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Tárgy: Reinhard Uhrig német állampolgár által a „Friends of the Earth Austria” 
nevében benyújtott 1042/2011. számú, körülbelül 98 500 aláírást tartalmazó 
petíció az atomenergia alkalmazásának világszintű, azonnal megkezdendő 
fokozatos megszüntetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a régebbi és a közelmúltban történt atomkatasztrófákra utalva azt állítja, 
hogy az atomenergia nem biztonságos, és soha nem is válhat azzá. Továbbá állítása szerint az 
európai lakosság többsége ellenzi a nukleáris energia használatát. A petíció benyújtója néhány 
nagyon veszélyes európai atomerőmű haladéktalan bezárására szólít fel. Úgy véli továbbá, 
hogy az elöregedett erőművek működési idejét többé nem szabad mesterségesen 
meghosszabbítani, és nem szabad új erőműveket építeni. A petíció benyújtója jogilag kötelező 
érvényű terveket sürget annak érdekében, hogy 2020-ig valamennyi atomerőművet zárják be, 
megszűnjön az atomenergia-ágazat támogatása, és a megújuló energiaforrások és az 
energiahatékonyság fenntarthatóbb támogatásban részesüljenek. Ezáltal 2025–2030-ig 
lehetővé válna az atomenergia és a szénalapú energia használatának fokozatos megszüntetése. 
A petíció benyújtója az ügy felkarolására kéri az Európai Parlamentet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.
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A Bizottság észrevételei 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 194. cikkének (2) bekezdése 
értelmében az EU által tett energiaügyi intézkedések „nem befolyásolhatják a tagállamok 
jogát az energiaforrások kiaknázására vonatkozó feltételek meghatározására, továbbá nem 
befolyásolhatják a tagállamok különböző energiaforrások közötti választását és 
energiaellátásuk általános szerkezetét.” Ezért a tagállamok határozhatnak arról, hogy az 
atomenergia mellett vagy ellen teszik-e le voksukat, beleértve az új létesítmények építését, a 
meglévők működési idejének meghosszabbítását vagy a leszerelésüket is.

Az EUMSZ 225. cikke szerinti – a Bizottságot e területen javaslat előterjesztésére felkérő –
európai parlamenti kezdeményezésnek tiszteletben kell tartania ezt a korlátozást. Az Európai 
Unióról szóló szerződés (EUSZ) 11. cikkének (4) bekezdése szerinti polgári kezdeményezés 
szintén az Európai Bizottság „hatáskörén belüli” területekre korlátozódik.

Az Euratom-Szerződés mint lex specialis alapján az Európai Bíróság a C-29/99. sz. ügyben 
hozott ítéletében elismerte a sugárvédelem és a nukleáris biztonság közötti szoros kapcsolatot. 
A nukleáris biztonság terén elismert e hatáskörre alapozva (az Euratom-Szerződés 31. cikke) 
a Tanács elfogadta a nukleáris biztonságról szóló irányelvet1, amelyet 2011. július 22-ig 
kellett átültetni. Ez az irányelv elsősorban a rendelkezésre álló főbb nemzetközi eszközök –
nevezetesen a nukleáris biztonságról szóló egyezmény és a Nemzetközi Atomenergia-
ügynökség (NAÜ) által kidolgozott biztonsági alapelvek – nukleáris biztonságra vonatkozó 
elismert elveinek közösségi jogszabályokban való rögzítésére támaszkodik. A nukleáris 
hulladékokról szóló irányelvet2 2011. július 19-én, azonos jogalapon fogadták el. Mindkét 
irányelv azon különleges szabálycsomag része, amely az alapvető biztonsági előírásokról 
szóló irányelv3 égisze alatt részletesebben szabályozza a sugárvédelem egy bizonyos 
vetületét.

Ez azonban nem változtatja meg a tagállamok és az Európai Unió/Európai Atomenergia-
közösség közötti alapvető hatáskörmegosztást, amelynek értelmében az Európai Bizottság 
nem határozhat a tagállamok atomerőműveinek leszereléséről, illetve élettartamáról.

A tagállamoknak kell kialakítaniuk és fenntartaniuk a nukleáris biztonságra vonatkozó 
nemzeti jogalkotási, szabályozási és szervezeti keretet (vö.: a nukleáris biztonságról szóló 
irányelv 4. cikke). E kereten belül a tagállamoknak független szabályozó hatóságot kell 
létrehozniuk és fenntartaniuk, amelynek hatásköre és erőforrásai kiterjednek a hatósági 
végrehajtási intézkedések meghozatalára, beleértve a nukleáris létesítmény üzemeltetésének 
felfüggesztését is (az 5. cikk (3) bekezdésének d) pontja).

                                               
1

A Tanács 2009. június 25-i 2009/71/Euratom irányelve a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 
közösségi keretrendszerének létrehozásáról (HL L 172., 2009.7.2., 18–22. o.).
2

A Tanács irányelve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését 
szolgáló közösségi keret létrehozásáról (HL L 199., 2011.8.2., 48–56. o.).
3

A Tanács 1996. május 13-i 96/29/Euratom irányelve a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló 
sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról 
(HL L 159., 1996.6.29., 1–114. o.).
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A megújuló energiáról szóló 2009/28/EK irányelvvel1 az Európai Unió létrehozta a megújuló 
energia hatékony előmozdítására vonatkozó, valamennyi ágazatra kiterjedő keretet. E keret 
meghatározza az egyes tagállamokra vonatkozó jogilag kötelező erejű célokat, és biztosítja, 
hogy az Unió egészét tekintve a megújuló energia aránya 2020-ig a jelenlegi 12%-ról legalább 
20%-ra emelkedjen. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy több megújuló energiára van szükség, 
hiszen az – a közelmúltban elfogadott „2050-ig szóló energiaügyi ütemterv”2 című 
dokumentumban bemutatottak szerint – kulcsszerepet játszik az energiarendszer szén-dioxid-
mentesítésében. 

A Japánban bekövetkezett nukleáris balesetet követően a 2011. március 24–25-i Európai 
Tanács hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az Unióban a nukleáris biztonságra vonatkozó 
legmagasabb szintű előírásokat kell alkalmazni, illetve azokat folyamatosan tökéletesíteni kell 
az EU-ban, és nemzetközi szinten is elő kell mozdítani. Egyúttal arra a következtetésre jutott, 
hogy egy átfogó és átlátható kockázat- és biztonsági értékelés („stresszteszt”) alapján felül 
kell vizsgálni az Európai Unió területén található valamennyi atomerőmű biztonságát. Az 
Európai Bizottság és az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Hatóságok Csoportja 
(ENSREG) 2011. május 24-én megállapodásra jutott az említett tesztek – összehangolt 
keretbe foglalt – alkalmazási köréről és módozatairól.

A folyamatot 2011. június 1-jén indították el. A stresszteszteket engedélyesek és nemzeti 
szabályozó hatóságok közreműködésével, valamint szakértői értékelések útján végzik. Az 
Európai Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a folyamat előrehaladását, hogy EU-szerte 
biztosítsa annak egységességét és következetességét. 2012 eleje óta szakértői értékelések 
zajlanak az engedélyesek és a nemzeti szabályozók jelentéseiben foglalt megállapítások 
felmérése érdekében.

Ezenfelül az Európai Tanács megbízta az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja felül a nukleáris 
létesítmények biztonságára vonatkozó hatályos jogi és szabályozási keretet. E célból 
nyilvános konzultációt tartottak.3 Az Euratom jogi és szabályozási kerete felülvizsgálatának 
tükröznie kell az Unióban zajló stressztesztek folyamatának végleges eredményeit, továbbá 
azt a jelenlegi nemzetközi tendenciát, amely támogatja a nukleáris biztonságra vonatkozó 
nemzetközi jogi keret megszilárdítását, különös tekintettel a Nemzetközi Atomenergia-
ügynökség (NAÜ) nukleáris biztonságról szóló egyezményére.

Következtetés

A nukleáris biztonság kiemelt prioritást jelent az Európai Bizottság számára. A fentiekre 
tekintettel azonban a Bizottság véleménye szerint a hatályos jogszabályok értelmében –
amelyekhez a Szerződések őreként kötve van – a jelenlegi szakaszban nincs esély arra, hogy 
az energiapolitikát (amelyet az EUMSZ szabályoz), illetve az atomenergia-politikára 
vonatkozó határozatokat (amelyeket az Euratom-Szerződés szabályoz) a tagállamok szintjéről 
az Európai Unió szintjére helyezzék át.

                                               
1

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16–62. o.).
2

A jelentés megtalálható a következő oldalon: 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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A jövőbeli hatáskör-módosításról (beleértve az Euratom-Szerződés hatályon kívül helyezését 
is) kizárólag a tagállamok dönthetnek, mivel az mind az EUMSZ-nek, mind az Euratom-
Szerződésnek (az Euratom-Szerződés 106a. cikkével összefüggésben) az EUSZ 48. cikke 
szerinti felülvizsgálati eljárását igényelné.

A Bizottság továbbra is elkötelezett a megújuló energia alkalmazásának növelése mellett, 
továbbá biztosítja a megújuló energiáról szóló irányelv helyes végrehajtását és ezáltal azt, 
hogy a megújuló energia aránya 2020-ig legalább 20%-ra emelkedjen.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2012. december 18.

A Petíciós Bizottság 2012. október 9-i vitája során a Bizottság képviselője utalt a területen 
bekövetkezett legújabb fejleményekre, és különösen az Európai Unióban található 
atomerőművek átfogó kockázat- és biztonsági értékeléséről („ellenállóképességi próbák”) és a 
kapcsolódó tevékenységekről szóló közleményre (COM(2012)0571).
További részletek az alábbi oldalon találhatók: 
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm


