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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0471/2011, którą złożyła Kristiina Allekörs (Estonia) w sprawie 
zagrożenia powodowanego przez elektrownie jądrowe usytuowane wzdłuż granic 
UE

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wskazuje na zagrożenia powodowane przez elektrownie jądrowe 
usytuowane wzdłuż granic UE. Wymienia między innymi starą i bardzo niebezpieczną 
elektrownię w Sankt Petersburgu. Składająca petycję twierdzi, że w rzeczonych 
elektrowniach dochodziło przez lata do mniejszych i większych wypadków. Sądzi ona, że 
z elektrowni wydostają się duże ilości substancji promieniotwórczych. Składająca petycję 
zwraca się o przeprowadzenie konsultacji pomiędzy UE i Rosją w sprawie rychłego 
zamknięcia reaktorów w Sankt Petersburgu, Smoleńsku i na Półwyspie Kolskim, ponieważ 
stanowią one zagrożenie dla Estonii, Łotwy, Litwy i Finlandii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź komisji, otrzymana dnia 26 października 2011 r.

Zgodnie z art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) każde państwo 
członkowskie ma prawo do wyboru między różnymi źródłami energii i ogólnej struktury jego 
zaopatrzenia w energię. Należy zatem podkreślić, że Komisja Europejska nie jest uprawniona 
do tego, by nakazać zamknięcie w obiektów jądrowych w państwach członkowskich UE, a 
tym bardziej w państwach trzecich.

Komisja Europejska bardzo poważnie traktuje jednak obawy państw członkowskich UE i ich 
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obywateli oraz podejmuje odpowiednie działania – w ramach swoich kompetencji – w celu 
zareagowania na te obawy i ochrony interesów wszystkich obywateli UE. W oparciu o 
analizy bezpieczeństwa określono, że warunkiem przystąpienia Litwy, Słowacji i Bułgarii jest 
zaangażowanie tych państw w wygaszanie reaktorów pierwszej generacji funkcjonujących na 
ich terytoriach. Komisja Europejska odnosiła się również do kwestii bezpieczeństwa 
reaktorów pierwszej generacji w ramach jej dialogu z Federacją Rosyjską. Komisja nie może 
jednak wpływać na decyzje i kwestię bezpieczeństwa jądrowego niezawisłych państw 
trzecich, ponieważ ostatecznie wchodzi to w zakres odpowiedzialności Federacji Rosyjskiej.

W tym kontekście Komisja regularnie podkreśla potrzebę tego, by państwa ościenne 
przestrzegały swoich międzynarodowych zobowiązań. Federacja Rosyjska (a także Białoruś) 
jest zobowiązana do przestrzegania przepisów Konwencji bezpieczeństwa jądrowego.

W art. 17 tej Konwencji bezpieczeństwa jądrowego z 1994 r. stwierdza się, że:
„Każda z Umawiających się Stron podejmie właściwe kroki dla zapewnienia opracowania i 
wdrożenia odpowiednich procedur służących do (...) oceny wszystkich istotnych czynników 
związanych z lokalizacją, mogących wpływać na bezpieczeństwo obiektu jądrowego w całym 
planowanym okresie jego istnienia; (...) [oraz] konsultowania się z Umawiającymi się 
Stronami sąsiadującymi z planowanym obiektem jądrowym (...)”.

Na wniosek Rady Europejskiej Komisja wspólnie z Europejską Grupą Organów 
Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG) opracowały kryteria dokonywania 
kompleksowych ocen ryzyka i bezpieczeństwa, w oparciu o które obecnie dokonuje się 
przeglądu wszystkich elektrowni jądrowych w UE. Komisja zwróciła się do Federacji 
Rosyjskiej (a także do Białorusi) o dołączenie do tej inicjatywy i uzyskała pozytywną 
odpowiedź od strony rosyjskiej. Z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej i innych państw 
ościennych zaplanowano kilka spotkań na wysokim szczeblu, których celem będzie 
określenie europejskiego podejścia do kwestii bezpieczeństwa jądrowego.

W dniu 23 czerwca 2011 r. odbyło się spotkanie komisarza ds. energii Günthera Oettingera z 
przedstawicielami wysokiego szczebla z państw sąsiadujących z UE dotyczące ocen ryzyka i 
bezpieczeństwa obiektów jądrowych, na którym Federacja Rosyjska (a także Białoruś) 
wspólnie z innymi państwami ościennymi zgodziły się przeprowadzić oceny ryzyka i 
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych („test wytrzymałościowy”) w odniesieniu do 
istniejących i planowanych obiektów jądrowych z uwzględnieniem metodologii UE. W 
trakcie spotkania ekspertów, które odbyło się w dniu 22 lipca 2011 r., Rosja potwierdziła 
swoje zaangażowanie w przeprowadzenie testów wytrzymałościowych w swoich 
elektrowniach jądrowych.

Komisja ma w związku z tym nadzieję, że inicjatywa ta, stanowiąca uzupełnienie dla 
trwającego procesu konsultacji, pozwoli na dopilnowanie tego, by elektrownie jądrowe w 
państwach ościennych, takich jak Rosja, spełniały te same kryteria bezpieczeństwa 
jądrowego, które mają zastosowanie na terytorium UE.

Komisja Europejska będzie kontynuować konsultacje z Federacją Rosyjską, we współpracy z 
organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, 
w celu ochrony interesów wszystkich europejskich obywateli w odniesieniu do skutków 
wytwarzania energii jądrowej na terytorium UE, jak i poza nim.


