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Ref.: Petiția nr. 1026/2011, adresată de Gredo Förster, de cetățenie germană, privind 
construcția unei centrale nucleare în largul mării

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că dezvoltarea câmpurilor petrolifere și a celor de gaze naturale în UE 
poate fi permisă doar dacă societățile implicate pot prezenta un plan de intervenție adecvat și 
dacă acestea dispun de suficiente resurse pentru a acoperi efectele unei eventuale catastrofe 
ecologice. Petiționarul a citit că Franța are intenția de a construi și de a exploata o centrală 
nucleară în largul mării. Acesta solicită Parlamentului European să se opună acestui plan, 
întrucât urmările în cazul unui accident nu pot fi previzibile.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

În conformitate cu articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), măsurile luate de UE în domeniul energiei „nu aduc atingere dreptului 
unui stat membru de a stabili condițiile de exploatare a propriilor resurse energetice, 
dreptului său de a alege diferite surse de energie și structurii generale a aprovizionării sale 
cu energie”. Prin urmare, este de competența statelor membre să decidă dacă să opteze pentru 
sau împotriva energiei nucleare. Orice inițiativă a Parlamentului European în temeiul 
articolului 225 din TFUE, prin care se solicită Comisiei să depună o propunere în acest 
domeniu, ar trebui să respecte aceste limite. De asemenea, o inițiativă a cetățenilor în temeiul 
articolului 11 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) trebuie să respecte 
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„limitele atribuțiilor” Comisiei.

În temeiul Tratatului Euratom ca lege specială (lex specialis), Curtea de Justiție a UE a
recunoscut legătura intrinsecă dintre protecția împotriva radiațiilor și securitatea nucleară în 
hotărârea sa pronunțată în cauza C-29/99. Pe baza acestei competențe recunoscute în 
domeniul securității nucleare (articolul 31 din Tratatul Euratom), Consiliul a adoptat Directiva 
privind siguranța nucleară1, care trebuia să fie transpusă până la 22 iulie 2011. Aceasta se 
sprijină în principal pe introducerea, în cadrul legislației comunitare, a principiilor 
recunoscute privind securitatea nucleară ale principalelor instrumente internaționale 
disponibile, și anume Convenția privind securitatea nucleară și elementele fundamentale de 
securitate dezvoltate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Directiva 
privind deșeurile nucleare2 a fost adoptată la 19 iulie 2011, pe același temei juridic. Ambele 
directive fac parte din seturi speciale de norme care reglementează într-un mod mai detaliat 
un aspect specific al protecției împotriva radiațiilor sub umbrela Directivei privind normele de 
securitate de bază3.

Pe de altă parte, acest lucru nu schimbă distribuția de bază a competențelor între statele 
membre și Uniunea Europeană/Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în conformitate 
cu care Comisia Europeană nu este în măsură să autorizeze centrale nucleare în statele 
membre sau să decidă cu privire la durata de viață a acestora. Statele membre sunt cele care 
trebuie să stabilească și să mențină un cadru național legislativ, de reglementare și 
organizatoric pentru siguranța nucleară (a se vedea articolul 4 din Directiva privind siguranța 
nucleară). În acest cadru, statele membre trebuie să stabilească și să mențină o autoritate 
independentă de reglementare în domeniul siguranței nucleare care să aibă competențe și 
resurse pentru adoptarea unor măsuri de aplicare cu caracter normativ, inclusiv suspendarea 
funcționării instalațiilor nucleare [articolul 5 alineatul (3) litera (d)].

În cazul în care se realizează proiecte de construcție a unor centrale nucleare în largul mării 
(în apele teritoriale ale unui stat membru, și anume la o distanță de 12 mile marine, astfel cum 
este definit la articolul 2 și următoarele din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului 
mării4, la care toate statele membre ale UE și Uniunea Europeană sunt părți contractante), 
operatorul centralei nucleare și autoritatea de reglementare a statului membru ar trebui să 
asigure siguranța nucleară în conformitate cu aceste competențe, la fel cum procedează în 
cazul centralelor nucleare convenționale de pe uscat. De asemenea, Franța și toate statele 
membre care sunt părți contractante la Convenția privind protecția mediului marin al 
Atlanticului de Nord-Est (Convenția OSPAR5), precum și la Convenția privind prevenirea 
poluării marine prin operațiuni de descărcare efectuate de nave și aeronave6, ar trebui să 

                                               
1 Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru 
securitatea nucleară a instalațiilor nucleare, JO L 172, 2.7.2009, p. 18-22.
2 Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și 
în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, JO L 199, 2.8.2011, p. 48-56.
3 Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind 
protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante, JO L 159, 
29.6.1996, p. 1.
4 http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm.
5 http://www.ospar.org/.
6 http://sedac.ciesin.org/entri/texts/marine.pollution.dumping.ships.aircraft.1972.html.
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respecte obligațiile internaționale de a proteja mediul marin în conformitate cu aceste 
convenții.

Activitățile din industria petrolieră și a gazelor naturale offshore, menționate și de petiționar, 
sunt reglementate parțial de legislația actuală a UE, de exemplu de Directiva 94/22/CE1, 
Directiva 85/337/CEE („Directiva EIA”)2 și Directiva 92/91/CE3. În scopul de a consolida în 
continuare dispozițiile actuale de securitate și de mediu în toate țările UE, Comisia Europeană 
a prezentat, în luna octombrie 2011, o propunere de regulament al UE specific sectorului4. Pe 
baza bunelor practici internaționale pentru securitatea offshore, regulamentul introduce 
politici orientate de prevenire a accidentelor grave, de răspuns și de răspundere față de mediu, 
care sunt menite să contracareze riscurile pentru fiecare caz specific în loc să se bazeze pe 
conformitatea mecanică cu proceduri standard detaliate. În cazul în care este adoptat de 
Consiliu și de Parlamentul European, regulamentul ar obliga companiile offshore de petrol și 
gaze naturale să pregătească în prealabil un raport privind accidentele majore care să includă 
o evaluare a riscurilor de securitate și de mediu și un plan de urgență specific instalațiilor. De 
asemenea, acesta ar intensifica răspunsul transfrontalier de urgență, participarea publică și ar 
extinde răspunderea operatorilor pentru daunele aduse mediului în ceea ce privește calitatea 
apei de la apele teritoriale la apele marine din zonele economice exclusive ale statelor 
membre ale UE.

Concluzie

Securitatea nucleară are cea mai mare prioritate pentru Comisia Europeană.

Comisia consideră că, în temeiul cadrului juridic existent pe care îl respectă în calitate de 
gardian al tratatelor, transferarea completă a deciziilor privind politica energetică 
(reglementată de TFUE) sau a deciziilor privind politica în materie de energie nucleară 
(reglementată de Tratatul Euratom) de la nivelul statelor membre la nivelul Uniunii Europene 
nu are, în acest stadiu, o șansă reală de succes. Cadrul juridic existent privind securitatea 
nucleară conferă responsabilitatea statelor membre și autorităților naționale de reglementare, 
care trebuie să asigure respectarea obligațiilor europene (și internaționale). Cu toate acestea, 
se va concluziona cu privire la o eventuală revizuire a cadrului european privind securitatea 
nucleară odată ce se vor cunoaște rezultatele finale ale testelor de rezistență, în special ale 
evaluărilor inter pares.

Responsabilitatea de a preveni și de a răspunde la accidentele în domeniul activităților 
petroliere și gaziere offshore revine industriei offshore în cauză, sub supravegherea statelor 
membre. Comisia a prezentat o propunere de a spori standardele de securitate referitoare la 
accidentele grave pe tot teritoriul Uniunii, fără a modifica, totuși, responsabilitățile industriei, 

                                               
1 Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și 
folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor.
2 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului.
3 Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind cerințele minime de îmbunătățire a protecției 
securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj.
4 COM(2011)0688 final, Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța 
activităților petroliere și gaziere offshore de prospectare, explorare și producție.
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ale autorităților naționale sau ale UE.


