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Θέμα: Αναφορά 1026/2011 του Gredo Förster, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
την κατασκευή πυρηνικού σταθμού στη θάλασσα

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το άνοιγμα κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου στην 
ΕΕ μπορεί να επιτραπεί μόνο εάν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες είναι σε θέση να εκπονήσουν 
κατάλληλο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και διαθέτουν επαρκείς πόρους 
ώστε να πληρώσουν για τις συνέπειες τυχόν περιβαλλοντικής καταστροφής. Ο αναφέρων 
διάβασε ότι η Γαλλία σκοπεύει να κατασκευάσει και να θέσει σε λειτουργία πυρηνικό σταθμό 
στη θάλασσα. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιταχθεί στο σχέδιο αυτό, διότι οι 
συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος θα είναι ανυπολόγιστες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Σύμφωνα με το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα μέτρα που ελήφθησαν 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». Ως εκ τούτου, επαφίεται στα κράτη μέλη να 
αποφασίσουν εάν επιλέγουν να ταχθούν υπέρ ή κατά της πυρηνικής ενέργειας. Κάθε 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 225 της ΣΛΕΕ, που ζητεί 
από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σε αυτόν τον τομέα, πρέπει να συμμορφώνεται με 
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τον εν λόγω περιορισμό. Παρομοίως, πρωτοβουλία πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) περιορίζεται στο «πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της».

Σύμφωνα με τη συνθήκη της Ευρατόμ ως lex specialis, το Δικαστήριο της ΕΕ αναγνώρισε 
στην απόφασή του στην υπόθεση C-29/99 την εγγενή σχέση μεταξύ προστασίας από την 
ακτινοβολία και πυρηνικής ασφάλειας. Βάσει της εν λόγω εγνωσμένης αρμοδιότητας στον 
τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (άρθρο 31 της συνθήκης της Ευρατόμ), το Συμβούλιο 
ενέκρινε την οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια1 η οποία έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο 
εθνικό δίκαιο το αργότερο έως τις 22 Ιουλίου του 2011. Βασίζεται κυρίως στην εμπέδωση, εκ 
μέρους της κοινοτικής νομοθεσίας, των αναγνωρισμένων αρχών πυρηνικής ασφάλειας των 
κυριότερων διαθέσιμων διεθνών μέσων, δηλαδή της σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια 
και των θεμελιωδών αρχών ασφάλειας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας 
(ΔΟΑΕ). Με την ίδια νομική βάση, εγκρίθηκε η οδηγία περί πυρηνικών αποβλήτων στις 19 
Ιουλίου 2011.2 Και οι δύο οδηγίες αποτελούν τμήμα των ειδικών κανόνων που ρυθμίζουν 
διεξοδικότερα μια συγκεκριμένη πτυχή της προστασίας από την ακτινοβολία, υπό τη σκέπη 
της οδηγίας περί των βασικών κανόνων ασφαλείας.3

Άλλωστε αυτό δεν αλλάζει τη βασική κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με την 
οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να επιτρέψει την κατασκευή πυρηνικών 
σταθμών στα κράτη μέλη ή να αποφασίσει για τη διάρκεια ζωής τους. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να θεσπίσουν και να διατηρούν εθνικό νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για 
την πυρηνική ασφάλεια (πβ. άρθρο 4 της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια). Σύμφωνα με 
το πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να διατηρούν ανεξάρτητη 
ρυθμιστική αρχή για την πυρηνική ασφάλεια με αρμοδιότητες και πόρους ικανούς για να 
πραγματοποιούν ρυθμιστικές δράσεις επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της 
αναστολής λειτουργίας πυρηνικών εγκαταστάσεων (άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο δ).

Εάν πραγματοποιηθούν τα σχέδια κατασκευής πυρηνικού σταθμού στον πυθμένα της 
θάλασσας (εντός των χωρικών υδάτων ενός κράτους μέλους, δηλαδή 12 ναυτικά μίλια όπως 
ορίζεται από τα άρθρα 2 και επόμενα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της 
θάλασσας4 – στην οποία είναι συμβαλλόμενα μέρη όλα τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση), η επιχείρηση και η ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους πρέπει να εξασφαλίσει 
πυρηνική προστασία στο πλαίσιο της τήρησης αυτών των αρμοδιοτήτων, με τον ίδιο τρόπο 
που πράττουν όσον αφορά τους συμβατικούς σταθμούς πυρηνικής ενέργειας στην ξηρά. 
Επιπλέον, η Γαλλία και όλα τα κράτη μέλη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της  
σύμβασης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού 
(σύμβαση OSPAR)5) καθώς και της σύμβασης για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης 

                                               
1 Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την 
πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων [ΕΕ L 172, 2.7.2009, σσ. 18–22].
2 Οδηγία του Συμβουλίου η οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων [ΕΕ L 199, 2.8.2011, σσ. 48–56].
3 Οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 1996 για τον καθορισμό των βασικών κανόνων 
ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που 
προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες (ΕΕ L 159, 29.6.1996, σσ. 1-114).
4 http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm.
5 http://www.ospar.org/.
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συνεπεία επιχειρήσεων πόντισης από σκάφη και αεροσκάφη1 πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
διεθνείς υποχρεώσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με αυτές τις 
συμβάσεις.

Οι δραστηριότητες του κλάδου υπεράκτιας εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, που επίσης επισημαίνονται από τον αναφέροντα, διέπονται εν μέρει από την 
υπάρχουσα νομοθεσία της ΕΕ, π.χ. την οδηγία 94/22/ΕΚ2, την οδηγία 85/337/ΕΟΚ («οδηγία 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων»)3 και την οδηγία 92/91/ΕΚ4. Σε μία 
προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης των υπαρχουσών διατάξεων στον τομέα της ασφάλειας και 
του περιβάλλοντος σε όλες τις χώρες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για 
ειδικό τομεακό κανονισμό στην ΕΕ τον Οκτώβριο του 20115. Με βάση τις καλύτερες διεθνείς 
πρακτικές για την υπεράκτια ασφάλεια, ο κανονισμός θεσπίζει οδηγούμενες από 
συγκεκριμένους στόχους πολιτικές για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων, την αντιμετώπιση 
και την περιβαλλοντική ευθύνη, οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων 
αντί να επαφίενται στη μηχανιστική συμμόρφωση με τις λεπτομερείς τυποποιημένες 
διαδικασίες. Εάν εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κανονισμός 
θα υποχρεώνει τις υπεράκτιες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου να προετοιμάζουν εκ 
των προτέρων Έκθεση περί Μεγάλων Κινδύνων, η οποία περιλαμβάνει εκτίμηση της 
ασφάλειας και του περιβαλλοντικού κινδύνου, και θέσπιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης ειδικά 
για τις εγκαταστάσεις. Επίσης, θα ενισχύσει τη διασυνοριακή απόκριση έκτακτης ανάγκης, τη 
δημόσια συμμετοχή και θα επεκτείνει την ευθύνη των επιχειρήσεων για περιβαλλοντική 
ζημία στην ποιότητα των υδάτων, από τα χωρικά ύδατα σε όλα τα θαλάσσια ύδατα στην 
αποκλειστική οικονομική ζώνη των κρατών μελών της ΕΕ.

Συμπέρασμα

Η πυρηνική ασφάλεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο, από το οποίο δεσμεύεται ως 
θεματοφύλακας των συνθηκών, η πλήρης μεταφορά των αποφάσεων σχετικά με την 
ενεργειακή πολιτική (όπως ορίζεται από τη ΣΛΕΕ) ή των αποφάσεων σχετικά με την 
πολιτική για την πυρηνική ενέργεια (όπως ορίζεται από τη συνθήκη της Ευρατόμ) από τα 
κράτη μέλη στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει, σε αυτό το στάδιο, μικρές πιθανότητες 
επιτυχίας.  Το υπάρχον νομικό πλαίσιο σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια καθιστά υπεύθυνα 
τα κράτη μέλη και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές που πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση των 
ευρωπαϊκών (καθώς και των διεθνών) υποχρεώσεων. Ωστόσο, τα συμπεράσματα σχετικά με 
πιθανή αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια θα καταρτιστούν 

                                               
1 http://sedac.ciesin.org/entri/texts/marine.pollution.dumping.ships.aircraft.1972.html.
2 Οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 για τους όρους 
χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων.
3 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.
4 Οδηγία 92/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1992 περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη 
βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές διά γεωτρήσεων 
βιομηχανίες.
5 COM/2011/0688 τελικό, Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 
αερίου.
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με τη γνωστοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, 
ιδιαίτερα των αξιολογήσεων από ομοτίμους. 

Την ευθύνη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ατυχημάτων στα υπεράκτια κοιτάσματα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου φέρει η υπεράκτια βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, υπό την εποπτεία των κρατών μελών. Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση με στόχο την 
ενίσχυση των προτύπων ασφάλειας που αφορούν τα μεγάλα ατυχήματα σε όλη την Ένωση, 
χωρίς ωστόσο να μεταβάλει τις ευθύνες της βιομηχανίας, των εθνικών αρχών ή της ΕΕ.


