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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0356/2011, którą złożył Knut Micke (Niemcy) w sprawie energii 
jądrowej w Europie

Petycji 0361/2011, którą złożył Bernd Hofer (Niemcy) z 5 podpisami, 
w sprawie zaprzestania produkcji energii jądrowej w Europie 

1. Streszczenie petycji 0356/2011

Składający petycję jest zaniepokojony bezpieczeństwem elektrowni jądrowych w Europie 
i wolałby, aby na kontynencie tym zaprzestano produkcji i wykorzystywania energii 
nuklearnej. Jednocześnie zdaje on sobie sprawę, że decyzja ta zależy od względów 
politycznych. W kontekście katastrofy jądrowej w Japonii zwraca się on o podjęcie wszelkich 
działań w celu zapewnienia we wszystkich elektrowniach atomowych w Unii Europejskiej 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Według składającego petycję kluczowe znaczenie ma 
harmonizacja norm na szczeblu europejskim. W jego opinii Traktat EURATOM nie 
wystarcza, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa. Składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o wezwanie Komisji do przedstawienia wniosków i rozporządzeń, 
aby zagwarantować najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa we wszystkich 
elektrowniach jądrowych w UE.

Streszczenie petycji 0361/2011

Składający petycję są zaniepokojeni skutkami generowania energii jądrowej w Europie 
i domagają się zaprzestania jej produkcji i wykorzystywania na tym kontynencie. Następnie 
stwierdzają oni, że istnieją odpowiednie rozwiązania alternatywne i wystarczające 
zrównoważone źródła energii, aby sprawić, że energia jądrowa stanie się niepotrzebna. 
Składający petycję wskazują na niebezpieczeństwo promieniowania jądrowego oraz problemy 
powodowane przez odpady radioaktywne. Domagają się oni szybkiego podjęcia decyzji na 
szczeblu europejskim. 
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2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lipca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji dotycząca petycji 0356/2011 i 0361/2011, otrzymana dnia 
30 września 2011 r.

Składający petycję są zaniepokojeni skutkami wytwarzania energii jądrowej w Europie. 
Składający petycję wskazują na niebezpieczeństwo promieniowania jądrowego oraz problemy 
powodowane przez odpady radioaktywne. Twierdzą oni również, że istnieją odpowiednie 
rozwiązania alternatywne oraz wystarczające zrównoważone źródła energii, aby sprawić, że 
energia jądrowa stanie się niepotrzebna. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Zgodnie z art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) środki 
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, bez 
uszczerbku dla artykułu 192 ustęp 2 litera c)”. W związku z tym to do kompetencji państw 
członkowskich należy podjęcie decyzji dotyczącej poparcia energii atomowej lub sprzeciwu 
wobec niej. Inicjatywa przewidziana w art. 225 dotycząca żądania przedłożenia przez 
Komisję propozycji w tym zakresie musiałaby uwzględnić to ograniczenie.

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 
jądrowym1, która miała zostać przetransponowana do dnia 22 lipca 2011 r. Na mocy 
przedmiotowej dyrektywy w prawodawstwie wspólnotowym 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 promieniotwórczych2. Obie dyrektywy są częścią specjalnego 
zbioru przepisów szczegółowo regulujących wybrany aspekt ochrony przed 
promieniowaniem w oparciu o dyrektywę w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa3.

                                               
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 ustanawiająca ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego 
gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi [nie została jeszcze 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym].
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).
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Po katastrofie nuklearnej w Japonii na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24–25 marca 
2011 r. podkreślono znaczenie konieczności 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. Bezpieczeństwa Jądrowego doszły w dniu 24 maja 2011 r. do 
porozumienia w sprawie warunków i szczegółowych ustaleń dotyczących tych testów w 
ramach skoordynowanego programu.

Procedurę zaczęto stosować dnia 1 czerwca 2011 r. Testy warunków skrajnych są 
przeprowadzane przez licencjonowane instytucje, krajowe organy regulacyjne i poprzez 
wzajemną 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 istniejących ram prawnych 
i regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa obiektów jądrowych i zaproponowania przed 
końcem 2011 r. zmian, które mogą być konieczne. Działania te powinny odzwierciedlać 
wyniki testów warunków skrajnych oraz obecny międzynarodową tendencję do popierania 
wzmocnienia systemu prawnego w zakresie międzynarodowego bezpieczeństwa jądrowego, 
zwłaszcza Konwencji bezpieczeństwa jądrowego Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej.

Wniosek

Bezpieczeństwo jądrowe stanowi dla Komisji Europejskiej najwyższy priorytet.

Jednak w świetle powyższych informacji Komisja wyraża stanowisko, że w ramach 
obowiązującego prawa, do którego stosowania jest zobowiązana jako strażnik Traktatów, 
przeniesienie całej polityki energetycznej (regulowanej przez TFUE) czy też polityki 
w zakresie energetyki jądrowej (regulowanej przez Traktat EURATOM) na szczebel Unii 
Europejskiej nie ma na tym etapie realnych szans na powodzenie. To samo odnosi się do 
inicjatywy przewidzianej w art. 225 TFUE lub wszelkich prób podejmowania decyzji w 
sprawie wyboru dokonywanego przez państwa członkowskie w dziedzinie źródeł energii.

Przyszła zmiana kompetencji leży wyłącznie w gestii państw członkowskich, ponieważ 
wymagałaby zmiany obu Traktatów przez konferencję międzyrządową.


