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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0346/2011, внесена от Jean Mortes, с френско гражданство, относно 
отношението на Комисията към остарелите ядрени електроцентрали в 
Европейския съюз

1. Резюме на петицията

В контекста на бедствието във Фукушима вносителят на петицията се оплаква от 
мекото по негово мнение отношение на Комисията към остарелите ядрени 
електроцентрали. Според вносителя на петицията Комисията и държавите-членки 
нямат никакво намерение да вземат мерки за модернизация на ядрените 
електроцентрали. Поради това вносителят на петицията призовава Европейския 
парламент да създаде кризисен комитет за предприемане на мерки за защита на 
европейските граждани от ядрената катастрофа, която според него ще се случи, ако не 
бъдат предприети действия. В допълнение вносителят на петицията счита, че 
Комисията е твърде мека по отношение на проверките на храна и месо от Япония. Той 
иска да знае дали европейските институции могат да уверят обществеността, че 
бедствието във Фукушима е под контрол и че няма допълнителна опасност. Той 
призовава за инспекции и законодателство за защита на обществеността от 
разпространяването на опасна радиация от такива продукти, независимо от техния 
произход.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Правно основание
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Съгласно член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), мерките, предприети от ЕС в сферата на енергетиката „не засягат правото на 
дадена държава-членка да определя условията за използване на енергийните си 
ресурси, да избира между различни енергийни източници и да определя общата 
структура на енергийното си снабдяване“. Следователно решението за използване или 
не на ядрена енергия зависи от държавите-членки.

Съгласно Договора за Евратом в качеството на lex specialis, в своето решение по Дело 
C-29/99 Съдът на ЕС призна взаимосвързаността между защитата от радиация и 
ядрената безопасност. Въз основа на тази призната компетентност в сферата на 
ядрената безопасност (член 31 от Договора за Евратом), Съветът прие Директивата за 
ядрената безопасност1, която трябваше да бъде транспонирана до 22 юли 2011 г. Тя е 
основана главно на включването в законодателството на Европейския съюз на 
признатите принципи за ядрена безопасност, които се съдържат в основните налични 
международни инструменти, а именно, Конвенцията за ядрена безопасност и Основите 
на безопасността, разработени от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). 
На същото правно основание на 19 юли 2011 г. беше приета Директивата за ядрените 
отпадъци2. И двете директиви са част от специален набор правила, регулиращи по-
подробно специфичен аспект, касаещ защитата от радиация, в контекста на 
Директивата за основните стандарти за безопасност.3

Регламент (Евратом) № 3954/87 на Съвета установява максимално допустимите нива на 
радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай 
на радиологично замърсяване.4 Регламентът изрично забранява пускането на пазара на 
продукти с радиоактивност, надвишаваща определените гранични стойности. 

Реакции след Фукушима

а) Общо

След ядрената авария в Япония Европейският съвет от 24–25 март 2011 г. подчерта 
значението на прилагането в ЕС на най-високите стандарти за ядрена безопасност, 
които непрекъснато да бъдат подобрявани и насърчавани в международен план. 
Съветът заключи, че следва да се преразгледа безопасността на всички ядрени централи 
в ЕС въз основа на цялостна и прозрачна оценка на риска и безопасността („стрес 
тестове“). На 24 май 2011 г .  Европейската комисия и Европейската група на 
регулаторите в областта на ядрената безопасност (ENSREG) постигнаха съгласие 
                                               
1 Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за 

ядрената безопасност на ядрените инсталации (OВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18–22).
2 Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 година за създаване на рамка на Общността за 

отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци [OВ L 199, 
2.8.2011 г., стр. 48–56].

3 Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 година относно постановяване на основните норми 
на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи 
от йонизиращото лъчение (OВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1–114).

4 Регламент (Евратом) №3954/87 на Съвета от 22 декември 1987 г., относно постановяване на максимално 
допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храни и животински храни след ядрена авария или 
някакъв друг случай на радиационна авария [OВ L 371 от 30.12.1987 г., стр. 11–13].



CM\876893BG.doc 3/4 PE472.165v01-00

BG

относно обхвата и методите на провеждане на тези тестове в контекста на 
координирана рамка.

Процесът беше задействан на 1 юни 2011 г. Стрес тестовете се провеждат от 
лицензополучатели, от националните регулатори и посредством независима оценка от 
специалисти (peer review). Европейската комисия следи отблизо развитието на процеса, 
за да гарантира неговата съгласуваност и последователност във всички страни от ЕС. 
Европейският съвет ще направи оценка на констатациите до края на 2011 г. въз основа 
на доклад за напредъка, изготвен от Комисията. Освен това Европейският съвет даде 
мандат на Комисията да преразгледа съществуващата правна и регулаторна рамка за 
безопасност на ядрените инсталации и до края на 2011 г. да предложи евентуални 
подобрения, ако са необходими. Следователно няма мълчание („inaudibilité“) от страна 
на Европейската комисия, както твърди вносителят.

Прегледът на правната и регулаторна рамка относно ядрената безопасност следва да 
отрази резултатите от процеса на проверките със стрес тестовете на ЕС, както и 
настоящата международна тенденция в подкрепа на засилването на международния 
правен режим за ядрена безопасност, по-конкретно Конвенцията за ядрена безопасност 
на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

б) Внос

След изтичането на радиация от Фукушима условията, посочени в Регламент 
(ЕВРАТОМ) 3954/87, обосноваващи приемането на Регламент на Комисията, 
установяващ максимални допустими стойности, не бяха изпълнени, тъй като не беше 
получено нито съобщение от Системата на Европейския съюз за обмен на спешна 
радиологична информация (ECURIE), нито известие за тревога съгласно Конвенцията 
на МААЕ за ранно известяване. Предвидените в Регламент 3954/87 мерки биха били 
непропорционални по отношение на излагането на населението на ЕС на радиация в 
резултат на консумацията на много малко количество храни и фураж, внесени от 
Япония.

При все това Комисията първоначално препоръча на държавите-членки да извършват 
контрол на храните и фуражите, внесени от Япония, предвид нивата на активност, 
указани в Регламент (ЕВРАТОМ) № 3954/87. По-късно Комисията смени референтните 
нива за цезий и йод в храните и фуражите чрез изменения Регламент за изпълнение № 
297/2011 на Комисията за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи 
и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа 
„Фукушима“1, със съответните изменения, и наред с другото прие за референтни 
нивата, прилагани в Япония. 

Специалните условия по отношение на вноса на фуражи и храни от Япония ще останат 
в сила до 30 септември 2011 г. и най-вероятно приложението им ще бъде продължено, с 
евентуални постепенни мерки за премахването им, в зависимост от благоприятното 
развитие на ситуацията с радиоактивното замърсяване на фуражи и храни в Япония. 
Освен това Комисията е издала и препоръка за контролиране на вноса на морски 

                                               
1 ОВ L 80, 26.3.2011 г., стр. 5.
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продукти от някои риболовни зони в Тихия океан.

По отношение на корабите и контейнерите, на 15 април 2011 г. Комисията издаде, 
посредством инструмента за обмен на спешна информация (ECURIE), информационно 
съобщение до държавите-членки да изискват информация от проверка на нивата на 
радиация на пристигащите от Япония кораби и товари, като предложи хармонизирани 
прагове за по-нататъшни действия (обезвреждане) и докладване: (0.2 µSv/h над 
фоновите нива, на 1 метър (по подразбиране), обезвреждане, когато е възможно 
(измиване) на радиоактивните повърхности. Тази препоръка беше оттеглена на 19 юли, 
съгласно становищата на експертите на държавите-членки в сферата на здравето и 
безопасността (член 32 от Договора за Евратом) и на Международната морска 
организация (ММО).

Заключение

За Европейската комисия ядрената безопасност е от най-висок приоритет. Предвид 
гореизложеното, Комисията е на мнение, че съгласно съществуващата правна рамка, с 
която е обвързана като пазител на Договорите, не е необходимо създаването на ad hoc 
парламентарна комисия, която да разглежда въпроси, свързани с ядрената енергия след 
аварията във Фукушима, тъй като тези въпроси се разглеждат от компетентните 
институции на Европейската общност за атомна енергия (Евратом).

Освен това, нито пренасянето на цялата енергийна политика (управлявана от ДФЕС), 
нито пренасянето на ядрената енергийна политика (управлявана от Договора за 
Евратом) на равнището на ЕС има реалистичен шанс за успех на този етап. Една 
бъдеща промяна на правомощията остава изключително в ръцете на държавите-членки, 
тъй като ще наложи преразглеждане на горепосочените Договори.

По отношение на радиологичния контрол на вноса на храни и фуражи, както и 
радиологичния контрол на корабите, пристигащи от Япония, Комисията предприе 
адекватни мерки след аварията във Фукушима. Тези мерки постоянно биват адаптирани 
спрямо актуалната ситуация.


