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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az EU határai mentén elhelyezkedő atomerőművek veszélyeire hívja fel 
a figyelmet. Többek között a szentpétervári atomerőművet említi, amely elavult és nem 
biztonságos. Felhívja a figyelmet, hogy az évek során több kisebb-nagyobb baleset történt 
ezekben az atomerőművekben. A petíció benyújtója szerint ezekben az erőművekben nagy 
mennyiségű radioaktív anyag található. A petíció benyújtója azt szeretné elérni, hogy az 
Európai Unió tárgyaljon Oroszországgal az Észtországra, Lettországra, Litvániára és 
Finnországra fenyegetést jelentő szentpétervári, szmolenszki és kolai reaktorok leállításáról.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. október 26.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikkének (2) bekezdése értelmében a 
tagállamok szabadon választhatnak a különböző energiaforrások közül és dönthetnek 
energiaellátásuk általános szerkezetéről. Ezért hangsúlyozni kell, hogy az Európai 
Bizottságnak nincs hatásköre a nukleáris létesítmények bezárásának elrendelésére, sem a 
tagállamokban, sem pedig harmadik országokban.
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Az Európai Bizottság azonban igen komolyan veszi az uniós tagállamok és azok polgárainak 
aggodalmait, és saját hatáskörén belül megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy 
az aggályokra választ adjon és megóvja az uniós polgárok érdekeit. Biztonsági értékelések 
alapján Litvániának, Szlovákiának és Bulgáriának csatlakozása egyik feltételeként 
kötelezettséget kellett vállalnia az első generációs erőművek leszerelésére. Az Európai 
Bizottság az Orosz Föderációval folytatott párbeszédének keretében is foglalkozott az első 
generációs erőművek biztonságának kérdésével. Szuverén harmadik országok döntéseit 
azonban nem áll módjában befolyásolni, mint ahogy e tekintetben a nukleáris biztonságot sem 
tudja szavatolni, mivel ez alapvetően továbbra is az Orosz Föderáció feladata.

Ebben az összefüggésben a Bizottság rendszeresen hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
a szomszédos országok tartsák tiszteletben nemzetközi kötelezettségvállalásaikat. Az Orosz 
Föderációt (és Belaruszt is) köti a nukleáris biztonságról szóló egyezmény.
A nukleáris biztonságról szóló 1994. évi egyezmény 17. cikke kimondja, hogy: 

„Minden Szerződő Fél megteszi a megfelelő lépéseket annak biztosítására, hogy kialakítsák és 
végrehajtsák a megfelelő eljárásokat […] a helyszínnel kapcsolatos valamennyi olyan tényező 
értékelésére, amely egy nukleáris létesítmény biztonságára annak előrelátható élettartama 
alatt hatással lehet […] [és] egy tervezett nukleáris létesítményhez közeli Szerződő Felekkel 
folytatott konzultációra.”
Az Európai Tanács felkérésére a Bizottság és az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó 
Hatóságok Csoportja (ENSREG) átfogó kockázat- és biztonsági felmérésekre vonatkozó 
kritériumokat állapított meg, amelyek alapján jelenleg is végzik az uniós atomerőművek 
felülvizsgálatát. A Bizottság felkínálta az Orosz Föderáció (és Belarusz) számára a 
kezdeményezéshez való csatlakozás lehetőségét, ami orosz oldalról kedvező fogadtatásra lelt. 
Több magas szintű találkozót terveztek már az Orosz Föderáció és más szomszédos országok 
részvételével annak érdekében, hogy kialakítsák a nukleáris biztonság európai megközelítését. 

2011. június 23-án Oettinger energiaügyi biztos és az EU szomszédos országainak magas 
szintű képviselői tanácskoztak a nukleáris létesítményekre irányuló kockázat- és biztonsági 
felmérések kérdéséről, amelynek során az Orosz Föderáció (és Belarusz) további szomszédos 
országokkal egyetemben beleegyezett abba, hogy az uniós módszertan figyelembevételével 
meglévő és tervezett létesítményei esetében egyaránt elvégzi az atomerőművek kockázat- és 
biztonsági felmérését („stresszteszt”). A 2011. július 22-én rendezett szakértői találkozón 
Oroszország megerősítette arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy saját atomerőművein 
stresszteszteket végezzen.

Ezért a Bizottság azt reméli, hogy a már folyamatban lévő konzultációs eljárást kiegészítő, 
szóban forgó kezdeményezés lehetővé teszi annak biztosítását, hogy a szomszédos 
országokban, így például Oroszországban működő atomerőművek ugyanazon nukleáris 
biztonsági kritériumoknak feleljenek meg, amelyek az EU-n belül is érvényesek.

Az Európai Bizottság más nemzetközi szervezetekkel, így például a Nemzetközi 
Atomenergia-ügynökséggel együttműködésben a továbbiakban is konzultációt folytat majd az 
Orosz Föderációval annak érdekében, hogy megvédje az európai polgárok érdekeit a saját 
határain belül vagy kívül megvalósuló nukleáris energiatermelés hatásaival szemben.


