ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2018
Αντικαθιστά την ανακοίνωση που
δημοσιεύτηκε στις 28 Μαρτίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου
δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή
Μαρτίου 2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης (CET) («ημερομηνία αποχώρησης») 1,
εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία με κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης 2. Εκείνη τη
χρονική στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα»3.
Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των αρχών της ΕΕ και των
εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.
Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο μιας
ενδεχόμενης συμφωνίας αποχώρησης και τις παρεπόμενες επιπτώσεις, υπενθυμίζονται
στους ενδιαφερομένους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας οι
έννομες συνέπειες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν το Ηνωμένο Βασίλειο
καταστεί τρίτη χώρα4 5.
Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να περιέχονται σε μια
ενδεχόμενη συμφωνία αποχώρησης, το πλήρες σύνολο των διατάξεων της Ευρατόμ

1

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δύναται να αποφασίσει ομόφωνα ότι
οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

2

Επί του παρόντος διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να επιτευχθεί
συμφωνία αποχώρησης.

3

Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.

4

Όσον αφορά ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την Ευρατόμ, η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες να
συμφωνήσει λύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης. Οι βασικές
αρχές της θέσης της ΕΕ/Ευρατόμ σχετικά με τα πυρηνικά υλικά και τον εξοπλισμό διασφαλίσεων
(Ευρατόμ)
διατίθενται
στην
ακόλουθη
διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-nuclear-materials-and-safeguardequipment-euratom_en.

5

Στην παρούσα ανακοίνωση δεν εξετάζονται οι κανόνες που στηρίζονται στη Συνθήκη για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(κεκτημένο της Ευρατόμ) δεν ισχύει πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την
ημερομηνία αποχώρησης. Το γεγονός αυτό έχει, ιδίως, τις ακόλουθες συνέπειες6:
1.

ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Το κεφάλαιο 6 της συνθήκης Ευρατόμ ορίζει ότι ο εφοδιασμός με
μεταλλεύματα, αρχικά υλικά και ειδικά σχάσιμα υλικά εξασφαλίζεται μέσω
κοινής πολιτικής εφοδιασμού βάσει της αρχής της ίσης πρόσβασης στις πηγές
εφοδιασμού. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ
(ESA) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να συνάπτει συμβάσεις με αντικείμενο
την προμήθεια (εισαγωγές, εξαγωγές και εφοδιασμό εντός της Κοινότητας)
μεταλλευμάτων, αρχικών υλικών και ειδικών σχάσιμων υλικών. Το
καταστατικό του ESA προβλέπει ότι το εν λόγω αποκλειστικό δικαίωμα
ασκείται με τη συνυπογραφή του ESA σε όλες τις συμβάσεις για σχετικό
υλικό μεταξύ μερών. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να απαιτείται χωριστή
έγκριση από την Επιτροπή πριν ο ESA συνυπογράψει τη σύμβαση.
Από την ημερομηνία αποχώρησης, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάψει να
συμμετέχει στην κοινή πολιτική εφοδιασμού. Κατά συνέπεια, από την
ημερομηνία αποχώρησης, η συνυπογραφή εκ μέρους του ESA συμβάσεων
που αφορούν την προμήθεια πυρηνικών υλικών (και, κατά περίπτωση, η
έγκριση της Επιτροπής για τέτοιου είδους συμβάσεις) σε σχέση με το
Ηνωμένο Βασίλειο θα πάψει να ισχύει.
Από την ημερομηνία αποχώρησης, ο ESA και, κατά περίπτωση, η Επιτροπή
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι τα υλικά που μεταφέρονται
στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συμβάλλουν πλέον στην ασφάλεια
εφοδιασμού της Κοινότητας και θα πρέπει να καταλήξουν σε αξιολόγηση του
καθεστώτος διασφαλίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από τη
συνυπογραφή και, κατά περίπτωση, τη χορήγηση άδειας σε σχέση με τις εν
λόγω συμβάσεις.
Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των άλλων στοιχείων των συμβάσεων των
οποίων η αξιολόγηση εναπόκειται στα μέρη.

2.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
2.1.

Άδεια για τη διάθεση της παραγωγής εκτός της Κοινότητας
Σύμφωνα με το άρθρο 59 της συνθήκης Ευρατόμ, η «σύναψη»
(συνυπογραφή από τον ESA) συμβάσεων που αφορούν την εξαγωγή
πυρηνικών υλικών που παράγονται στην ΕΕ προς τρίτη χώρα
προϋποθέτει άδεια της Επιτροπής. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να
χορηγηθεί σε περίπτωση που οι παραλήπτες των προμηθειών δεν
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Μολονότι δεν αποτελεί κεκτημένο της Ευρατόμ, υπενθυμίζεται ότι τα πυρηνικά υλικά, οι πυρηνικές
εγκαταστάσεις, οι πυρηνικές τεχνολογίες και ο πυρηνικός εξοπλισμός εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του κανονισμού αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος
ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. την «Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους - Αποχώρηση του
Ηνωμένου Βασιλείου και κανόνες της ΕΕ στον τομέα των αδειών εισαγωγής/εξαγωγής για ορισμένα
εμπορεύματα» (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en).
2

πληρούν την απαίτηση της διαφύλαξης των γενικών συμφερόντων της
Κοινότητας ή σε περίπτωση που οι όροι και οι προϋποθέσεις των
συμβάσεων αυτών είναι αντίθετοι προς τη συνθήκη Ευρατόμ7.
Από την ημερομηνία αποχώρησης, η απαίτηση αυτή θα εφαρμόζεται
στις εξαγωγές από την ΕΕ των 27 προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
2.2.

Συναίνεση τρίτων μερών και άλλες ειδικές διαδικασίες
Η Ευρατόμ έχει συνάψει αρκετές συμφωνίες πυρηνικής συνεργασίας 8 με
τρίτες χώρες. Επί του παρόντος, βάσει των εν λόγω συμφωνιών, τα
πυρηνικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών υλικών, του
εξοπλισμού και άλλων στοιχείων που συνήθως προβλέπονται στις
συμφωνίες αυτές) μπορούν να μεταφερθούν στο πλαίσιο της κοινής
πυρηνικής αγοράς στο έδαφος της Κοινότητας Ευρατόμ (καθώς και από
και προς το ΗΒ) χωρίς να υποβάλλονται σε ειδική διαδικασία9 και/ή
χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση της ενδιαφερόμενης
τρίτης χώρας.
Από την ημερομηνία αποχώρησης, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι
μέρος της κοινής πυρηνικής αγοράς ούτε θα καλύπτεται από αυτές τις
συμφωνίες. Κατά συνέπεια, για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές
πυρηνικών υλικών από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να
απαιτείται ειδική διαδικασία και/ή προηγούμενη συναίνεση της
ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας.

7

Η άδεια της Επιτροπής δεν χορηγείται αν η εξαγωγή προς τρίτη χώρα των πυρηνικών υλικών που
παράγονται στην ΕΕ μπορεί να θέσει σε κίνδυνο, μεσοπρόθεσμα, την ασφάλεια του εφοδιασμού με τα
εν λόγω υλικά για τους χρήστες της ΕΕ, ή αν οι σχετικές συμβάσεις είναι πιθανόν να θέσουν σε
κίνδυνο τον στόχο της ΕΕ περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

8

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης της Αυστραλίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) σχετικά με τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας, ΕΕ L 29
της 1.2.2012, σ. 4· Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) στον τομέα των ειρηνικών εφαρμογών της πυρηνικής
ενέργειας, ΕΕ L 32 της 6.2.2012, σ. 65· Συμφωνία συνεργασίας στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής
ενέργειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής, ΕΕ L 120 της 20.5.1996· Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας (Ευρατόμ) και της κυβέρνησης του Καναδά για συνεργασία στη χρήση της ατομικής
ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, ΕΕ P 60 της 24.11.1959· Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας
σχετικά με τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας, ΕΕ L 261 της 22.9.2006· Συμφωνία
συνεργασίας σχετικά με τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν, ΕΕ L 10 της
15.1.2009· Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας
(Ευρατόμ) και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν σχετικά με τις ειρηνικές χρήσεις
της πυρηνικής ενέργειας, ΕΕ L 269 της 21.10.2003, σ. 9.

9

Αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι το κράτος-προμηθευτής θα έπρεπε να λάβει επίσημες κυβερνητικές
διαβεβαιώσεις από το κράτος-παραλήπτη όσον αφορά τις ειρηνικές χρήσεις των εν λόγω στοιχείων
και σύμφωνα με τις διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών της Ομάδας Προμηθευτών Πυρηνικών
Υλικών για τις μεταφορές πυρηνικών υλικών (INFCIRC 254, όπως αναθεωρήθηκε).
3

3.

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ10
Η οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου11 —οδηγία Ευρατόμ για τα
βασικά πρότυπα ασφαλείας— εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, στην εισαγωγή
προς και την εξαγωγή από την Κοινότητα ραδιενεργών υλικών (βλ. άρθρο 2
παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Από την
ημερομηνία αποχώρησης, κάθε εισαγωγή ραδιενεργών υλικών από το
Ηνωμένο Βασίλειο προς την Κοινότητα και κάθε εξαγωγή ραδιενεργών
υλικών από την Κοινότητα προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας. Συγκεκριμένα:






Στο άρθρο 20 της οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου
καθορίζονται ειδικές απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις που προτίθενται να
εισαγάγουν ένα καταναλωτικό προϊόν· το άρθρο 21 απαριθμεί τα
προϊόντα των οποίων η εισαγωγή και η εξαγωγή απαγορεύεται. Επιπλέον,
η εισαγωγή καταναλωτικών προϊόντων από τρίτες χώρες υπόκειται σε
κανονιστικό έλεγχο και απαιτεί γνωστοποίηση και άδεια (άρθρα 25 και
28).
Το άρθρο 75 της οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου περιέχει
ειδικές διατάξεις για τα οικοδομικά υλικά οι οποίες πρέπει να τηρούνται
ώστε τα υλικά αυτά να μπορούν να διατεθούν στην αγορά της
Κοινότητας12.
Το άρθρο 93 της οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου υποχρεώνει
τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την καθιέρωση συστημάτων ανίχνευσης
της παρουσίας ραδιενεργού ρύπανσης σε μεταλλικά προϊόντα που
εισάγονται από τρίτες χώρες.
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Για τα εμπορεύματα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων που εμπίπτουν στο κεκτημένο της
Ευρατόμ) που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, η ΕΕ προσπαθεί
να συμφωνήσει λύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο στη συμφωνία αποχώρησης. Οι βασικές αρχές της
θέσης της ΕΕ σχετικά με εμπορεύματα τα οποία διατίθενται στην αγορά δυνάμει του ενωσιακού
δικαίου πριν από την ημερομηνία αποχώρησης είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-lawwithdrawal-date_en. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι βασικές αρχές της θέσης της ΕΕ σχετικά με
τα αγαθά βασίζονται σε έναν ενιαίο ορισμό της «διάθεσης στην αγορά» («πρώτη φορά κατά την οποία
ένα προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά»).

11

Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας για την
προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες, ΕΕ L 13 της
17.1.2014, σ. 1.

12

«Οικοδομικά υλικά» βάσει της οδηγίας 2013/59 του Συμβουλίου είναι «προϊόντα του τομέα των
δομικών κατασκευών», όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση
εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων. Στο άρθρο 13 και στο άρθρο 2 σημείο 21 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 καθορίζονται ειδικές διαδικαστικές υποχρεώσεις με τις οποίες πρέπει
να συμμορφώνονται οι εισαγωγείς όταν διαθέτουν δομικό προϊόν τρίτης χώρας στην ενωσιακή αγορά.
Ως εκ τούτου, κατά τη διάθεση στην αγορά οικοδομικών υλικών που εισάγονται από το Ηνωμένο
Βασίλειο, οι εισαγωγείς θα πρέπει να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με το άρθρο 75 της οδηγίας
2013/59 ακολουθώντας την διαδικασία που ορίζεται ειδικά για τις εισαγωγές στο άρθρο 13 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (βλ. αιτιολογικές σκέψεις 17 έως 21 της οδηγίας 2013/59).
4

4.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ13
Από την ημερομηνία αποχώρησης, ο κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 1493/93
του Συμβουλίου για τις αποστολές ραδιενεργών ουσιών μεταξύ κρατών
μελών14 θα παύσει να εφαρμόζεται στις μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών
της ΕΕ-27 και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου σχετικά με την επιτήρηση και
τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου
πυρηνικού καυσίμου15 καθορίζει κοινοτικό σύστημα επιτήρησης και ελέγχου
των διασυνοριακών αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου
καυσίμου. Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι διατάξεις του κεφαλαίου 2
της εν λόγω οδηγίας για τις ενδοκοινοτικές μεταφορές θα παύσουν να
εφαρμόζονται στις μεταφορές μεταξύ κράτους μέλους και του Ηνωμένου
Βασιλείο, στις δε αποστολές που συνδέονται με το Ηνωμένο Βασίλειο θα
εφαρμόζεται το κεφάλαιο 3 της εν λόγω οδηγίας για τις εξωκοινοτικές
αποστολές.
Η οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου, η οποία θεσπίζει κοινοτικό
πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και
ραδιενεργών αποβλήτων16, θέτει κανόνες για τις αποστολές ραδιενεργών
αποβλήτων από κράτος μέλος σε τρίτη χώρα με σκοπό τη διάθεσή τους. Από
την ημερομηνία αποχώρησης, οι κανόνες αυτοί θα εφαρμόζονται στις
αποστολές από την ΕΕ-27 προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με το
άρθρο 4 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ του
Συμβουλίου, οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν:




την υποχρέωση ενημέρωσης της Επιτροπής πριν από την αποστολή προς
τρίτη χώρα·
την υποχρέωση ύπαρξης συμφωνίας μεταξύ των οικείων κρατών μελών
και της τρίτης χώρας για τη χρήση εγκατάστασης διάθεσης·
την απαίτηση η εγκατάσταση διάθεσης να διαθέτει άδεια και να έχει τεθεί
σε λειτουργία.
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Όσον αφορά τη διακίνηση εμπορευμάτων που άρχισε πριν και ολοκληρώνεται κατά την ημερομηνία
αποχώρησης ή μετά από αυτή («εμπορεύματα καθ’ οδόν»), η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες να
συμφωνήσει λύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο στη συμφωνία αποχώρησης. Οι βασικές αρχές της θέσης
της ΕΕ σχετικά με τελωνειακά θέματα, η τήρηση των οποίων είναι απαραίτητη για την εύτακτη
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderlywithdrawal-uk-union_en.
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Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 1493/93 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 1993, για τις αποστολές
ραδιενεργών ουσιών μεταξύ κρατών μελών, ΕΕ L 148 της 19.6.1993, σ. 1.
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Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την επιτήρηση και
τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου, EE L 337
της 5.12.2006, σ. 21.
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Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2011, 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.
5

5.

ΆΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι ελευθερίες που εγγυάται η συνθήκη
Ευρατόμ, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των
εμπορευμάτων και των προϊόντων17, του ειδικευμένου προσωπικού, ή των
φυσικών ή νομικών προσώπων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
κατασκευή πυρηνικών εγκαταστάσεων, θα πάψει να ισχύει στις σχέσεις
μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ-27.

Περισσότερες γενικές πληροφορίες παρέχονται στον ιστότοπο της Επιτροπής για την
πυρηνική ενέργεια (https://ec.europa.eu/energy/en/topics/nuclear-energy). Οι σελίδες
αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον είναι αναγκαίο.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
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Όπως ορίζεται στο παράρτημα IV της συνθήκης Ευρατόμ.
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