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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.3.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Предмет: Петиция 1078/2009, внесена от Yosheba Miren Sainz de la Higuera y 
Gartzia, с испанско гражданство, относно атомната електроцентрала 
Garoña в Burgos, Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че испанското правителство е продължило 
лиценза за експлоатация на атомната електроцентрала Garoña. Електроцентралата, 
която се намира в Santa María de Garoña, Burgos, е открита през 1970 г. Нейният 
първоначален експлоатационен живот (40 години, както всички испански атомни 
електроцентрали) приключва през 2011 г. Последният лиценз за експлоатация е бил до 
юли 2009 г., когато правителството е разрешило неговото продължаване до 2013 г. 
Вносителят критикува предполагаемата липса на безопасност на централата и 
призовава за незабавното й затваряне, като цитира редица причини: централата се 
намира близо до големи градски зони, първоначалната инвестиция е възстановена и 
енергийният капацитет на централата не е необходим, защото е повече от компенсиран 
чрез производството на енергия от възобновяеми източници.

2. По отношение на допустимостта

Обявена за допустима на 19 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 29 март 2011 г.

 Изборът между различни енергийни източници и определянето на общата структура на 
енергийното снабдяване на държавата - включително и решението по отношение на 
това дали да експлоатира атомни електроцентрали или не - е от компетенцията на 
държавите-членки на Европейския съюз (вж. Член 194, параграф 2 от Договора за 
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функционирането на Европейския съюз – ДФЕС). В случай, че държава-членка, като 
Испания, избере да експлоатира атомни електроцентрали и реши да продължи лиценза 
за експлоатация, то трябва да са спазени всички критерии за атомна безопасност, 
съгласно указаното в Договора за Евратом и вторичното законодателство.

Ядрената безопасност е и остава абсолютен приоритет за ЕС. В отговор на 
непрекъснатите опасения от страна на гражданите е създадена правно обвързваща 
законова рамка на ЕС за ядрена безопасност, с което се предоставят правна сигурност и 
съответните гаранции за обществото. ЕС е първият голям регионален участник с 
ядрени мощности на световната сцена, който е въвел  правово обвързващи правила за 
безопасност, с което е пример за подражание за други страни. Комисията ще осигури 
непрекъсната подкрепа за подобряване на ядрената безопасност в ЕС, наред с друго, 
чрез осигуряване на правилното транспониране в държавите-членки на Директивата 
за ядрената безопасност в рамките на две години от влизането й в сила, т.е. най-късно 
до 22 юли 2011 г.

Основната цел на директивата е създаване на общностна рамка за поддържане и 
насърчаване на постоянно подобряване на ядрената безопасност и нейното регулиране.
Целта на директивата е двойна: От една страна, тя е свързана главно с въвеждането в 
европейското законодателство на общоприетите принципи за ядрена безопасност, 
съгласно наличните основни международни инструменти, а именно, Конвенцията за 
ядрена безопасност и основните принципи за безопасност, установени от 
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Директивата прави законово 
обвързващи задълженията, произтичащи от тези принципи. От друга страна тя 
същевременно засилва ролята на националните компетентни регулаторни органи и 
укрепва тяхната независимост. Директивата създава гъвкав подход към непрекъснатото 
подобряване на изискванията за ядрената безопасност, тъй като държавите-членки 
могат да налагат по-строги мерки за сигурност, ако счетат за необходимо.

В рамките на горепосоченото основната отговорност за ядрена безопасност остава в 
ръцете на операторите и органите в държавите-членки. Тъй като няма доказателство, че 
операторът или испанските органи са нарушили своите законови задължения съгласно 
Договора за Евратом, Комисията няма основания за предприемане на по-нататъшни 
правни действия.

Заключение

С оглед на гореизложеното, Комисията счита, че не е необходимо да предприема 
допълнителни действия по настоящия случай във връзка с прилагането на Договора за 
Евратом.


