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B7-XXXX/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir 
saugos vertinimo (testavimo nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusios veiklos
(2012/2830(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 4 d. Komisijos komunikatą COM(2012) 0571 (final) dėl 
išsamaus Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimo (testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusios veiklos,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyvą 2009/71/Euratomas, kuria 
nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema,

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvą 2011/70/Euratomas, kuria 
nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus 
tvarkymo Bendrijos sistema,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 2 ir 30 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl xxx (O-xxxx/2012 – B7-xxxx/2012),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi ITRE pranešime dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio 
bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonę, raginama, kad branduolinė sauga 
trečiosiose šalyse atitiktų europinius saugos standartus;

B. kadangi išsamus Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas 
(testavimas nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla buvo atlikti siekiant patikrinti 
branduolinių elektrinių parengtį ekstremalioms sąlygoms;

1. atkreipia dėmesį į Komisijos komunikatą dėl testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ir 
testavimo rezultatus; palankiai vertina Komisijos ir Europos branduolinės saugos 
reguliavimo institucijų grupės (ENSREG) pastangas po Fukušimos avarijos pasiekti, kad 
145 reaktoriams ES ir 20 reaktorių už ES ribų būtų taikoma testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis procedūra; pabrėžia šios procedūros naudą ir tai, kad pasaulyje ši veikla 
precedento neturi; tikisi, kad testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai padės 
vystyti branduolinės saugos kultūrą Europoje, kad ji taptų tarptautiniu mastu svarbiausiu
pavyzdžiu;

2. pripažįsta, kad po testavimo nepalankiausiomis sąlygomis šalys pradėjo įgyvendinti arba 
planuoti priemones, siekdamos pagerinti savo elektrinių saugą; pabrėžia, kad per 
tarpusavio peržiūrą taip pat nustatytos priemonės, svarstytinos ES lygiu; ragina visus 
dalyvaujančius subjektus tinkamai ir nedelsiant imtis tolesnių priemonių, atsižvelgiant į 
visas išvadas ir rekomendacijas, įskaitant nustatytą gerąją patirtį;
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3. vis dėlto primena, kad Komisijos ir ENSREG inicijuoto testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis apimtis buvo nedidelė ir juo pirmiausia siekiama įvertinti branduolinių 
elektrinių tvirtumą ir parengtį destruktyviems išoriniams įvykiams, todėl testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis negali atstoti ir neatstoja išsamios branduolinių elektrinių 
saugos patikros, kuri priklauso atitinkamų valstybių narių nacionalinei kompetencijai;

4. pažymi, kad, remiantis dabartiniais rezultatais, dalyvavo ir ne ES valstybės, nors kartais 
jos laikėsi skirtingos metodikos ir grafikų;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti ne ES valstybes, turinčias branduolinių 
elektrinių, o ypač kaimynines šalis, atlikti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 
procedūrą ir pateikti jos rezultatus; pabrėžia tarptautinės branduolinės saugos standartų 
stiprinimo ir tinkamo jų įgyvendinimo svarbą; mano, kad ES turėtų skatinti glaudų 
bendradarbiavimą tarptautiniu lygmeniu, šiuo klausimu ypač remiantis TATENA;

6. pažymi, kad Branduolinės saugos konvencija yra skatinamoji priemonė ir kad ji įpareigoja 
šalis teikti pranešimus apie savo pareigų įgyvendinimą, skirtus tarpusavio peržiūrai, per 
šalių susitikimus, kuriuos rengia Tarptautinės atominės energijos agentūra (TATENA);

7. įvykus Fukušimos branduolinei avarijai dar kartą atkreiptas dėmesys į radioaktyviųjų 
atliekų šalinimo pavojų; pažymi, kad Sąjungos ir jos kaimyninių šalių didelės seisminės ir 
cunamio rizikos zonose esančiuose arba statomuose branduoliniuose įrenginiuose, 
pavyzdžiui, Akkuyu (Turkija), gali įvykti panašių avarijų; Sąjunga turėtų imtis visų 
atitinkamų priemonių, kad nustatytose didelės rizikos zonose radioaktyviosios atliekos 
nebūtų šalinamos; ragina kaimynines ir narystės siekiančias šalis prisijungti prie Europos 
bendrijos skubaus keitimosi radiologine informacija sistemos (ECURIE);

8 ragina ES valstybes nares ir nacionalines reguliavimo institucijas į savo teisės aktus 
įtraukti nustatytą gerąją patirtį;

9. mano, kad yra skirtingų nacionalinių metodų, kaip įvertinti orlaivių avarijų poveikį 
branduolinių elektrinių saugai; pažymi, kad saugos vertinimuose orlaivių avarijos nėra 
aiškiai nurodytos kaip pirminiai įvykiai ir kad jų poveikis apibrėžtas testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis specifikacijose; tačiau apgailestauja, kad tokius vertinimus į 
savo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis pranešimus įtraukė tik keturios valstybės 
narės; ragina Komisiją dirbti drauge su ENSREG, valstybėmis narėmis ir branduolinių 
elektrinių operatoriais, kad būtų galima sutarti dėl bendro požiūrio ir numatyti veiksmus 
dėl orlaivių avarijų rizikos, pripažįstant, kad tokia rizika – nacionalinio saugumo rūpestis 
ir valstybių narių vidaus klausimas;

10. pabrėžia, kad ES 47 branduolinių elektrinių ir 111 reaktorių apylinkėse ne toliau kaip už 
30 km gyvena daugiau nei 100 000 gyventojų, ir todėl apgailestauja, kad į testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis nebuvo įtraukta avarinė parengtis už objekto ribų; palankiai 
vertina Komisijos iniciatyvą, kurią parėmė ENSREG, pradėti dabartinės nustatytos 
tvarkos tyrimą, daugiausia dėmesio skiriant ES pasienio regionams, ir iki 2013 m. 
pabaigos pateikti rekomendacijas, įskaitant ir už objekto ribų taikomas avarijų prevencines 
priemones, ir ragina, kad rezultatai būtų pasiekti iki 2014 m. pabaigos;

11. pabrėžia, jog turėti kvalifikuotos ir patyrusios darbo jėgos itin svarbu norint, kad 
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branduolinės saugos kultūra būtų aukšto lygio, nesvarbu, ar valstybė narė palaipsniui 
nutrauks branduolinių elektrinių veiklą, ją tęs ar statys naujas; todėl primygtinai ragina, 
kad visos reikalingos priemonės būtų įgyvendinamos ES ir valstybių narių lygmeniu, 
siekiant paskatinti ir išlaikyti pakankamą branduolinės saugos gebėjimų, pavyzdžiui, 
atliekų tvarkymo mokymų, lygį; ragina Komisiją skatinti tarptautinius ekspertų ir gerosios 
patirties mainus;

12. rekomenduoja, kad ES remtų tarptautines pastangas parengti aukštesnius saugos 
standartus; pabrėžia ES vaidmenį vykdant kaimynystės politiką, kaip branduolinės saugos 
priemonę; ragina valstybes nares ir Komisiją prisiimti bendrą atsakomybę už tarptautinių 
branduolinės saugos standartų stiprinimą ir tinkamą jų įgyvendinimą, glaudžiai 
bendradarbiaujant su TATENA, Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo 
tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) sekretoriatu ir kitomis atitinkamomis 
tarptautinėmis organizacijomis; ragina Komisiją pateikti visus dalyvius įtraukiantį 
veiksmų planą ir konkrečias jo įgyvendinimo priemones; ragina Komisiją ir valstybes 
nares, bendradarbiaujant su TATENA, konstruktyviai dirbti su tomis šalimis, kurios 
netaikė branduolinių elektrinių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, pavyzdžiui, 
Baltarusija ir Rusija, ir ragina jas laikytis tarptautinių saugos standartų ir bendradarbiauti 
su tarptautiniais ekspertais per visus branduolinių elektrinių rengimo, statymo, 
eksploatacijos ir eksploatacijos nutraukimo etapus; mano, kad šiuo klausimu ES turėtų 
visapusiškai naudotis tarptautinių organizacijų ir institucijų specialistų žiniomis;

13. pagal Euratomo sutartį, branduolinės saugos klausimais Bendrija turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA);

14. pažymi, jog, remdamosi testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais, nacionalinės 
reguliavimo institucijos padarė išvadą, kad nėra jokių techninių priežasčių, dėl kurių 
reikėtų uždaryti kurią nors branduolinę elektrinę Europoje, nors testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis parodė, kad beveik visų branduolinių elektrinių saugą reikia 
gerinti; taip pat pažymi, kad daugeliu atvejų dar nebaigtos įgyvendinti ankstesnės 
priemonės;

15. prašo, kad po 132 ES veikiančių reaktorių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 
rekomenduojamų reikalingų priemonių pradinės numatytos bendros išlaidos (10–25 
milijardų EUR per ateinančius metus) būtų išsamiau pagrįstos nacionalinių reguliavimo 
institucijų, bendradarbiaujant su branduolinių elektrinių operatoriais, atlikta detalesne 
išlaidų analize, kuri, jei įmanoma, būtų susieta su apibrėžtų rekomendacijų pasirinkimu; 
mano, kad tokius patobulinimus turi remti branduolinių elektrinių operatoriai, o ne 
mokesčių mokėtojai, ir prašo Komisijos stebėti su šiuo klausimu susijusią veiklą, įskaitant 
jos kompetencijai priklausančiose konkurencijos politikos srityse;

16. pabrėžia, kad į bendrą branduolinės saugos politiką turėtų būti įtraukti visi branduoliniai 
objektai, kuro ir reaktorių sauga, atliekų tvarkymas, eksploatacijos nutraukimas, saugi 
eksploatacija, pakankami žmogiškieji ištekliai, nuolatinis tiesiogiai dirbančiųjų su 
branduolinėmis medžiagomis saugos sąlygų gerinimas, avarinė parengtis, taip pat turėtų 
būti užtikrinamas nepriklausomas ir griežtas branduolinės energetikos reguliavimas;

17. mano, kad tol, kol veikia esamos branduolinės elektrinės ir statomos naujos, branduolinės 
saugos lygis ES ir kaimyninėse trečiosiose šalyse turėtų atspindėti svarbiausią prioritetą –
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aukščiausius saugos standartus; primygtinai reikalauja užtikrinti, kad į šias problemas būtų 
atsižvelgiama visą branduolinių elektrinių gyvavimo ciklą, įskaitant ir jų eksploatacijos 
nutraukimą;

18. mano, kad bet kokių išorės grėsmių valdymas turėtų būti grindžiamas vertinimo procesu, 
laikantis TATENA gairių ir būtinai tinkamai įvertinant ne techninius aspektus;

19. pažymi, kad skirtumai tarp valstybių narių lemia skirtingą požiūrį į branduolinės saugos 
nuostatas;

20. pripažįsta, kad, kaip nurodyta Komisijos komunikate ir ENSREG tarpusavio peržiūros 
ataskaitoje, testavimas nepalankiausiomis sąlygomis parodė teigiamą periodinių saugos 
vertinimų, kaip veiksmingos priemonės išlaikyti ir gerinti branduolinių elektrinių saugą ir 
tvirtumą, poveikį; pažymi, kad, pasak ENSREG, pakartotinis gamtinio pavojaus ir 
atitinkamų branduolinių elektrinių pasirengimo vertinimas turėtų būti atliekamas 
mažiausiai kas 10 metų; rekomenduoja, kad per branduolinės saugos teisinės sistemos 
peržiūrą būtų įtrauktos atitinkamos nuostatos;

21. palankiai vertina būsimą Branduolinės saugos direktyvos peržiūrą, nes ji suteiks galimybę 
įtraukti svarbių patobulinimų tokiose srityse kaip saugos procedūros ir sistemos, 
branduolinio reguliavimo institucijų vaidmuo, nepriklausomumas ir priemonės, atvirumas 
ir skaidrumas, stebėjimas ir tikrinimas; pabrėžia, kad per branduolinės saugos teisinės 
sistemos peržiūrą turėtų būti atsižvelgiama į tarptautiniu mastu vykdomus darbus, 
pavyzdžiui, TATENA lygmeniu;

22. pripažįsta rekomendacijų įgyvendinimo ir vertinimo, kiek turėtų būti išplėsta periodinio 
saugos vertinimo apimtis, svarbą; dar kartą pabrėžia, kad šiais klausimais būtinas 
tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir keitimasis gerąja praktika;

23. palankiai vertina Komisijos ketinimą siūlyti teisės aktus branduolinio draudimo ir 
atsakomybės srityje; atsižvelgdamas į tai, prašo Komisijos tokį pasiūlymą pateikti iki 
2013 m. pabaigos;

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai.


