
CM\862686PL.doc PE462.643v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

29.3.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1078/2009, którą złożył Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia 
(Hiszpania) w sprawie elektrowni jądrowej Garoña w prowincji Burgos 
w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje wobec faktu przedłużenia przez rząd hiszpański licencji na 
eksploatację elektrowni jądrowej Garoña. Elektrownia ta, położona w Santa María de Garoña, 
w prowincji Burgos, została uruchomiona w 1970 r. Jej pierwotny okres eksploatacji (40 lat, 
podobnie jak w przypadku wszystkich hiszpańskich elektrowni jądrowych) kończy się w 
2011 r. Ostatnio wydana licencja na eksploatację była ważna do lipca 2009 r., po czym rząd 
zatwierdził jej przedłużenie do 2013 r. Składający petycję wytyka domniemany brak 
bezpieczeństwa w elektrowni i apeluje o jej natychmiastowe zamknięcie, podając szereg 
powodów: elektrownia jest położona w pobliżu głównych obszarów zurbanizowanych, 
początkowa inwestycja już się zwróciła, a dostawy energii pochodzącej z elektrowni nie są 
niezbędne, gdyż są z nawiązką wyrównywane przez produkcję energii odnawialnej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

Decyzje dotyczące wyboru spośród różnych źródeł energii oraz ogólnej struktury 
zaopatrzenia w energię, łącznie z decyzją o ewentualnym korzystaniu z elektrowni jądrowych, 
należą do kompetencji państw członkowskich (zob. art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej – TFUE). Jeśli państwo członkowskie, np. Hiszpania, podejmuje decyzję o 
korzystaniu z elektrowni jądrowej i postanawia przedłużyć licencję na jej eksploatowanie, 
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musi spełnić wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa określone w traktacie EURATOM 
oraz w prawodawstwie wtórnym.

Bezpieczeństwo jądrowe ma i będzie miało w Unii bezwzględne pierwszeństwo. Dlatego w 
odpowiedzi na zaniepokojenie sygnalizowane stale przez obywateli ustanowiono wiążące 
unijne ramy prawne dotyczące bezpieczeństwa jądrowego, które dają pewność prawną, a 
zarazem zapewniają odpowiednie gwarancje społeczeństwu. Unia jest pierwszym znaczącym 
podmiotem regionalnym, który stworzył wiążące ramy prawne dotyczące bezpieczeństwa 
jądrowego i stał się wzorem dla reszty świata. Komisja będzie udzielała nieustannego 
wsparcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa jądrowego w UE, m.in. poprzez czuwanie nad 
poprawną transpozycją dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa jądrowego do prawa krajowego 
państw członkowskich w okresie dwóch lat od jej wejścia w życie, czyli najpóźniej do dnia 
22 lipca 2011 r.

Głównym celem dyrektywy jest ustanowienie wspólnotowych ram w celu utrzymania i 
wspierania ciągłego zwiększania i uregulowania bezpieczeństwa jądrowego. Dyrektywa ma 
podwójny cel: z jednej strony zapisuje w prawodawstwie europejskim powszechnie uznawane 
zasady bezpieczeństwa jądrowego wynikające z najważniejszych dostępnych instrumentów 
międzynarodowych, czyli z Konwencji bezpieczeństwa jądrowego oraz z podstawowych 
zasad bezpieczeństwa ustanowionych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. 
Zobowiązania wynikające z tych zasad stają się na mocy dyrektywy wiążące prawnie. Z 
drugiej strony dyrektywa zwiększa również rolę właściwego krajowego organu 
regulacyjnego, a także jego niezależność. Dyrektywa zakłada elastyczne podejście do 
ciągłego zwiększania wymogów bezpieczeństwa jądrowego, ponieważ państwa 
członkowskie, jeśli uznają to za stosowne, mogą zastosować bardziej rygorystyczne środki 
bezpieczeństwa.

W świetle powyższych informacji można stwierdzić, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
jądrowe spoczywa głównie na operatorach oraz na władzach krajowych. Ponieważ nie ma 
dowodów wskazujących na to, że operator elektrowni bądź władze hiszpańskie dopuścili się 
naruszenia zobowiązań prawnych określonych w traktacie EURATOM, Komisja nie ma 
podstaw, aby prowadzić dalsze postępowanie.

Wniosek

Mając na uwadze powyższe rozważania, Komisja dochodzi do wniosku, że w przedmiotowej 
sprawie nie jest konieczne postępowanie prawne w sprawie stosowania traktatu EURATOM.


