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Ref.: Petiția nr. 0346/2011, adresată de Jean Mortes, de cetățenie franceză, privind 
atitudinea Comisiei Europene în ceea ce privește baza de date depășită a 
centralelor nucleare din Uniunea Europeană

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă nemulțumirea cu privire la atitudinea indolentă – după părerea 
acestuia – a Comisiei Europene în ceea ce privește baza de date depășită a centralelor nucleare 
în lumina accidentului nuclear de la Fukushima. Petiționarul consideră că statele membre și 
Comisia Europeană nu par a avea intenția de a lua măsuri în vederea actualizării bazei de date 
a centralelor nucleare. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să instituie o 
comisie de criză, care să ia măsuri în vederea protejării cetățenilor europeni împotriva unui 
accident nuclear care, după părerea petiționarului, ar putea avea loc în cazul în care nu se iau 
măsuri. În plus, petiționarul consideră că atitudinea Comisiei a fost prea permisivă în privința 
verificării produselor alimentare și a cărnii provenite din Japonia. Acesta dorește să știe dacă 
instituțiile europene îi pot garanta cetățeanului faptul că accidentul nuclear de la Fukushima 
este sub control și că nu mai există niciun pericol. Petiționarul solicită investigații și 
elaborarea unei legislații care să protejeze populația împotriva radiațiilor periculoase din astfel 
de produse, indiferent de proveniența lor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Context juridic
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În conformitate cu articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), măsurile luate de UE în domeniul energiei „nu aduc atingere dreptului 
unui stat membru de a stabili condițiile de exploatare a propriilor resurse energetice, 
dreptului său de a alege diferite surse de energie și structurii generale a aprovizionării sale 
cu energie”. Prin urmare, este de competența statelor membre să decidă dacă să opteze pentru 
sau împotriva energiei nucleare.

În temeiul Tratatului Euratom ca lege specială (lex specialis), Curtea de Justiție a UE a 
recunoscut legătura intrinsecă dintre protecția împotriva radiațiilor și securitatea nucleară în 
hotărârea sa pronunțată în cauza C-29/99. Pe baza acestei competențe recunoscute în 
domeniul securității nucleare (articolul 31 din Tratatul Euratom), Consiliul a adoptat Directiva 
privind siguranța nucleară1, care trebuia să fie transpusă până la 22 iulie 2011. Aceasta se 
sprijină în principal pe introducerea, în cadrul legislației europene, a principiilor recunoscute 
privind securitatea nucleară ale principalelor instrumente internaționale disponibile, și anume 
Convenția privind securitatea nucleară și elementele fundamentale de securitate dezvoltate de 
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Directiva privind deșeurile nucleare a 
fost adoptată la 19 iulie 20112 pe același temei juridic. Ambele directive fac parte din seturi 
speciale de norme care reglementează într-un mod mai detaliat un aspect specific al protecției 
împotriva radiațiilor sub umbrela Directivei privind normele de securitate de bază3.

Regulamentul (EURATOM) nr. 3954/87 al Consiliului stabilește nivelurile maxime permise 
de contaminare radioactivă a produselor alimentare și a furajelor după un accident nuclear sau 
orice altă situație de urgență radiologică4. Regulamentul interzice în mod specific 
introducerea pe piață a produselor care depășesc limitele specificate de activitate.

Reacțiile după Fukushima

a) Informații generale

Ca urmare a accidentului nuclear din Japonia, Consiliul European din 24-25 martie 2011 a 
subliniat faptul că este important ca cele mai înalte standarde de securitate nucleară să fie puse 
în aplicare și îmbunătățite permanent în Uniunea Europeană și promovate pe plan 
internațional. Acesta a concluzionat că securitatea tuturor centralelor nucleare ale UE ar trebui 
să fie revizuită pe baza unei evaluări cuprinzătoare și transparente a riscurilor și a securității 
(„test de rezistență”). La 24 mai 2011, Comisia Europeană și Grupul european de 
reglementare pentru siguranța nucleară (ENSREG) au ajuns la un acord privind domeniul de 
aplicare și condițiile de desfășurare a acestor teste într-un cadru coordonat.

                                               
1 Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru 
securitatea nucleară a instalațiilor nucleare, JO L 172, 2.7.2009, p. 18-22.
2 Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru 
gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive (JO L 199, 
2.8.2011, p. 48-56).
3 Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind 
protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante (JO L 159, 
29.6.1996, p. 1).
4 Regulamentul (Euratom) nr. 3954/87 al Consiliului din 22 decembrie 1987 de stabilire a nivelurilor maxime 
permise de contaminare radioactivă a produselor alimentare și a furajelor după un accident nuclear sau altă 
situație de urgență radiologică (JO L 371, 30.12.1987, p. 11-13).
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Procesul a fost lansat la 1 iunie 2011. Testele de rezistență sunt efectuate de persoane 
autorizate, de autoritățile naționale de reglementare și prin evaluări inter pares. Comisia 
Europeană urmărește îndeaproape evoluția procesului pentru a asigura coerența și 
consecvența în întreaga UE. Consiliul European va evalua concluziile inițiale până la sfârșitul 
anului 2011, pe baza unui raport privind progresele înregistrate elaborat de Comisie. Mai 
mult, Consiliul European a mandatat Comisia Europeană să revizuiască cadrul juridic și de 
reglementare existent pentru securitatea instalațiilor nucleare și să propună, până la sfârșitul 
anului 2011, orice îmbunătățiri care ar putea fi necesare. Prin urmare, nu există nicio tăcere 
(„inaudibilité”) a Comisiei Europene, astfel cum pretinde petiționarul.

Revizuirea cadrului legislativ și de reglementare privind securitatea nucleară ar trebui să 
reflecte rezultatele testelor de rezistență ale UE, precum și tendința internațională actuală care 
sprijină consolidarea regimului legislativ internațional privind securitatea nucleară, în special 
a Convenției privind securitatea nucleară organizată de Agenția Internațională pentru Energie 
Atomică (AIEA).

b) Importuri

După emisiile de la Fukushima, condițiile definite de Regulamentul (EURATOM) nr. 3954/87 
care justifică adoptarea unui regulament al Comisiei privind nivelurile maxime permise 
aplicabile nu au fost îndeplinite, din moment ce nu s-a primit niciun mesaj de avertizare din 
partea Sistemului de schimb de informații în caz de urgență radiologică al Uniunii Europene 
(ECURIE) și nicio notificare de alarmă în temeiul Convenției AIEA privind notificarea 
rapidă. Măsurile prevăzute de Regulamentul (EURATOM) nr. 3954/87 ar fi fost 
disproporționate în raport cu expunerea populației UE rezultată din consumul unei cantități 
foarte mici de alimente și hrană pentru animale importată din Japonia.

Cu toate acestea, Comisia a recomandat inițial statelor membre să efectueze controale privind 
produsele alimentare și hrana pentru animale importată din Japonia, pe baza nivelurilor de 
activitate definite de Regulamentul (EURATOM) nr. 3954/87. Comisia a schimbat ulterior 
nivelurile de referință pentru cesiul și iodul din alimente și hrana pentru animale în 
Regulamentul de punere în aplicare nr. 297/2011 al Comisiei de impunere a unor condiții 
speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau 
expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară Fukushima1, astfel cum a 
fost modificat, și a luat ca niveluri de referință, printre altele, nivelurile de acțiune aplicate în 
Japonia.

Condițiile speciale în ceea ce privește importul de hrană pentru animale și produse alimentare 
provenind din Japonia vor rămâne în vigoare până la 30 septembrie 2011 și cel mai probabil 
vor fi prelungite, posibilele măsuri de relaxare progresivă depinzând de evoluția favorabilă a 
situației de contaminare radioactivă a hranei pentru animale și produselor alimentare în 
Japonia. În plus, Comisia a emis, de asemenea, o recomandare de a controla importurile de 
produse marine din anumite zone de pescuit din Oceanul Pacific.

În ceea ce privește navele și containerele, la 15 aprilie 2011 Comisia a emis, prin intermediul 
                                               
1 JO L 80, 26.3.2011, p. 5.
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sistemului său de schimb de informații în caz de urgență (ECURIE), un mesaj de informare 
către statele membre prin care solicita informații cu privire la controalele privind nivelurile de 
radiații de pe navele și cargourile care veneau din Japonia, propunând praguri armonizate 
pentru acțiuni ulterioare (decontaminare) și activități de raportare: (0,2 μSv/h peste mediu, la 
1 metru (implicit), ori de câte ori este posibilă decontaminarea (spălarea) oricărei suprafețe 
contaminate. Această recomandare a fost eliminată la 19 iulie, în conformitate cu avizul 
experților în materie de sănătate și securitate din statele membre (articolul 31 din Tratatul 
Euratom) și cu Organizația Maritimă Internațională (OMI).

Concluzie

Securitatea nucleară are cea mai mare prioritate pentru Comisia Europeană. Având în vedere 
cele de mai sus, Comisia consideră că, în temeiul cadrului juridic existent de care aceasta este 
legată în calitate de gardian al tratatelor, nu este necesară crearea unei comisii parlamentare ad 
hoc care să gestioneze chestiunile nucleare în urma accidentului de la Fukushima, întrucât 
problemele care apar sunt abordate de către instituțiile competente ale Comunității Europene a 
Energiei Atomice (Euratom).

În plus, nici transferul întregii politici în materie de energie (reglementată de TFUE), nici 
transferul politicii în materie de energie nucleară (reglementată de Tratatul Euratom) la 
nivelul Uniunii Europene nu are, în acest stadiu, o șansă reală de succes. O schimbare viitoare 
a competențelor depinde exclusiv de statele membre deoarece ar necesita o revizuire a 
tratatelor menționate mai sus.

În ceea ce privește controlul radiologic al importurilor de produse alimentare și hrană pentru 
animale, precum și controlul radiologic al navelor provenind din Japonia, Comisia a luat 
măsuri adecvate în urma accidentului de la Fukushima. Aceste măsuri sunt adaptate continuu 
la situația reală.


