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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0356/2011, внесена от Knut Micke, с германско гражданство, 
относно ядрената енергия в Европа

Петиция 0361/2011, внесена от Bernd Hofer, с германско гражданство, 
подкрепена от 5 подписа, относно слагането на край на ядрената 
енергетика в Европа 

1. Резюме на петиция 0356/2011

Вносителят на петицията е загрижен относно безопасността на ядрените 
електроцентрали в Европа и би предпочел Европа да преустанови производството и 
използването на ядрена енергия. В същото време той осъзнава, че такова решение 
зависи от политическото развитие. В контекста на ядрената катастрофа в Япония той 
моли да бъде направено всичко, за да може ядрените електроцентрали в Европейския 
съюз да бъдат приведени в съответствие с най-високото ниво на безопасност. Според 
вносителя на петицията е жизненоважно да бъдат хармонизирани стандартите на 
европейско равнище. Той е на мнение, че Договорът за Евратом не е достатъчен, за да 
гарантира това високо равнище на безопасност. Той моли Европейския парламент да 
призове Комисията да представи предложения и правила, за да гарантира най-високото 
възможно ниво на безопасност във всички ядрени електроцентрали в ЕС.

Резюме на петиция 0361/2011

Вносителите на петицията са загрижени относно последиците от производството на 
ядрена енергия в Европа и искат да бъде сложен край на нейното производство и 
употреба. Те също така заявяват, че са налице достатъчно източници на алтернативна и 
възобновяема енергия, за да бъде направена излишна ядрената енергия. Те насочват 
вниманието към опасностите от ядрената радиация и проблемите, предизвикани от 
радиоактивните отпадъци. Те искат спешно решение на европейско равнище.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 юли 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията на петиции 0356/2011 и 0361/2011, получен на 30 
септември 2011 г.

Вносителите на петиции са загрижени относно последиците от производството на 
ядрена енергия в Европа. Те посочват опасностите от ядрена радиация и проблемите, 
произтичащи от радиоактивните отпадъци. Вносителите твърдят също така, че са 
налице достатъчно източници на алтернативна и възобновяема енергия, за да бъде 
направена излишна ядрената енергия. 

Коментари на Комисията относно петицията

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. Всяка инициатива съгласно член 
225, изискваща от Комисията да внесе предложение в тази сфера, ще трябва да бъде 
съобразена с това ограничение.

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. От 
една страна, тя е свързана главно с въвеждането в европейското законодателство на 
общоприетите принципи за ядрена безопасност, съгласно наличните основни 
международни инструменти, а именно, Конвенцията за ядрена безопасност и основните 
принципи за безопасност, установени 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 специфичния аспект, който се отнася за защитата от радиация 
съгласно Директивата за основните стандарти за безопасност3.

След ядрената катастрофа в Япония Европейският съвет от 24–25 март 2011 г. подчерта 

                                               
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 на Съвета за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на 
отработено гориво и радиоактивни отпадъци.
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).
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значението на прилагането в ЕС на най-високите стандарти за ядрена безопасност, 
които непрекъснато да бъдат подобрявани и подкрепяни 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 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. Те следва да отразят резултатите от стрес тестовете на 
ЕС, както и настоящите международни тенденции в подкрепа на засилването на 
международния правен режим за ядрена безопасност, и по-специално Конвенцията на 
IAEA за ядрена безопасност.

Заключения

За Европейската комисия ядрената безопасност е от най-висок приоритет.

Въпреки това, предвид гореизложеното, Комисията счита, че, съгласно 
съществуващото право, с което е обвързана като Пазител на Договорите, нито 
прехвърлянето на цялата енергийна политика (управлявана от ДФЕС), нито 
прехвърлянето на ядрената енергийна политика (управлявана от Договора за Евратом) 
на равнището на Европейския съюз, на този етап, има реален шанс за успех. Същото се 
отнася и за инициатива съгласно член 225 от ДФЕС или за какъвто и да било опит да се 
вземе решение относно избора на държавите-членки на енергийни източници .

Една бъдеща промяна на правомощията остава изключително в ръцете на държавите-
членки, тъй като ще наложи преразглеждане на двата Договора от 
междуправителствена конференция.


