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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0356/2011, του Knut Micke, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη

Αναφορά 0361/2011, του Bernd Hofer, γερμανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 5 υπογραφές, σχετικά με την κατάργηση της πυρηνικής 
ενέργειας στην Ευρώπη 

1. Περίληψη της αναφοράς 0356/2011

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των σταθμών παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη και θα προτιμούσε να δει την Ευρώπη να σταματά την 
παραγωγή και χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Ταυτόχρονα, αντιλαμβάνεται ότι μια τέτοια 
απόφαση εξαρτάται από τις πολιτικές εξελίξεις. Υπό το πρίσμα της πυρηνικής καταστροφής 
στην Ιαπωνία, ζητεί να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί το 
ανώτατο επίπεδο ασφαλείας για τους σταθμούς παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η εναρμόνιση των προτύπων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ζωτική σημασία. Είναι της άποψης ότι η Συνθήκη Ευρατόμ δεν αρκεί 
για να εγγυηθεί το υψηλό αυτό επίπεδο ασφαλείας. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
καλέσει την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις και κανονισμούς που θα εγγυηθούν το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφαλείας σε όλους τους σταθμούς παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας στην ΕΕ.

Περίληψη της αναφοράς 0361/2011

Οι αναφέροντες εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις συνέπειες της παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας στην Ευρώπη και απαιτούν να σταματήσει η παραγωγή και η χρήση της στην 
Ευρώπη. Ισχυρίζονται ακόμα ότι υπάρχουν επαρκείς εναλλακτικές και βιώσιμες πηγές 
ενέργειας που μπορούν να καταστήσουν την πυρηνική ενέργεια περιττή. Παραπέμπουν στους 
κινδύνους της ατομικής ακτινοβολίας και στα προβλήματα που προκαλούνται εξαιτίας των 
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ραδιενεργών αποβλήτων. Ζητούν επιτακτικά να ληφθεί απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 0356/2011 και 0361/2011, που ελήφθη 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Οι αναφέροντες εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις συνέπειες της παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας στην Ευρώπη. Παραπέμπουν στους κινδύνους της ατομικής ακτινοβολίας και στα 
προβλήματα που προκαλούνται εξαιτίας των ραδιενεργών αποβλήτων. Ισχυρίζονται ακόμα 
ότι υπάρχουν επαρκείς εναλλακτικές και βιώσιμες πηγές ενέργειας που μπορούν να 
καταστήσουν την πυρηνική ενέργεια περιττή. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

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, με την επιφύλαξη του άρθρου 192, παράγραφος 2, 
στοιχείο γ)». Εναπόκειται, επομένως, στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν θα επιλέξουν να 
ταχθούν υπέρ ή κατά της πυρηνικής ενέργειας. Μια πρωτοβουλία δυνάμει του άρθρου 225, 
με την οποία θα ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση, πρέπει να σέβεται 
αυτόν τον περιορισμό.

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 στην κοινοτική νομοθεσία 
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 20112. 
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 ασφαλείας3.
                                               
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 του Συμβουλίου η οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων [δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα].
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].
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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 
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. Οι βελτιώσεις αυτές πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν 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 ΔΟΑΕ.

Συμπέρασμα

Η πυρηνική ασφάλεια αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Εντούτοις, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι δυνάμει της 
υφιστάμενης νομοθεσίας από την οποία δεσμεύεται ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, 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. Το ίδιο ισχύει για τυχόν πρωτοβουλία δυνάμει του άρθρου 225 της 
ΣΛΕΕ ή για οποιαδήποτε απόπειρα λήψης αποφάσεων σχετικά με την επιλογή των κρατών 
μελών όσον αφορά τις πηγές ενέργειας.

Τυχόν μελλοντική αλλαγή αρμοδιοτήτων εξακολουθεί να επαφίεται εξ ολοκλήρου στα κράτη 
μέλη, καθώς θα προϋπέθετε αναθεώρηση αμφότερων των Συνθηκών από διακυβερνητική 
διάσκεψη.


