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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1026/2011, którą złożył Gredo Förster (Niemcy) w sprawie 
budowy elektrowni jądrowej na morzu

1. Streszczenie petycji

Według składającego petycję na eksploatację pól gazowych i naftowych w UE można 
zezwolić tylko wówczas, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa są w stanie opracować 
odpowiedni plan reagowania kryzysowego i posiadają wystarczające środki, aby 
zrekompensować skutki każdej katastrofy środowiskowej. Składający petycję przeczytał, że 
Francja zamierza zbudować i eksploatować elektrownię jądrową na morzu.  Zwraca się on do 
Parlamentu Europejskiego o sprzeciwienie się takiemu planowi, ponieważ w przypadku 
awarii skutki byłyby niemożliwe do oszacowania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Zgodnie z art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) środki 
przedsięwzięte przez UE w dziedzinie energetyki „nie naruszają prawa państwa 
członkowskiego do określania warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, 
wyboru między różnymi źródłami energii i ogólnej struktury jego zaopatrzenia w energię”. 
W związku z tym to do kompetencji państw członkowskich należy podjęcie decyzji 
dotyczącej poparcia energii atomowej lub sprzeciwu wobec niej. Jakakolwiek inicjatywa 
Parlamentu Europejskiego przewidziana w art. 225 TFUE dotycząca żądania przedłożenia 
przez Komisję propozycji w tym zakresie musiałaby uwzględnić to ograniczenie. Podobnie 
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inicjatywa obywatelska przewidziana w art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej 
napotkałaby ograniczenie „w ramach jej uprawnień”.

Zgodnie z Traktatem EURATOM jako lex specialis Trybunał Sprawiedliwości UE uznał 
w swoim orzeczeniu w sprawie C-29/99, że istnieje nieodłączne powiązanie pomiędzy 
ochroną przed promieniowaniem a bezpieczeństwem jądrowym. W oparciu o przyznane 
kompetencje w zakresie bezpieczeństwa jądrowego (art. 31 Traktatu EURATOM) Rada 
przyjęła dyrektywę o bezpieczeństwie jądrowym1, która miała zostać transponowana do dnia 
22 lipca 2011 r. Na mocy przedmiotowej dyrektywy w prawodawstwie wspólnotowym 
zapisane są przede wszystkim powszechnie uznawane zasady bezpieczeństwa jądrowego 
wynikające z najważniejszych dostępnych instrumentów międzynarodowych, czyli 
z Konwencji bezpieczeństwa jądrowego oraz z podstawowych zasad bezpieczeństwa 
opracowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. W oparciu o tę samą 
podstawę prawną dnia 19 lipca 2011 r. przyjęto dyrektywę w sprawie odpadów 
promieniotwórczych2.Obie dyrektywy są częścią specjalnego zbioru przepisów szczegółowo 
regulujących wybrany aspekt ochrony przed promieniowaniem w oparciu o dyrektywę 
w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa3.

Jednakże nie ma to wpływu na podstawowy podział kompetencji między państwa 
członkowskie i Unię Europejską/Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, zgodnie z którym 
Komisja Europejska nie może wydawać pozwoleń na budowę elektrowni jądrowych 
w państwach członkowskich ani decydować o okresie ich eksploatacji. To państwa 
członkowskie ustanawiają i utrzymują krajowe ramy ustawodawcze, regulacyjne 
i organizacyjne bezpieczeństwa jądrowego (por. art. 4 dyrektywy o bezpieczeństwie 
jądrowym). W tym kontekście państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia 
i utrzymania niezależnego organu regulacyjnego w zakresie bezpieczeństwa jądrowego 
obiektów jądrowych oraz zapewnienia mu uprawnień oraz zasobów niezbędnych do 
przeprowadzanie działań na rzecz egzekwowania przepisów, w tym zawieszenia eksploatacji 
obiektu jądrowego (art. 5 ust. 3 lit. d)).

Jeśli zrealizowane zostaną plany zbudowania elektrowni jądrowych na dnie morza 
(w granicach mórz terytorialnych państwa członkowskiego, tj. 12 mil morskich zgodnie 
z art. 2 i kolejnymi Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza4, której stroną są 
wszystkie państwa członkowskie UE oraz Unia Europejska), wówczas zarówno podmiot 
eksploatujący, jak i organ regulacyjny państwa członkowskiego będą musiały zagwarantować 
bezpieczeństwo jądrowe zgodnie z tymi kompetencjami i w takim samym zakresie, jak ma to 
miejsce w odniesieniu do konwencjonalnych, lądowych elektrowni jądrowych. Ponadto 
Francja i wszystkie państwa członkowskie będące stroną Konwencji o ochronie środowiska 

                                               
1Dyrektywa Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych [Dz.U. L 172 z 2.7.2009, s. 18–22].
2Dyrektywa Rady ustanawiająca ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego 
gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi [Dz.U. L 199 z 2.8.2011, 
s. 48–56].
3Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa 
w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi 
z promieniowania jonizującego [Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1–114].
4http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm.
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morskiego Północno-Wschodniego Atlantyku (konwencja OSPAR1) oraz Konwencji 
o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów ze statków i statków 
powietrznych2 musiałyby przestrzegać wynikających z tych konwencji międzynarodowych 
zobowiązań w zakresie ochrony środowiska morskiego.

Działania podejmowane w związku z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
podmorskich, do których także odnosi się składający petycję, są częściowo uregulowane 
przez istniejące przepisy UE, np. dyrektywę 94/22/WE3, dyrektywę 85/337/EWG (dyrektywa 
OOŚ)4i dyrektywę 92/91/WE5. W celu dalszego wzmocnienia obowiązujących w państwach 
UE przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska Komisja Europejska 
przedłożyła w październiku 2011 r. wniosek dotyczący sektorowego rozporządzenia UE6. 
W oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie działalności związanej 
z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich w rozporządzeniu 
wprowadzono ukierunkowaną politykę zapobiegania wypadkom, politykę odpowiedzialności 
za reagowanie w przypadku awarii i odpowiedzialności za środowisko. Celem tych polityk 
jest przeciwdziałanie konkretnym ryzykom, nie zaś mechaniczne przestrzeganie 
szczegółowych procedur standardowych. Po przyjęciu przez Radę i Parlament Europejski 
rozporządzenie nakładałoby na firmy prowadzące działalność związaną z wydobyciem ropy 
naftowej i gazu ziemnego ze złóż podmorskich wymóg wcześniejszego sporządzenia 
sprawozdania dotyczącego poważnych zagrożeń (ang. Major Hazard Report, MHR), które 
zawierałoby ocenę bezpieczeństwa i ryzyka środowiskowego oraz przygotowany 
w odniesieniu do konkretnej instalacji plan awaryjny. Rozporządzenie wzmocniłoby także 
mechanizmy transgranicznego reagowania w razie wypadków, udział przedstawicieli 
społeczeństwa, odpowiedzialność operatorów za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu 
w zakresie jakości wód – od wód terytorialnych po wody morskie w wyłącznych strefach 
ekonomicznych państw członkowskich UE.

Wniosek

Bezpieczeństwo jądrowe stanowi dla Komisji Europejskiej najwyższy priorytet. 

W świetle powyższych informacji Komisja wyraża stanowisko, że w obecnych ramach 
prawnych, do których stosowania jest zobowiązana jako strażnik Traktatów, przeniesienie 
wszystkich decyzji w zakresie polityki energetycznej (regulowanej przez TFUE) czy też 
w zakresie polityki dotyczącej energetyki jądrowej (regulowanej przez Traktat EURATOM) 
ze szczebla państw członkowskich na szczebel Unii Europejskiej nie ma na tym etapie 

                                               
1http://www.ospar.org/.
2http://sedac.ciesin.org/entri/texts/marine.pollution.dumping.ships.aircraft.1972.html.
3Dyrektywa 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania 
i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów.
4Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.
5Dyrektywa Rady 92/91/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. dotycząca minimalnych wymagań mających na celu 
poprawę warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakładach górniczych wydobywających 
kopaliny otworami wiertniczymi.
6COM/2011/0688 wersja ostateczna, wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego.
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realnych szans na powodzenie. Obowiązujące prawo w zakresie bezpieczeństwa jądrowego 
nakłada na państwa członkowskie i krajowe organy regulacyjne odpowiedzialność za 
zagwarantowanie przestrzegania europejskich (a także międzynarodowych) zobowiązań. 
Jednakże wnioski w sprawie ewentualnego przeglądu europejskich ram prawnych w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego zostaną wyciągnięte, gdy będą już znane ostateczne wyniki testów 
warunków skrajnych, a w szczególności wzajemnej oceny.

Odpowiedzialność za zapobieganie wypadkom związanym z wydobyciem ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich i reagowanie na nie spoczywa na podmiotach sektora 
wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, przy czym nadzór sprawują władze państwa 
członkowskiego. W związku z poważnymi wypadkami Komisja przedstawiła wniosek 
w sprawie podwyższenia standardów bezpieczeństwa w całej Unii, jednakże bez wpływu na 
zakres odpowiedzialności przemysłu, władz krajowych czy UE.


