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KODOLENERĢIJA

Kodolspēkstacijas patlaban saražo aptuveni vienu trešdaļu no visas elektroenerģijas un
14 % no visas Eiropas Savienībā kopumā patērētās enerģijas. Tā kā kodolenerģijas
ražošanu raksturo zems oglekļa dioksīda emisijas līmenis, tā ir svarīga alternatīva fosilajam
kurināmajam un daudzās dalībvalstīs tai ir būtiska vieta energoavotu sadalījumā. Tomēr pēc
Černobiļas katastrofas 1986. gadā un Fukušimas katastrofas 2011. gadā kodolenerģija tiek
vērtēta ļoti pretrunīgi. Vācijas lēmums līdz 2020. gadam pilnībā atteikties no kodolenerģijas
izmantošanas un divu reaktoru pagaidu apturēšana Beļģijā pēc tam, kad to korpusā tika
atrastas plaisas, bija vēl viens arguments par labu tam, lai atteiktos no kodolenerģijas Eiropā.
Lēmuma pieņemšana par to, vai izmantot kodolenerģiju, tomēr ir pilnībā dalībvalstu ziņā.
Vienlaikus Eiropas Savienībā tiek veltītas aizvien lielākas pūles, lai uzlabotu kodolspēkstaciju
drošuma standartus un nodrošinātu kodolatkritumu drošu apsaimniekošanu un apglabāšanu.

JURIDISKAIS PAMATS

Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma (Euratom līgums) 40. līdz 52. pants
(investīcijas, kopuzņēmumi un piegādes) un 92. līdz 99. pants (kodolmateriālu kopējais tirgus).

MĒRĶI

Lai novērstu tradicionālo energoresursu vispārējo deficītu un panāktu neatkarību
enerģētikas jomā, sešas dibinātājvalstis pagājušā gadsimta 50. gados īpašu uzmanību
pievērsa kodolenerģijai. Tā kā valstis atsevišķi nespēja nodrošināt vajadzīgās investīcijas
kodolenerģētikā, dibinātājvalstis apvienojās, izveidojot Eiropas Atomenerģijas kopienu.
Euratom līguma vispārējais mērķis ir sekmēt Eiropas kodolrūpniecības izveidi un attīstību,
lai tādējādi visas dalībvalstis varētu gūt labumu no atomenerģētikas attīstības, kā arī garantēt
piegādes nodrošinājumu. Līgums vienlaikus garantē sabiedrībai augstus drošuma standartus un
novērš iespējas galvenokārt civilām vajadzībām paredzētos kodolmateriālus novirzīt militāriem
mērķiem. Eiropas Atomenerģijas kopienas pilnvaras attiecas tikai uz kodolenerģijas miermīlīgu
izmantošanu civilām vajadzībām.

SASNIEGUMI

A. Pretradiācijas aizsardzība
Jonizējošā radiācija ir ļoti bīstama cilvēka veselībai un videi, tā ietekmē gan visus cilvēkus
kopumā, gan tos, kas strādā medicīnas, rūpniecības un kodolenerģētikas nozarē. Pa šo laiku
Eiropas Savienībā ir pieņemti dažādi tiesību akti, kas veltīti aizsardzībai pret radiāciju,
daudzi no kuriem vēlāk ir atjaunināti un vienkāršoti. Atjaunināšana bija vajadzīga, jo spēkā
esošajos tiesību aktos ne vienmēr tika ņemti vērā zinātnes sasniegumi un tie bieži vien
nebija savstarpēji saskaņoti. Vēl viens iemesls bija tas, ka tajos nebija pienācīgi aplūkoti
tādi jautājumi kā fona radiācija un vides aizsardzība. Padomes 1996. gada 13. maija
Direktīvā 96/29/Euratom ir noteikti drošības pamatstandarti darba ņēmēju un iedzīvotāju
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aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām. Komisija 2012. gada maijā publicēja
priekšlikumu jaunai direktīvai, tā atjauninot drošības pamatstandartus (COM(2012)0242), ko
Padome pieņēma 2013. gada beigās pēc apspriešanās ar Parlamentu[1]. Ar piecu direktīvu
aizstāšanu tika vienkāršoti Savienības tiesību akti un tika ieviestas saistošas prasības attiecībā
uz aizsardzību pret iekštelpu radonu, būvmateriālu izmantošanu un vidē nonākuša kodoliekārtu
radioaktīvā piesārņojuma ietekmes uz vidi novērtējumu. Padome 2013. gadā pēc apstiprinājuma
saņemšanas Parlamentā pieņēma arī Komisijas 2012. gada martā ierosinātu atsevišķu direktīvu
(COM(2012)0147) par radioaktīvo vielu uzraudzību ūdenī, kas paredzēts lietošanai uzturā[2].
Joprojām nav pieņemts galīgais lēmums par Komisijas 2010. gada priekšlikumu Padomes
regulai par pārtikas produktu un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma
līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas (COM(2010)0184). Parlaments
apstiprināja tiesību akta grozīto versiju[3], pamatojoties uz Padomē panākto kompromisu.
B. Radioaktīvo vielu un atkritumu pārvadāšana
Ar Padomes 1993. gada 8. jūnija Regulu (Euratom) Nr. 1493/93 ir izveidota Kopienas sistēma
radioaktīvo vielu pārvadājumu deklarēšanai starp dalībvalstīm, kas ļauj attiecīgām iestādēm
saņemt informāciju, kura skar pretradiācijas aizsardzību, tādā pašā apjomā kā pirms 1993. gada,
kad vēl bija robežkontrole. Komisija 2012. gadā publicēja priekšlikumu regulai par radioaktīvo
materiālu pārvadātāju reģistrācijas vienotas sistēmas izveidošanu Eiropā (COM(2012)0561).
Ar šo regulu aizstāj jau esošās ziņošanas un atļauju piešķiršanas sistēmas, ko dalībvalstis
izveidojušas, ieviešot Direktīvu 96/29/Euratom par drošības pamatstandartiem.
Sistēma iepriekšēju atļauju piešķiršanai radioaktīvo atkritumu pārvadājumiem Eiropas
Savienībā tika izveidota 1992. gadā, un to ievērojami pārveidoja 2006. gadā. Padomes
2006. gada 20. novembra Direktīvas 2006/117/Euratom par radioaktīvo atkritumu un lietotās
kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzību un kontroli mērķis ir saistībā ar šādiem pārvadājumiem
nodrošināt pienācīgu aizsardzības līmeni iedzīvotājiem. Tajā ir noteikti un uzskaitīti vairāki
stingri kritēriji, definīcijas un procedūras, kas ir piemērojami radioaktīvo atkritumu un lietotās
kodoldegvielas pārvadājumiem Kopienas teritorijā un ārpus tās. Komisija 2013. gada aprīlī
publicēja pirmo ziņojumu par 2006. gada direktīvas piemērošanu dalībvalstīs 2008.–2011. gadā.
C. Atkritumu apsaimniekošana
ES tiesiskais regulējums atkritumu apsaimniekošanai Eiropā tika izveidots 2011. gadā, pieņemot
Padomes direktīvu par radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas apsaimniekošanu
(Direktīva 2011/70/Euratom). Tas paredz cieši uzraudzīt dalībvalstu programmas par galīgo
glabātavu būvēšanu un pārvaldību un nosaka juridiski saistošus drošuma standartus.
Dalībvalstīm 2015. gadā būs jāiesniedz pirmais ziņojums par valsts programmas īstenošanu.
D. Kodolmateriālu drošības kontrole
Laika gaitā ir pieņemtas un grozītas vairākas regulas, kuru mērķis bija izveidot drošības
kontroles sistēmu, kas ļauj pārliecināties par to, ka kodolmateriālus izmantot tikai mērķiem,
kurus ir deklarējuši to lietotāji, un ka tiek pildītas starptautiskās saistības (Komisijas
Regula (Euratom) Nr. 302/2005). Šāda drošības kontrole aptver visu kodoldegvielas ciklu –
no kodolmateriālu ieguves dalībvalstīs vai šo materiālu ievešanas no trešām valstīm līdz
to izvešanai ārpus Savienības. Komisija ir atbildīga par nemilitāriem mērķiem paredzēto
kodolmateriālu kontroli Eiropas Savienībā.

[1]Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0564.
[2]Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0068.
[3]OV C 188 E, 28.6.2012., 79. lpp.
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E. Kodoliekārtu drošība
Ar Padomes Direktīvu 2009/71/Euratom par kodoldrošību tika izveidots kopējs tiesiskais
pamats kodolspēkstaciju drošuma jomā. Katrai dalībvalstij ir jāizveido sava sistēma, kas
nodrošina kodoldrošības prasību ievērošanu, kodolspēkstaciju licencēšanu, uzraudzību un
normatīvo aktu īstenošanu. Šajā direktīvā ir noteikts, ka Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras
(SAEA) drošuma standarti ir daļēji juridiski saistoši un piemērojami Eiropas Savienībā. Pēc
Fukušimas kodolavārijas 2011. gada martā Eiropadome pieprasīja vispusīgi izvērtēt visu ES
kodolspēkstaciju riska pakāpi un drošumu. Komisijai tika uzdots veikt brīvprātīgus noturības
testus 143 kodolreaktoros Eiropas Savienībā, lai novērtētu kodoliekārtu drošumu un izturību
ārkārtējos dabas katastrofu (plūdu vai zemestrīču) apstākļos. Komisija 2012. gada oktobrī
sagatavoja paziņojumu par noturības testa rezultātiem (COM(2012)0571), kurā kopumā pozitīvi
novērtēti spēkā esošie drošuma standarti Eiropā, tajā pašā laikā uzsverot, ka ir vajadzīgi papildu
uzlabojumi, lai panāktu labāku saskanību dalībvalstu vidū un neatpaliktu no starptautiskās
paraugprakses. Parlaments 2013. gada martā pieņēma rezolūciju, norādot uz noturības testu
ierobežojumiem[4]. Pamatojoties uz noturības testu rezultātiem, 2013. gada jūnijā Komisija
iesniedza tiesību akta priekšlikumu, lai pārskatītu un pastiprinātu spēkā esošās direktīvas
par kodoldrošību noteikumus. Tajā ierosināts stiprināt dalībvalstu regulatīvo iestāžu lomu un
neatkarību, palielināt pārredzamību, uzlabot gatavību ārkārtas situācijām kodolspēkstacijās un
reaģēšanas pasākumiem un ieviest Eiropas kodoliekārtu salīdzinošās novērtēšanas sistēmu, kas
darbotos paralēli specifiskām drošuma pārbaudēm vecākajās kodolspēkstacijās.
F. Pētniecība un apmācība kodolenerģijas jomā
Eiropā pētījumus kodolenerģijas jomā finansē, izmantojot daudzgadu pamatprogrammas.
Euratom programma kodolpētniecības un apmācības pasākumu vajadzībām papildina
Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, taču nav tajā iekļauta. Euratom
programmai 2014.–2018. gada periodā paredzētā summa ir EUR 1 608 miljoni, kura tiek sadalīta
trim īpašām programmām, kas saistītas ar netiešajiem pasākumiem kodolsintēzes pētniecības
jomā (EUR 728 miljoni), kodola skaldīšanu un aizsardzību pret radiāciju (EUR 315 miljoni)
un EK Kopīgā pētniecības centra tiešajām darbībām (EUR 559 miljoni). Kodolsintēzes jomā
2007. gadā tika izveidota Ilgtspējīgas kodolenerģijas tehnoloģijas platforma, lai atvieglotu
pētījumu un izstrādes, kā arī demonstrējumu un ieviešanas koordinēšanu. Kodolsintēzes jomā
Eiropas Savienība ir viens no starptautiskā kodolsintēzes pētījumu un inženiertehniskā projekta
ITER dibinātājiem un galvenajiem finanšu partneriem – pašlaik Kadarašā, Francijā top lielākais
eksperimentālais kodolsintēzes reaktors pasaulē. Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes
enerģētikas attīstības vajadzībām ir izveidots, lai veicinātu zinātniskos pētījumus un tehnoloģiju
izstrādi kodolsintēzes jomā (Padomes Lēmums 2007/198/Euratom). Šajā kopuzņēmumā
līdzdarbojas Eiropas Atomenerģijas kopiena (ko pārstāv Komisija), ES dalībvalstis un dažas
trešās valstis, kuras noslēgušas sadarbības nolīgumus ar Eiropas Atomenerģijas kopienu.
ITER projekta finansēšana nākotnē izraisa aizvien lielākas bažas tā pieaugošo izmaksu dēļ
un jau ir radījusi nesaskaņas starp ES iestādēm un dalībvalstīm. Paziņojumā “ITER stāvoklis
un iespējamā turpmākā virzība” (COM(2010)0226) Komisija uzsvēra, ka projekta izmaksas ir
kļuvušas daudz lielākās par sākotnēji plānotajām. Padome 2010. gada 12. jūlija secinājumos
uzsvēra savu ciešo apņēmību atbalstīt ITER, paziņojot, ka tā ir gatava segt minētās izmaksas.
Komisija 2011. gada 20. aprīlī iesniedza pārskatītu priekšlikumu (COM(2011)0226), jo Padome
un Eiropas Parlaments sākotnēji nespēja vienoties par budžeta priekšlikumu. Vienošanās par
papildu finansējuma piešķiršanu 2012. un 2013. gadā ITER projektam 1300 miljonu eiro apmērā
tika panākta 2011. gada decembrī. Jau iepriekš paredzētā papildu izmaksu segšana 2014.–

[4]Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0089.
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2018. gada periodā ir viens no grūti pārvaramiem šķēršļiem pašlaik notiekošajās sarunās par
ES daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam. Visbeidzot tikai nolemts ITER finansēšanai
paredzēt stingri noteiktu daudzgadu finanšu shēmas daļu, tādējādi novēršot tā tiešu finansēšanu
no pamatprogrammas “Apvārsnis” vai Euratom programmas.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Saskaņā ar Euratom līgumu Eiropas Parlamentam lēmumu pieņemšanā ir tikai konsultatīvas
pilnvaras. Neraugoties uz to, Parlaments daudzajās rezolūcijas par šo tēmu konsekventi uzsvēris
to, ka ir skaidri jānošķir ES iestāžu un dalībvalstu pienākumi un jāpilnveido vienotais ES
regulējums, norādot arī uz to, ka ir svarīgi uzlabot drošuma un vides aizsardzības prasības.
Parlaments 2009. gadā pirmā lasījuma nostājā attiecībā uz priekšlikumu Padomes direktīvai, ar
ko izveido Kopienas kodoldrošības sistēmu, īpaši uzsvēra, ka kodoldrošība ietilpst Kopienas
interesēs, un tas jāņem vērā gadījumos, kad pieņem lēmumus par jaunu iekārtu licencēšanu
un/vai kodoliekārtu ekspluatācijas pagarināšanu[5]. Tomēr direktīvas galīgajā redakcijā, kuru
pieņēma saskaņā ar apspriežu procedūru, galvenā uzmanība ir pievērsta dalībvalstu atbildībai,
un Parlamenta ieteikumi netiek ņemti vērā. Parlaments 2014. gada aprīļa plenārsēdē plānoja
pieņemt nostāju attiecībā uz pārskatīto kodoldrošības direktīvu, ko iepriekš, 2014. gada
martā, bija atbalstījusi ITRE komiteja, pamatojoties uz Romana Jordan ziņojumu par
Komisijas tiesību akta priekšlikumu (A7-0252/2014). Ziņojumā noteiktas turpmākas prasības
attiecībā uz pārredzamu informācijas sniegšanu sabiedrībai, ja noticis negadījums, skaidrākām
kodoldrošības definīcijām un detalizētākiem noteikumiem par drošības pasākumu īstenošanu.
Pirmā lasījuma nostājā, atbalstot priekšlikumu regulai par pārtikas produktu maksimāli
pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni, Parlaments mainīja regulas juridisko pamatu no
Euratom līguma 31. panta uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 168. pantu[6].
Eiropas Parlaments 2011. gada jūlijā pieņemtajā rezolūcijā par enerģētikas infrastruktūras
prioritātēm 2020. gadam un pēc tam[7] pauda stingru atbalstu Komisijas lēmumam ieviest
noturības testus Eiropas kodolspēkstacijām. Plenārsēdē 2013. gada martā tika pieņemta vēl
viena rezolūcija, kurā norādīts uz Komisijas 2012. gadā veikto noturības testu trūkumiem,
pieprasot turpmāk tajos iekļaut papildu kritērijus, jo īpaši attiecībā uz materiāla nolietojumu,
cilvēku kļūdām un reaktoru tilpnes bojājumiem. Parlaments mudināja pilnībā ieviest drošuma
uzlabojumus[8].
Pirmā lasījuma nostājā 2011. gada jūnijā par priekšlikumu Padomes direktīvai par lietotās
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu[9] Parlaments atbalstīja Komisijas
priekšlikumu pilnībā aizliegt radioaktīvo atkritumu eksportu, turpretī Padome uzskatīja, ka
eksports ir jāatļauj, paredzot ļoti stingrus nosacījumus. Parlaments arī prasīja papildus norādīt,
ka minētā direktīva attiecas uz vides aizsardzību, kā arī paredzēt pienācīgas normas, kas
nodrošina iedzīvotāju informēšanu un līdzdalību atkritumu apsaimniekošanā.
Pirmā lasījuma nostājā 2013. gada martā par priekšlikumu Padomes direktīvai par radioaktīvo
vielu monitoringu dzeramajā ūdenī[10] Parlaments lūdza mainīt regulas juridisko pamatu (no
Euratom līguma 31. un 32. panta uz LESD 192. pantu) un tādējādi arī piemērot parasto
likumdošanas procedūru. Parlaments nāca klajā ar papildu noteikumiem, kas paredz uzlabot
patērētāju informēšanu, ieviest izlases veida ūdens kvalitātes pārbaudes un diferencēti kontrolēt

[5]OV C 184 E, 8.7.2010., 216. lpp.
[6]OV C 188 E, 28.6.2012., 80. lpp.
[7]OV C 33 E, 5.2.2013., 46. lpp.
[8]Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0089.
[9]OV C 390, 18.12.2012., 147. lpp.
[10]Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0068.
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fona radiāciju un cilvēka radīto piesārņojumu. Tika skaidrāk noteikti arī dalībvalstu un
Komisijas pienākumi.
Pirmā lasījuma nostājā 2013. gada oktobrī par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar kuru
nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām[11],
Parlaments lūdza mainīt regulas juridisko pamatu no Euratom līguma uz LESD. Tas
paplašināja direktīvas darbības jomu attiecībā uz visām plānotām, esošām, nejaušām vai
avārijas apstarojuma situācijām, noteica stingrākus atļautā apstarojuma dozu ierobežojumus
un pastiprināja sodus un zaudējumu atlīdzināšanas prasības. Tas uzlaboja arī sabiedrības
informēšanas sistēmu.
Dagmara Stoerring
11/2017

[11]Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0452.
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