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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.  Petiția nr. 0356/2011, adresată de Knut Micke, de cetățenie germană, 
privind energia nucleară în Europa

Petiția nr. 0361/2011, adresată de Bernd Hofer, de cetățenie germană, 
însoțită de 5 semnături, privind oprirea energiei nucleare în Europa

1. Rezumatul petiției nr. 0356/2011

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la securitatea centralelor nucleare din Europa și 
ar prefera ca Europa să oprească generarea și utilizarea energiei nucleare. În același timp, 
acesta este conștient de faptul că o hotărâre în acest sens depinde de evoluțiile politice. În 
lumina accidentului nuclear din Japonia, el încurajează adoptarea tuturor măsurilor necesare 
aducerii centralelor nucleare din Uniunea Europeană la cel mai înalt nivel de securitate. 
Petiționarul consideră că este absolut necesară alinierea normelor la nivel european. Acesta 
este de părere că Tratatul Euratom nu este suficient pentru garantarea unui înalt nivel de 
securitate. El solicită Parlamentului European să determine Comisia să prezinte propuneri și 
regulamente în vederea garantării celui mai înalt nivel de securitate posibil pentru toate 
centralele nucleare din UE.

Rezumatul petiției nr. 0361/2011

Petiționarii își exprimă îngrijorarea cu privire la generarea energiei nucleare în Europa și 
doresc oprirea generării și utilizării energiei nucleare în Europa. Ei susțin, de asemenea, că 
există suficiente surse alternative și regenerabile de energie pentru a se putea renunța la 
energia nucleară. Aceștia subliniază riscurile de iradiere și problemele determinate de 
deșeurile radioactive. Ei solicită insistent adoptarea unei decizii în acest sens la nivel 
european.
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2. Admisibilitate

Declarate admisibile la 8 iulie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei la petițiile 0356/2011 și 0361/2011, primit la 30 septembrie 2011

Petiționarii sunt îngrijorați de consecințele pe care generarea de energie nucleară le poate avea 
în Europa. Aceștia subliniază riscurile de iradiere și problemele determinate de deșeurile 
radioactive. Ei susțin, de asemenea, că există suficiente surse alternative și regenerabile de 
energie pentru a se putea renunța la energia nucleară.

Comentariile Comisiei cu privire la petiții

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, fără a aduce atingere articolului 192 alineatul (2) litera (c).” Prin urmare, este de 
competența statelor membre să decidă dacă să opteze pentru sau împotriva energiei nucleare. 
O inițiativă în temeiul articolului 225, prin care se solicită Comisiei să depună o propunere în 
acest domeniu, ar trebui să respecte aceste limite.

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 securitatea 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 2

a fost adoptată la 19 iulie 2011 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.

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 
                                               
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 Consiliului de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de 
siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
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.
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internațional. Acesta a concluzionat că securitatea tuturor centralelor nucleare ale UE ar trebui 
să fie analizată 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.

Procesul a fost lansat la 1 iunie 2011. Testele de rezistență sunt efectuate de autorități 
licențiate, autorități de reglementare naționale și prin evaluări inter pares. Comisia Europeană 
monitorizează îndeaproape evoluția procesului, pentru a asigura coerența și consecvența 
acestuia 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. Acestea 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 AIEA privind securitatea nucleară.

Concluzii

Securitatea nucleară are cea mai mare prioritate pentru Comisia Europeană.

Totuși, având în vedere elementele menționate, Comisia consideră că, în temeiul legislației 
existente pe care o respectă în calitate de gardian al tratatelor, nici transferul întregii politici 
energetice (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. Același lucru este valabil și pentru o inițiativă în temeiul articolului 225 
din TFUE sau pentru orice încercare de a decide cu privire la alegerea statelor membre 
referitoare la sursele de energie.

O schimbare viitoare a competențelor depinde exclusiv de statele membre deoarece ar 
necesita o revizuire a ambelor tratate de către o conferință interguvernamentală.


