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Θέμα:  τέδιο Ομοζπονδιακής Κσβέρνηζης Γερμανίας για ζηαδιακή καηάργηζη τρήζης 

πσρηνικής ενέργειας έως ηο 2022  

 

Γέθα ρξόληα κεηά ηελ ππξεληθή θαηαζηξνθή ηεο 11
εο

 Μαξηίνπ ηνπ 2011 ζηε Φνπθνζίκα, θαζώο 

θαη ηελ έθηνηε απνθαζηζηηθή ζηξνθή ηεο γ/ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο πξνο ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε 

ρξήζεο ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, δηα κέζσ ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ ππξεληθώλ ζηαζκώλ ηεο ρώξαο 

έσο ηέιε ηνπ 2022, ε Οκνζπνλδηαθή Υπνπξγόο Πεξηβάιινληνο, θα Schulze, δεκνζηνπνίεζε, 

ζήκεξα (11/03), ην θείκελν ζέζεσλ ηεο γ/Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο, ππό ηνλ ηίηιν «12 σημεία 

για την κατάργηση της τρήσης πσρηνικής ενέργειας», ην νπνίν απνηειεί επί ηεο νπζίαο 

ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ επόκελσλ βεκάησλ ηεο πξνο ηελ ελεξγεηαθή κεηάβαζε ηόζν ηεο ίδηαο ηεο 

ρώξαο, όζν θαη ηεο παγθόζκηαο θνηλόηεηαο.  

 

Δπηπξνζζέησο, ε θα Schulze απεύζπλε ελαξθηήξην ραηξεηηζκό ζε ζρεηηθή εθδήισζε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ην Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, ζήκεξα, 11 Μαξηίνπ η.έ., εκέξα 

ζπκπιήξσζεο δέθα εηώλ από ηελ ππξεληθή θαηαζηξνθή ζηε Φνπθνζίκα. Με ηελ 

απελεξγνπνίεζε θαη ησλ ηειεπηαίσλ γεξκαληθώλ ππξεληθώλ αληηδξαζηήξσλ έσο ηα ηέιε ηνπ 

2022, ιηγόηεξα από ηα κηζά από ηα 27 θ-κ ηεο ΔΔ ζα παξάγνπλ ππξεληθή ελέξγεηα γηα 

εκπνξηθνύο ζθνπνύο. Όπσο ζεκείσζε ε Οκνζπνλδηαθή Υπνπξγόο, πιένλ, έρεη αλαδεηρζεί ζε 

βαζηθό ζηόρν ηεο εγρώξηαο θαη εμσηεξηθήο γ/ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ε πξνζπάζεηα ελζάξξπλζεο 

θαη άιισλ ρσξώλ λα ζπλαζπίζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, κε ηειηθό ζηόρν ηε ζηαδηαθή ζηξνθή πξνο 

ηε ρξήζε βηώζηκσλ θαη θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ κνξθώλ ελέξγεηαο. 

 

Γηα απηόλ ηνλ ζθνπό, ην Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο έρεη ζπζηήζεη δηκεξείο 

επηηξνπέο κε ην Βέιγην, ηε Γαιιία, ηηο Κάησ Φώξεο, ηελ Τζερία θαη ηελ Διβεηία γηα ηελ ηαθηηθή 

αληαιιαγή απόςεσλ επί δεηεκάησλ πξνζηαζίαο από ηε ρξήζε αηνκηθήο ελέξγεηαο, δεδνκέλνπ όηη 

ην δήηεκα ηεο ππξεληθήο αζθάιεηαο άπηεηαη δηαζπλνξηαθήο δηαρείξηζεο. Όπσο αλέθεξε ε θα 

Schulze ην Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο πξνηίζεηαη ην επόκελν δηάζηεκα λα 

εληαηηθνπνηήζεη θαη λα επεθηείλεη απηήλ ηε ζπλεξγαζία. 

 

Σπλαθόινπζα, όπσο ππνγξάκκηζε ε Οκνζπνλδηαθή Υπνπξγόο, ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε 

ζηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ησλ επξσπατθώλ ζηόρσλ ηεο ρώξαο γηα θιηκαηηθή νπδεηεξόηεηα 

έσο ην 2050, έρεη απνθαζίζεη λα κεηαβεί ζηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηεο ρξήζεο νξπθηώλ 

θαπζίκσλ θαη εηδηθόηεξα ηνπ άλζξαθα. Υπό ην πξίζκα απηό ν σο άλσ αλαθεξόκελνο 

«δσδεθάινγνο» ησλ επόκελσλ βεκάησλ ηεο πεξηιακβάλεη, κεηαμύ άιισλ, ηελ επηηάρπλζε 

αλάπηπμεο ηερλνινγίαο ρξήζεο ΑΠΔ θαη δηαδηθαζίαο αζθαινύο απόξξηςεο εμαηξεηηθά 

ξαδηελεξγώλ απνβιήησλ, ηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαη ηελ παγθόζκηα δέζκεπζε γηα πςειά πξόηππα αζθάιεηαο. 

 

Με ηελ θαηαιεθηηθή θξάζε «Η ατομική ενέργεια είναι παρελθόν, το μέλλον ανήκει σε 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», ε θα Schulze έδσζε ην βήκα ζηηο νκνιόγνπο ηεο θα Tinne Van 

der Straeten, Υπνπξγό Δλέξγεηαο ηνπ Βειγίνπ θαη θα Leonore Gewessler, Υπνπξγό Πξνζηαζίαο 



 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ηεο Απζηξία, νη νπνίεο αλέιπζαλ ηε ζηξαηεγηθή ησλ ρσξώλ ηνπο 

ζηνλ ηνκέα απηό. Δηδηθόηεξα ε Υπνπξγόο Δλέξγεηαο ηνπ Βειγίνπ αλαθέξζεθε ζηε ζπκθσλία πνπ 

ππέγξαςε ε ρώξα ηεο κε ηε Γαλία γηα ηελ θαηαζθεπή θαισδίνπ κήθνπο 600 ρικ άκεζεο 

ελέξγεηαο πνπ ζα ζπλδέεη ηα δύν θξάηε. Όπσο εμήγεζε ε θα Van der Straeten, ε ρώξα ηεο 

απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηε ρξήζε θαη απνζήθεπζε ΑΠΔ, ελώ δηα κέζσ απηνύ ηνπ έξγνπ ην 

Βέιγην ζα κπνξεί λα εηζάγεη αηνιηθή ελέξγεηα απεπζείαο από ηε Γαλία, ε νπνία απηή ηε ζηηγκή 

έρεη ζέζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία αξθεηά αηνιηθά πάξθα ζηε Βόξεηα Θάιαζζα θαη σο εθ ηνύηνπ 

έρεη πιεόλαζκα «πξάζηλεο» ελέξγεηαο. Σην ίδην πιαίζην, ε θα Gewessler αλαθεξόκελε αθελόο 

ζηνπο θηλδύλνπο πνπ ειινρεύεη ε ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζε παγθόζκηα θιίκαθα θαη 

αθεηέξνπ ζηελ αλάγθε ζπζπείξσζεο όισλ ησλ θξαηώλ γηα ηε κεηάβαζε ζηε ρξήζε «πξάζηλεο» 

ελέξγεηαο, ζεκείσζε όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Απζηξία πξαγκαηνπνηνύληαη ζεκαληηθέο 

«πξάζηλεο» επελδύζεηο, κε ηε ρώξα λα απνηειεί «πξσηεξγάηε» κεηαμύ άιισλ θαη ζηελ απόθαζε 

δηαθνπήο ρξήζεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, εδώ θαη ζρεδόλ 40 ρξόληα.  

 

 

 


