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Επιτροπή Αναφορών

18.12.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1042/2011 του Reinhard Uhrig, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Friends of the Earth Αυστρίας, που συνοδεύεται από περίπου 98.500 
υπογραφές, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας που 
πρέπει να ξεκινήσει άμεσα σε παγκόσμιο επίπεδο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπέμπει στις πυρηνικές καταστροφές που έχουν συμβεί στο παρελθόν και 
πρόσφατα και δηλώνει ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ασφαλής και δεν θα μπορέσει ποτέ 
να γίνει ασφαλής. Δηλώνει επίσης ότι η πλειονότητα του ευρωπαϊκού πληθυσμού τάσσεται 
κατά της πυρηνικής ενέργειας. Ο αναφέρων ζητεί την άμεση διακοπή λειτουργίας ορισμένων 
ιδιαίτερα μη ασφαλών πυρηνικών σταθμών στην Ευρώπη. Επιπλέον, η ζωή των 
απαρχαιωμένων πυρηνικών σταθμών δεν μπορεί πλέον να παρατείνεται με τεχνητό τρόπο και 
δεν πρέπει να κατασκευαστούν νέοι σταθμοί. Ο αναφέρων τάσσεται υπέρ νομικά 
δεσμευτικών σχεδίων: να διακοπεί η λειτουργία όλων των πυρηνικών σταθμών πριν από το 
2020, να καταργηθούν οι επιδοτήσεις για τον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και να 
παρασχεθούν περισσότερο βιώσιμες επιδοτήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση. Με αυτόν τον τρόπο, η σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας 
και της ενέργειας που βασίζεται στον άνθρακα θα είναι εφικτή έως το 2025-2030. Ο 
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει τη δέουσα δράση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

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». Επομένως, εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
αποφασίσουν εάν θα ταχθούν υπέρ ή κατά της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης 
της κατασκευής νέων σταθμών, της παράτασης της διάρκειας ζωής τους και της σταδιακής 
κατάργησής τους.

Κάθε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 225 ΣΛΕΕ, που 
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σε αυτόν τον τομέα, πρέπει να συμμορφώνεται 
προς 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 Ευρατόμ ως lex specialis, το Δικαστήριο της ΕΕ αναγνώρισε στην 
απόφασή του για την υπόθεση C-29/99 την εγγενή σχέση μεταξύ της προστασίας από την 
ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας. Βάσει της αναγνωρισμένης αρμοδιότητάς του 
στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (άρθρο 31 της Συνθήκης Ευρατόμ), το Συμβούλιο 
ενέκρινε την οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια1 η οποία όφειλε να έχει μεταφερθεί στο 
εθνικό δίκαιο μέχρι τις 22 Ιουλίου 2011. Κύριο θεμέλιο της οδηγίας είναι η ενσωμάτωση 
στην κοινοτική νομοθεσία των αναγνωρισμένων αρχών σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια 
που διέπουν τις βασικές ισχύουσες διεθνείς πράξεις, δηλαδή τη Σύμβαση για την πυρηνική 
ασφάλεια και τις Θεμελιώδεις Αρχές Ασφάλειας του Διεθνούς Οργανισμού 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

Ωστόσο 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 προβεί στη σταδιακή κατάργηση των 
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 συστήσουν και να 
διατηρούν ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή με αρμοδιότητες και πόρους που θα επιτρέπουν να 

                                               
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 2.7.2009, σ. 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, της 2.8.2011, σ. 48–56].
3

Οδηγία 96/29/Eυρατόμ 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 της 29.6.1996, σ. 1–114].
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πραγματοποιεί ρυθμιστικές δράσεις επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της 
αναστολής λειτουργίας μιας πυρηνικής εγκατάστασης (άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο δ).

Με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2009/28/ΕΚ)1 η Ευρωπαϊκή Ένωση 
κατήρτισε αποτελεσματικό πλαίσιο για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που καλύπτει όλους τους τομείς: την ηλεκτρική ενέργεια, τη θέρμανση και τις μεταφορές. Το 
πλαίσιο αυτό ορίζει νομικά δεσμευτικούς στόχους για κάθε κράτος μέλος, και θα διασφαλίσει 
ότι η ΕΕ στο σύνολό της θα διαθέτει το 2020 ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 
θα ανέρχεται στο 20%, από 12% που είναι σήμερα. Ωστόσο, είναι σαφές ότι χρειάζεται 
περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές η οποία και θα διαδραματίσει καίριο ρόλο για 
την απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από τις εκπομπές άνθρακα, όπως καταδεικνύεται 
στον πρόσφατα εγκριθέντα «Ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050»2, 

Μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης-25ης Μαρτίου 
2011 υπέδειξε με έμφαση ότι οι αυστηρότερες προδιαγραφές πυρηνικής ασφάλειας πρέπει να 
εφαρμόζονται και να βελτιώνονται συνεχώς στην ΕΕ και να προωθούνται διεθνώς. 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 Ευρωπαϊκή Ομάδα 
Ρυθμιστικών Αρχών Πυρηνικής Ασφάλειας (ENSREG) κατέληξαν σε συμφωνία στις 24 
Μαΐου 2011 σχετικά με το πεδίο και τις εκτελεστικές λεπτομέρειες αυτών των 
προσομοιώσεων, σε συντονισμένο πλαίσιο.

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. Από τις αρχές του 2012, διεξάγονται αξιολογήσεις από ομοτίμους ώστε να 
εκτιμηθούν τα αποτελέσματα των εκθέσεων των κατόχων αδειών εκμετάλλευσης και των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
επανεξετάσει το υπάρχον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά την ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων. Για τον σκοπό αυτόν διενεργήθηκε δημόσια διαβούλευση.3 Η 
αναθεώρηση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου της Ευρατόμ πρέπει να εκφράζει τα 
τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων της ΕΕ, 
καθώς και την τρέχουσα διεθνή τάση υπέρ της ενίσχυσης του διεθνούς νομοθετικού 
καθεστώτος για την πυρηνική ασφάλεια, ιδίως της σύμβασης του ΔΟΑΕ για την πυρηνική 
ασφάλεια.

Συμπέρασμα

                                               
1

Οδηγία 2009/28/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με 
την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη 
κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16–62).
2

Η έκθεση διατίθεται εδώ: http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm.
3

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/20120229_euratom_en.htm.
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Η πυρηνική ασφάλεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ωστόσο, δεδομένων των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι σύμφωνα με το υπάρχον δίκαιο, 
από το οποίο δεσμεύεται ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η μεταφορά της ενεργειακής 
πολιτικής (που διέπεται από τη ΣΛΕΕ) ή των αποφάσεων σχετικά με την πολιτική για την 
πυρηνική ενέργεια (που διέπεται από τη Συνθήκη Ευρατόμ) από τα κράτη μέλη στο επίπεδο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει, σε αυτό το στάδιο, καμία πιθανότητα επιτυχίας.

Μια μελλοντική αλλαγή των αρμοδιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της
Συνθήκης Ευρατόμ) παραμένει αποκλειστικά στα χέρια των κρατών μελών, καθώς θα 
απαιτούσε διαδικασία αναθεώρησης, βάσει του άρθρου 48 ΣΛΕΕ, τόσο της ΣΛΕΕ όσο και 
της Συνθήκης Ευρατόμ (σε συνδυασμό με το άρθρο 106 εδάφιο α της Συνθήκης Ευρατόμ).

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή εξακολουθεί να δεσμεύεται για την αύξηση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και θα διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυξάνοντας έτσι το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές έως τουλάχιστον 20% το 2020.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 2012

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της Επιτροπής Αναφορών στις 9 Οκτωβρίου 2012, ο 
εκπρόσωπος της Επιτροπής αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα, και κυρίως 
στην ανακοίνωση που αφορά τη συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας 
(προσομοίωση ακραίων καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τις συναφείς δραστηριότητες [COM/2012/571].
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: 
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm


