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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1078/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Yosheba 
Miren Sainz de la Higuera y Gartzia, par Garoña atomelektrostaciju Burgosā, 
Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Spānijas valdība ir pagarinājusi Garoña
atomelektrostacijas darbības licenci. Stacija, kas atrodas Santa María de Garoña, Burgosā, 
tika atvērta 1970. gadā. Tās sākotnējais darbības mūžs (40 gadi — kā visām Spānijas 
atomelektrostacijām) beidzas 2011. gadā. Pēdējā darbības licence bija derīga līdz 2009. gada 
jūlijam, kad valdība atļāva tās pagarināšanu līdz 2013. gadam. Lūgumraksta iesniedzējs 
kritizē stacijas iespējamo drošības trūkumu un aicina to nekavējoties slēgt, minot virkni 
iemeslu: stacija atrodas tuvu galvenajām pilsētas zonām, sākotnējais ieguldījums ticis 
atlīdzināts, un stacijas saražotā enerģija nav nepieciešama, jo to ievērojami kompensē 
atjaunojamās enerģijas ražošana.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 19. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā.

Eiropas Savienības dalībvalstīm ir tiesības izvēlēties kādu no energoavotiem, kā arī noteikt 
savas energoapgādes struktūru, tostarp pieņemt lēmumus „par” vai „pret” atomelektrostacijām 
(skatīt Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. panta 2. punktu). Ja kāda dalībvalsts, 
piemēram, Spānija, pieņem lēmumu par atomelektrostaciju izmantošanu un vēlas pagarināt 
darbības licences derīguma termiņu, tai jāpilda visi Euratom līgumā un sekundārajos tiesību 
aktos noteiktie kodoldrošības kritēriji.
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Kodoldrošība ir un būs ES galvenā prioritāte. Lai risinātu jautājumus, kas pastāvīgi satrauc 
iedzīvotājus, kodoldrošības jomā ir izstrādāts saistošs ES tiesiskais regulējums, kas nodrošina 
juridisko noteiktību un sniedz sabiedrībai atbilstīgas garantijas. ES ir pasaulē pirmā lielā 
reģionālā dalībniece kodolenerģijas jomā, kas izstrādājusi juridiski saistošus noteikumus, 
tādējādi rādot piemēru citām valstīm. Komisija pastāvīgi atbalstīs kodoldrošības uzlabošanu 
ES, cita starpā nodrošinot Direktīvas par kodoldrošību pareizu transponēšanu dalībvalstīs 
divu gadu laikā pēc tās stāšanās spēkā, t. i., vēlākais līdz 2011. gada 22. jūlijam.

Šīs direktīvas galvenais mērķis ir izveidot Kopienas sistēmu kodoldrošības uzturēšanai un 
pastāvīgai uzlabošanai un tās regulējumu. Šai direktīvai ir divi mērķi: no vienas puses, tās 
pirmais uzdevums ir galveno pieejamo starptautisko instrumentu, proti, Starptautiskās 
Atomenerģijas aģentūras (SAEA) Konvencijas par kodoldrošību un drošības pamatprincipu 
vispāratzīto kodoldrošības principu nostiprināšana Eiropas tiesību aktos. Tādējādi no šiem 
principiem izrietošie pienākumi ir juridiski saistoši. No otras puses, ir paplašināta arī 
dalībvalstu kompetento regulatīvo iestāžu nozīme un nostiprināta to neatkarība. Šajā direktīvā 
radīta elastīga pieeja pastāvīgai kodoldrošības prasību uzlabošanai — ja vajadzīgs, 
dalībvalstis var piemērot stingrākus drošības pasākumus.

Ņemot vērā minēto informāciju, par kodoldrošību galvenokārt atbild dalībvalstu 
atomelektrostaciju apsaimniekotāji un varas iestādes. Tā kā nav pierādījumu, ka 
atomelektrostacijas apsaimniekotājs vai Spānijas varas iestādes nepilda savus Euratom līgumā 
noteiktos juridiskos pienākumus, Komisijai nav iemesla turpināt juridiskus pasākumus.

Secinājumi

Ņemot vērā minētos faktus, Komisija uzskata, ka šajā gadījumā nav jāveic pasākumi saistībā 
ar Euratom līguma piemērošanu.


