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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1042/2011, którą złożył Reinhard Uhrig (Niemcy) w imieniu 
Przyjaciół Ziemi – Austria, z 98 500 podpisami, w sprawie natychmiastowego 
zainicjowania procesu stopniowego odchodzenia od energii jądrowej na 
całym świecie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do katastrof jądrowych, które wydarzyły się w przeszłości 
i w ostatnim czasie, i stwierdza, że energia jądrowa nie jest i nigdy nie będzie bezpieczna. 
Oświadcza on też, że większość ludności Europy jest przeciwna energii jądrowej. Składający 
petycję wzywa do natychmiastowego zamknięcia kilku bardzo niebezpiecznych elektrowni 
jądrowych w Europie. Ponadto nie można już sztucznie przedłużać działania przestarzałych 
elektrowni jądrowych, nie należy też więcej budować nowych elektrowni. Składający petycję 
opowiada się za przyjęciem prawnie wiążących planów dotyczących: zamknięcia wszystkich 
elektrowni jądrowych do 2020 r., zniesienia dotacji na rzecz sektora nuklearnego, a także 
zapewnienia bardziej zrównoważonego dotowania odnawialnych źródeł energii 
i efektywności energetycznej. W ten sposób możliwe jest stopniowe odejście od energii 
jądrowej i energii węglowej do 2025–2030 r. Składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie odpowiednich działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.
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Uwagi Komisji 

Zgodnie z art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) środki 
przedsięwzięte przez UE w dziedzinie energetyki nie naruszają „prawa państwa 
członkowskiego do określania warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, 
wyboru między różnymi źródłami energii i ogólnej struktury jego zaopatrzenia w energię”. 
W związku z tym to do kompetencji państw członkowskich należy podjęcie decyzji 
dotyczącej poparcia energii jądrowej lub sprzeciwu wobec niej, w tym także decyzji w 
zakresie nowych projektów budowlanych, przedłużenia eksploatacji istniejących obiektów lub 
ich zamykania.

Jakakolwiek inicjatywa Parlamentu Europejskiego przewidziana w art. 225 TFUE dotycząca 
żądania przedłożenia przez Komisję propozycji w tym zakresie musiałaby uwzględnić to 
ograniczenie. Podobnie inicjatywa obywatelska przewidziana w art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej napotkałaby ograniczenie „w ramach jej uprawnień”.

Zgodnie z Traktatem EURATOM jako lex specialis Trybunał Sprawiedliwości UE uznał w 
swoim orzeczeniu w sprawie C-29/99, że istnieje nieodłączne powiązanie pomiędzy ochroną 
przed promieniowaniem a bezpieczeństwem jądrowym. W oparciu o przyznane kompetencje 
w zakresie bezpieczeństwa jądrowego (art. 31 Traktatu EURATOM) Rada przyjęła dyrektywę 
o bezpieczeństwie jądrowym1, która miała zostać przetransponowana do dnia 22 lipca 2011 r. 
Na mocy przedmiotowej dyrektywy w prawodawstwie wspólnotowym zapisane są przede 
wszystkim powszechnie uznawane zasady bezpieczeństwa jądrowego wynikające 
z najważniejszych dostępnych instrumentów międzynarodowych, czyli z Konwencji 
bezpieczeństwa jądrowego oraz z podstawowych zasad bezpieczeństwa opracowanych przez 
Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. W oparciu o tę samą podstawę prawną dnia 
19 lipca 2011 r. przyjęto dyrektywę w sprawie odpadów promieniotwórczych2. Obie 
dyrektywy są częścią specjalnego zbioru przepisów szczegółowo regulujących wybrany 
aspekt ochrony przed promieniowaniem w oparciu o dyrektywę w sprawie podstawowych 
norm bezpieczeństwa3.

Jednakże nie ma to wpływu na podstawowy podział kompetencji między państwa 
członkowskie i Unię Europejską/Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, zgodnie z którym 
Komisja Europejska nie może wydawać decyzji w zakresie zamykania elektrowni jądrowych 
w państwach członkowskich ani decydować o okresie ich eksploatacji.

To państwa członkowskie ustanawiają i utrzymują krajowe ramy ustawodawcze, regulacyjne 
i organizacyjne bezpieczeństwa jądrowego (por. art. 4 dyrektywy o bezpieczeństwie 
jądrowym). W tym kontekście państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia 
i utrzymania niezależnego organu regulacyjnego oraz zapewnienia mu uprawnień oraz 

                                               
1

Dyrektywa Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy 
bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych [Dz.U. L 172 z 2.7.2009, s. 18–22].
2

Dyrektywa Rady ustanawiająca ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego 
gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi [Dz.U. L 199 z 2.8.2011, 
s. 48–56].
3

Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa 
w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi 
z promieniowania jonizującego [Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1–114].
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zasobów niezbędnych do przeprowadzania działań na rzecz egzekwowania przepisów, w tym 
zawieszenia eksploatacji obiektu jądrowego (art. 5 ust. 3 lit. d)).

Na mocy dyrektywy 2009/28/WE w sprawie odnawialnych źródeł energii1 Unia Europejska 
ustanowiła skuteczne ramy służące promowaniu odnawialnych źródeł energii we wszystkich 
sektorach: elektryczności, ogrzewania i transportu. Ramy te wyznaczają prawnie wiążące dla 
każdego państwa członkowskiego cele oraz zapewniają, że do 2020 r. pozyskanie energii ze 
źródeł odnawialnych w całej UE wzrośnie z obecnych 12% do 20%. Nadal jednak jest jasne, 
że zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych jest jeszcze większe i że energia ta 
odgrywa kluczową rolę w procesie obniżenia emisyjności w systemie energetycznym, co 
wskazano w przyjętym ostatnio planie działania w dziedzinie energii do roku 20502. 

Po katastrofie nuklearnej w Japonii na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24–25 marca 
2011 r. podkreślono znaczenie konieczności wdrażania i ciągłego doskonalenia najwyższych 
standardów bezpieczeństwa nuklearnego w UE, a także promowania ich na arenie 
międzynarodowej. Stwierdzono, że należy dokonać przeglądu bezpieczeństwa unijnych 
obiektów jądrowych na podstawie kompleksowych i przejrzystych ocen ryzyka i 
bezpieczeństwa („testów wytrzymałościowych”). Komisja Europejska i Europejska Grupa 
Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego doszły w dniu 24 maja 2011 r. do 
porozumienia w sprawie warunków i szczegółowych ustaleń dotyczących tych testów w 
ramach skoordynowanego programu.

Procedurę zaczęto stosować dnia 1 czerwca 2011 r. Testy wytrzymałościowe są 
przeprowadzane przez licencjonowane instytucje, krajowe organy regulacyjne i poprzez 
wzajemną ocenę. Komisja Europejska uważnie nadzoruje rozwój procesu w celu zapewnienia 
jego spójności i integralności w całej UE. Od początku roku 2012 przeprowadzane są 
wzajemne oceny w celu oszacowania wyników sprawozdań licencjonowanych instytucji i 
krajowych organów regulacyjnych.

Ponadto Rada Europejska upoważniła Komisję Europejską do dokonania przeglądu 
istniejących ram prawnych i regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa obiektów jądrowych. 
W związku z tym w 2010 r. Komisja przeprowadziła konsultacje społeczne3. Przegląd ram 
prawnych i regulacyjnych Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej powinien 
odzwierciedlać wyniki testów wytrzymałościowych oraz obecną międzynarodową tendencję 
do popierania wzmocnienia systemu prawnego w zakresie międzynarodowego 
bezpieczeństwa jądrowego, zwłaszcza Konwencji bezpieczeństwa jądrowego 
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Wnioski

Bezpieczeństwo jądrowe stanowi dla Komisji Europejskiej najwyższy priorytet. W świetle 

                                               
1

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 
2003/30/WE [Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16–62].
2

Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej:  
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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powyższych informacji Komisja wyraża jednak stanowisko, że w obecnych ramach 
prawnych, do których stosowania jest zobowiązana jako strażnik Traktatów, przeniesienie 
wszystkich decyzji w zakresie polityki energetycznej (regulowanej przez TFUE) czy też 
w zakresie polityki dotyczącej energetyki jądrowej (regulowanej przez Traktat EURATOM) 
ze szczebla państw członkowskich na szczebel Unii Europejskiej nie ma na tym etapie 
realnych szans na powodzenie.

Przyszła zmiana kompetencji (w tym także zniesienie Traktatu EURATOM) leży wyłącznie w 
gestii państw członkowskich, ponieważ wymagałaby ona zgodnie z art. 48 TUE procedury 
zmiany zarówno TFUE, jak i Traktatu EURATOM (w połączeniu z art. 106a Traktatu 
EURATOM).

W międzyczasie Komisja pozostaje zaangażowana w zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii i dba o prawidłowe wdrażanie dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii, co z kolei zwiększy ich wykorzystanie do 20% do roku 2020.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 18 grudnia 2012 r.

W czasie debaty przeprowadzonej w Komisji Petycji w dniu 9 października 2012 r. 
przedstawiciel Komisji Europejskiej odniósł się do ostatnich wydarzeń w omawianym 
obszarze, a szczególnie do komunikatu dotyczącego kompleksowych ocen ryzyka i 
bezpieczeństwa („testów wytrzymałościowych”) elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej 
oraz działań powiązanych [COM(2012)0571].
Więcej szczegółów na stronie: http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm


