesji
plenarnej w marcu 2013 r. przyjął uzupełniającą rezolucję, w której zwrócono uwagę na
wąski zakres testów wytrzymałościowych wykonanych przez Komisję w 2012 r. oraz
zaapelował o włączenie do przyszłych testów dodatkowych kryteriów, w szczególności
dotyczących starzenia się materiałów, błędu ludzkiego i wad zbiorników reaktorów.
Parlament nalegał także na pełne wdrożenie usprawnień w zakresie bezpieczeństwa.
W stanowisku zajętym w pierwszym czytaniu w czerwcu 2011 r. w sprawie
wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie postępowania z wypalonym
paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi Parlament poparł wniosek Komisji
dotyczący całkowitego zakazu wywozu odpadów promieniotwórczych, natomiast Rada
opowiedziała się za umożliwieniem wywozu tych odpadów na bardzo rygorystycznych
warunkach. Parlament zwrócił się także o doprecyzowanie, że dyrektywa ta dotyczy
ochrony środowiska, a także o ujęcie odpowiednich przepisów gwarantujących
publiczny dostęp do informacji o gospodarowaniu odpadami oraz udział obywateli
w tym procesie.
14 marca 2013 r., w następstwie katastrofy w Fukushimie, w rezolucji w sprawie
oceny ryzyka i bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej („testy
wytrzymałościowe”) Parlament poparł decyzję Komisji o przeglądzie europejskich
obiektów jądrowych za pomocą „testów wytrzymałościowych”, ale skrytykował ich
ograniczony zakres i wezwał do uwzględnienia w przyszłości dodatkowych kryteriów.
W przyjętym w październiku 2013 stanowisku w pierwszym czytaniu w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa
w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie
promieniowania jonizującego Parlament ponownie wezwał do zmiany podstawy
prawnej z Traktatu Euratom na Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rozszerzył
w nim zakres stosowania dyrektywy na wszelkie planowane, istniejące, przypadkowe
lub wyjątkowe narażenie na promieniowanie, określił bardziej rygorystyczne limity
dawek, na jakie można być narażonym, surowsze sankcje, a także odszkodowania.
Ulepszył również system informowania ludności.
W swoim stanowisku w pierwszym czytaniu w sprawie dyrektywy Euratom
ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych
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(dyrektywa 2014/87/Euratom zmieniająca dyrektywę 2009/71/Euratom) Parlament
wezwał państwa członkowskie do bardziej przejrzystego informowania na temat
bezpieczeństwa obiektów jądrowych i związanych z nimi zagrożeń. Zaproponował
również, by co osiem lat, a nie co dziesięć, należało dokonywać wzajemnych
przeglądów, oraz by należało informować Parlament o ich wynikach, odnośnych
działaniach i projektach. Przepisy te nie zostały jednak uwzględnione przez Radę
w końcowym tekście dyrektywy 2014/87/Euratom.
13 czerwca 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Rady
ustanawiającego specjalny program likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania
odpadami promieniotwórczymi (włączony do Traktatu Euratom). W prawodawstwie
wtórnym wynikającym z Traktatu Euratom Parlamentowi przypada w udziale jedynie
poślednia rola, gdyż Traktat ten przewiduje wyłącznie konsultacje z Parlamentem, bez
obowiązku stosowania się do jego opinii. Wniosek Komisji został znacząco zmieniony
i Rada ponownie skonsultowała się z Parlamentem, ale ten postanowił nie wydawać
opinii.
21 kwietnia 2021 r. Komisja wprowadziła szereg zmian do rozporządzenia w sprawie
systematyki UE (rozporządzenie (UE) 2020/852), które weszło w życie w lipcu 2020 r.,
czym zasygnalizowała włączenie do systematyki energii jądrowej. Przepisy ujęte
w akcie delegowanym w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zmiany klimatu
(rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139) określają szczegółowe kryteria
dotyczące zielonego finansowania, lecz nie uwzględniono w nich gazu i energii
jądrowej, by w tej sprawie Parlament podjął odrębną decyzję na późniejszym etapie.
1 marca 2022 r., w następstwie rosyjskiej napaści na Ukrainę, w rezolucji w sprawie
rosyjskiej agresji na Ukrainę Parlament kategorycznie odrzucił rosyjską „retorykę,
która wykorzystuje ewentualne użycie broni masowego rażenia”, przypominając
Rosji o spoczywających na niej zobowiązaniach międzynarodowych, i ostrzegł przed
niebezpieczeństwem eskalacji konfliktu jądrowego.
W rezolucji z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie konkluzji z posiedzenia Rady
Europejskiej w dniach 24–25 marca 2022 r., w tym najnowszych wydarzeń związanych
z wojną w Ukrainie oraz sankcji UE wobec Rosji i ich stosowania, Parlament wyraził
oburzenie z powodu doniesień o okrucieństwach rosyjskich sił zbrojnych i wezwał do
pociągnięcia sprawców zbrodni wojennych do odpowiedzialności. Wezwał ponadto
do wprowadzenia dodatkowych środków karnych, w tym do „natychmiastowego
nałożenia pełnego embarga na import ropy naftowej, węgla, paliwa jądrowego
i gazu z Rosji”, któremu towarzyszyłby plan zapewnienia bezpieczeństwa dostaw
energii do UE oraz strategia „zniesienia sankcji w przypadku podjęcia przez Rosję
działań na rzecz przywrócenia niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej
Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz całkowitego
wycofania wojsk z terytorium Ukrainy”. Parlament potępił również przejęcie przez
rosyjskie siły czynnych lub zdemontowanych obiektów i instalacji jądrowych na
terytorium Ukrainy, podkreślając, że odpowiednie postępowanie z tymi obiektami
jest kwestią o zasadniczym znaczeniu dla zdrowia całego regionu. Podkreślił
kluczową rolę Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w zapewnianiu
bezpieczeństwa obiektów jądrowych w Ukrainie i poparł apel władz ukraińskich do
Rady Bezpieczeństwa ONZ o natychmiastowe podjęcie działań w celu demilitaryzacji
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strefy zamkniętej wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu oraz umożliwienie MAEA
natychmiastowego przejęcia pełnej kontroli nad terenem elektrowni jądrowej.
11 lipca 2022 r., po przyjęciu sprzeciwu wobec aktu delegowanego w sprawie
uzupełniającej systematyki klimatycznej, który pod ściśle określonymi warunkami
ujął konkretne działania związane z energią jądrową i gazową w wykazie rodzajów
działalności gospodarczej objętych unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego
rozwoju, Parlament postanowił nie wetować wniosku Komisji.

Matteo Ciucci
09/2022
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