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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0690/2018, ko Craiova renesanses apvienības (ARC) vārdā 
iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Lucian Saulenu, par plānoto Kozloduy 
kodolelektrostacijas darbības paplašināšanu Bulgārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret plāniem paplašināt Bulgārijas Kozloduy 
kodolelektrostacijas 5. un 6. reaktora darbības atļauju Rumānijas robežas tuvumā. Viņš aicina 
pārskatīt atkritumu poligona pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī pagarināt divu 
reaktoru ekspluatācijas laiku, tādējādi ievērojot iedzīvotāju tiesības uz informāciju un 
konsultācijām, kā paredzēts Orhūsas konvencijas 6. pantā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, 
ka 23 kopienas Rumānijā, arī Craiova pilsēta, atrodas kodolriska teritorijā un tās tieši ietekmē 
Kozloduy notiekošās darbības. Viņš apgalvo, ka Rumānijas iedzīvotāju informēšana un 
konsultācijas bija slikti organizētas, netika dota iespēja reālai līdzdalībai, kā arī gala lēmuma 
pieņemšanā netika ņemta vērā sabiedrības opozīcija. Lūgumraksta iesniedzējs norādīja, ka 
Rumānijas iestādes pauda vēlmi veikt ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā, taču 
Bulgārijas iestādes nolēma piešķirt licenci vienpusēji.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2018. gada 19. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 9. jūlijā

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēji pauž iebildumus un bažas par diviem dažādiem projektiem, kas 
saistīti ar Kozlodujas (Kozloduy) kodolelektrostaciju (KES), kura atrodas Bulgārijā, Donavas 
upes un Rumānijas robežas tuvumā. 



PE639.715v02-00 2/4 CM\1189640LV.docx

LV

Viens no projektiem ir valsts nozīmes apglabāšanas kompleksa (VAK) būvniecība zema un 
vidēja radioaktivitātes līmeņa atkritumiem. 

Otrs projekts attiecas uz Kozlodujas KES 5. un 6. reaktora ekspluatācijas laika pagarināšanu. 

Par pirmo projektu lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka gan Bulgārijas, gan Rumānijas 
iestādes bija vāji organizējušas Rumānijā sabiedrisko apspriešanu pārrobežu kontekstā. 
Lūgumraksta iesniedzējs atzīst, ka sabiedriskā apspriešana ir notikusi, ievērojot likumā 
noteiktās prasības, taču apgalvo, ka pieeja ir bijusi izteikti formāla un virspusēja un ka nav 
ņemti vērā sabiedrības iebildumi.

Par KES 5. un 6. reaktora ekspluatācijas laika pagarināšanas projektu lūgumraksta iesniedzēji 
apgalvo, ka Rumānijas iestādes bija pieprasījušas veikt ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) 
pārrobežu kontekstā, taču Bulgārijas iestādes vienpusēji nolēma atļauju piešķirt bez IVN, 
uzskatot, ka nelabvēlīga ietekme uz iedzīvotājiem un vidi būs „nenozīmīga”. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka nav notikusi apspriešanās ar Rumānijas pašvaldībām, kuras atrodas pie 
Kozlodujas [KES], un ka tādējādi ir pārkāpta Konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu 
pārrobežu kontekstā (Espo konvencija), kas Rumānijā ir ratificēta ar likumu Nr. 22/20011. 
Lūgumraksta iesniedzēji prasa Rumānijas iestādēm atbilstoši Espo konvencijas 
IV pielikumam sākt izmeklēšanas procedūru par Kozlodujas [KES] 5. un 6. reaktora 
ekspluatācijas atļauju pagarināšanu un atsākt iepriekš nesekmīgo sabiedrisko apspriešanu par 
VAK.

Tagad lūgumraksta iesniedzēji prasa ES iestādēm sākt pārkāpumu procedūru pret Rumāniju 
un Bulgāriju un likt abām valstīm atsākt abu projektu pārrobežu ietekmes uz vidi 
novērtēšanas procedūru.

Komisijas apsvērumi

Apglabāšanas komplekss (VAK) zema un vidēja radioaktivitātes līmeņa atkritumiem 

Uz zema un vidēja radioaktivitātes līmeņa atkritumiem paredzētu apglabāšanas kompleksu 
projektiem attiecas Direktīvas 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes 
uz vidi novērtējumu2 (IVN direktīvas) I pielikums. Šādiem projektiem ir obligāti jāveic IVN, 
kā tas ir noteikts direktīvas 5.–10. pantā. 

Zema un vidēja radioaktivitātes līmeņa atkritumiem paredzētā VAK būvniecības projektam 
sākotnēji bija piešķirta atļauja ar 2011. gadā pieņemtu lēmumu par IVN, bet vēlāk valsts tiesa 
to atcēla. Tāpēc IVN procedūra tika uzsākta no jauna, aktualizējot IVN ziņojuma tvērumu un 
saturu. Ar 2015. gada 16. marta vēstuli Bulgārijas Vides un ūdensresursu ministrija sniedza 
Rumānijas iestādēm vispārīgu, tehniski nespecifisku kopsavilkumu par aktualizēto IVN 
ziņojumu un par atbilstošo novērtējumu, kas veikts attiecībā uz blakusesošajām Natura 2000 
tīkla teritorijām (IVN ziņojuma pielikums).  Bulgārijas iestādes ar 2015. gada 24. marta 
vēstuli un Rumānijas iestādes ar 2016. gada 16. maija vēstuli informēja viena otru par atklātu 
uzklausīšanas sanāksmju rīkošanu projekta apspriešanas nolūkā. Savā vēstulē Rumānijas 

1 Likums Nr. 22, pieņemts 2001. gada 22. februārī, ar ko ratificē 1991. gada 25. februārī Espo pieņemto 
Konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā. Oficiālais Vēstnesis, izdevums Nr. 105, 
2001. gada 1. marts. 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, OV L 26, 28.1.2012., 1. lpp.

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Industry/EIA/2015/Transboundary_procedures_2015/DOVOS_HRAO-en.7z
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iestādes aicināja Bulgārijas iestāžu pārstāvjus ierasties uz atklāto uzklausīšanas sanāksmi un 
uzstājoties pievērsties konkrētām vispārīgā kopsavilkuma nodaļām, tā nodrošinot, ka 
Rumānijas sabiedrība saņem pašu svarīgāko informāciju.3 

Spriežot pēc informācijas, kas pieejama Komisijai, 2019. gada 9. jūnijā Krajovā (Craiova), 
Rumānijā par VAK projektu ir notikusi atklāta uzklausīšanas sanāksme ar 120 dalībniekiem, 
kuri parakstījušies apmeklētāju sarakstā. Uzklausīšanas laikā uzdoti 23 jautājumi, kas nosūtīti 
Bulgārijas iestādēm un uz ko tās rakstiski ir izsmeļoši atbildējušas4.

Komisijai nav izdevies konstatēt nevienu nepilnību apspriešanas procedūrās par minētā 
projekta pārrobežu ietekmi. Nav atrasts neviens pierādījums, kas pamatotu lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvojumus par formālu un virspusēju pieeju, ko it kā īstenojušas abu minēto 
dalībvalstu iestādes. 

Turklāt 2017. gada 6. aprīlī Komisija no Bulgārijas saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu5 
saņēma vispārīgus datus par plānu apglabāt radioaktīvos atkritumus no VAK. Pamatojoties uz 
šiem datiem un pēc apspriešanās ar ekspertu grupu6, Komisija secināja, ka, īstenojot plānu 
apglabāt radioaktīvos atkritumus no VAK, gan normālas ekspluatācijas apstākļos un pēc 
objekta galīgās slēgšanas, gan tad, ja notiek vispārīgajos datos apsvērta veida un stipruma 
negadījums, neradīsies no veselības aizsardzības viedokļa būtisks citas dalībvalsts ūdens, 
augsnes vai gaisa telpas radioaktīvais piesārņojums7.

Vēl ar Padomes Direktīvu 2011/70/Euratom8 ir nodrošināts, ka dalībvalstis valsts līmenī veic 
attiecīgus pasākumus, ar ko panāk augstu drošības līmeni saistībā ar izlietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Minētajā direktīvā dalībvalstīm ir noteikts 
pienākums saistībā ar izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu 
sniegt sabiedrībai vajadzīgo informāciju un nodrošināt sabiedrības iesaistīšanos. Turklāt 
dalībvalstīm ir prasīts izstrādāt valsts programmu, kurā katra dalībvalsts izklāsta, kā tā ir 
iecerējusi īstenot savu izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgas un drošas 
apsaimniekošanas valsts politiku. Bulgārija šo pienākumu ir izpildījusi un 2015. gada 
16. septembrī paziņojusi par savu valsts programmu, kas ietver pārredzamības politiku.

Kozlodujas KES 5. un 6. reaktora ekspluatācijas laika pagarināšana

3 Visas vēstules/dokumenti, uz ko norādīts šajā punktā, ir pieejami Bulgārijas Vides un ūdensresursu ministrijas 
tīmekļa lapā: https: //www.moew.government.bg/bg/priklyuchili-proceduri/.
4 Rumānijā pieejami šeit: http://www.anpm.ro/documents/19431/2430660/Annex+1_Eng.pdf/f35d6526-34cb-
4958-b25e-9d8a80d75871; Bulgārijā pieejami šeit: 
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/EO_OVOS/Letter_99-00-217_16-08_2016.pdf un 
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/EO_OVOS/Anex3.pdf. 
5 Šādi vispārīgi dati par visiem plāniem attiecībā uz radioaktīvo atkritumu apglabāšanu jebkādā veidā katrai 
dalībvalstij ir jāsniedz Komisijai, lai būtu iespējams noteikt, vai šāda plāna īstenošanas rezultātā varētu rasties 
citas dalībvalsts ūdens, augsnes vai gaisa telpas radioaktīvs piesārņojums.
6 Neatkarīgu pretradiācijas aizsardzības un sabiedrības veselības ekspertu grupa, kas strādā Komisijas uzdevumā, 
lai palīdzētu ES pieņemt lēmumus par radioaktivitāti. Grupas locekļus uz piecu gadu laikposmu ieceļ Zinātnes 
un tehnikas komiteja, kas izveidota saskaņā ar Euratom līguma 31. pantu.
7 Komisijas 2017. gada 27. septembra Atzinums par plānu apglabāt radioaktīvos atkritumus no Radiana valsts 
nozīmes apglabāšanas kompleksa, kas atrodas pie Kozlodujas kodolelektrostacijas teritorijas Bulgārijā 
(2017/C 321/02).
8 Padomes 2011. gada 19. jūlija Direktīva 2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai, OV L 199, 2.8.2011., 
48.-56. lpp.

https://www.moew.government.bg/bg/priklyuchili-proceduri/
http://www.anpm.ro/documents/19431/2430660/Annex+1_Eng.pdf/f35d6526-34cb-4958-b25e-9d8a80d75871
http://www.anpm.ro/documents/19431/2430660/Annex+1_Eng.pdf/f35d6526-34cb-4958-b25e-9d8a80d75871
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/EO_OVOS/Letter_99-00-217_16-08_2016.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/EO_OVOS/Anex3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:321:FULL&from=DA
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Par otro no minētajiem projektiem būtu jāņem vērā, ka Espo konvencijā nav paredzēta 
automātiska tajā noteiktās pārrobežu procedūras piemērošana. Espo konvencijas noteikumi ir 
piemērojami, tiklīdz izcelsmes līgumslēdzēja puse (šajā gadījumā — Bulgārija) konstatē, ka 
„ierosinātajam pasākumam” varētu būt nozīmīga pārrobežu ietekme. To bieži dēvē par 
skrīningu. Ja pēc skrīninga valsts kompetentās iestādes secina, ka „ierosinātajam pasākumam” 
nebūs nozīmīgas pārrobežu ietekmes, Espo konvencija netiek piemērota.

Bulgārijas iestādes 2014. gada 13. martā nosūtīja Rumānijas iestādēm paziņojumu saskaņā ar 
Espo konvencijas 3. pantu par investīciju priekšlikumu Kozlodujas KES 5. un 6. reaktora 
ekspluatācijas laika pagarināšanai. Rumānijas Vides un klimata pārmaiņu ministrija 
2014. gada 19. maijā nosūtīja savas piezīmes par šo projektu (ko lūgumraksta iesniedzējs ir 
pievienojis lūgumraksta pielikumā). Bulgārijas iestādes uz šīm piezīmēm ir atbildējušas un — 
kā tas prasīts Bulgārijas tiesību aktos, — sniegušas izsmeļošu informāciju, pēc kuras vadoties 
skrīninga rezultātā tiek lemts par to, vai ir nepieciešams IVN. 

Skrīninga rezultātā ir nolemts, ka nozīmīgu seku nav. Šāds lēmums ir pieņemts, pamatojoties 
uz projekta īstenotāja sniegtajiem faktu datiem, kā arī iestāžu veiktās pārbaudes rezultātiem 
(kas cita starpā ietver dokumentācijas analīzi par mehānismu nolietošanos, bojājumiem un 
darbības traucējumiem ekspluatācijas laikā, izveidoto tehniskās apkopes un remonta sistēmu, 
ūdens ķīmiskā sastāva uzturēšanu un vizuālu pārbaudi). Secināts, ka sistēmu, 
būvkonstrukciju, ēku un aprīkojuma tehniskais stāvoklis atbilst Kozlodujas KES 
ekspluatācijas, būvprojekta un juridiskās dokumentācijas prasībām. Sīkāka informācija par 
attiecīgo valsts iestāžu sniegto pamatojumu ir pieejama zemāk norādītajā saitē9.

Lūgumraksta iesniedzējs nav sniedzis konkrētus pierādījumus, kas liecinātu par nozīmīgu 
nelabvēlīgu pārrobežu ietekmi.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisijai nav pamata uzskatīt, ka ir nepareizi piemēroti ES vides 
tiesību akti. Tādējādi nevar konstatēt, ka būtu pārkāpti tiesību akti, kas piemērojami 
Kozlodujas KES 5. un 6. reaktora ekspluatācijas laika pagarināšanas gadījumā.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisija lūgumrakstā izklāstīto jautājumu izskatīšanu turpināt 
neplāno.

9 Sk. 3. zemsvītras piezīmi.


