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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1042/2011, adresată de Reinhard Uhrig, de cetățenie germană, în 
numele „Friends of the Earth Austria”, însoțită de aproximativ 98 500 de 
semnături, privind eliminarea graduală a energiei nucleare până la dispariția 
completă a acesteia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la accidentele nucleare care au avut loc în trecut sau recent și susține 
că energia nucleară nu este și nu va putea fi sigură niciodată. El mai susține că majoritatea 
cetățenilor europeni se opun folosirii energiei nucleare. Petiționarul solicită închiderea 
imediată a câtorva centrale nucleare din Europa cu un grad de periculozitate extrem de ridicat. 
În plus, el susține că durata de viață a centralelor învechite nu mai trebuie prelungită artificial 
și nu mai trebuie să se construiască alte centrale noi. Petiționarul pledează în favoarea unor 
proiecte obligatorii în vederea închiderii tuturor centralelor nucleare până în 2020, acordării 
de subvenții pentru atenuarea efectelor eliminării sectorului nuclear, acordării de subvenții 
durabile pentru surse de energie regenerabile și pentru eficiență energetică. Astfel ar fi 
posibilă eliminarea graduală a energiei nucleare și a energiei bazate pe cărbune până la 
dispariția completă a acesteia până în 2025-2030. Petiționarul solicită Parlamentului European 
să se implice în aceste demersuri.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012
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Observațiile Comisiei

În conformitate cu articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), măsurile luate de UE în domeniul energiei „nu aduc atingere dreptului 
unui stat membru de a stabili condițiile de exploatare a propriilor resurse energetice, dreptului 
său de a alege diferite surse de energie și structurii generale a aprovizionării sale cu energie”. 
Prin urmare, fiecare stat membru decide dacă să opteze pentru sau împotriva energiei 
nucleare, inclusiv pentru clădiri noi, pentru prelungirea duratei de funcționare și pentru 
retragerea treptată.

Orice inițiativă a Parlamentului European în temeiul articolului 225 din TFUE, prin care se 
solicită Comisiei să depună o propunere în acest domeniu, ar trebui să respecte aceste limite. 
De asemenea, o inițiativă a cetățenilor în temeiul articolului 11 alineatul (4) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) trebuie să respecte „limitele atribuțiilor” Comisiei.

În temeiul Tratatului Euratom ca lege specială (lex specialis), Curtea de Justiție a UE a 
recunoscut legătura intrinsecă dintre protecția împotriva radiațiilor și securitatea nucleară în 
hotărârea sa pronunțată în cauza C-29/99. Pe baza acestei competențe recunoscute în 
domeniul securității nucleare (articolul 31 din Tratatul Euratom), Consiliul a adoptat Directiva 
privind siguranța nucleară1, care trebuia să fie transpusă până la 22 iulie 2011. Aceasta se 
sprijină în principal pe introducerea, în cadrul legislației comunitare, a principiilor 
recunoscute privind securitatea nucleară ale principalelor instrumente internaționale 
disponibile, și anume Convenția privind securitatea nucleară și elementele fundamentale de 
securitate dezvoltate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Directiva 
privind deșeurile nucleare a fost adoptată la 19 iulie 20112 pe același temei juridic. Ambele 
directive fac parte din seturi speciale de norme care reglementează într-un mod mai detaliat 
un aspect specific al protecției împotriva radiațiilor sub umbrela Directivei privind normele de 
securitate de bază3.

Pe de altă parte, acest lucru nu schimbă distribuția de bază a competențelor între statele 
membre și Uniunea Europeană/Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în conformitate 
cu care Comisia Europeană nu este în măsură să elimine treptat centralele nucleare în statele 
membre sau să decidă cu privire la durata de viață a acestora.

Statele membre sunt cele care trebuie să stabilească și să mențină un cadru național legislativ, 
de reglementare și organizatoric pentru siguranța nucleară (a se vedea articolul 4 din Directiva 
privind siguranța nucleară). În acest cadru, statele membre trebuie să stabilească și să mențină 
o autoritate independentă de reglementare care să aibă competențe și resurse pentru adoptarea 
unor măsuri de aplicare cu caracter normativ, inclusiv suspendarea funcționării instalațiilor 
nucleare [articolul 5 alineatul (3) litera (d)].

                                               
1 Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru 
securitatea nucleară a instalațiilor nucleare, JO L 172, 2.7.2009, pp. 18-22.
2 Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și 
în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, JO L 199, 2.8.2011, pp. 48-56.
3 Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind 
protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante, JO L 159, 
29.6.1996, pp. 1-114.
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Prin Directiva privind energia din surse regenerabile (Directiva 2009/28/CE)1, Uniunea 
Europeană a pus în aplicare un cadru de promovare eficient pentru energia regenerabilă care 
acoperă toate sectoarele: al energiei electrice, al încălzirii și al transportului. Acest cadru 
stabilește obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru fiecare stat membru și va 
garanta faptul că UE, în ansamblu, va avea cel puțin 20 % energie regenerabilă în anul 2020, 
față de 12 %, în prezent. Cu toate acestea, este clar faptul că este necesară mai multă energie 
regenerabilă și că aceasta are un rol-cheie în decarbonizarea sistemului energetic, așa cum s-a 
demonstrat în Perspectiva energetică 2050, adoptată recent2.

Ca urmare a accidentului nuclear din Japonia, Consiliul European din 24-25 martie 2011 a 
subliniat faptul că este important ca cele mai înalte standarde de securitate nucleară să fie puse 
în aplicare și îmbunătățite permanent în Uniunea Europeană și promovate pe plan 
internațional. Acesta a concluzionat că securitatea tuturor centralelor nucleare ale UE ar trebui 
să fie analizată pe baza unei evaluări cuprinzătoare și transparente a riscurilor și a securității 
(„test de rezistență”). La 24 mai 2011, Comisia Europeană și Grupul european de 
reglementare pentru siguranța nucleară (ENSREG) au ajuns la un acord privind domeniul de 
aplicare și condițiile de desfășurare a acestor teste într-un cadru coordonat.

Procesul a fost lansat la 1 iunie 2011. Testele de rezistență sunt efectuate de autorități 
licențiate, autorități de reglementare naționale și prin evaluări inter pares. Comisia Europeană 
monitorizează îndeaproape evoluția procesului, pentru a asigura coerența și consecvența 
acestuia în întreaga UE. De la începutul anului 2012, evaluările inter pares sunt efectuate 
pentru a evalua rezultatele rapoartelor întocmite de titularii de licențe și de organismele de 
reglementare la nivel național.

În plus, Consiliul European a mandatat Comisia Europeană să revizuiască cadrul juridic și de 
reglementare existent pentru securitatea instalațiilor nucleare. În acest scop, s-a efectuat o 
consultare publică3. Revizuirea cadrului juridic și de reglementare Euratom trebuie să reflecte 
rezultatele finale ale testelor de rezistență efectuate la nivelul UE, precum și tendința 
internațională actuală care sprijină consolidarea regimului legislativ internațional privind 
securitatea nucleară, în special a Convenției privind securitatea nucleară organizată de 
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

Concluzii

Securitatea nucleară are cea mai mare prioritate pentru Comisia Europeană. Cu toate acestea, 
având în vedere cele menționate anterior, Comisia consideră că, în temeiul legislației existente 
pe care o respectă în calitate de gardian al tratatelor, transferarea politicii energetice 
(reglementată de TFUE) sau a deciziilor privind politica în materie de energie nucleară 
(reglementată de Tratatul Euratom) de la nivelul statelor membre la nivelul Uniunii Europene 
nu are, în acest stadiu, nicio șansă de succes.

                                               
1 Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE 
și 2003/30/CE, JO L 140, 5.6.2009, pp. 16-62.
2 Raportul este disponibil la adresa: 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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O modificare viitoare a competențelor (inclusiv abrogarea Tratatului Euratom) rămâne 
exclusiv în competența statelor membre și va fi necesară o procedură de revizuire în temeiul 
articolului 48 din TFUE, atât pentru TFUE, cât și pentru Tratatul Euratom (coroborat cu 
articolul 106a din Tratatul Euratom).

În același timp, Comisia continuă să se implice în creșterea gradului de utilizare a energiei 
regenerabile și va asigura punerea în aplicare corectă a Directivei privind energia din surse 
regenerabile, contribuind astfel la creșterea ponderii energiei regenerabile la cel puțin 20 % în 
anul 2020.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 18 decembrie 2012

În cadrul dezbaterii Comisiei pentru petiții din 9 octombrie 2012, reprezentantul Comisiei 
Europene a făcut referire la cele mai recente evoluții în domeniu și, în special, la Comunicarea 
privind evaluările complexe de risc și securitate („testele de stres”) ale centralelor nucleare 
din Uniunea Europeană și activitățile conexe (COM/2012/0571).
Informații suplimentare pot fi găsite la adresa: 
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm.


