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Tema: Peticija Nr. 1078/2009 dėl Garonos (Burgosas) branduolinės elektrinės, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Ispanijos vyriausybė pratęsė Garonos atominės elektrinės 
eksploatavimo licenciją. Ši elektrinė, esanti Santa Marija de Garonoje (Burgosas, Ispanija) 
pradėjo veikti 1970 m. Prieš atidarymą numatytas elektrinės eksploatacijos laikas (Ispanijos 
branduolinėms elektrinėms numatoma 40 metų) baigiasi 2011 m. Paskutinis eksploatavimo 
leidimas buvo išduotas iki 2009 m. liepos mėn., tada vyriausybė leido pratęsti eksploatavimą 
iki 2013 m. Peticijos pateikėjas kritikuoja tariamą elektrinės nesaugumą ir prašo tuojau pat ją 
uždaryti dėl įvairių priežasčių: elektrinė pastatyta greta didelių miestų, investicijos jau 
susigrąžintos, o jos tiekiama energija nebūtina, nes ji su kaupu kompensuojama iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 29 d.

„Už energijos šaltinių pasirinkimą ir bendrąją energijos tiekimo sistemą, įskaitant sprendimo 
dėl branduolinių elektrinių eksploatavimo priėmimą, atsakingos Europos Sąjungos valstybės 
narės (žr. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 194 straipsnio 2 dalį). Jei valstybė 
narė, pavyzdžiui, Ispanija, nusprendžia eksploatuoti branduolines elektrines ir pratęsti kurios 
nors iš jų eksploatavimo leidimą, ji privalo užtikrinti atitiktį visiems branduolinės saugos 
kriterijams, kurie nustatyti Euratomo sutartyje ir antriniuose teisės aktuose.
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Branduolinė sauga yra ir liks neginčytinu ES prioritetu. Siekiant atsižvelgti į nuolat reiškiamą 
piliečių susirūpinimą buvo nustatyta privaloma ES branduolinės saugos teisinė sistema taip 
užtikrinant visuomenei teisinį tikrumą bei suteikiant atitinkamas garantijas. ES yra pirmasis 
pasaulyje didelis branduolinę veiklą vykdantis regionas, kuriame galioja teisiškai privalomos 
saugos taisyklės ir kuris yra pavyzdys kitoms valstybėms. Komisija garantuos nuolatinę 
paramą branduolinės saugos gerinimui ES visų pirma užtikrindama, kad Branduolinės saugos 
direktyvos nuostatos būtų teisingai perkeltos į valstybių narių teisės aktus per dvejus metus 
nuo jų įsigaliojimo dienos, t. y. vėliausiai iki 2011 m. liepos 22 d.

Bendrasis direktyvos tikslas yra nustatyti Bendrijos sistemą, kuria būtų palaikoma 
branduolinė sauga, skatinamas jos nuolatinis gerinimas bei reguliavimas. Direktyva siekiama 
dviejų tikslų. Pirma, siekiama ES teisės aktais puoselėti plačiai pripažintus ir pagrindiniuose 
tarptautiniuose dokumentuose, konkrečiai Branduolinės saugos konvencijoje ir Tarptautinės 
atominės energijos agentūros (TATENA) pagrindiniuose saugos dokumentuose, nustatytus 
branduolinės saugos principus. Pagal direktyvą minėtais principais pagrįsti įpareigojimai 
tampa teisiškai privalomi. Antra, direktyva siekiama stiprinti nacionalinių kompetentingų 
reguliavimo institucijų vaidmenį ir didinti jų nepriklausomybę. Direktyva nustatomas lankstus 
požiūris į nuolatinį branduolinės saugos reikalavimų tobulinimą, nes prireikus valstybės narės 
gali nustatyti griežtesnes saugos priemones.

Pagal minėtą sistemą pagrindinė atsakomybė už branduolinę saugą tenka valstybių narių 
veiklos vykdytojams ir valdžios institucijoms. Kadangi nėra įrodymų, kad veiklos vykdytojas 
arba Ispanijos valdžios institucijos nevykdė Euratomo sutartyje nustatytų teisinių 
įsipareigojimų, Komisija nemato priežasčių imtis tolesnių teisinių veiksmų.

Išvada

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus faktus, Komisija laikosi nuomonės, kad šiuo atveju jai 
nereikia imtis jokių tolesnių veiksmų dėl Euratomo sutarties taikymo.“


