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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την ισπανική κυβέρνηση για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας 
του σταθμού πυρηνικής ενέργειας της Garoña. Ο εν λόγω σταθμός που βρίσκεται στη Santa 
María de Garoña (Burgos, Ισπανία) εγκαινιάστηκε το 1970. Η αρχικά προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής του σταθμού (40 χρόνια για τους ισπανικούς σταθμούς), λήγει το έτος 2011. Η 
τελευταία άδεια λειτουργίας εκτεινόταν μέχρι τον Ιούλιο του 2009, οπότε η κυβέρνηση 
ενέκρινε μια παράταση μέχρι το 2013. Ο αναφέρων επικρίνει την εικαζόμενη ελλιπή 
ασφάλειά του, ζητώντας το άμεσο κλείσιμό του για διάφορους λόγους: ο σταθμός βρίσκεται 
κοντά σε σημαντικές πόλεις, η επένδυσή του έχει αποσβεσθεί και το ενεργειακό του μερίδιο 
είναι περιττό και υπεραντισταθμίζεται από το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.

Η επιλογή μεταξύ διαφόρων ενεργειακών πηγών και η γενική διάρθρωση του ενεργειακού 
τους εφοδιασμού – συμπεριλαμβανομένης της απόφασης περί της λειτουργίας ή μη σταθμών 
πυρηνικής ενέργειας – εναπόκειται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. άρθρο 194 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΣΛΕΕ). Εάν ένα 
κράτος μέλος, όπως η Ισπανία, προκρίνει τη λειτουργία σταθμών πυρηνικής ενέργειας και 
αποφασίσει να παρατείνει την άδεια λειτουργίας τους, οφείλει να πληροί όλα τα κριτήρια 
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πυρηνικής ασφάλειας που ορίζονται στη συνθήκη Ευρατόμ και στη δευτερογενή νομοθεσία.

Η πυρηνική ασφάλεια ήταν και παραμένει απόλυτη προτεραιότητα της ΕΕ. Ως απάντηση στις 
συνεχιζόμενες ανησυχίες των πολιτών, θεσπίστηκε ένα δεσμευτικό για την ΕΕ νομικό 
πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια, το οποίο παρέχει νομική ασφάλεια και εξασφαλίζει τα 
απαιτούμενα εχέγγυα για το κοινό. Η ΕΕ είναι ο σημαντικότερος περιφερειακός φορέας που 
διαθέτει δεσμευτικό νομοθετικό πλαίσιο στον συγκεκριμένο τομέα, αποτελώντας πρότυπο για 
άλλες χώρες. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει τη συνεχή στήριξη της βελτίωσης της πυρηνικής 
ασφάλειας στην ΕΕ, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων την ορθή μεταφορά της οδηγίας για την 
πυρηνική ασφάλεια στα κράτη μέλη εντός δύο ετών από την έναρξη της ισχύος της, ήτοι το 
αργότερο έως τις 22 Ιουλίου 2011.

Γενικός στόχος της οδηγίας είναι να θεσπιστεί κοινοτικό πλαίσιο για τη διατήρηση και την 
προαγωγή της συνεχούς βελτίωσης της πυρηνικής ασφάλειας και της ρύθμισής της. Η οδηγία 
έχει διττό στόχο: αφενός, αποβλέπει πρωτίστως στην ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία των ευρέως παραδεκτών αρχών πυρηνικής ασφάλειας που προβλέπουν οι 
κυριότερες υφιστάμενες διεθνείς πράξεις, ήτοι η σύμβαση για την Πυρηνική Ασφάλεια και οι 
θεμελιώδεις αρχές ασφαλείας που έχει θεσπίσει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας 
(IAEA). Η οδηγία καθιστά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εν λόγω αρχές νομικά 
δεσμευτικές. Αφετέρου, διευρύνει το ρόλο των εθνικών αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών και 
ενισχύει την ανεξαρτησία τους. Η οδηγία διαμορφώνει μια ευέλικτη προσέγγιση ως προς τη 
συνεχή βελτίωση των απαιτήσεων πυρηνικής ασφάλειας, καθώς τα κράτη μέλη μπορούν, εάν 
κρίνεται σκόπιμο, να επιβάλλουν πιο αυστηρά μέτρα ασφάλειας.

Εντός του πλαισίου των προαναφερθέντων, οι φορείς εκμετάλλευσης και οι αρχές των 
κρατών μελών εξακολουθούν να φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια. 
Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης ή οι 
ισπανικές αρχές παραβίασαν τις νομικές υποχρεώσεις τους βάσει της συνθήκης Ευρατόμ, η 
Επιτροπή κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να προβεί σε περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν συντρέχει λόγος να προβεί σε οποιαδήποτε 
ενέργεια στην παρούσα υπόθεση ως προς την εφαρμογή της συνθήκης Ευρατόμ.


