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1. Rezumatul petiției

Petiționara subliniază riscurile pe care le prezintă centralele nucleare amplasate de-a lungul 
granițelor Uniunii Europene. Aceasta menționează, printre altele, centrala de la St. Petersburg, 
care este veche și extrem de periculoasă. Ea atrage atenția asupra faptului că, de-a lungul 
anilor, în aceste centrale nucleare au avut loc diverse accidente nucleare, de diferite proporții. 
Petiționara consideră că în centralele nucleare se găsesc cantități mari de substanțe cu un grad 
foarte ridicat de radioactivitate. Petiționara pledează pentru inițierea de negocieri între Uniune 
și Rusia în vederea închiderii cât mai curând posibil a reactoarelor din St. Petersburg, 
Smolensk și Kola, care constituie o amenințare pentru Estonia, Letonia, Lituania și Finlanda.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2011

În conformitate cu articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), fiecare stat membru are dreptul de a alege diferite surse de energie și 
structura generală a aprovizionării sale cu energie. Prin urmare, trebuie subliniat faptul că 
Comisia Europeană nu are competența de a solicita închiderea instalațiilor nucleare aflate pe 
teritoriul statelor sale membre, cu atât mai puțin în cazul celor situate în țări terțe.

Cu toate acestea, Comisia Europeană ia foarte în serios preocupările statelor membre ale UE 
și ale cetățenilor lor și întreprinde acțiuni adecvate - în limita competențelor sale - pentru a 
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răspunde acestor preocupări și a proteja interesele tuturor cetățenilor UE. Pe baza evaluărilor 
de siguranță, una dintre condițiile pentru aderarea Lituaniei, Slovaciei și Bulgariei a fost 
asumarea angajamentului că reactoarele din prima generație aflate pe teritoriul acestor țări vor 
fi închise. De asemenea, în dialogul său cu Federația Rusă, Comisia Europeană a abordat 
problema siguranței reactoarelor din prima generație. Totuși, aceasta nu poate să influențeze 
deciziile țărilor terțe suverane și nici să garanteze siguranța nucleară, responsabilitatea 
revenind în cele din urmă Federației Ruse.

În acest context, Comisia subliniază în mod regulat necesitatea ca țările învecinate să-și 
respecte obligațiile asumate la nivel internațional. Federația Rusă (și, de asemenea, Belarus) 
se obligă prin Convenția privind securitatea nucleară.
Articolul 17 din Convenția privind securitatea nucleară din 1994 stipulează că:

„Fiecare parte contractantă ia măsurile necesare pentru ca procedurile corespunzătoare să 
se elaboreze și să se pună în aplicare în vederea (…) evaluării tuturor factorilor relevanți 
legați de amplasare, care pot să influențeze securitatea unei instalații nucleare pe durata de 
viață prevăzută (…) [și] consultării părților contractante situate în vecinătatea unei instalații 
nucleare proiectate…”.
La solicitarea Consiliului European, Comisia și Grupul european de reglementare pentru 
siguranța nucleară (ENSREG) au elaborat criteriile aplicabile evaluărilor de risc și de 
siguranță complete, pe baza cărora sunt reevaluate în prezent toate centralele nucleare de pe 
teritoriul UE. Comisia a invitat Federația Rusă (dar și Belarus) să se alăture acestei inițiative 
și a primit semnale pozitive dinspre partea rusă. Au fost planificate mai multe reuniuni la 
nivel înalt cu Federația Rusă și cu alte țări vecine, în vederea conturării unei abordări 
europene în domeniul siguranței nucleare.

La reuniunea din 23 iunie 2011 dintre comisarul pentru energie, dl Oettinger, și reprezentanții 
la nivel înalt ai țărilor UE învecinate pe tema evaluărilor de risc și de siguranță ale instalațiilor 
nucleare, Federația Rusă (și Belarus) au convenit, împreună cu alte țări vecine, să realizeze 
evaluări de risc și de siguranță („teste de rezistență”) pentru instalațiile existente și cele 
planificate, ținând seama de metodologia UE. În cadrul unei reuniuni a experților din 22 iulie 
2011, Rusia și-a confirmat angajamentul de a realiza teste de rezistență pentru centralele sale 
nucleare.

Comisia speră așadar că această inițiativă, care vine în completarea procesului de consultare 
aflat în desfășurare, va putea garanta că centralele nucleare din țările învecinate, precum 
Rusia, se vor supune acelorași criterii de siguranță nucleară ca cele aplicabile la nivelul 
Uniunii Europene.

Comisia Europeană își va continua consultările cu Federația Rusă, în cooperare cu alte 
organizații internaționale, de exemplu Agenția Internațională pentru Energie Atomică, pentru 
a proteja interesele tuturor cetățenilor europeni de efectele producerii energiei nucleare în 
interiorul și în afara granițelor sale.


