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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over het feit dat de Spaanse regering de exploitatievergunning voor de 
kerncentrale van Garoña bij prorogatie verlengt. Deze in Santa María de Garoña (Burgos, 
Spanje) gelegen kerncentrale is in 1970 in gebruik genomen. De voorziene levensduur van de 
centrale (veertig jaar voor Spaanse centrales) loopt ten einde in 2011. Toen de laatste 
exploitatievergunning in juli 2009 afliep, is deze door de regering bij prorogatie verlengd tot 
2013. Indiener wijst op de veronderstelde onveiligheid van de centrale en dringt aan op 
onmiddellijke sluiting om diverse redenen: de centrale staat dicht bij grote steden, de 
investering is reeds terugverdiend en de energie die erdoor wordt geleverd, kan met gemak 
worden betrokken uit andere, hernieuwbare bronnen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 maart 2011

De keuze tussen verschillende energiebronnen en de algemene structuur van de 
energievoorziening – waaronder de keuze om wel of geen kerncentrales in te zetten – ligt bij 
de lidstaten van de Europese Unie (zie artikel 194, lid 2 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, VWEU). Als een lidstaat zoals Spanje ervoor kiest 
kerncentrales in te zetten en besluit de exploitatievergunning van een centrale te verlengen, 
moet daarbij worden voldaan aan alle criteria voor nucleaire veiligheid volgens het Euratom-
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Verdrag en secundaire wetgeving.

De nucleaire veiligheid is en blijft een absolute prioriteit voor de EU. Als antwoord op de 
aanhoudende bezorgdheid onder burgers is er een bindend Europees kader voor nucleaire 
veiligheid opgezet, dat voorziet in rechtszekerheid en passende garanties voor het publiek. De 
EU is de eerste grote regionale speler op nucleair gebied ter wereld waar wettelijk bindende
veiligheidsvoorschriften gelden, en is daarmee een voorbeeld voor andere landen. De 
Commissie zal zich blijven inspannen voor verbetering van de nucleaire veiligheid in de EU, 
onder meer door toe te zien op een correcte omzetting van de richtlijn inzake nucleaire 
veiligheid in de lidstaten binnen twee jaar na inwerkingtreding; uiterlijk op 22 juli 2011.

Het algemene doel van de richtlijn is het instellen van een communautair kader om de 
nucleaire veiligheid en de regeling ter zake in stand te houden en de continue verbetering 
ervan te bevorderen. De richtlijn is gericht op twee doelen: het gaat er enerzijds om dat de 
algemeen erkende nucleaire veiligheidsbeginselen zoals opgetekend in belangrijke 
internationale documenten, worden vastgelegd in Europese wetgeving. Het gaat dan met name 
om het Verdrag inzake nucleaire veiligheid en de "Safety fundamentals" van de Internationale 
Organisatie voor Atoomenergie (IAEA). Zodoende worden de uit deze beginselen 
voortvloeiende verplichtingen wettelijk bindend. Anderzijds wordt de rol van de nationale 
bevoegde regelgevende autoriteiten en hun onafhankelijkheid versterkt. De richtlijn voorziet 
in een flexibele aanpak voor de continue verbetering van nucleaireveiligheidseisen, aangezien 
lidstaten zo nodig strengere veiligheidsmaatregelen kunnen opleggen.

In het kader van het bovenstaande blijft de hoofdverantwoordelijkheid voor de nucleaire 
veiligheid bij de exploitanten en de autoriteiten in de lidstaten. Aangezien er geen bewijs is 
dat de exploitant of de Spaanse autoriteiten hun wettelijke verplichtingen volgens het 
Euratom-Verdrag hebben verzuimd, heeft de Commissie geen gronden voor verdere 
juridische stappen.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande is de Commissie van mening dat zij niet in actie hoeft te komen in 
deze zaak in verband met de toepassing van het Euratom-Verdrag.


