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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0471/2011, внесена от Kristiina Allekörs, с естонско гражданство, 
относно опасностите от ядрените електроцентрали, разположени по 
границата на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва опасностите от ядрените електроцентрали, 
разположени по границата на Европейския съюз. Тя посочва, наред с другото, 
електроцентралата в Санкт Петербург, която е стара и много ненадеждна. Вносителката 
твърди, че през годините е имало различни малки и големи аварии в тези 
електроцентрали. Според нея в тях има големи количества силно радиоактивни 
вещества. Вносителката призовава за консултации между ЕС и Русия във връзка с 
бързото закриване на реакторите в Санкт Петербург, Смоленск и Кола, които 
представляват заплаха за Естония, Латвия, Литва и Финландия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2011 г.

Съгласно член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), всяка държава-членка има право да избира между различни енергийни 
източници и да определя общата структура на своето енергийно снабдяване.
Следователно трябва да се отбележи, че Европейската комисия не разполага с 
правомощия да нарежда закриването на ядрени съоръжения в държавите-членки, а още 
по-малко в трети страни.
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Въпреки това Европейската комисия приема много сериозно опасенията на държавите-
членки на ЕС и техните граждани, и предприема адекватни действия – в рамките на 
своята компетентност – да отговори на тези опасения и да защити интересите на всички 
граждани на ЕС. Въз основа на оценки на безопасността, се е наложило да бъде поет 
ангажимент за закриването на реактори от първо поколение в Литва, Словакия и 
България, като условие за присъединяването на тези страни. Европейската комисия е 
повдигнала въпроса относно безопасността на реакторите от първо поколение в своя 
диалог с Руската федерация. Комисията обаче не може да влияе на суверенните 
решения на трети страни и да гарантира ядрената безопасност, тъй като това в крайна 
сметка остава отговорност на Руската федерация.

В този контекст Комисията редовно подчертава необходимостта съседните държави да 
спазват международните си задължения. Руската федерация (а също и Беларус) са 
обвързани от Конвенцията за ядрена безопасност.

В Член 17 от Конвенцията за ядрена безопасност от 1994 г. е указано, че
„Всяка договаряща се страна приема съответни мерки, за да гарантира, че са 
разработени и се прилагат съответни процедури(...) за оценка на всички съответни 
фактори, свързани с площадката, които могат да окажат влияние на безопасността 
на ядреното съоръжение в продължение на проектния му срок за експлоатация (...) [и] 
за консултации с договарящите се страни, в близост до предлаганото ядрено 
съоръжение...“
По искане на Европейския съвет Комисията и Групата на европейските регулатори в 
областта на ядрената безопасност (ENSREG) са въвели критерии за цялостни оценки на 
риска и безопасността, въз основа на които понастоящем се прави преглед на всички 
ядрени електроцентрали в ЕС. Комисията прикани Руската федерация (а също и 
Беларус) да се включат в тази инициатива и получиха положителен сигнал от руска 
страна. За установяване на европейски подход по отношение на ядрената безопасност 
бяха планирани няколко срещи на високо равнище с Руската федерация и други 
съседни страни.

На срещата от 23 юни 2011 г. относно оценката на риска и безопасността на ядрените 
съоръжения между европейския член на Комисията, отговарящ за енергетиката, 
Oettinger, и високопоставени представители на съседните на ЕС страни Руската 
федерация (и Беларус) заедно с други съседни страни се съгласиха да проведат оценки 
на риска и безопасността на ядрените електроцентрали („стрес тестове“) за 
съществуващите и планираните съоръжения, като вземат под внимание методологията 
на ЕС. По време на срещата на експерти на 22 юли 2011 г. Русия потвърди ангажимента 
си да проведе стрес тестове за своите ядрени електроцентрали.

По тази причина Комисията изразява надежда, че тази инициатива, допълваща текущия 
процес на консултации, ще позволи да се гарантира, че ядрените електроцентрали в 
съседните страни, като например Русия, отговарят на същите критерии за ядрена 
безопасност като прилаганите в рамките на ЕС.

Европейската комисия ще продължи консултациите си с Руската федерация, съвместно 
с други международни организации като Международната агенция за ядрена енергия, 
за да защити интересите на всички европейски граждани по отношение на последиците 
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от производството на ядрена енергия във и извън нейните граници.


