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Ref.: Petiția nr. 1078/2009, adresată de Yosheba Miren Sainz de la Higuera y 
Gartzia, de cetățenie spaniolă, privind centrala nucleară din Garoña, Burgos

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă faptul că guvernul spaniol a prelungit autorizația de funcționare a 
centralei nucleare din Garoña. Această centrală situată în Santa María de Garoña (Burgos, 
Spania) a fost inaugurată în 1970. Durata de funcționare prevăzută inițial pentru această 
centrală (40 de ani, la fel ca pentru toate centralele spaniole) se încheie în anul 2011. Ultima 
autorizație de funcționare expira în iulie 2009, dată la care guvernul a autorizat o prelungire a 
acesteia până în anul 2013. Petiționarul critică presupusa lipsă de securitate a acestei centrale 
și solicită închiderea imediată a acesteia, invocând motive diverse: centrala se află în 
vecinătatea unor orașe importante, investiția inițială este amortizată, iar aportul său energetic 
este neesențial și mai mult decât compensat prin producția de energie regenerabilă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 martie 2011

Alegerea diferitelor surse de energie și structura generală a aprovizionării cu energie, –
inclusiv decizia de a exploata sau nu centrale nucleare – revine statelor membre ale Uniunii 
Europene [a se vedea articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, TFUE]. Dacă un stat membru precum Spania optează pentru exploatarea de 
centrale nucleare și decide să prelungească autorizația de funcționare, acesta trebuie să 
îndeplinească toate criteriile de securitate nucleară prevăzute de Tratatul Euratom și de 
legislația secundară.
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Securitatea nucleară este și continuă să rămână o prioritate absolută pentru UE. Pentru a 
răspunde preocupărilor continue ale cetățenilor, s-a întocmit un cadru juridic obligatoriu al 
UE privind securitatea nucleară, aducând astfel un climat de siguranță juridică și oferind 
garanții adecvate pentru populație. UE este primul mare actor regional în domeniul nuclear 
din lume care a impus norme de siguranță cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, 
constituind un exemplu pentru celelalte țări. Comisia va asigura un sprijin continuu în vederea 
îmbunătățirii securității nucleare în cadrul UE, inter alia, prin garantarea transpunerii corecte 
a Directivei privind securitatea nucleară la nivelul statelor membre în termen de doi ani de la 
intrarea în vigoare a acesteia, și anume până cel târziu la data de 22 iulie 2011.

Obiectivul general al directivei constă în stabilirea unui cadru comunitar pentru menținerea și 
promovarea îmbunătățirii continue a securității nucleare și a reglementării acesteia. Directiva 
are un dublu obiectiv: pe de o parte, se sprijină în principal pe introducerea, în cadrul 
legislației europene, a principiilor larg recunoscute privind securitatea nucleară ale 
principalelor instrumente internaționale disponibile, și anume Convenția privind securitatea 
nucleară și elementele fundamentale de securitate instituite de Agenția Internațională pentru 
Energie Atomică (AIEA). În consecință, obligațiile care rezultă din aceste principii vor fi 
obligatorii din punct de vedere juridic. Pe de altă parte, consolidează, totodată, rolul 
autorităților naționale de reglementare competente și reafirmă independența acestora. 
Directiva pune bazele unei abordări flexibile a îmbunătățirii continue a cerințelor de securitate 
nucleară, întrucât statele membre pot impune măsuri de siguranță mai stringente, dacă este 
cazul.

Având în vedere cele sus-menționate, responsabilitatea principală privind securitatea nucleară 
revine operatorilor și autorităților din statele membre. Întrucât nu există nicio dovadă că 
operatorul sau autoritățile spaniole ar fi încălcat obligațiile juridice ce le revin în temeiul 
Tratatului Euratom, Comisia nu are motive să întreprindă acțiuni juridice în acest sens.

Concluzie

Având în vedere cele menționate anterior, Comisia este de părere că nu se impune luarea 
niciunei măsuri în cazul de față în legătură cu aplicarea Tratatului Euratom.


