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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση των προγραμμάτων συνδρομής στον 
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη 
Σλοβακία. 
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

Αξιότιμη κυρία πρόεδρε,

Με την από 11ης Δεκεμβρίου 2012 επιστολή σας, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων να εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού, το ενδεχόμενο να 
προστεθεί μια νομική βάση στην ανωτέρω πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου.

Η νομική βάση που πρότεινε η Επιτροπή είναι το άρθρο 203 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (εφεξής «Συνθήκη Ευρατόμ»), η 
επονομαζόμενη «ρήτρα ευελιξίας», η οποία χρησιμοποιείται μόνον όταν απαιτείται η 
ανάληψη δράσης για την επίτευξη ενός από τους στόχους της εν λόγω Κοινότητας και στη 
Συνθήκη Ευρατόμ δεν προβλέπονται οι αναγκαίες εξουσίες.

Με τις τροπολογίες που κατετέθησαν στο σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής ITRE επιχειρείται να 
προστεθεί στη νομική βάση το πρωτόκολλο αριθ. 4 της πράξης προσχώρησης του 2003, 
σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό Ignalina στη Λιθουανία. Το εν λόγω πρωτόκολλο 
παραπέμπει στο άρθρο 56 της πράξης προσχώρησης του 2003 για τη λήψη μέτρων 
υποστήριξης από την Κοινότητα με στόχο τον παροπλισμό του πυρηνικού σταθμού της
Ignalina.
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Στην επιστολής σας, θέτετε το ερώτημα κατά πόσον ενδείκνυται η αλλαγή της νομικής βάσης 
της πρότασης, υπό το πρίσμα του στόχου και του περιεχομένου της. 

I - Ιστορικό

Στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, η Βουλγαρία, η Λιθουανία και η Σλοβακία, 
ανέλαβαν τη δέσμευση να κλείσουν μια σειρά από πυρηνικούς αντιδραστήρες, και ως 
αντάλλαγμα η ΕΕ δεσμεύτηκε να παράσχει χρηματοδοτική ενίσχυση για τον παροπλισμό των 
αντιδραστήρων αυτών, στο πλαίσιο των αντίστοιχων προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τριών κρατών μελών του έτους 2011, πέραν της 
ενίσχυσης που έχει ήδη παρασχεθεί από πλευράς ΕΕ, σημαντικοί χρηματοδοτικοί πόροι θα 
χρειαστούν προκειμένου να ολοκληρωθεί κατά τρόπο ασφαλή ο παροπλισμός των 
εγκαταστάσεων. 

Η πρόταση προβλέπει συνεπώς την παράταση της χρηματοδοτικής υποστήριξης της Ένωσης, 
με κατάργηση των τριών κανονισμών βάσει των οποίων θεσπίστηκαν τα τρία διαφορετικά 
προγράμματα συνδρομής και συνέχιση της χορήγησης ενίσχυσης στο πλαίσιο ενός ενιαίου 
προγράμματος για την περίοδο 2014-2020.

ΙΙ - Σχετικά άρθρα της Συνθήκης

Το ακόλουθο άρθρο της Συνθήκης Ευρατόμ προτείνεται ως νομική βάση στην πρόταση της 
Επιτροπής:

Άρθρο 203
Αν ενέργεια της Κοινότητος θεωρείται αναγκαία για την πραγματοποίηση ενός 
από τους στόχους της στο πλαίσιο της λειτουργίας της κοινής αγοράς και δεν 
προβλέπονται από την παρούσα συνθήκη οι προς το σκοπό αυτόν απαιτούμενες 
εξουσίες, το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει ομοφώνως τις κατάλληλες διατάξεις.

Το πρωτόκολλο αριθ. 4 της πράξης προσχώρησης του 2003 σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό 
Ignalina στη Λιθουανία, το οποίο προτείνεται να προστεθεί στη νομική βάση, περιλαμβάνει το 
ακόλουθο συναφές άρθρο (επισημαίνονται τα καθοριστικής σημασίας τμήματα):

Άρθρο 3
1. Αναγνωρίζοντας ότι η αποξήλωση του πυρηνικού σταθμού Ignalina έχει 
μακροχρόνιο χαρακτήρα και ότι συνεπάγεται εξαιρετική οικονομική 
επιβάρυνση για τη Λιθουανία, δυσανάλογη προς το μέγεθος και τις οικονομικές 
δυνατότητες της χώρας αυτής, η Ένωση παρέχει, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης 
της προς τη Λιθουανία, τη δέουσα πρόσθετη κοινοτική συνδρομή στο έργο της 
αποξήλωσης πέραν του 2006.

2. Το πρόγραμμα Ignalina θα συνεχισθεί, για το σκοπό αυτόν, χωρίς διακοπή 
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και θα παραταθεί πέραν του 2006. Οι εκτελεστικές διατάξεις για την παράταση 
του προγράμματος Ignalina αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 56 της Πράξης Προσχώρησης και τίθενται σε ισχύ το αργότερο κατά 
την ημερομηνία λήξης της παρούσας περιόδου των Δημοσιονομικών 
Προοπτικών.

3. [...]

4. Για την επόμενη περίοδο των Δημοσιονομικών Προοπτικών, προβλέπεται το 
προσήκον συνολικό μέσο ύψος πιστώσεων στο πλαίσιο της παράτασης του 
προγράμματος Ignalina. Ο προγραμματισμός των πόρων αυτών θα βασισθεί 
στις πραγματικές ανάγκες πληρωμών και την ικανότητα απορρόφησης.

Το άρθρο 56 της πράξης προσχώρησης του 2003 έχει την εξής διατύπωση:

Άρθρο 56
Εκτός εάν ορίζεται άλλως, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία 
προτάσει της Επιτροπής, θεσπίζει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή 
των διατάξεων που περιέχονται στα Παραρτήματα II, III και IV που 
αναφέρονται στα άρθρα 20, 21 και 22 της παρούσας Πράξης.

III - Οι προτεινόμενες νομικές βάσεις

Το άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνον εάν ενέργεια 
της Ευρατόμ θεωρείται αναγκαία για την πραγματοποίηση ενός από τους στόχους της και δεν 
προβλέπονται από την εν λόγω Συνθήκη οι προς το σκοπό αυτόν απαιτούμενες εξουσίες. Το 
Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία και το Κοινοβούλιο καλείται να γνωμοδοτήσει. 

Το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της πράξης προσχώρησης του 2003 προβλέπει ότι οι 
εκτελεστικές διατάξεις για την παράταση του προγράμματος Ignalina αποφασίζονται 
σύμφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 56 της πράξης προσχώρησης. Σύμφωνα με τη 
διαδικασία αυτή, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, ενώ το Κοινοβούλιο δεν 
διαδραματίζει κάποιο ρόλο.

IV - Νομολογία σχετικά με τη νομική βάση

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής βάσης μιας κοινοτικής 
πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, όπως 
είναι, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης»1. Η επιλογή εσφαλμένης νομικής 
βάσης μπορεί συνεπώς να δικαιολογήσει την ακύρωση της σχετικής πράξης.

                                               
1 υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων), Συλλογή 1987, σ. 1439, 
παρ. 5· υπόθεση C-440/05 Επιτροπή κατά  Συμβουλίου, Συλλογή 2007, σελ. I-9097· υπόθεση C-411/05 Επιτροπή 
κατά  Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σ. I-7585.
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Στην περίπτωση αυτή πρέπει συνεπώς να διαπιστωθεί εάν η πρόταση:
1. έχει διττή στόχευση ή αποτελείται από δύο συνιστώσες εκ των οποίων η μία μπορεί να 

θεωρηθεί ως κύρια ή δεσπόζουσα ενώ η δεύτερη είναι απλώς παρεμπίπτουσα· ή
2. επιδιώκει συγχρόνως μια σειρά στοχεύσεων ή αποτελείται από διάφορες συνιστώσες 

άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία εξ αυτών να είναι δευτερεύουσα και 
έμμεση σε σχέση με την άλλη.

Σύμφωνα με την νομολογία του Δικαστηρίου, πρέπει στην πρώτη περίπτωση η πράξη να 
βασίζεται σε ενιαία νομική βάση και δη σε εκείνη που επιβάλλει η κύρια ή επικρατούσα 
στόχευση ή συνιστώσα, ενώ στην δεύτερη πρέπει η πράξη να βασιστεί στις αντίστοιχες 
διαφορετικές νομικές βάσεις.1.

V. Σκοπός και περιεχόμενο της πρότασης κανονισμού

Στόχος της πρότασης, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2, είναι η θέσπιση προγράμματος 
συνδρομής για την περίοδο 2014-2020 το οποίο θα ορίζει τους κανόνες για την εφαρμογή της 
χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ για τα μέτρα που συνδέονται με τον παροπλισμό των 
πυρηνικών σταθμών Kozloduy, Ignalina και Bohunice, με στόχο τη συνδρομή προς τα οικεία 
κράτη μέλη ώστε να επιτευχθεί μια μη αναστρέψιμη κατάσταση για τους σταθμούς, 
διατηρώντας παράλληλα το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζονται 
επίσης οι τεχνικοί στόχοι για τα τρία προγράμματα.

Το άρθρο 3 της πρότασης περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις αναφορικά με τον 
προϋπολογισμό των τριών προγραμμάτων, ενώ το άρθρο 4 ορίζει τις προϋποθέσεις οι οποίες 
πρέπει να τηρούνται για την παροχή της χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Το άρθρο 5 ορίζει τους 
τρόπους εκτέλεσης που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, και 
το άρθρο 6 απαιτεί τη θέσπιση ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και λεπτομερών 
διαδικασιών εφαρμογής από την Επιτροπή. Το άρθρο 7 περιέχει διατάξεις όσον αφορά την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, και στα άρθρα 8 έως 12, περιλαμβάνονται 
οι τελικές διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση, τη διαδικασία της επιτροπής, τις μεταβατικές 
διατάξεις, την κατάργηση των νομοθετικών πράξεων για τα προηγούμενα προγράμματα, και 
την έναρξη ισχύος.

Συνεπώς, βασικός στόχος της πρότασης είναι η αντικατάσταση των τριών νομοθετικών 
πράξεων για τα ισχύοντα προγράμματα, τα οποία λήγουν στο τέλος του 2013, με μια 
νομοθετική πράξη για την περίοδο 2014-2020, η οποία θα ανταποκρίνεται στο επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. 

VI. Θεσμικό πλαίσιο

Ενώ η νομοθετική πράξη για το πρόγραμμα Ignalina εγκρίθηκε βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 
4 και του άρθρου 56 της πράξης προσχώρησης του 20032, το οποίο θεσπίζει καθεστώς 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης τουλάχιστον μέχρι το 2013, οι νομοθετικές πράξεις για τα δύο 
άλλα προγράμματα βασίστηκαν στο άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ, καθόσον για τη 

                                               
1 βλ. υπόθεση C-411/06, προπαρατεθείσα, σκέψεις  46-47.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1990/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 411 της 30.12.06, σ. 10).
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Σλοβακία η πράξη προσχώρησης του 2003 προέβλεπε χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
μόνο μέχρι το 2006, και η Βουλγαρία, βάσει της πράξης προσχώρησης του 2005, θα λάμβανε 
βοήθεια μόνο μέχρι το 20091.

Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο προτείνει το χωρισμό της πρότασης σε δύο πράξεις: μία για το 
πρόγραμμα Ignalina και μία για τα δύο άλλα προγράμματα, καθώς και τη διατήρηση των 
διαφορετικών νομικών βάσεων στις οποίες στηρίχτηκαν οι νομικές πράξεις για τα 
υφιστάμενα προγράμματα2. Η εν λόγω πρόταση βασίζεται στη γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας του Συμβουλίου3, η οποία κατά κύριο λόγο διατείνεται ότι το πρωτόκολλο αριθ. 4 
και το άρθρο 56 της πράξης προσχώρησης του 2003 πρέπει να διατηρηθούν για το 
πρόγραμμα Ignalina και μετά το 2013, δεδομένου ότι η διατύπωση και λογική του άρθρου 3 
του πρωτοκόλλου αριθ. 4 δεν θέτουν χρονικό περιορισμό στην εφαρμογή του προγράμματος. 
Συνεπώς, όσον αφορά την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την ΕΕ για το πρόγραμμα 
Ignalina, το Συμβούλιο θεωρεί ότι υπάρχει η υφιστάμενη νομική βάση, και ως εκ τούτου, θα 
μπορούσε να αποκλειστεί η χρήση της ρήτρας ευελιξίας που προβλέπεται στο άρθρο 203 της 
Συνθήκης Ευρατόμ. 

Επισημαίνεται επίσης ότι παρότι στο πλαίσιο της νομικής βάσης που προτείνει το Συμβούλιο 
για το πρόγραμμα Ignalina, δεν απαιτείται διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
διατηρεί τη διαβούλευση σε εθελοντική βάση και το Κοινοβούλιο θα κληθεί συνεπώς να 
γνωμοδοτήσει και για τις δύο προτεινόμενες νομοθετικές πράξεις.

Ωστόσο, η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από τη Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου4, δεν 
συμφωνεί με τη θέση του Συμβουλίου και ισχυρίζεται ότι το πρωτόκολλο αριθ. 4 ισχύει μόνο 
για την περίοδο μέχρι τη λήξη των τρεχουσών δημοσιονομικών προοπτικών, ήτοι μέχρι το 
τέλος του 2013 και ότι συνεπώς το άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ θα πρέπει να αποτελεί 
τη νομική βάση για τη συνέχιση και των τριών προγραμμάτων. 

VIΙ - Προσδιορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης

Και τα τρία προγράμματα έχουν τον ίδιο σκοπό, τη θέσπιση δηλαδή κανόνων για την 
υλοποίηση της βοήθειας που αποσκοπεί στο οριστικό κλείσιμο των σταθμών παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι η πρόταση έχει διττή 
στόχευση ή αποτελείται από δύο συνιστώσες εκ των οποίων η μία μπορεί να θεωρηθεί ως 
δεσπόζουσα, με αποτέλεσμα να απαιτείται μια ενιαία νομική βάση. Δεδομένου ότι 
επιχειρείται η συνένωση τριών προγραμμάτων προερχόμενων από διαφορετικές νομικές 
πράξεις με διαφορετικές νομικές βάσεις, σε μία νομική βάση, η πρόταση αποτελείται 
αντιθέτως από περισσότερες συνιστώσες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, γεγονός που 
δικαιολογεί μια κοινή νομική βάση.

Στην προκείμενη περίπτωση, η επιλογή της ορθής νομικής βάσης εξαρτάται σε τελική 
ανάλυση από το κατά πόσον κάποιος θεωρεί είτε ότι δυνητικά δεν υπάρχει κανένας χρονικός 
                                               
1 Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 549/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 131 της 23.5.2007, σ. 1) και κανονισμός 
(Ευρατόμ) αριθ. 647/2010 του Συμβουλίου (ΕΕ L 189 της 22.7.2010, σ. 9)
2 βλ. επιστολή της 26ης Ιουλίου 2012 του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο Schulz.
3 Βλ. έγγρ. του Συμβουλίου 9526/12.
4 βλ. το σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας της 14ης Ιανουαρίου 2013, SJ-0716-12.
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περιορισμός όσον αφορά την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης βάσει του πρωτοκόλλου 
αριθ. 4, είτε ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν του 2013. Στην τελευταία 
αυτή περίπτωση, η Συνθήκη δεν προβλέπει τις αναγκαίες εξουσίες και ως εκ τούτου το άρθρο 
203 θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση και για τα τρία προγράμματα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με την περίπτωση των σλοβακικών και βουλγαρικών 
πυρηνικών σταθμών, το πρωτόκολλο αριθ. 4 δεν ορίζει μια συγκεκριμένη καταληκτική 
ημερομηνία για την παρεχόμενη χρηματοδοτική ενίσχυση, αλλά αντίθετα προβλέπει στο 
άρθρο 3, παράγραφος 2, ότι το πρόγραμμα «θα συνεχισθεί αδιάκοπα και θα παραταθεί πέραν 
του 2006», και εφόσον το άρθρο 4 αναφέρεται «στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές» 
(στον πληθυντικό), είναι δύσκολο να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι υπήρχε στο εν λόγω 
πρωτόκολλο η πρόθεση να τεθούν χρονικοί περιορισμοί. Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται 
πιθανότερο το πρωτόκολλο να αποσκοπούσε στην διατήρηση της δυνατότητας παροχής 
χρηματοδοτικής υποστήριξης για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να 
παροπλιστεί ο πυρηνικός σταθμός κατά τρόπο ασφαλή. 

Συνεπώς, το πρωτόκολλο αριθ. 4 δεν είναι χρονικά περιορισμένο και θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για τη λήψη απόφασης στο Συμβούλιο με στόχο την 
παράταση του προγράμματος Ignalina. Δεδομένου ότι για τα δύο άλλα προγράμματα δεν 
ισχύουν πλέον οι νομικές βάσεις των πράξεων προσχώρησης, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
αποφασίσει τη συνέχισή τους βάσει του άρθρου 203 της Συνθήκης Ευρατόμ. 

Ωστόσο, οι δύο ανωτέρω νομικές βάσεις δεν είναι σε καμία περίπτωση συμβατές δεδομένου 
ότι το άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ προβλέπει ομοφωνία στο Συμβούλιο, ενώ το 
πρωτόκολλο αριθ. 4 και το άρθρο 56 της πράξης προσχώρησης του 2003 προβλέπουν 
απόφαση με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, δεν δύναται να συνδυαστούν 
σε μία κοινή νομική βάση.

Επομένως, η νομική βάση για τη συνέχιση της χρηματοδοτικής υποστήριξης του 
προγράμματος  Ignalina θα πρέπει να είναι το πρωτόκολλο αριθ. 4 και το άρθρο 56 της 
πράξης προσχώρησης του 2003, ενώ για τα προγράμματα Kozloduy και Bohunice το άρθρο 
203 της Συνθήκης Ευρατόμ. 

VIIΙ - Συμπέρασμα και σύσταση

Υπό το φως της προηγηθείσας ανάλυσης, το πρωτόκολλο αριθ. 4 και το άρθρο 56 της πράξης 
προσχώρησης του 2003 δεν μπορούν να προστεθούν στο άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ 
ως νομική βάση της πρότασης. 

Προκειμένου το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τη συνέχιση της βοήθειας στο πλαίσιο 
των τριών προγραμμάτων, η πρόταση θα πρέπει να χωριστεί, όπως προτείνει το Συμβούλιο, 
και το πρόγραμμα Ignalina θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μιας ξεχωριστής από τα δύο 
άλλα προγράμματα νομικής πράξης, η οποία θα βασίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 4 και το 
άρθρο 56 της πράξης προσχώρησης του 2003. Η δεύτερη πράξη που προκύπτει, για τα 
προγράμματα Kozloduy και Bohunice, θα πρέπει εντούτοις να βασιστεί στο άρθρο 203 της 
Συνθήκης Ευρατόμ.  
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Ο χωρισμός της πρότασης σε δύο νομικές πράξεις δεν θα επηρεάσει ωστόσο τα προνόμια του 
Κοινοβουλίου στη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς το Συμβούλιο θα διατηρήσει τη 
διαβούλευση σε εθελοντική βάση. 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 21 Φεβρουαρίου 2013, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
αποφάσισε συνεπώς, με 14 ψήφους υπέρ και 1 κατά1, να σας απευθύνει την ακόλουθη 
σύσταση:  Το πρωτόκολλο αριθ. 4 και το άρθρο 56 της πράξης προσχώρησης του 2003 
αποτελούν την κατάλληλη νομική βάση για τη συνέχιση της βοήθειας στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ignalina, το δε άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ αποτελεί την κατάλληλη 
νομική βάση για να συνεχιστεί η παροχή βοήθειας στο πλαίσιο των προγραμμάτων Kozloduy 
και Bohunice. 

Με εξαιρετική εκτίμηση

Klaus-Heiner Lehne
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