
DECYZJE 

DECYZJA RADY 

z dnia 17 czerwca 2011 r. 

w sprawie przedłużenia statusu wspólnego przedsiębiorstwa dla Hochtemperatur-Kernkraftwerk 
GmbH (HKG) 

(2011/362/Euratom) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, w szczególności jego art. 49, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją 74/295/Euratom ( 1 ) Rada ustanowiła Hochtem
peratur-Kernkraftwerk GmbH (zwane dalej „HKG”) jako 
wspólne przedsiębiorstwo na okres 25 lat, licząc od dnia 
1 stycznia 1974 r. 

(2) Zadaniem HKG była budowa, wyposażenie i eksploatacja 
elektrowni jądrowej o mocy około 300 MWe znajdującej 
się w Uentrop (rejon Unna) w Republice Federalnej 
Niemiec. 

(3) Po okresie eksploatacji w latach 1987–1988 dnia 
1 września 1989 r. elektrownia jądrowa została osta
tecznie zamknięta ze względu na trudności techniczne 
i ekonomiczne. 

(4) Od dnia 1 września 1989 r. zadaniem HKG była reali
zacja programu likwidacji elektrowni jądrowej do etapu 
bezpiecznego zabezpieczenia, a następnie realizacja 
programu nadzoru nad zabezpieczonymi instalacjami 
jądrowymi. 

(5) W decyzji 92/547/Euratom z dnia 16 listopada 1992 r. 
przedłużającej status Kernkraftwerk Lingen GmbH jako 
wspólnego przedsiębiorstwa ( 2 ), Rada stwierdziła, że 
brak jest równorzędnych programów we Wspólnocie, 
że realizacja tych programów jest ważna i że niosą one 
możliwość zdobycia użytecznego doświadczenia na 
potrzeby sektora jądrowego oraz dla dalszego rozwoju 
energii jądrowej we Wspólnocie. 

(6) W celu realizacji swoich zadań HKG wystąpiło 
o przedłużenie statusu wspólnego przedsiębiorstwa ze 
skutkiem od dnia 1 stycznia 1999 r. 

(7) Decyzją 2002/355/Euratom ( 3 ) Rada przedłużyła status 
HKG jako wspólnego przedsiębiorstwa do dnia 

31 grudnia 2009 r., aby umożliwić HKG zakończenie 
programów likwidacji i nadzoru, w szczególności dzięki 
mniejszym obciążeniom finansowym. 

(8) Przedłużony okres odpowiadał okresowi obowiązywania 
porozumień zawartych między Republiką Federalną 
Niemiec, krajem związkowym Nadrenia Północna-West
falia, HKG i jego członkami, dotyczących finansowania 
działalności HKG. 

(9) Pismem z dnia 26 kwietnia 2010 r. HKG wystąpiło 
o dalsze przedłużenie statusu wspólnego przedsiębior
stwa na kolejne 25 lat w celu realizacji swoich zadań. 

(10) Przedłużenie statusu wspólnego przedsiębiorstwa 
powinno umożliwić HKG zakończenie realizacji 
programów likwidacji i nadzoru, w szczególności dzięki 
mniejszym obciążeniom finansowym. 

(11) Porozumienia zawarte między Republiką Federalną 
Niemiec, krajem związkowym Nadrenia Północna-West
falia, HKG i jego członkami, dotyczące finansowania 
działalności HKG obowiązują tylko do dnia 31 grudnia 
2017 r. 

(12) Status HKG jako wspólnego przedsiębiorstwa powinien 
zatem zostać przedłużony na taki sam okres, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Niniejszym przedłuża się o osiem lat, ze skutkiem od dnia 
1 stycznia 2010 r., status wspólnego przedsiębiorstwa, 
w rozumieniu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, przyznany Hochtemperatur-Kernkraftwerk 
GmbH (HKG). 

2. Zadaniem HKG jest realizacja programu likwidacji elek
trowni jądrowej znajdującej się w Uentrop (rejon Unna) 
w Republice Federalnej Niemiec, aż do etapu bezpiecznego 
zabezpieczenia, a następnie realizacja programu nadzoru nad 
zabezpieczonymi instalacjami jądrowymi.
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( 1 ) Dz.U. L 165 z 20.6.1974, s. 7. 
( 2 ) Dz.U. L 352 z 2.12.1992, s. 9. 
( 3 ) Dz.U. L 123 z 9.5.2002, s. 53.



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich i do HKG. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 17 czerwca 2011 r. 

W imieniu Rady 

CZOMBA S. 
Przewodniczący
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