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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0346/2011, którą złożył Jean Mortes (Francja) w sprawie stanowiska
Komisji wobec przestarzałych elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się jego zdaniem zbyt pobłażliwemu podejściu Komisji do 
przestarzałych elektrowni jądrowych w kontekście katastrofy w Fukushimie. Zdaniem 
składającego petycję Komisja i państwa członkowskie nie mają zamiaru podjęcia działań 
mających na celu zmodernizowanie elektrowni jądrowych. W związku z tym składający 
petycję wzywa Parlament Europejski do powołania komisji kryzysowej w celu podjęcia 
działań mających na celu ochronę Europejczyków przed katastrofą nuklearną, która –
zdaniem składającego petycję – nastąpi, jeśli żadne działania nie zostaną podjęte. Ponadto 
składający petycję jest zdania, że Komisja zbyt pobłażliwie podchodzi do kontroli żywności 
i mięsa pochodzących z Japonii. Pragnie on wiedzieć, czy europejskie instytucje są w stanie 
zapewnić opinię publiczną o tym, że katastrofa w Fukushimie jest pod kontrolą i nie wiąże się 
z żadnym dodatkowym zagrożeniem. Składający petycję wzywa do przeprowadzania kontroli 
i stworzenia prawodawstwa mającego na celu ochronę ludności przed rozpowszechnianiem 
niebezpiecznego promieniowania z tego rodzaju produktów, bez względu na ich pochodzenie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) środki 
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przedsięwzięte przez UE w dziedzinie energetyki „nie naruszają prawa państwa 
członkowskiego do określania warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, 
wyboru między różnymi źródłami energii i ogólnej struktury jego zaopatrzenia w energię.” 
W związku z tym to do kompetencji państw członkowskich należy podjęcie decyzji 
dotyczącej poparcia lub sprzeciwu wobec energii atomowej.

Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej jako lex 
specialis, Trybunał Sprawiedliwości UE uznał w swoim orzeczeniu w sprawie C-29/99, że 
istnieje nieodłączne powiązanie pomiędzy ochroną p r z e d  promieniowaniem 
a bezpieczeństwem jądrowym. W oparciu o przyznane kompetencje w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego (art. 31 Traktatu EURATOM) Rada przyjęła dyrektywę 
o bezpieczeństwie jądrowym, 1która miała zostać przetransponowana do dnia 22 lipca 2011 r. 
Na mocy przedmiotowej dyrektywy w prawodawstwie europejskim zapisane są przede 
wszystkim powszechnie uznawane zasady bezpieczeństwa jądrowego wynikające 
z najważniejszych dostępnych instrumentów międzynarodowych, czyli z Konwencji 
bezpieczeństwa jądrowego oraz z podstawowych zasad bezpieczeństwa opracowanych przez 
Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. W oparciu o tę samą podstawę prawną dnia 
19 lipca 2011 r. przyjęto dyrektywę w sprawie odpadów promieniotwórczych.2Obie 
dyrektywy są częścią specjalnego zbioru przepisów szczegółowo regulujących wybrany 
aspekt ochrony przed promieniowaniem w oparciu o dyrektywę w sprawie podstawowych 
norm bezpieczeństwa.3

Na mocy rozporządzenia Rady (Euroatom) nr 3954/87 ustanowione zostały maksymalne 
dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku 
jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego.4Zgodnie 
z przedmiotowym rozporządzeniem zabronione jest wprowadzanie do obrotu produktów 
przekraczających określone limity radioaktywności. 

Reakcje po katastrofie w Fukushimie

a) Uwagi ogólne:

Po katastrofie nuklearnej w Japonii na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 marca 
2011 r. podkreślono znaczenie wdrażania i ciągłego doskonalenia najwyższych standardów 
bezpieczeństwa nuklearnego w UE, a także promowania ich na arenie międzynarodowej. 
Stwierdzono, że należy dokonać przeglądu bezpieczeństwa unijnych obiektów jądrowych na 
podstawie kompleksowych i przejrzystych ocen ryzyka i bezpieczeństwa („testy warunków 
skrajnych”). Komisja Europejska i Europejska Grupa Organów Regulacyjnych ds. 
                                               
1 Dyrektywa Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy 
bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych [Dz.U. L 172 z 2.7.2009, s. 18-22].
2 Dyrektywa Rady 2011/70/EURATOM z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającą ramy wspólnotowe w zakresie 
odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi [Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 48-56].
3 Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa 
w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi 
z promieniowania jonizującego [Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1-114].
4 Rozporządzenie Rady (Euroatom) NR 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiające maksymalne 
dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub 
w każdym innym przypadku zagrożenia radiologicznego [Dz.U. L 371 z 30.12.1987, s. 11-13].
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Bezpieczeństwa Jądrowego doszły w dniu 24 maja 2011 r. do porozumienia w sprawie 
warunków i szczegółowych ustaleń dotyczących tych testów.

Procedurę zaczęto stosować dnia 1 czerwca 2011 r. Testy warunków skrajnych są 
przeprowadzane przez licencjonowane instytucje, krajowe organy regulacyjne i poprzez 
wzajemna ocenę. Komisja Europejska uważnie nadzoruje rozwój procesu w celu zapewnienia 
jego spójności i integralności w całej UE. Rada Europejska będzie oceniać ustalenia pod 
koniec 2011 r. w oparciu o sprawozdanie Komisji z postępu prac. Ponadto Rada Europejska 
upoważniła Komisję Europejską do dokonania przeglądu istniejący ram prawnych 
i regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa obiektów jądrowych i zaproponowania przed 
końcem 2011 r. zmian, które mogą być konieczne. W związku z tym przedmiotowa sprawa 
nie jest Komisji Europejskiej obojętna, jak sugeruje składający petycję.

Przegląd ram ustawodawczych i regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa jądrowego 
powinien odzwierciedlać wyniki testów warunków skrajnych oraz obecny międzynarodowy 
trend, polegający na popieraniu wzmocnienia systemu prawnego w zakresie 
międzynarodowego bezpieczeństwa jądrowego, zwłaszcza Konwencji bezpieczeństwa 
jądrowego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

b) Przywóz

Po wycieku w Fukushimie nie były spełnione warunki określone w rozporządzeniu 
(Euroatom) nr 3954/87 stanowiące podstawę do przyjęcia rozporządzenia Komisji określające 
maksymalne dozwolone poziomy promieniowania, ponieważ nie otrzymano ani komunikatu 
ostrzegawczego z unijnego systemu wczesnego powiadamiania i wymiany informacji 
o skażeniach radioaktywnych, ani alarmowego powiadomienia zgodnego z Konwencją 
o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej. Środki przewidziane w rozporządzeniu 
3954/87 byłyby nieproporcjonalne do niskiego stopnia zagrożenia ludności UE wynikającego 
ze spożycia niewielkiej ilości żywności i pasz przywożonych z Japonii.

Komisja początkowo zaleciła jednak państwom członkowskim przeprowadzenie kontroli 
żywności i pasz przywożonych z Japonii w oparciu o poziomy radioaktywności określone 
w rozporządzeniu (Euroatom) nr 3954/87. Komisja zmieniła następnie poziomy odniesienia 
dla cezu i jodu w żywności i paszach w rozporządzeniu wykonawczym Komisji nr 297/2011 
wprowadzającym specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub 
wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima1

z późniejszymi zmianami, a za poziomy odniesienia przyjęła progi podejmowania działań 
stosowane w Japonii. 

Szczególne warunki przywozu pasz i żywności z Japonii będą obowiązywać do 30 września 
2011 r. i najprawdopodobniej okres ten zostanie przedłużony. Będzie mu przypuszczalnie 
towarzyszyć stopniowe łagodzenie środków w przypadku korzystnego rozwoju sytuacji 
w związku z radioaktywnym skażeniem pasz i żywności w Japonii. Komisja wydała ponadto 
zalecenie dotyczące kontroli przywozu produktów morskich z niektórych obszarów 
połowowych na Pacyfiku.

                                               
1 Dz.U. L 80 z 26.3.2011, s. 5.
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W sprawie statków i kontenerów Komisja przesłała w dniu 15 kwietnia 2011 r. za pomocą 
systemu wczesnego powiadamiania (ECURIE) komunikat informacyjny do państw 
członkowskich, w którym żądała informacji o kontrolach poziomu promieniowania 
przeprowadzonych na statkach i towarach z Japonii oraz proponuje jednolite progi 
wymagające podjęcia dalszych działań (odkażania) i zgłaszanie przypadków zarejestrowania 
promieniowania wyższego o 0.2 µSv/h od promieniowania tła na wysokości 1 metra 
(standardowo), a także odkażanie (oczyszczanie) – o ile to możliwe – każdej 
zanieczyszczonej powierzchni. Zalecenie to zostało wycofane dnia 19 lipca zgodnie z opinią 
ekspertów państw członkowskich ds. zdrowia i bezpieczeństwa (art. 31 Traktatu 
EUROATOM) oraz Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Wnioski

Bezpieczeństwo jądrowe stanowi dla Komisji Europejskiej najwyższy priorytet. W świetle 
powyższych informacji Komisja jest zdania, że na mocy obowiązujących ram prawnych, 
które ją obowiązują jako strażniczkę Traktatów, nie jest konieczne powoływanie doraźnej 
komisji parlamentarnej ds. problemów związanych z promieniowaniem po katastrofie 
w Fukushimie, ponieważ powstałe w jej wyniku problemy są rozwiązywane przez właściwe 
instytucje Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euroatomu).

Ponadto przeniesienie całej polityki energetycznej (regulowanej przez TFUE) ani polityki 
w zakresie energetyki jądrowej (regulowanej przez Traktat EUROATOM) na szczebel Unii 
Europejskiej nie ma na tym etapie szans na powodzenie. Przyszła zmiana kompetencji leży 
wyłącznie w gestii państw członkowskich, ponieważ wymagałaby zmiany wyżej 
wymienionych Traktatów.

W przypadku kontroli radiologicznej żywności, przywozu pasz oraz statków z Japonii 
Komisja przedsięwzięła stosowne środki po katastrofie w Fukushimie. Środki te są na bieżąco 
dostosowywane do rzeczywistej sytuacji.


