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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1403/2011, внесена от H. W. F., с германско гражданство, относно 
разширяването на АЕЦ „Темелин“, Чешка република

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се противопоставя на разширяването на АЕЦ „Темелин“, 
Чешка република, към която ще бъдат добавени два нови реактора (блокове 3 и 4). 
Всички реактори на тази централа изхвърлят водите си за охлаждане във Вълтава, 
която се влива в Елба. Вносителят на петицията се опасява, че ще бъдат нанесени тежки 
вреди на околната среда, когато блокове 3 и 4 влязат в експлоатация. Той се опасява 
също така, че целите на Рамковата директива за водите няма да бъдат постигнати. 
Вносителят на петицията отправя искане за разследване на случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 април 2012 г.  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда1 изисква 
проектите, свързани с атомни централи, да бъдат подложени на оценка на 
въздействието им върху околната среда, преди да бъдат реализирани. Оценката 
съдържа, наред с другото, описание на предвидените мерки, чиято цел е да се избегне, 
ограничи и по възможност коригира значителното неблагоприятно въздействие. Този 

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО, изменена с директиви 97/11/ЕО и 2003/35/ЕО и COM(2009)0378, кодифицирани 
с Директива 2011/92/ЕО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда.
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анализ следва да включва също вероятните последици от проекта за постигането на 
целите на Рамковата директива за водите.

Освен това Рамковата директива за водите1 изисква държавите членки да предпазват 
състоянието на всички повърхностни водни обекти от влошаване (член 4). 
Освобождаването от това изискване е възможно единствено ако са изпълнени 
предвидените в директивата строги правни условия.

Също така, съгласно член 37 от Договора за създаване на Европейската общност за 
атомна енергия, всяка държава членка е длъжна да предоставя на Комисията общи 
данни, които се отнасят до всеки план за изхвърляне на радиоактивни отпадъци под 
каквато и да е форма. Комисията предоставя своето становище относно това, дали и в 
каква степен осъществяването на всеки план, който води до отделяне на радиоактивни 
отпадъчни флуиди, може да предизвика радиоактивно замърсяване на водата, почвата и 
въздушното пространство на друга държава членка.

В допълнение към това, в съответствие с член 41 от Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна енергия инвестиционните проекти в рамките на 
ядрената промишленост трябва да се съобщават на Комисията. Комисията, след като 
разгледа всички аспекти на инвестиционните проекти, свързани с целите на Договора, 
съобщава становището си в съответствие с член 43 от Договора.

Доколкото Комисията е запозната със случая, процесът на извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда все още не е приключил за новите реактори в АЕЦ 
„Темелин“. На Комисията е известно, че през идните седмици ще се проведат няколко 
публични изслушвания. Ще се извършат и трансгранични консултации със съседни 
страни, напр. Германия и Австрия.

Заключения

Тъй като процесът на изготвяне на оценката на въздействието върху околната среда 
продължава, на този етап Комисията не е в състояние да направи заключения. При все 
това Комисията би искала да подчертае възможностите, с които вносителят на 
петицията разполага, за да участва активно в процеса на изготвяне на оценката на 
въздействието върху околната среда.

                                               
1 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за 
установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 
22.12.2000 г., стр. 1—73).


