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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1078/2009 af Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia, spansk 
statsborger, om Garoñaatomkraftværket, Burgos

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at den spanske regering har forlænget Garoñaatomkraftværkets 
driftstilladelse. Atomkraftværket, der ligger i Santa María de Garoña (Burgos, Spanien), blev 
indviet i 1970. Den levetid, der oprindeligt blev fastsat for værket (40 år for spanske 
atomkraftværker), udløber i 2011. Den sidste driftstilladelse løb indtil juli 2009, hvor 
regeringen gav tilladelse til en forlængelse frem til 2013. Andrageren kritiserer værkets 
formodede manglende sikkerhed og anmoder af forskellige årsager om en øjeblikkelig 
lukning af værket. Atomkraftværket ligger i nærheden af store byer, investeringen er 
afskrevet, og det er muligt at undvære dets energibidrag, der bliver mere end opvejet af 
bidraget fra vedvarende energikilder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. marts 2011.

"Valget af forskellige energikilder og energiforsyningens generelle sammensætning –
herunder beslutningen om at anvende atomkraftværker eller ej – henhører under EU-
medlemsstaternes kompetenceområde (se artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde – TFEU). Hvis en medlemsstat som f.eks. Spanien vælger at anvende 
atomkraftværker og beslutter sig for at forlænge et værks driftstilladelse, skal det opfylde alle 
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kriterierne for nuklear sikkerhed som fastsat i Euratomtraktaten og den afledte ret.

Nuklear sikkerhed er og bliver en absolut topprioritet for EU. For at efterkomme de 
vedvarende bekymringer blandt borgerne er der blevet udarbejdet en bindende EU-lovgivning 
om nuklear sikkerhed, som skaber retssikkerhed og giver offentligheden passende garantier.  
EU er den første større regionale nukleare aktør i verden, der har juridisk bindende 
sikkerhedsregler, og er et foregangseksempel for andre lande. Kommissionen vil sikre fortsat 
støtte til forbedring af den nukleare sikkerhed i EU, bl.a. ved at sikre korrekt gennemførelse af 
direktivet om nuklear sikkerhed i medlemsstaterne senest to år efter dets ikrafttræden, dvs. 
senest den 22. juli 2011.

Det overordnede mål med direktivet er at indføre EF-rammebestemmelser med henblik på at 
bevare og fremme den løbende forbedring af den nukleare sikkerhed og forskrifterne herom. 
Direktivet har en dobbelt målsætning. På den ene side bygger det primært på at knæsætte de 
almindeligt anerkendte nukleare sikkerhedsprincipper, der er fastlagt i de væsentligste 
tilgængelige internationale instrumenter, nemlig konventionen om nuklear sikkerhed og de 
grundlæggende sikkerhedsprincipper, der er fastsat af Den Internationale 
Atomenergiorganisation (IAEA), i europæisk lovgivning. Det gør de forpligtelser, der 
hidrører fra disse principper, juridisk bindende. På den anden side fremmer det ligeledes de 
kompetente nationale energimyndigheders rolle og styrker deres uafhængighed. Direktivet 
skaber en fleksibel tilgang til den løbende forbedring af de nukleare sikkerhedskrav, da 
medlemsstaterne om nødvendigt kan indføre strengere sikkerhedsforanstaltninger.

Inden for rammerne af ovenstående er det fortsat operatørerne og myndighederne i de 
forskellige medlemsstater, der har det primære ansvar for den nukleare sikkerhed. Da der ikke 
foreligger noget bevis for, at operatøren eller de spanske myndigheder har tilsidesat deres 
lovbundne forpligtelser i medfør af Euratomtraktaten, har Kommissionen ikke nogen grund til 
iværksætte yderligere retlige skridt.

Konklusioner

På denne baggrund mener Kommissionen ikke, at det er nødvendigt at gribe ind i denne sag i 
forbindelse med gennemførelsen af Euratomtraktaten." 


