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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a Cseh Köztársaságban található temelini atomerőmű két új 
reaktorral (3. és 4. blokk) való kibővítését. Az atomerőmű összes reaktora az Elbába ömlő 
Moldvába engedi a hűtővizét. A petíció benyújtója komoly környezeti következményektől 
tart, ha a 3. és 4. blokk is elkezdi a működését. Továbbá attól is tart, hogy a vízügyi 
keretirányelv célkitűzései sem teljesülnek. A petíció benyújtója vizsgálatot kér az ügyben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv1 előírja, hogy az atomerőműveket érintő 
projekteket környezeti hatásvizsgálatnak kell alávetni a kivitelezésük előtt. A 
hatásvizsgálatnak tartalmaznia kell – többek között – a jelentős káros hatások elkerülésére, 
csökkentésére és, ha lehetséges, ellensúlyozására irányuló intézkedések leírását. Az 
elemzésnek azt is taglalnia kell, hogy a projekt milyen hatással van a vízügyi keretirányelv 

                                               
1 A 97/11/EK és a 2003/35/EK irányelvekkel és a COM/2009/0378 jelentéssel módosított, a 2011/92/EU 
irányelvvel egységes szerkezetbe foglalt, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv 
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célkitűzéseinek elérésére.

A vízügyi keretirányelv1 emellett előírja, hogy a tagállamoknak meg kell akadályozniuk a 
területükön lévő összes víztest állapotromlását (4. cikk). E kötelezettség alól csak az 
irányelvben lefektetett szigorú jogi feltételek teljesülése mellett lehet felmentést kapni.

Ehhez hasonlóan, az Euratom-Szerződés 37. cikke értelmében a tagállamoknak mindennemű 
radioaktívhulladék-ártalmatlanítási tervre vonatkozóan a Bizottság rendelkezésére kell 
bocsátaniuk az általános adatokat. A Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy a radioaktív 
szennyvíz kibocsátását növelő tervek végrehajtása felelős-e és milyen mértékben felelős 
radiológiai következmények kialakulásáért egy másik tagállam vizére, talajára, és különösen a 
légterére vonatkozóan.

Emellett, az Euratom-Szerződés 41. cikkével összhangban, a Bizottságot tájékoztatni kell az 
atomiparban megvalósuló beruházási projektekről.  A Bizottság, miután megvizsgálja a 
tervezett beruházási projektet érintő valamennyi olyan szempontot, amely összefügg a 
Szerződés célkitűzéseivel, a Szerződés 43. cikkével összhangban közli véleményét.

A Bizottság úgy tudja, hogy jelenleg is folyamatban van a temelini atomerőmű új reaktorait 
érintő környezetvédelmi hatásvizsgálat. A Bizottság tudatában van annak, hogy számos 
nyilvános meghallgatást kell tartani az elkövetkező hetekben. Emellett határokon átnyúló 
konzultációk is lesznek a szomszédos országokkal, például Németországgal és Ausztriával.

Következtetések

Mivel a környezetvédelmi hatásvizsgálat jelenleg is folyamatban van, a Bizottság ebben a 
szakaszban nincs abban a helyzetben, hogy következtetéseket vonjon le. Mindazonáltal a 
Bizottság kihangsúlyozza a petíció benyújtójának azon lehetőségét, hogy aktívan részt vegyen 
a környezetvédelmi hatásvizsgálatban.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.).


