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1. A 0356/2011. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki az európai atomerőművek biztonsága miatt, és 
üdvözölné, ha Európában megszűnne az atomenergia termelése és alkalmazása. Ugyanakkor 
tudatában van annak, hogy az erre vonatkozó döntés a politikai fejleményektől függ. A japán 
nukleáris katasztrófa fényében amellett érvel, hogy minden lehetséges lépést meg kell tenni 
annak érdekében, hogy az Európai Unióban található atomerőművek a lehető 
legbiztonságosabban működjenek. A petíció benyújtója szerint elengedhetetlen a szabványok 
uniós szintű harmonizációja. Véleménye szerint az Euratom-Szerződés nem biztosítja ezt a 
magas biztonsági szintet. Kéri az Európai Parlamentet, hogy az Unióban található 
atomerőművek lehető legbiztonságosabb működése érdekében szólítsa fel a Bizottságot 
javaslatok és rendeletek kidolgozására.

A 0361/2011. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtói aggodalmukat fejezik ki az európai atomenergia-termelés következményei 
miatt, ezért a termelés és a felhasználás beszüntetését kérik Európában. Továbbá állításuk 
szerint elegendő alternatív és fenntartható energiaforrás áll rendelkezésre, amelyek 
feleslegessé teszik a nukleáris energiát. Az atomsugárzás és a radioaktív hulladék veszélyeire 
hívják fel a figyelmet. Haladéktalan uniós szintű döntést sürgetnek.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. július 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól a 0356/2011. és a 0361/2011. számú petíciókkal kapcsolatban kapott 
válasz: 2011. szeptember 30.

A petíciók benyújtói aggodalmukat fejezik ki az európai atomenergia-termelés 
következményeivel kapcsolatban, és felhívják a figyelmet az atomsugárzás és a radioaktív 
hulladékok jelentette veszélyekre. Állításuk szerint elegendő alternatív és fenntartható 
energiaforrás áll rendelkezésre, amelyek feleslegessé teszik a nukleáris energiát. 

A Bizottság petícióval kapcsolatos észrevételei

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 194. cikkének (2) bekezdése 
értelmében az Unió által tett energiaügyi intézkedések „[…] – a 192. cikk (2) bekezdésének c) 
pontját nem érintve – nem befolyásolhatják a tagállamok jogát az energiaforrások 
kiaknázására vonatkozó feltételek meghatározására, továbbá nem befolyásolhatják a 
tagállamok különböző energiaforrások közötti választását és energiaellátásuk általános 
szerkezetét”. Ezért a tagállamok szabadon dönthetnek az atomenergia használata mellett vagy 
ellen. A 225. cikk szerinti – a Bizottságot e területen javaslat előterjesztésére felkérő –
kezdeményezésnek tiszteletben kell tartania ezt a korlátozást.

Az Euratom-Szerződés mint lex specialis alapján az Európai Bíróság a C-29/99. sz. ügyben 
hozott ítéletében elismerte a sugárvédelem és a nukleáris biztonság közötti szoros kapcsolatot. 
A nukleáris biztonság területén elismert, szóban forgó hatáskör alapján (az Euratom-
Szerződés 31. cikke) a Tanács elfogadta a nukleáris biztonságról szóló irányelvet1, amelyet 
2011. július 22-ig kellett átültetni. Ez az irányelv elsősorban a rendelkezésre álló főbb 
nemzetközi eszközök – különösen a nukleáris biztonságról szóló egyezmény és a Nemzetközi 
Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által kidolgozott biztonsági alapelvek – nukleáris biztonságra 
vonatkozó elismert elveinek közösségi jogszabályokban való rögzítésére támaszkodik. A 
nukleáris hulladékokról szóló irányelvet2 2011. július 19-én, azonos jogalapon fogadták el. 
Mindkét irányelv azon különleges szabálycsomag része, amely az alapvető biztonsági 
előírásokról szóló irányelv3 égisze alatt részletesebben szabályozza a sugárvédelem egy 
bizonyos vetületét.

                                               
1 A Tanács 2009. június 25-i 2009/71/Euratom irányelve a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 
közösségi keretrendszerének létrehozásáról [HL L 172., 2009.7.2., 18–22. o.]
2 A Tanács irányelve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését 
szolgáló közösségi keret létrehozásáról [a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
3 A Tanács 1996. május 13-i 96/29/Euratom irányelve a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló 
sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról 
[HL L 159., 1996.6.29., 1–114. o.]
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A Japánban bekövetkezett nukleáris balesetet követően a 2011. március 24–25-i Európai 
Tanács hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az Unióban a nukleáris biztonságra vonatkozó 
legmagasabb szintű előírásokat kell alkalmazni, illetve azokat folyamatosan tökéletesíteni kell 
az EU-ban és nemzetközi szinten is elő kell mozdítani. Egyúttal arra a következtetésre jutott, 
hogy egy átfogó és átlátható kockázat- és biztonsági értékelés („stresszteszt”) alapján felül 
kell vizsgálni az Európai Unió területén működő valamennyi atomerőmű biztonságát. Az 
Európai Bizottság és az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Hatóságok Csoportja 
(ENSREG) 2011. május 24-én megállapodásra jutott az említett tesztek – koordinált keretbe 
foglalt – vizsgálati köréről és módozatairól.

A folyamatot 2011. június 1-jén indították el. A stresszteszteket engedélyesek és nemzeti 
szabályozó hatóságok közreműködésével, valamint szakértői értékelések útján végzik. Az 
Európai Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a folyamat előrehaladását, hogy Unió-szerte 
biztosítani tudja annak egységességét és következetességét. Az elért haladásról szóló 
bizottsági jelentés alapján az Európai Tanács 2011 végéig elvégzi az eredmények értékelését. 
Az Európai Tanács megbízta továbbá az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja felül a nukleáris 
létesítmények biztonságára vonatkozó hatályos jogi és szabályozási keretet, és 2011 végéig 
tegyen javaslatot az esetlegesen szükséges javításokra. Ezeknek tükrözniük kell a 
stressztesztek uniós folyamatának eredményeit, valamint a jelenlegi nemzetközi tendenciát, 
amely támogatja a nukleáris biztonságra vonatkozó nemzetközi jogi rendszer 
megszilárdítását, különös tekintettel a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) nukleáris 
biztonságról szóló egyezményére.

Következtetés

A nukleáris biztonság kiemelt jelentőségű kérdés az Európai Bizottság számára.

A fentiekre tekintettel azonban a Bizottság úgy véli, hogy a hatályos jogszabályok értelmében 
– amelyekhez a szerződések őreként kötve van – a jelenlegi szakaszban nincs reális esélye 
annak, hogy az energiapolitika egésze (amelyet az EUMSZ szabályoz), illetve a nukleáris 
energiára vonatkozó politika (amelyet az Euratom-Szerződés szabályoz) felett gyakorolt 
hatásköröket az Európai Unió szintjére helyezzék át. Ugyanez igaz az EUMSZ 225. cikke 
szerinti kezdeményezésre vagy minden arra irányuló kísérletre, hogy a tagállamok helyett 
döntsenek az energiaforrások megválasztásáról.

A hatáskörök jövőbeli megváltoztatásának joga kizárólag a tagállamok kezében van, mivel ez 
az említett két szerződés kormányközi konferencia útján való felülvizsgálatát tenné 
szükségessé.


