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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1403/2011 af H. W. F., tysk statsborger, om udvidelse af 
atomkraftværket i Temelin i Tjekkiet

1. Sammendrag

Andrageren gør indsigelse mod udvidelsen af atomkraftværket i Temelin i Tjekkiet med to 
nye reaktorer (blok 3 og 4). Alle reaktorer på dette værk leder deres kølevand ud i Moldau, 
der munder ud i Elben. Andrageren frygter for alvorlige konsekvenser for miljøet, når blok 3 
og 4 sættes i gang. Han er endvidere nervøs for, at målsætningerne i vandrammedirektivet 
ikke vil kunne opfyldes. Andrageren anmoder om en undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012:

"Direktivet om vurdering af virkninger på miljøet (VVM)1 kræver, at der før gennemførelsen 
af projekter vedrørende atomkraftværker skal gennemføres en vurdering af virkningerne på 
miljøet. Vurderingen skal bl.a. omfatte en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med 
henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere væsentlige skadelige virkninger. 
Denne analyse skal også omfatte projektets formodede indflydelse på opfyldelsen af 
vandrammedirektivets målsætninger.

                                               
1 Direktiv 85/337/EØF som ændret ved direktiv 97/11/EF, direktiv 2003/35/EF og COM(2009)0378 kodificeret 
ved direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet.
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Desuden kræver vandrammedirektivet1, at medlemsstaterne forebygger en forringelse af 
tilstanden i alle deres vandområder (artikel 4). Undtagelser fra dette krav forudsætter, at de 
strenge juridiske betingelser, der er fastsat i direktivet, overholdes.

Ligeledes skal medlemsstaterne i henhold til artikel 37 i Euratomtraktaten forsyne 
Kommissionen med alle almindelige oplysninger vedrørende planer om bortskaffelse af 
radioaktivt spild i enhver form. Kommissionen afgiver udtalelser om, hvorvidt og i hvilken 
udstrækning gennemførelsen af planer, der medfører udslip af radioaktive stoffer, vil få 
radiologiske følger for vand, jord og luft, navnlig i andre medlemsstater.

Desuden skal der i henhold til artikel 41 i Euratomtraktaten gives meddelelse til 
Kommissionen om investeringsprojekter i atomindustrien. Kommissionen skal efter at have 
behandlet alle sider af investeringsprojekterne, der har forbindelse med traktatens formål, 
redegøre for sine synspunkter i henhold til traktatens artikel 43.

Kommissionen er af den opfattelse, at VVM-processen er i gang med hensyn til de nye 
reaktorer ved atomkraftværket i Temelin. Det er Kommissionen bekendt, at der vil blive 
afholdt flere offentlige høringer i de kommende uger. Der vil også blive afholde høringer på 
tværs af grænserne med nabolande som f.eks. Tyskland og Østrig.

Konklusioner

Da VVM-processen er i gang, kan Kommissionen ikke på nuværende tidspunkt drage nogen 
konklusion. Kommissionen vil ikke desto mindre gerne gøre opmærksom på de muligheder, 
andrageren har for at deltage aktivt i VVM-processen."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EUT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73).


