KENA AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
Εκατοντάδες δυσλειτουργίες σε σχεδόν όλους τους πυρηνικούς
σταθμούς της Ε.Ε. διαπιστώνει η έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με τα στρες τεστ που πραγματοποιήθηκαν στα
πυρηνικά εργοστάσια που λειτουργούν σήμερα σε 14 κράτη – μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διενέργεια των στρες τεστ διατάχθηκε πριν από περίπου
ενάμιση χρόνο, αμέσως μετά την πυρηνική καταστροφή της
Φουκουσίμα.
Σύμφωνα με διαρροές από την έκθεση, το κόστος για την
αποκατάσταση των πυρηνικών εργοστασίων θα κυμαίνεται από 10-25
δισ. ευρώ. Η έκθεση με τα αποτελέσματα των στρες τεστ στους
πυρηνικούς αντιδραστήρες της Ε.Ε. θα δοθεί στους Ευρωπαίους
υπουργούς τον Οκτώβριο, ενώ η Επιτροπή σχεδιάζει το 2013 να
προτείνει νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους.
Σύμφωνα με το Reuters, από τους 134 πυρηνικούς αντιδραστήρες
στην Ε.Ε., οι 111 αντιδραστήρες βρίσκονται σε απόσταση 30
χιλιομέτρων από κατοικημένες περιοχές.
Όπως αναφέρει το BBC στις Βρυξέλλες η αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή
για την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών, θα ζητήσει από την
Επιτροπή να μην υπάρξουν αναφορές που θα προκαλέσουν ανησυχία
στο κοινό.
Από τα στρες τεστ που έγιναν στους πυρηνικούς σταθμούς,
προέκυψε ότι θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις σε επίπεδα
ασφάλειας
ενώ η Επιτροπή θα συστήνει το κλείσιμο των μη
ασφαλών ή παλαιών αντιδραστήρων.
Προβλήματα διαπιστώθηκαν και στους 58 πυρηνικούς αντιδραστήρες
της Γαλλίας.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από έναν μήνα, δυο άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη που σημειώθηκε στον σταθμό του
Φέσενχάιμ, στα σύνορα Γερμανίας Ελβετίας. Ο συγκεκριμένος
πυρηνικός σταθμός άρχισε να λειτουργεί το 1977.
Οργανώσεις όπως η Greenpeace επέκριναν τα στρες τεστ λέγοντας
ότι δεν υπήρξαν αρκετά ενδελεχή και πως, ανεξάρτητα από τα
αποτελέσματα, δεν πρόκειται να οδηγήσουν στο κλείσιμο
αντιδραστήρων. Την άποψη αυτή συμμερίζεται και η ομάδα των
Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία στο Ευρωκοινοβούλιο «Εάν
αυτή η προσπάθεια ήταν σοβαρή, η Κομισιόν θα έπρεπε να
προτείνει το κλείσιμο επίφοβων ή παλαιών αντιδραστήρων», λέει
η πρόεδρος του κόμματος Ρεμπέκα Χαρμς. «Το ελάχιστο καθήκον
της είναι να πιέσει προκειμένου να διορθωθούν τα ελαττώματα
που επισημαίνονται στην έκθεση».
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