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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1026/2011, внесена от Gredo Förster, с германско гражданство, 
относно изграждането на ядрена електроцентрала в морето

1. Резюме на петицията

Според вносителя на петицията откриването на газови и петролни находища в ЕС може 
да бъде разрешавано само ако съответните предприятия са в състояние да представят 
подходящ план за спешно реагиране и разполагат с достатъчно ресурси, за да заплатят 
последиците от евентуална екологична катастрофа. Вносителят е прочел, че Франция 
възнамерява да построи и експлоатира ядрена електроцентрала в морето. Той призовава 
Парламента да се противопостави на този план, защото последиците в случай на авария 
биха били неизмерими.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Съгласно член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), мерките, предприети от ЕС в сферата на енергетиката „не засягат правото на 
дадена държава членка да определя условията за използване на енергийните си 
ресурси, да избира между различни енергийни източници и да определя общата 
структура на енергийното си снабдяване“. Следователно решението за или против 
използването на ядрена енергия зависи от държавите членки. Съгласно член 225 от 
ДФЕС, всяка инициатива на Европейския парламент, изискваща от Комисията да внесе 
предложение в тази сфера, ще трябва да бъде съобразена с това ограничение. По същия 
начин, съгласно член 11, параграф 4 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), дадена 
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инициатива на гражданите ще изпита неговите ограничения в „рамките на признатата 
му компетентност“.

Съгласно Договора за Евратом в качеството на lex specialis, в своето решение по Дело 
C-29/99 Съдът на ЕС призна взаимосвързаността между защитата от радиация и 
ядрената безопасност. Въз основа на тази призната компетентност в сферата на 
ядрената безопасност (член 31 от Договора за Евратом), Съветът прие директивата за 
ядрената безопасност1, която трябваше да бъде транспонирана до 22 юли 2011 г. 
Утвърждавайки законодателството на Общността, тя главно надгражда общоприетите 
принципи за ядрена безопасност, съгласно наличните основни международни 
инструменти, а именно, Конвенцията за ядрена безопасност и основните принципи за 
безопасност, установени от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). На 
същото правно основание на 19 юли 2011 г.2 беше приета директивата за ядрените 
отпадъци. И двете директиви са част от специален набор от правила, регулиращи по-
подробно специфичен аспект, касаещ защитата от радиация, в контекста на 
Директивата за основните стандарти за безопасност3.

Все пак това не променя основното разпределяне на компетентност между държавите 
членки и Европейския съюз/Европейската общност за атомна енергия, съгласно които 
Европейската комисия не е в позицията да разрешава изграждането на ядрени 
електроцентрали в държавите членки или да взема решения по отношение на 
продължителността на тяхната експлоатация. Държавите членки са тези, които трябва 
да създадат и поддържат законодателна, регулаторна и организационна рамка за ядрена 
безопасност (виж член 4 от Директивата за ядрена безопасност). В тази рамка 
държавите членки трябва да създадат и поддържат независим регулаторен орган по 
ядрена безопасност, който има правомощия и ресурси да изпълнява регулаторни 
действия по правоприлагане, включително спиране на експлоатацията на ядрени 
инсталации (член 5, параграф 3, точка г)).

В случай че плановете да се изградят ядрени електроцентрали на морското дъно станат 
реалност (в териториалните води на държава членка, тоест на 12 морски мили, съгласно 
посоченото в член 2 и следващите го членове от Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право4, в която всички държави — членки на ЕС и 
Европейският съюз са договарящи страни), операторът и регулаторният орган на 
държавата членка ще трябва да гарантират ядрената безопасност в съответствие с тези 
правомощия, както го правят по отношение на конвенционалните наземни ядрени 
електроцентрали. Освен това Франция и всички държави членки, които са договарящи 
страни в Конвенцията за защита на морската среда в Североизточния Атлантически 
океан (конвенцията OSPAR5), както и Конвенцията за предотвратяване на 

                                               
1 Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за 
ядрената безопасност на ядрените инсталации (OВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18—22).
2 Директива на Съвета за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на 
отработено гориво и радиоактивни отпадъци [OВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 48—56].
3 Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 година относно постановяване на основните норми 
на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение (OВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1—114).
4 http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm.
5 http://www.ospar.org/.
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замърсяването на моретата чрез изхвърляне във водата на отпадъци и други 
вещества1, ще трябва да зачитат международните си задължения за опазване на 
морската среда по силата на тези конвенции.

Дейностите в нефтената и газовата промишленост в морските райони, на които 
вносителят на петицията също се позовава, са частично обхванати от текущото 
законодателство на ЕС, като например Директива 94/22/ЕО2, Директива 85/337/ЕИО 
(Директивата за ОВОС)3 и Директива 92/91/ЕО4. В стремежа си да укрепва все повече 
съществуващите разпоредби по отношение на безопасността и опазването на околната 
среда във всички държави от ЕС, през октомври 2011 г.5 Европейската комисия внесе 
предложение за създаването на конкретен за сектора регламент на ЕС. Надграждайки 
най-добрите международни практики за безопасност в морските райони, регламентът 
въвежда целенасочено предотвратяване на големи аварии, както и политики за 
реагиране при аварии и политики за екологична отговорност, които са предназначени 
да противодействат на конкретни опасности, вместо да разчитат на някакво механично 
съответствие с подробно описани стандартни процедури. Ако се приеме от Съвета и от 
Европейския парламент, регламентът ще задължи предприятията за нефт и газ в 
морските райони да изготвят предварително „Доклад за големи опасности“, който 
включва оценка на безопасността и риска за околната среда, и конкретен за случая план 
за действие при аварии. Той също така ще засили незабавното реагиране на 
трансгранично ниво, участието на обществеността и ще увеличи отговорността на 
операторите за нанесени щети на околната среда върху качеството на водата от 
териториалните води до всички морски води в изключителните икономически зони на 
държавите — членки на ЕС.

Заключение

За Европейската комисия ядрената безопасност е от най-висок приоритет. 

Комисията счита, че съгласно съществуващата правна рамка, с която тя е обвързана 
като пазител на договорите, пълното прехвърляне на решенията относно енергийната 
политика (определяна от ДФЕС) или решенията относно политиката за ядрената 
енергия (определяна от Договора за Евратом), извършващо се от държавите членки към 
инстанции на ниво Европейски съюз, на този етап има малък шанс за успех. 
Съществуващата правна рамка относно ядрената безопасност поставя отговорността 
върху държавите членки и националните регулатори, които трябва да гарантират 
зачитане на европейските (както и на международните) задължения. Заключения 
относно възможното преразглеждане на Европейската рамка за ядрена безопасност 
обаче ще се направят, след като станат известни резултатите от тестовете за 

                                               
1 http://sedac.ciesin.org/entri/texts/marine.pollution.dumping.ships.aircraft.1972.html.
2 Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за 
предоставяне и ползване на разрешения за търсене, проучване и производство на въглеводороди.
3 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда.
4 Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 г. за минималните изисквания за подобряване 
опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез 
сондиране.
5 COM(2011)0688 окончателен — Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони.
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устойчивост, и особено партньорските проверки.

Отговорността за предотвратяване и реагиране при аварии в областта на нефта и газа 
лежи върху нефтената и газовата промишленост в морските райони под надзора на
държавите членки. Комисията е направила предложение за повишаване на стандартите 
за сигурност по отношение на големите аварии на територията на Съюза, без обаче да 
променя отговорностите на сектора, на националните органи или на ЕС.


