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Betreft: Verzoekschrift 1403, ingediend door H. W. F. (Duitse nationaliteit), over 
uitbreiding van de kerncentrale bij Temelin in de Tsjechische Republiek

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant tekent bezwaar aan tegen de uitbreiding van de kerncentrale bij Temelin in de 
Tsjechische Republiek met twee reactoren (blokken 3 en 4). Alle reactoren van deze centrale 
lozen hun koelwater in de Moldau die uitmondt in de Elbe. Rekwestrant vreest voor ernstige 
gevolgen voor het milieu wanneer de blokken 3 en 4 in bedrijf komen. Hij vreest voorts dat de 
doelstellingen van de kaderrichtlijn water niet zullen worden gehaald. Rekwestrant verzoekt 
om een onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

De MEB-richtlijn (milieueffectbeoordeling)1 bepaalt dat projecten voor kerncentrales aan een 
milieueffectbeoordeling moeten worden onderworpen, voordat zij kunnen worden uitgevoerd. 
Een van de punten van de beoordeling is een beschrijving van de maatregelen die gepland 
worden om aanzienlijke nadelige effecten te vermijden, te beperken en zo mogelijk te 
verhelpen. In deze analyse moet ook worden aangegeven welke gevolgen het project naar 
verwachting zal hebben voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de kaderrichtlijn 

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG als gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG en 2003/35/EG en COM(2009)0378 als 
gecodificeerd bij Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten.
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water.

Bovendien verplicht de kaderrichtlijn water de lidstaten ertoe om achteruitgang van de 
toestand van alle oppervlaktelichamen te voorkomen (artikel 4). Uitzonderingen op dit 
voorschrift zijn alleen mogelijk als wordt voldaan aan de strenge wettelijke voorwaarden die 
in de richtlijn worden gesteld.

Evenzo moet een lidstaat op grond van artikel 37 van het Euratom-Verdrag de Commissie 
algemene gegevens verstrekken over zijn plannen voor de verwijdering van het radioactieve 
afval, in welke vorm ook. De Commissie brengt advies uit over de vraag of en in hoeverre de 
uitvoering van plannen die aanleiding geven tot radioactieve lozingen, in radiologisch opzicht 
gevolgen kan hebben voor water, bodem en lucht, met name in een andere lidstaat.

Daarnaast moeten overeenkomstig artikel 41 van het Euratom-Verdrag de 
investeringsprojecten in de sector kernenergie aan de Commissie worden meegedeeld. Na 
toetsing van alle aspecten van de investeringsprojecten aan de doelstellingen van het Verdrag, 
maakt de Commissie overeenkomstig artikel 43 van het Verdrag haar standpunt kenbaar.

De Commissie heeft begrepen dat de MEB-procedure voor de nieuwe reactoren van de 
kerncentrale bij Temelin aan de gang is. Het is de Commissie bekend dat er de komende 
weken diverse openbare hoorzittingen zullen plaatsvinden. Ook komt er grensoverschrijdend 
overleg met de buurlanden Duitsland en Oostenrijk.

Conclusies

Aangezien de MEB-procedure nog gaande is, kan de Commissie op dit moment nog geen 
conclusies trekken. De Commissie wil indiener evenwel nadrukkelijk wijzen op de hem 
geboden mogelijkheden om actief aan het MEB-proces deel te nemen.


