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BRANDUOLINĖ ENERGIJA

Šiuo metu gaminama branduolinė energija išgaunama vykstant procesui,
vadinamam branduolių dalijimusi, kai skylant urano ir plutono branduoliams išsiskiria
energija. Branduolinė energija yra mažai anglies dioksido išskirianti iškastinio kuro
alternatyva ir labai svarbi 13 iš 27 ES valstybių narių energijos rūšių derinio
sudedamoji dalis. Ji sudaro beveik 26 proc. visos ES pagaminamos elektros
energijos. Tačiau dėl 1986 m. įvykusios Černobylio katastrofos, o 2011 m. –
nelaimės Fukušimoje, Japonijoje, branduolinę energiją pradėta vertinti prieštaringai.
Vokietijos sprendimas iki 2020 m. palaipsniui atsisakyti branduolinės energijos, taip
pat laikinas dviejų Belgijos reaktorių uždarymas po to, kai aptikta įtrūkimų jų talpose,
padidino spaudimą atsisakyti branduolinės energijos ES. Nors valstybės narės
pačios sprendžia, ar įtraukti branduolinę energiją į savo energijos rūšių derinį, ES
teisės aktais siekiama gerinti branduolinių elektrinių saugos standartus ir užtikrinti,
kad branduolinės atliekos būtų saugiai apdorojamos ir laidojamos.

TEISINIS PAGRINDAS

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis (Euratomo sutartis), ypač jos
40–52 (investicijos, bendrosios įmonės ir ištekliai) ir 92–99 (bendra branduolinės
energijos rinka) straipsniai.

TIKSLAI

Šešios valstybės narės steigėjos 1950 m., siekdamos išspręsti visuotinio „įprastinės“
energijos stygiaus problemą, branduolinę energiją laikė priemone energetinei
nepriklausomybei pasiekti. Kadangi atskiros valstybės neįstengė investuoti reikiamų
lėšų į branduolinę energetiką, valstybės narės steigėjos susivienijo ir įsteigė Europos
atominės energijos bendriją.

LAIMĖJIMAI

A. Branduolinė sauga
Branduolinė sauga apima saugią branduolinių objektų eksploataciją ir radiacinę saugą
bei radioaktyvių atliekų tvarkymą. ES siekia užtikrinti pačius aukščiausius bet kokio
pobūdžio civilinės branduolinės veiklos saugos standartus, įskaitant energijos gamybą,
mokslinius tyrimus ir naudojimą medicinoje. Reikalaujama, kad valstybės narės
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sukurtų nacionalines sistemas branduolinės saugos reikalavimų, atominių elektrinių
licencijavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo srityse[1].
1. Teisėkūros darbas
a. Euratomo sutartis
Dabartiniai pagrindiniai saugos standartai nustatyti Pagrindinių saugos standartų
direktyvoje (2013/59/Euratomas). Šia direktyva nustatomi vienodi pagrindiniai saugos
standartai siekiant apsaugoti darbuotojų, visuomenės narių ir pacientų sveikatą. Joje
nustatomi tikslūs parametrai ir paliekama nedidelė veiksmų laisvė. Direktyva taikoma
įprastomis sąlygomis, tačiau joje taip pat kalbama apie planuojamas ir avarines
apšvitos situacijas. Siekiant atsižvelgti į Fukušimos avarijos metu įgytą patirtį buvo
sugriežtinti avarinės parengties ir reagavimo reikalavimai.
b. Branduolinės saugos direktyva
Po 2011 m. Fukušimos branduolinės avarijos Komisija atliko išsamų visų ES atominių
elektrinių rizikos ir saugos vertinimą, norėdama įvertinti branduolinių įrenginių saugumą
ir atsparumą ekstremalių gamtos reiškinių atveju. Komisija pateikė iš esmės teigiamą
dabartinių ES saugos standartų vertinimą, tačiau pabrėžė, jog juos reikia dar patobulinti
norint užtikrinti nuoseklumą tarp valstybių narių ir neatsilikti nuo geriausios tarptautinės
praktikos (COM(2012) 0571). Kartu su Europos branduolinės saugos reguliavimo
institucijų grupe Komisija parengė ES reaktorių fiziniam atnaujinimui planuoti skirtus
nacionalinius veiksmų planus, kuriems taikoma tarpusavio vertinimo procedūra.
Todėl 2014 m. buvo atnaujintos ES masto branduolinių įrenginių saugos taisyklės
(Direktyva 2014/87/ Euratomas). 2015 m. vasario mėn. Komisija pasiūlė persvarstyti
Euratomo sutarties 41 ir 44 straipsniuose numatytus informacijos reikalavimus siekiant
priderinti juos prie politikos pokyčių.
2018 m. Komisija pasiūlė Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Europos tarptautinio
bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonė, (Tarybos reglamentas
(Euratomas) 2021/948) ir kuriuo panaikinama ankstesnė bendradarbiavimo
branduolinės saugos srityje priemonė ir papildoma Euratomo sutartimi pagrįsta
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (COM(2018)0462).
2021 m. birželio 14 d. įsigaliojo naujoji Europos tarptautinio bendradarbiavimo
branduolinės saugos srityje priemonė įsigaliojo 2021 m. birželio 14 d., o jos 2021–
2027 m. finansinis paketas – 300 mln. EUR.
2. Radiacinė sauga
Apšvita jonizuojančiąja spinduliuote kelia didelę grėsmę žmonių sveikatai (tiek plačiajai
visuomenei, tiek medicinos, pramonės ir branduolinio sektoriaus darbuotojams) ir
aplinkai. 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvoje (2013/59/Euratomas) nustatyti
pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios
spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų. Taip buvo supaprastinti ES teisės aktai penkias
direktyvas pakeičiant viena, be to, nustatyti privalomi apsaugos nuo patalpose esančio
radono reikalavimai, taip pat reikalavimai dėl statybinių medžiagų naudojimo ir
radioaktyviųjų nuotekų, išmetamų iš branduolinių įrenginių, poveikio vertinimo. Be to,

[1]Branduolinės saugos faktų suvestinė. Europos Komisija. 2020 m.
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2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvoje (2013/51/Euratomas) yra skirta žmonėms
vartoti skirtame vandenyje esančių radioaktyviųjų medžiagų stebėsenai.
Po Černobylio atominės elektrinės avarijos keliuose reglamentuose (įskaitant Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 1048/2009 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1158)
nustatytos sąlygos, taikomos ES nepriklausančių šalių kilmės žemės ūkio produktų
importui. Tarybos reglamente (Euratomas) 2016/52 nustatyti didžiausi leidžiami maisto
produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos ar bet kokios
nepaprastosios radiologinės padėties lygiai.
Santykiams branduolinės energijos srityje po „Brexit’o“ reguliuoti taikomas Euratomo
ir JK susitarimas, kuriuo suteikiamas stabilus pagrindas tęsti bendradarbiavimą ir
prekybą su Jungtine Karalyste šioje srityje.
3. Radioaktyviųjų medžiagų ir atliekų transportavimas
Išankstinių leidimų vežti radioaktyviąsias atliekas sistema buvo įdiegta ES 1992 m. ir
gerokai pakeista 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/117/Euratomas dėl
radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės,
kuria siekiama užtikrinti deramą visuomenės apsaugą nuo tokių vežimų. Joje nustatyti
ir pateikti griežti kriterijai, apibrėžtys ir procedūros, kurios turi būti taikomos ES
viduje ir už jos ribų vežant radioaktyviąsias atliekas ir panaudotą branduolinį kurą.
Pagal 20 straipsnį valstybės narės kas trejus metus turi teikti Komisijai direktyvos
įgyvendinimo ataskaitas. Tarybos reglamente (Euratomas) Nr. 1493/93 nustatytos
radioaktyviųjų šaltinių vežimo tarp ES šalių kontrolės taisyklės.
4. Atliekų tvarkymas
ES teisinė atliekų tvarkymo sistema buvo sukurta 2011 m., priėmus Tarybos direktyvą
2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų
atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema. Pagal ją numatyta nuodugni
nacionalinių galutinių saugyklų statybos ir valdymo programų stebėsena, taip pat
teisiškai privalomi saugos standartai. Valstybės narės savo pirmąsias nacionalines
programas parengė 2015 m. ir kas trejus metus teikia nacionalines direktyvos
įgyvendinimo ataskaitas.
5. Eksploatavimo nutraukimas
Branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimas yra paskutinis jo
gyvavimo ciklo etapas. Ji apima įvairią veiklą – nuo reaktoriaus išjungimo ir branduolinių
medžiagų pašalinimo iki objekto aikštelės atkūrimo ir visiško radiologinio pavojaus
pašalinimo. Galiausiai atsakomybė už tai tenka valstybėms narėms. Stodamos į
ES Bulgarija, Lietuva ir Slovakija sutiko uždaryti savo pirmosios kartos Tarybų
Sąjungoje pastatytus branduolinius reaktorius. 2018 m. birželio mėn. Komisija priėmė
du pasiūlymus dėl Tarybos reglamento (COM(2018)0466 ir COM(2018)0467), kuriais
nustatomos specialios Bulgarijos (Kozlodujaus), Slovakijos (Bohunicės) ir Lietuvos
(Ignalinos), įskaitant branduolinių tyrimų įrenginius keturiose Komisijos Jungtinio tyrimų
centro vietose, branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo finansinės programos. Siūlomi 2021–2027 m. biudžeto asignavimai
buvo:
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— 466 mln. EUR dabartinėmis kainomis Kozlodujaus programai ir Bohunicės
programai, taikant didžiausią ES bendro finansavimo norma, taikytiną nuo 2021–
2027 m., kuri negali viršyti 50 proc.

— 552 mln. EUR dabartinėmis kainomis Ignalinos programai, taikant 86 proc.
didžiausią ES bendro finansavimo normą, taikomą nuo 2021–2027 m.

Tarybos reglamentai (Euratomas) 2021/100 ir (ES) 2021/101 buvo priimti 2021 m.
sausio 25 d. Jie įsigaliojo 2021 m. vasario 21 d. ir yra taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d.
6. Branduolinių medžiagų apsauga
Siekiant sukurti apsaugos priemonių sistemą, kuria būtų užtikrintas branduolinių
medžiagų naudojimas tik deklaruotoms vartotojų reikmėms ir tarptautinių įsipareigojimų
laikymasis, buvo priimti ir iš dalies pakeisti keli reglamentai (pvz., Komisijos
reglamentas (Euratomas) Nr. 302/2005). Šios apsaugos priemonės taikomos visam
branduolinio kuro ciklui – nuo branduolinių medžiagų išgavimo valstybėse narėse iki jų
importavimo iš ES nepriklausančių šalių ir eksportavimo už ES ribų. Komisija atsakinga
už civilinio branduolinių medžiagų naudojimo tikrinimą ES viduje.
B. Branduoliniai moksliniai tyrimai, mokymo veika ir informacija
Branduoliniai tyrimai ES finansuojami pagal daugiametes finansines programas.
Euratomo branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos programa papildo ES
bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, tačiau išlieka atskira
pastarosios atžvilgiu. Suma, skirta Euratomo programai 2021–2025 m. laikotarpiu,
sudarė 1,38 mlrd. eurų, padalintų trims specialioms programoms: netiesioginiams
veiksmams branduolių sintezės energijos mokslinių tyrimų srityje (583 mln. EUR),
veiksmams, susijusiems su branduolių dalijimusi bei radiacine sauga (266 mln. EUR)
ir tiesioginiams Komisijos Jungtinio tyrimų centro veiksmams (532 mln. EUR).

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamento vaidmuo dalyvaujant sprendimų priėmimo procedūrose pagal Euratomo
sutartį yra ribotas, nes jam suteiktos tik patariamosios galios, o jo nuomonė nėra
privaloma. Vis dėlto įvairiose rezoliucijose šia tema Parlamentas nuolat pabrėžia, kad
reikia aiškiai nurodyti pareigų pasiskirstymą tarp ES institucijų ir valstybių narių ir
stiprinti bendrą ES sistemą dėl įvairių branduolinių įrenginių aspektų, taip pat kad
svarbu tobulinti saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Savo 2011 m. liepos mėn.
rezoliucijoje dėl energetikos infrastruktūros prioritetų 2020 m. ir vėliau Parlamentas
tvirtai pritarė Komisijos sprendimui pradėti taikyti testavimą nepalankiausiomis
sąlygomis atominėms elektrinėms ES. Papildomoje rezoliucijoje, priimtoje per 2013 m.
kovo mėn. plenarinį posėdį, nurodomos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, kurį
Komisija atliko 2012 m., ribos ir raginama į būsimus testavimus įtraukti papildomus
kriterijus, ypač susijusius su medžiagų nusidėvėjimu, žmogiškosiomis klaidomis ir
srautais reaktorių talpose. Parlamentas darė spaudimą, siekdamas visiško saugos
patobulinimų įgyvendinimo.
Savo 2011 m. birželio mėn. pozicijoje per pirmąjį svarstymą dėl Tarybos direktyvos
dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo Parlamentas pritarė
Komisijos pasiūlymui visiškai uždrausti radioaktyviųjų atliekų eksportą, o Taryba buvo
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už tai, kad šis eksportas būtų leidžiamas tik labai griežtomis sąlygomis. Parlamentas
taip pat prašė papildomai patikslinti, kad ši direktyva yra susijusi su aplinkos apsauga,
ir įtraukti pakankamas nuostatas, kad būtų užtikrintas visuomenės informavimas apie
atliekų tvarkymą ir visuomenės dalyvavimas jas tvarkant.
Įvykus Fukušimos katastrofai, 2013 m. kovo 14 d. Parlamentas savo rezoliucijoje
dėl Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimo (testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis) pritarė Komisijos sprendimui peržiūrėti Europos
branduolinius įrenginius atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, tačiau
kritikavo ribotą jų taikymo sritį ir paragino ateityje įtraukti papildomų kriterijų.
Savo 2013 m. spalio mėn. pozicijoje per pirmąjį svarstymą dėl pasiūlymo dėl
Tarybos direktyvos, kuria atnaujinami pagrindiniai saugos standartai dėl apsaugos nuo
jonizuojančios spinduliuotės, Parlamentas dar kartą paragino pakeisti teisinį pagrindą
iš Euratomo sutarties į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo. Jis išplėtė šios direktyvos
taikymo sritį, kad direktyva būtų taikoma visais planuotos, esamos, atsitiktinės ar
avarijos nulemtos apšvitos atvejais, nustatė griežtesnes leistinos apšvitos dozių ribas
ir sugriežtino sankcijas ir nuostolių atlyginimo reikalavimus. Jis taip pat patobulino
visuomenės informavimo sistemą.
Per pirmąjį svarstymą priimdamas poziciją dėl Euratomo direktyvos, kuria nustatoma
Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (Direktyva 2014/87/
Euratomas, iš dalies keičianti Direktyvą 2009/71/Euratomas), Parlamentas paragino
valstybes nares užtikrinti skaidresnę komunikaciją apie branduolinių įrenginių saugą ir
susijusią riziką. Parlamentas taip pat pasiūlė tarpusavio vertinimą atlikti kas aštuonerius
metus (o ne kas 10 metų). Be to, Parlamentas turėtų būti informuojamas apie rezultatus,
susijusias priemones ir planus. Šių nuostatų Taryba neįtraukė į galutinį Direktyvos
2014/87/Euratomas tekstą.
2018 m. birželio 13 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarybos reglamento
dėl specialiosios branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimo programos (įtraukta į Euratomo sutartį).
Parlamentas atlieka tik ribotą vaidmenį antrinės teisės aktuose, susijusiuose
su Euratomo sutartimi, kurioje numatytas tik konsultavimasis su Parlamentu,
neįpareigojant atsižvelgti į jo nuomonę. Komisijos pasiūlymas buvo iš esmės pakeistas
ir su Parlamentu buvo dar kartą konsultuojamasi, tačiau jis nusprendė nuomonės
neteikti.
2021 m. balandžio 21 d. Komisija padarė keletą 2020 m. liepos mėn. įsigaliojusio ES
taksonomijos reglamento (Reglamentas (ES) 2020/852) pakeitimų, kuriais nurodoma,
kad branduolinė energija įtraukta į taksonomiją. Taisyklėse, išdėstytose taksonomijos
klimato deleguotajame akte (Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2139),
nustatyti išsamūs žaliojo finansavimo kriterijai, tačiau tai neapėmė dujų ir branduolinės
energijos, dėl jų Parlamentas vėliau turėjo priimti atskirą sprendimą.
Po to, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, 2022 m. kovo 1 d. Parlamentas savo rezoliucijoje dėl
Rusijos agresijos prieš Ukrainą kategoriškai atmetė Rusijos retoriką, kuria užsimenama
apie galimą masinio naikinimo ginklų panaudojimą, primindamas Rusijai apie jos
tarptautinius įsipareigojimus ir įspėdamas apie branduolinio konflikto eskalavimo
pavojus.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52013IP0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52013IP0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.208.01.0697.01.LIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32021R2139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52022IP0052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52022IP0052
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Savo 2022 m. balandžio 7 d. rezoliucijoje dėl 2022 m. kovo 24–25 d. Europos
Vadovų Tarybos susitikimo išvadų, įskaitant naujausius pokyčius, susijusius su
karu Ukrainoje ir ES sankcijomis Rusijai bei jų įgyvendinimu, Parlamentas išreiškė
pasipiktinimą dėl Rusijos ginkluotųjų pajėgų vykdomų žiaurumų, ir pareikalavo, kad
karo nusikaltimų vykdytojai būtų patraukti atsakomybėn. Ji taip pat paragino imtis
papildomų baudžiamųjų priemonių, įskaitant „nedelsiant taikyti visišką Rusijos naftos,
anglies, branduolinio kuro ir dujų importo embargą“, ir pateikti ir pateikti planą,
kaip užtikrinti ES energijos tiekimo saugumą, taip pat strategiją, kaip „panaikinti
sankcijas tuo atveju, jei Rusija imtųsi veiksmų atkurti Ukrainos nepriklausomybę,
suverenitetą ir teritorinį vientisumą, atsižvelgiant į tarptautiniu mastu pripažintas
sienas, ir visiškai išvestų savo karines pajėgas iš Ukrainos teritorijos“. Parlamentas
taip pat pasmerkė Rusijos pajėgų įvykdytą Ukrainos teritorijoje eksploatuojamų
ir nebeeksploatuojamų branduolinės energetikos įrenginių ir objektų perėmimą ir
pabrėžė, kad tinkamas šių objektų valdymas yra gyvybiškai svarbus sveikatos
klausimas visame regione. Jis akcentavo nepaprastai svarbų Tarptautinės atominės
energijos agentūros (TATENA) vaidmenį užtikrinant branduolinės energetikos objektų
saugumą Ukrainoje ir pritarė Ukrainos valdžios institucijų raginimui Jungtinių Tautų
Saugumo Tarybai nedelsiant imtis priemonių, siekiant demilitarizuoti Černobylio
branduolinės elektrinės draudžiamąją zoną ir leisti TATENA nedelsiant perimti visišką
branduolinės elektrinės objekto kontrolę.
2022 m. liepos 11 d. Parlamentas priėmė prieštaravimą papildomam klimato
taksonomijos deleguotajam aktui, kuriuo į ekonominės veiklos, kuriai taikoma ES
taksonomija, sąrašą griežtomis sąlygomis įtraukiama konkreti branduolinės ir dujų
energetikos veikla, tačiau nusprendė nevetuoti Komisijos pasiūlymo.

Matteo Ciucci
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0121_LT.html
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