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Θέμα: Αναφορά 1403/2011, του H.W.F., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
επέκταση του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Temelin της 
Τσεχικής Δημοκρατίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτίθεται στην επέκταση του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο 
Temelin της Τσεχικής Δημοκρατίας κατά δύο αντιδραστήρες (αντιδραστήρες 3 και 4). Όλοι 
οι αντιδραστήρες του εν λόγω σταθμού διοχετεύουν τα ύδατα ψύξης τους στον ποταμό 
Μολδάβα ο οποίος εκβάλλει στον Έλβα. Ο αναφέρων φοβάται ότι θα υπάρξουν σοβαρότατες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον εάν ενεργοποιηθούν οι αντιδραστήρες 3 και 4. Επίσης, φοβάται 
ότι δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Ο αναφέρων ζητεί τη 
διεξαγωγή έρευνας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Η οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)1 απαιτεί, πριν να διεξαχθούν 
έργα που αφορούν σταθμούς παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, να υποβάλλονται σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εκτίμηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων περιγραφή των 
προβλεπόμενων μέτρων με σκοπό την αποφυγή, τη μείωση και, ει δυνατόν, την επανόρθωση 

                                               
1 (85/337/EΟΚ) όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ, 2003/35/ΕΚ και COM/2009/0378 όπως 
κωδικοποιήθηκε από την οδηγία 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.
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σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων. Αυτή η ανάλυση πρέπει να περιλαμβάνει τις πιθανές 
συνέπειες του έργου στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.

Επιπλέον, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα1 απαιτεί από τα κράτη μέλη να αποτρέπουν την 
επιδείνωση της κατάστασης όλων των υδάτινων όγκων τους (άρθρο 4). Εξαιρέσεις από αυτή 
την απαίτηση είναι δυνατές μόνο αν πληρούνται οι αυστηροί νομικοί όροι της οδηγίας.

Ομοίως, σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης Ευρατόμ, κάθε κράτος μέλος υποχρεούται 
να παρέχει στην Επιτροπή τα γενικά δεδομένα παντός σχεδίου απορρίψεως ραδιενεργών 
καταλοίπων οποιασδήποτε μορφής.  Η Επιτροπή εκδίδει γνωμοδοτήσεις σχετικά με το αν και 
σε ποιο βαθμό η εφαρμογή σχεδίων που επιφέρουν ραδιενεργές εκροές είναι πιθανό να 
καταλήξει σε ραδιολογικές επιπτώσεις για το νερό, το έδαφος ή τον εναέριο χώρο, ιδίως 
άλλου κράτους μέλους.

Πέραν τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 41 της Συνθήκης Ευρατόμ, τα επενδυτικά έργα στον 
τομέα πυρηνικής ενέργειας πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή, αφού 
εξετάσει όλες τις παραμέτρους των επενδυτικών έργων που συνδέονται με τους στόχους της 
Συνθήκης,  ανακοινώνει την άποψή της σύμφωνα με το άρθρο 43 της Συνθήκης.

Η Επιτροπή έχει πληροφορηθεί ότι η διαδικασία ΕΠΕ τελεί υπό διεξαγωγή για τους νέους 
αντιδραστήρες της πυρηνικής εγκατάστασης του Temelin. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι πρόκειται 
να διεξαχθούν ορισμένες δημόσιες ακροάσεις κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Θα υπάρξουν 
επίσης διασυνοριακές διαβουλεύσεις με τις γειτονικές χώρες, δηλαδή τη Γερμανία και την 
Αυστρία.

Συμπεράσματα

Καθώς η διαδικασία ΕΠΕ τελεί υπό διεξαγωγή, η Επιτροπή δεν μπορεί προς το παρόν να 
εξαγάγει οποιοδήποτε συμπέρασμα. Η Επιτροπή τονίζει ωστόσο στον αναφέροντα τις 
δυνατότητες που του προσφέρονται να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία ΕΠΕ.

                                               
1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1–73). 


