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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

18.12.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1042/2011, внесена от Reinhard Uhrig, с германско гражданство, 
от името на „Приятели на Земята“, Австрия, подкрепена от около 98 500 
подписа, относно незабавното започване на поетапното извеждане от 
употреба на ядрената енергия в световен мащаб

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на ядрените катастрофи, настъпили в миналото и 
наскоро, и заявява, че ядрената енергия не е безопасна и никога няма да бъде такава. 
Той посочва също, че по-голямата част от европейското население е против ядрената 
енергия. Вносителят призовава за незабавното затваряне на редица изключително 
опасни атомни електроцентрали в Европа. Освен това животът на остарелите атомни 
електроцентрали повече не може да бъде изкуствено удължаван и не трябва да се 
изграждат повече нови централи. Вносителят настоява за правнообвързващи планове: 
до 2020 г. да се затворят всички атомни електроцентрали; да се забранят субсидиите за 
ядрения сектор и да се осигури по-устойчиво субсидиране за възобновяеми енергийни 
източници и за енергийна ефективност. По този начин постепенното извеждане от 
употреба на ядрената енергия и на енергията, добивана от въглища, би следвало да е 
възможно до 2025—2030 г. Вносителят призовава Европейския парламент да 
предприеме съответните действия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.
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Коментари на Комисията 

Съгласно член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), мерките, предприети от ЕС в сферата на енергетиката „не засягат правото на 
дадена държава членка да определя условията за използване на енергийните си 
ресурси, да избира между различни енергийни източници и да определя общата 
структура на енергийното си снабдяване“. Следователно решението за използване или 
не на ядрена енергия, включително за изграждане на нови атомни електроцентрали, 
удължаване на експлоатацията на съществуващите централи или постепенното им 
извеждане от употреба, зависи от държавите членки.

Всяка инициатива на Европейския парламент съгласно член 225 от ДФЕС, изискваща 
от Комисията да внесе предложение в тази сфера, ще трябва да бъде съобразена с това 
ограничение. По същия начин, съгласно член 11, параграф 4 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС), дадена инициатива на гражданите ще изпита неговите 
ограничения в „рамките на признатата му компетентност“.

Съгласно Договора за Евратом в качеството му на lex specialis, Съдът на ЕС призна в 
своето решение по Дело C-29/99 взаимосвързаността между защитата от радиация и 
ядрената безопасност. Въз основа на тази призната компетентност в сферата на 
ядрената безопасност (член 31 от Договора за Евратом) Съветът прие Директивата за 
ядрената безопасност1, която трябваше да бъде транспонирана до 22 юли 2011 г. Тя се 
основава главно на включването в законодателството на Общността на признатите 
принципи за ядрена безопасност, които се съдържат в основните налични 
международни инструменти, а именно Конвенцията за ядрена безопасност и Основите 
на безопасността, разработени от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). 
На същото правно основание на 19 юли 2011 г. беше приета Директивата за ядрените 
отпадъци.2 И двете директиви са част от специален набор от правила, уреждащи по-
подробно специфичен аспект, касаещ защитата от радиация, в контекста на 
Директивата за основните стандарти за безопасност.3

Все пак това не променя основното разпределяне на компетентност между държавите 
членки и Европейския съюз/Европейската общност за атомна енергия, съгласно което 
Европейската комисия не е в позицията постепенно да изведе от употреба атомните 
електроцентрали в държавите членки или да взема решения по отношение на 
продължителността на тяхната експлоатация.

Държавите членки са тези, които трябва да създадат и поддържат законодателна, 
регулаторна и организационна рамка за ядрена безопасност (вж. член 4 от Директивата 
за ядрена безопасност). В тази рамка държавите членки трябва да създадат и поддържат 
независим регулаторен орган, който има правомощия и ресурси да изпълнява 

                                               
1 Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за 
ядрената безопасност на ядрените инсталации [OВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18—22]
2 Директива на Съвета за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на 
отработено гориво и радиоактивни отпадъци [OВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 48—56]
3 Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на 
безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение (OВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1—114).
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регулаторни действия по правоприлагане, включително спиране на експлоатацията на 
ядрена инсталация (член 5, параграф 3, буква г)).

С Директивата за енергията от възобновяеми източници (2009/28/EО)1 Европейският 
съюз въведе ефективна рамка за насърчаване на използването на енергия от 
възобновяеми източници, която обхваща всички сектори: електричество, отопление и 
транспорт. Тази рамка определя правнообвързващи цели за всяка държава членка и 
гарантира, че ЕС като цяло ще постигне увеличение на дела на енергията от 
възобновяеми източници на поне 20 % през 2020 г. в сравнение с настоящите 12 %. 
Въпреки това е ясно, че е необходима повече енергия от възобновяеми източници и че 
тя има ключова роля за постигането на енергийна система с ниски въглеродни емисии, 
както е показано в наскоро приетата „Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.“2

След ядрената катастрофа в Япония Европейският съвет от 24—25 март 2011 г. 
подчерта значението на прилагането в ЕС на най-високите стандарти за ядрена 
безопасност, които непрекъснато да бъдат подобрявани и подкрепяни в международен 
план. Съветът направи заключение, че следва да се преразгледа безопасността на 
всички атомни електроцентрали в ЕС въз основа на цялостна и прозрачна оценка на 
риска и безопасността („стрес тестове“). На 24 май 2011 г. Европейската комисия и 
Европейската група на регулаторите в областта на ядрената безопасност (ENSREG) 
постигнаха съгласие относно обхвата и методите на провеждане на тези тестове в 
контекста на координирана рамка.

Началото на процеса беше поставено на 1 юни 2011 г. Стрес тестовете се провеждат от 
лицензополучатели, от националните регулатори и посредством партньорска проверка. 
Европейската комисия следи отблизо развитието на процеса, за да гарантира неговата 
съгласуваност и последователност във всички страни от ЕС. От началото на 2012 г. са 
предприети партньорски проверки за оценка на резултатите от докладите на
лицензополучателите и националните регулатори.

Освен това Европейският съвет упълномощи Европейската комисия да направи преглед 
на съществуващата правна и регулаторна рамка за безопасността на ядрените 
инсталации. За тази цел беше проведена публична консултация.3 Прегледът на 
законодателната и регулаторна рамка на Евратом следва да отрази окончателните 
резултати от процеса на проверките със стрес тестовете на ЕС, както и настоящата 
международна тенденция в подкрепа на засилването на международния законодателен 
режим за ядрена безопасност, по-конкретно Конвенцията за ядрена безопасност на 
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Заключение

За Европейската комисия ядрената безопасност е от най-висок приоритет. Въпреки 

                                               
1 Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на 
директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО [ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16—62].
2

Докладът може да бъде намерен на адрес: http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm.
3 http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/20120229_euratom_en.htm.
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това, предвид гореизложеното, Комисията счита, че, съгласно съществуващото право, с 
което е обвързана като пазител на Договорите, прехвърлянето на енергийната политика 
(управлявана от ДФЕС) или на решенията относно ядрената енергийна политика 
(управлявана от Договора за Евратом) от държавите членки на равнището на 
Европейския съюз, на този етап няма шанс за успех.

Бъдещата промяна на компетентностите (включително отмяната на Договора за 
Евратом) остава изключително в ръцете на държавите членки, тъй като би изисквала 
процедура за преразглеждане съгласно член 48 от ДФЕС, както за ДФЕС, така и за 
Договора за Евратом (във връзка с член 106а от Договора за Евратом).

Междувременно Комисията продължава да бъде ангажирана с увеличаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и ще гарантира правилното 
прилагане на Директивата за енергия от възобновяеми източници, като по този начин 
увеличи дела на енергията от възобновяеми източници на поне 20 % през 2020 г.

4. Отговор от Комисията (Рев.), получен на 18 декември 2012 г.

По време на дебата в комисията по петиции на 9 октомври 2012 г. представителят на 
Комисията се позова на най-новото състояние на нещата в тази област по-специално на 
съобщението на Комисията относно широкообхватните оценки на риска и 
безопасността (стрес тестове) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и 
свързаните с тях дейности [COM/2012/571].
Повече подробности можете да намерите на:
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm


