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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0346/2011, του Jean Mortes, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
στάση της Επιτροπής έναντι των απαρχαιωμένων μονάδων πυρηνικής 
ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την, κατά την άποψή του, χαλαρή στάση της Επιτροπής έναντι των 
απαρχαιωμένων σταθμών πυρηνικής ενέργειας, υπό το πρίσμα της καταστροφής στη
Fukushima. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν έχουν την 
παραμικρή πρόθεση να λάβουν μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των σταθμών πυρηνικής 
ενέργειας. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συστήσει 
επιτροπή αντιμετώπισης κρίσεων που θα λάβει μέτρα για την προστασία των πολιτών της 
Ευρώπης έναντι της πυρηνικής καταστροφής που κατά την άποψή του θεωρεί ότι θα συμβεί 
εάν δεν γίνει τίποτα. Επιπλέον, ο αναφέρων θεωρεί ότι η Επιτροπή είναι υπερβολικά χαλαρή 
όσον αφορά τους ελέγχους τροφίμων και κρέατος από την Ιαπωνία. Επιθυμεί να μάθει εάν τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να διαβεβαιώσουν το κοινό ότι η καταστροφή στη
Fukushima είναι υπό έλεγχο και ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος. Ζητεί να διεξαχθούν 
επιθεωρήσεις και να καταρτισθεί νομοθεσία για την προστασία του κοινού έναντι της 
εξάπλωσης της επικίνδυνης ακτινοβολίας από τέτοιου είδους προϊόντα, ανεξαρτήτως της 
προέλευσής τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Το νομικό πλαίσιο
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Σύμφωνα με το άρθρο 194, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα μέτρα που λαμβάνονται από την ΕΕ στον τομέα της ενέργειας «δεν 
επηρεάζουν το δικαίωμα κράτους μέλους να καθορίζει τους όρους εκμετάλλευσης των 
ενεργειακών του πόρων, την επιλογή του μεταξύ διαφόρων ενεργειακών πηγών και τη γενική 
διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού». Εναπόκειται, επομένως, στα κράτη μέλη να 
αποφασίσουν εάν θα επιλέξουν να ταχθούν υπέρ ή κατά της πυρηνικής ενέργειας.

Βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ ως lex specialis, το Δικαστήριο της ΕΕ αναγνώρισε στην 
απόφασή του στην υπόθεση C-29/99 τον εγγενή σύνδεσμο μεταξύ της προστασίας από την 
ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας. Βάσει αυτής της αναγνωρισμένης αρμοδιότητας 
στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (άρθρο 31 της Συνθήκης Ευρατόμ), το Συμβούλιο 
ενέκρινε την οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια1 η οποία έπρεπε να μεταφερθεί μέχρι τις 22 
Ιουλίου 2011. Η οδηγία αποβλέπει πρωτίστως στην ενσωμάτωση στη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 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 καταρτίσει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας 
(ΔΟΑΕ). Επί της ίδιας νομικής βάσης, εγκρίθηκε η οδηγία για τα πυρηνικά απόβλητα στις 19 
Ιουλίου 2011.2 Αμφότερες οι οδηγίες εντάσσονται στις ειδικές δέσμες κανόνων που διέπουν 
λεπτομερέστερα μια συγκεκριμένη πτυχή της προστασίας από την ακτινοβολία στο ευρύτερο 
πλαίσιο της οδηγίας για τους βασικούς κανόνες ασφαλείας.3

Ο κανονισμός (ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 3954/87 του Συμβουλίου καθορίζει τα μέγιστα επιτρεπτά 
επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε 
περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες.4 Ο κανονισμός απαγορεύει ρητά τη διάθεση 
στην αγορά προϊόντων που υπερβαίνουν τα καθορισθέντα επίπεδα ραδιενέργειας.

Αντιδράσεις μετά τη Fukushima

a) Γενικά

Μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 24-25 Μαρτίου 
2011 υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζονται και να βελτιώνονται συνεχώς στην 
ΕΕ και να προωθούνται διεθνώς οι αυστηρότερες προδιαγραφές πυρηνικής ασφάλειας. 
Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ασφάλεια όλων των πυρηνικών εγκαταστάσεων της ΕΕ 
πρέπει να επανεξετασθεί, βάσει συνολικής και διαφανούς αξιολόγησης κινδύνων και 
ασφάλειας (προσομοίωση ακραίων καταστάσεων). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ομάδα 

                                               
1 Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για 
την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων [ΕΕ L 172 της 02/07/2009, σ. 18–22].
2 Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 η οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την 
υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων [ΕΕ L 199 της 
02.08.2011, σ. 48 – 56].
3 Οδηγία 96/29/Eυρατόμ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 1996 για τον καθορισμό των βασικών κανόνων 
ασφαλείας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που 
προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες [ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1–114].
4 Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1987, για τον καθορισμό των 
μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε 
περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες [ΕΕ L 371 της 30/12/1987, σ. 11 – 13].
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Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Πυρηνικής Ασφάλειας (ENSREG) κατέληξαν σε συμφωνία 
στις 24 Μαΐου 2011 σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τις λεπτομερείς ρυθμίσεις αυτών των 
δοκιμών εντός ενός συντονισμένου πλαισίου.

Η διαδικασία δρομολογήθηκε την 1η Ιουνίου 2011. Οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 
διεξάγονται από κατόχους αδειών εκμετάλλευσης, εθνικές ρυθμιστικές αρχές και μέσω 
αξιολόγησης από ομοτίμους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της 
διαδικασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια και η συνεκτικότητά της σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αξιολογήσει τα αρχικά πορίσματα έως το τέλος του 
2011, βάσει έκθεσης προόδου της Επιτροπής. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε 
εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που 
ισχύει όσον αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων και να προτείνει, έως το 
τέλος του 2011, τις ενδεχόμενες αναγκαίες βελτιώσεις. Επομένως, δεν τίθεται ζήτημα σιωπής 
("inaudibilité") από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχυρίζεται ο αναφέρων.

Η αναθεώρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα της διαδικασίας προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων της ΕΕ, καθώς και την τάση που επικρατεί διεθνώς υπέρ της ενίσχυσης του 
διεθνούς νομοθετικού καθεστώτος για την πυρηνική ασφάλεια, ειδικότερα της σύμβασης για 
την πυρηνική ασφάλεια του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

β) Εισαγωγές

Μετά τις διαρροές της Fukushima, δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 3954/87 που δικαιολογούν την έγκριση κανονισμού της 
Επιτροπής ώστε να καταστούν εφαρμοστέα τα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα, καθώς δεν 
ελήφθη ούτε μήνυμα προειδοποίησης του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες (ECURIE) ούτε 
ειδοποίηση συναγερμού δυνάμει της σύμβασης έγκαιρης ειδοποίησης του ΔΟΑΕ. Τα μέτρα 
που προβλέπονται στον κανονισμό 3954/87 θα ήταν δυσανάλογα ως προς την έκθεση του 
πληθυσμού της ΕΕ που προκύπτει από την κατανάλωση πολύ μικρής ποσότητας τροφίμων 
και ζωοτροφών που έχουν εισαχθεί από την Ιαπωνία.

Ωστόσο, η Επιτροπή αρχικά συνέστησε στα κράτη μέλη να διενεργήσουν ελέγχους στα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές που εισάγονται από την Ιαπωνία, βάσει των επιπέδων 
ραδιενέργειας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 3954/87. Η Επιτροπή στη 
συνέχεια άλλαξε τα επίπεδα αναφοράς για το καίσιο και το ιώδιο στα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 297/2011 της Επιτροπής για την επιβολή 
ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης 
Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα1, όπως τροποποιήθηκε, 
και υιοθέτησε, μεταξύ άλλων, ως επίπεδα αναφοράς τα επίπεδα ραδιενέργειας που ισχύουν 
στην Ιαπωνία. 

Οι ειδικοί όροι όσον αφορά την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων από την Ιαπωνία θα 
παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 και κατά πάσα πιθανότητα θα 
επεκταθούν, με πιθανά μέτρα σταδιακής χαλάρωσης σε συνάρτηση με την ευνοϊκή εξέλιξη 
                                               
1 ΕΕ L 80 της 26.3.2011, σ. 5.
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της κατάστασης της μόλυνσης των ζωοτροφών και των τροφίμων με ραδιενέργεια στην 
Ιαπωνία. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή έχει εκδώσει επίσης μια σύσταση για τον έλεγχο των 
εισαγωγών θαλασσινών προϊόντων από ορισμένες αλιευτικές ζώνες του Ειρηνικού.

Όσον αφορά τα πλοία και τα εμπορευματοκιβώτια, η Επιτροπή εξέδωσε, στις 15 Απριλίου 
2011, μέσω του μηχανισμού της για την επείγουσα ανταλλαγή πληροφοριών (ECURIE), 
ενημερωτικό μήνυμα προς τα κράτη μέλη για αίτημα παροχής πληροφοριών όσον αφορά τους 
ελέγχους σχετικά με τα επίπεδα ακτινοβολίας στα εισερχόμενα πλοία και φορτία από την 
Ιαπωνία, προτείνοντας εναρμονισμένα κατώτατα όρια για περαιτέρω δράση (απολύμανση) 
και υποβολή αναφορών: (0,2 µSv/ώρα πάνω από τα επίπεδα αναφοράς, σε απόσταση 1 
μέτρου (εξ ορισμού), απολύμανση όπου είναι δυνατόν (πλύσιμο) κάθε μολυσμένης 
επιφάνειας. Η εν λόγω σύσταση ανακλήθηκε στις 19 Ιουλίου, σύμφωνα με τη γνώμη των 
εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας (άρθρο 31 
της Συνθήκης Ευρατόμ) και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ).

Συμπέρασμα

Η πυρηνική ασφάλεια αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή διατυπώνει την άποψη ότι βάσει 
του υφιστάμενου νομικού πλαισίου στο οποίο υπόκειται ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η 
συγκρότηση μιας ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον χειρισμό των πυρηνικών 
ζητημάτων μετά το ατύχημα στη Fukushima δεν είναι απαραίτητη, καθώς τα ζητήματα που 
προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας (Ευρατόμ).

Επιπλέον, ούτε η μεταφορά ολόκληρης της ενεργειακής πολιτικής (η οποία διέπεται από τη 
ΣΛΕΕ) ούτε η μεταφορά της πολιτικής για την πυρηνική ενέργεια (η οποία διέπεται από τη 
Συνθήκη Ευρατόμ) στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει, στο παρόν στάδιο, ρεαλιστικές 
πιθανότητες επιτυχίας. Τυχόν μελλοντική αλλαγή αρμοδιοτήτων εξακολουθεί να επαφίεται εξ 
ολοκλήρου στα κράτη μέλη, καθώς θα προϋπέθετε αναθεώρηση των προαναφερθεισών 
Συνθηκών.

Σε ό,τι αφορά τον ραδιολογικό έλεγχο των εισαγωγών ειδών τροφίμων και ζωοτροφών, 
καθώς και τον ραδιολογικό έλεγχο των πλοίων από την Ιαπωνία, η Επιτροπή έλαβε 
κατάλληλα μέτρα μετά το ατύχημα στη Fukushima. Τα εν λόγω μέτρα υπόκεινται σε συνεχή 
προσαρμογή ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση.


