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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt tesz az ellen, hogy a spanyol kormány engedélyezi a garoñai 
atomerőmű üzemidejének meghosszabbítását. A Santa María de Garoñában (Burgos, 
Spanyolország) működő erőmű 1970-ben lépett üzembe. Az erőmű eredetileg tervezett 
élettartama (a spanyol erőműveknél 40 év) 2011-ben véget ér. Az utolsó üzemeltetési 
engedély 2009 júliusában lejárt, ekkor a kormány az üzemelés meghosszabbítását 
engedélyezte 2013-ig. A petíció benyújtója bírálja az erőmű feltehetően nem biztonságos 
voltát, és különböző okokból azonnali bezárását kéri: az erőmű nagy városok 
szomszédságában működik, beruházásának költségei már amortizálódtak, az energiaellátáshoz 
való hozzájárulása mellőzhető, sőt pótolható a megújuló energiaforrásokból.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 29.

A különféle energiaforrások közötti választás és energiaellátásuk általános felépítése –
ideértve az atomerőművek üzemeltetésével kapcsolatos döntést is – az Európai Unió 
tagállamainak feladata (lásd az Európai Unió működéséről szóló szerződés – EUMSZ – 194. 
cikkének (2) bekezdését). Amennyiben egy tagállam – mint például Spanyolország –
atomerőművek üzemeltetése mellett dönt, és úgy határoz, hogy meghosszabbítja üzemeltetési 
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engedélyüket, ez esetben teljesítenie kell a nukleáris biztonságra vonatkozó valamennyi 
kritériumot az Euratom-Szerződésben és a másodlagos jogszabályokban foglaltak szerint.

A nukleáris biztonság abszolút prioritást élvez az EU számára, és a jövőben is az marad. A 
polgárok folyamatos aggodalmaira válaszul létrehoztak egy nukleáris biztonságra vonatkozó, 
kötelező erejű keretrendszert, ami jogbiztonságot teremt és megfelelő garanciákat nyújt a 
lakosság számára. Az EU az első olyan jelentős regionális nukleáris szereplő a világon, amely 
jogilag kötelező erejű szabályokkal rendelkezik, példát szolgáltatva más országok számára. A 
Bizottság a jövőben is gondoskodik arról, hogy a nukleáris biztonság javítása az EU területén 
folyamatos támogatást élvezzen, egyebek mellett azáltal, hogy biztosítja a nukleáris 
biztonságról szóló irányelv megfelelő átültetését a tagállamokban, a hatálybalépésétől 
számított két éven belül, azaz legkésőbb 2011. július 22-ig.

Az irányelv általános célkitűzése egy közösségi keretrendszer létrehozása annak érdekében, 
hogy fenntartsák és előmozdítsák a nukleáris biztonság és az arra vonatkozó szabályozás 
folyamatos javítását. Az irányelv célja kettős:  egyrészről arra törekszik, hogy mindenekelőtt 
az európai jogszabályokban is rögzítse a rendelkezésre álló legfontosabb nemzetközi 
okmányokban – nevezetesen a nukleáris biztonságról szóló egyezményben – foglalt, széles 
körben elismert nukleáris biztonsági elveket, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség 
(NAÜ) által meghatározott biztonsági alapelveket. Az említett elvekből származó 
kötelezettségeket pedig jogilag kötelező erejűnek minősíti. Másrészről pedig megerősíti a 
nemzeti illetékes szabályozó hatóságok szerepét, és megszilárdítja függetlenségüket. Az 
irányelv megteremti a nukleáris biztonsági követelmények folyamatos javításának rugalmas 
megközelítését, mivel a tagállamok adott esetben szigorúbb biztonsági intézkedéseket is 
érvényesíthetnek.

A fentiek összefüggésében a nukleáris biztonságért elsősorban az üzemeltetők és a tagállami 
hatóságok felelősek. Mivel nincs arra utaló bizonyíték, hogy az üzemeltető vagy a spanyol 
hatóságok a jelek szerint megsértették az Euratom-Szerződés értelmében fennálló jogi 
kötelezettségeiket, a Bizottság számára további jogi lépések nem indokoltak.

Következtetés

A fentiek fényében a Bizottság azon az állásponton van, hogy a jelenlegi ügyben nem 
szükséges további lépéseket tennie az Euratom-Szerződés alkalmazásával összefüggésben.


