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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1403/2011, którą złożył H.W.F. (Niemcy) w sprawie rozbudowy 
elektrowni jądrowej w pobliżu miasta Temelin w Czechach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się rozbudowie elektrowni jądrowej w pobliżu miasta Temelin 
(Czechy), gdzie planowane jest dodanie dwóch reaktorów (bloków 3 i 4). Wody chłodzące ze 
wszystkich reaktorów wspomnianej elektrowni zrzucane są do Wełtawy, która następnie 
wpada do Łaby. Składający petycję obawia się, że uruchomienie bloków 3 i 4 spowoduje 
poważne skutki dla środowiska. Wyraża on także obawę, że nie zostaną osiągnięte cele 
ramowej dyrektywy wodnej. Zwraca się on w związku z tym o zbadanie tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko1 wymaga, aby projekty dotyczące 
elektrowni jądrowych – przed ich realizacją –podlegały ocenie oddziaływania na środowisko. 
Ocena powinna zawierać, między innymi, opis środków przewidzianych w celu zapobiegania 
i ograniczania niepożądanych skutków oraz – o ile to możliwe – przeciwdziałania im. Ta 
analiza powinna również obejmować prawdopodobne skutki projektu dla realizacji celów 
ramowej dyrektywy wodnej.

                                               
1 (85/337/EWG) zmieniona dyrektywami 97/11/WE, 2003/35/WE i COM/2009/0378 ujednolicona dyrektywą 
2011/92/EU w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko.
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Ponadto, ramowa dyrektywa wodna1 wymaga, aby państwa członkowskie zapobiegały 
pogarszaniu się stanu wszystkich części wód powierzchniowych (art. 4). Wyjątki od tego 
wymogu są możliwe jedynie po spełnieniu ścisłych warunków prawnych określonych w 
dyrektywie.

Podobnie – zgodnie z art. 37 traktatu Euratom – państwo członkowskie jest zobowiązane do 
udostępnienia Komisji ogólnych danych dotyczących każdego planu składowania odpadów 
radioaktywnych w dowolnej formie. Komisja wydaje opinię na temat tego, czy i w jakim 
stopniu realizacja planów powodujących uwolnienie ścieków radioaktywnych może mieć 
konsekwencje radiologiczne dla wody, gruntów i przestrzeni powietrznej, w szczególności 
innego państwa członkowskiego.

Ponadto zgodnie z art. 41 traktatu Euratom projekty inwestycyjne w przemyśle jądrowym 
muszą być zgłaszane Komisji. Komisja po ocenie wszystkich aspektów projektów 
inwestycyjnych związanych z celami traktatu wydaje opinię zgodnie z art. 43 traktatu.

Z informacji posiadanych przez Komisję wynika, że proces oceny oddziaływania na 
środowisko dotyczący nowych reaktorów w elektrowni jądrowej w pobliżu miasta Temelin 
jeszcze się nie zakończył. Komisja posiada informacje, że w nadchodzących tygodniach ma 
się odbyć szereg wysłuchań publicznych. Z krajami sąsiadującymi, tj. Niemcami i Austrią, 
przeprowadzone zostaną również transgraniczne konsultacje.

Wnioski

Proces oceny oddziaływania na środowisko jest w toku, dlatego na tym etapie Komisja nie 
jest w stanie wyciągnąć żadnych wniosków. Komisja chciałaby jednak podkreślić możliwości 
aktywnego udziału w procesie oceny oddziaływania na środowisko, jakie zapewniono 
składającemu petycję.

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73).


