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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0471/2011, της Kristiina Allekörs, εσθονικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τους κινδύνους λόγω των πυρηνικών σταθμών κατά μήκος των συνόρων της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για τους κινδύνους λόγω των πυρηνικών σταθμών κατά μήκος των 
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων αναφέρει τον σταθμό της Αγίας 
Πετρούπολης, ο οποίος είναι παλαιός και πολύ επισφαλής. Αναφέρει δε ότι τα τελευταία 
χρόνια έχουν συμβεί πολλά μικρά και μεγάλα ατυχήματα σε αυτούς τους πυρηνικούς 
σταθμούς. Κατά την αναφέρουσα, στους σταθμούς αυτούς υπάρχουν μεγάλες ποσότητες 
ιδιαίτερα ραδιενεργών υλικών. Η αναφέρουσα ζητεί διαβουλεύσεις μεταξύ της Ένωσης και 
της Ρωσίας, για την άμεση διακοπή λειτουργίας των αντιδραστήρων στην Αγία Πετρούπολη, 
στο Smolensk και στη χερσόνησο Kola, που συνιστούν απειλή για την Εσθονία, τη Λεττονία, 
τη Λιθουανία και τη Φινλανδία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 194, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ), κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να καθορίζει την επιλογή του μεταξύ 
διαφόρων ενεργειακών πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού. Ως 
εκ τούτου, πρέπει να επισημανθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τη δικαιοδοσία να 
ζητήσει τη διακοπή λειτουργίας πυρηνικών εγκαταστάσεων στα κράτη μέλη της, πόσω 
μάλλον σε τρίτες χώρες.
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Εντούτοις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των κρατών 
μελών της ΕΕ και των πολιτών τους, και αναλαμβάνει κατάλληλες δράσεις –εντός των ορίων 
των αρμοδιοτήτων της– ώστε να ανταποκρίνεται στις εν λόγω ανησυχίες και να προστατεύει 
τα συμφέροντα όλων των πολιτών της ΕΕ. Βάσει αξιολογήσεων ασφαλείας, έπρεπε να είχε 
αναληφθεί δέσμευση για την παύση λειτουργίας αντιδραστήρων πρώτης γενιάς στη 
Λιθουανία, τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία ως προϋπόθεση για την ένταξη των χωρών αυτών 
στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθιξε επίσης το ζήτημα της ασφάλειας των αντιδραστήρων
πρώτης γενιάς στο πλαίσιο του διαλόγου της με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Εντούτοις, δεν 
δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις τρίτων κυρίαρχων κρατών και να διασφαλίσει την 
πυρηνική ασφάλεια, δεδομένου ότι πρόκειται για ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να εμπίπτει 
στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επισημαίνει τακτικά στις γειτονικές χώρες την ανάγκη τήρησης 
των διεθνών τους υποχρεώσεων. Η Ρωσική Ομοσπονδία (καθώς και η Λευκορωσία) 
δεσμεύεται από τη Σύμβαση για την πυρηνική ασφάλεια.
Το άρθρο 17 της Σύμβασης του 1994 για την πυρηνική ασφάλεια ορίζει ως ακολούθως:

«Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μεριμνά για την καθιέρωση και εφαρμογή διαδικασιών βάσει των 
οποίων […] θα αξιολογούνται όλοι οι σχετικοί με την τοποθεσία παράγοντες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την ασφάλεια μιας πυρηνικής εγκατάστασης στην προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 
αυτής […] [και] θα γίνονται διαβουλεύσεις με τα συμβαλλόμενα μέρη της περιοχής που 
γειτνιάζει με το σημείο όπου προβλέπεται να κατασκευαστεί η προτεινόμενη πυρηνική 
εγκατάσταση […]».

Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Επιτροπή και η Ομάδα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG) θέσπισαν κριτήρια για τη 
διεξαγωγή ολοκληρωμένων αξιολογήσεων κινδύνων και ασφάλειας, βάσει των οποίων 
εξετάζονται επί του παρόντος όλοι οι πυρηνικοί σταθμοί της ΕΕ. Η Επιτροπή κάλεσε τη 
Ρωσική Ομοσπονδία (καθώς και τη Λευκορωσία) να συμμετάσχει στην εν λόγω 
πρωτοβουλία, και έλαβε θετική απόκριση από τη ρωσική πλευρά. Έχουν προγραμματιστεί 
αρκετές συναντήσεις υψηλού επιπέδου με τη Ρωσική Ομοσπονδία και άλλες γειτονικές χώρες 
προκειμένου να διαμορφωθεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στον τομέα της πυρηνικής 
ασφάλειας.

Στη συνάντηση της 23ης Ιουνίου 2011 μεταξύ του αρμόδιου Επιτρόπου σε θέματα ενέργειας 
κ. Oettinger και αντιπροσώπων υψηλού επιπέδου γειτονικών χωρών της ΕΕ σχετικά με τις 
αξιολογήσεις κινδύνου και ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων, η Ρωσική 
Ομοσπονδία (καθώς και η Λευκορωσία) συμφώνησε, μαζί με άλλες γειτονικές χώρες, να 
διενεργηθούν αξιολογήσεις κινδύνων και ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών 
(«προσομοίωση ακραίων καταστάσεων») για τις υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες 
εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια συνάντησης 
εμπειρογνωμόνων στις 22 Ιουλίου 2011, η Ρωσία επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να διεξαγάγει 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για τους πυρηνικούς σταθμούς της.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ευελπιστεί ότι αυτή η συμπληρωματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο 
της συνεχιζόμενης διαδικασίας διαβουλεύσεων θα επιτρέψει να διασφαλισθεί ότι οι 
πυρηνικοί σταθμοί των γειτονικών χωρών, όπως της Ρωσίας, πληρούν τα ίδια κριτήρια 
πυρηνικής ασφάλειας που ισχύουν και στο εσωτερικό της ΕΕ.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις της με τη Ρωσική Ομοσπονδία, σε 
συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής 
Ενέργειας, με στόχο την προστασία των συμφερόντων όλων των ευρωπαίων πολιτών από τις 
επιπτώσεις της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας εντός και εκτός των συνόρων της.


