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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 1403/2011, adresată de H .W. F., de cetățenie germană, privind 
extinderea centralei nucleare situate în apropiere de Temelin, în Republica 
Cehă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se opune extinderii centralei nucleare situate în apropiere de Temelin, în 
Republica Cehă, la care urmează să fie adăugate două reactoare (blocurile 3 și 4). Toate 
reactoarele acestei centrale deversează apa de răcire în râul Vltava care se varsă în Elba. 
Petiționarul se teme că blocurile 3 și 4 vor avea consecințe grave pentru mediu după ce vor fi 
puse în funcțiune. De asemenea, acesta se teme că obiectivele Directivei-cadru privind apa nu 
vor fi atinse. Petiționarul solicită efectuarea unei anchete.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Directiva privind evaluarea impactului de mediu (EIM)1 prevede că proiectele referitoare la 
centralele nucleare trebuie să facă obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului, înainte 
de a fi realizate. Evaluarea trebuie să conțină, printre altele, o descriere a măsurilor avute în 
vedere pentru a evita, reduce și, dacă este posibil, a remedia efectele adverse importante. 
Această analiză ar trebui, de asemenea, să includă efectele probabile ale proiectului asupra 
obiectivelor directivei-cadru privind apa.

                                               
1 (85/337/CEE), modificată de Directivele 97/11/CE, 2003/35/CE și COM/2009/0378 codificată de Directiva 
2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
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În plus, directiva-cadru privind apa1 solicită ca statele membre să prevină deteriorarea 
statutului tuturor corpurilor lor de apă (articolul 4). Sunt posibile excepții de la această cerință 
doar dacă se îndeplinesc cerințele juridice stricte prevăzute de directivă.

În mod similar, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom, un stat membru trebuie 
să furnizeze Comisiei date generale legate de toate planurile privind eliminarea deșeurilor 
radioactive sub orice formă. Comisia furnizează avize cu privire la eventualitatea și măsura în 
care aplicarea planurilor care duc la deversarea unor efluenți radioactivi poate avea consecințe 
radiologice asupra apei, solului sau aerului unui alt stat membru, în special.

În plus, în conformitate cu articolul 41 din Tratatul Euratom, proiectele de investiții din 
industria nucleară trebuie să fie comunicate Comisiei. Comisia, după examinarea tuturor 
aspectelor proiectelor de investiții legate de obiectivele tratatului, emite un punct de vedere în 
conformitate cu articolul 43 al tratatului.

După cunoștința Comisiei, procesul de EIM pentru noile reactoare ale centralei nucleare de la 
Temelin este în curs de desfășurare. Comisia este conștientă de faptul că vor avea loc câteva 
audieri publice în următoarele săptămâni. Vor exista, de asemenea, consultări transfrontaliere 
cu țările învecinate, mai exact cu Germania și Austria.

Concluzii

Având în vedere faptul că procesul de EIM este în curs, Comisia nu poate trage nicio 
concluzie în acest stadiu. Comisia ar dori totuși să sublinieze posibilitățile oferite 
petiționarului de a participa activ la procesul de EIM.

                                               
1 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73).


