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Tema: Peticija Nr. 0346/2011 dėl Europos Komisijos požiūrio į pasenusius 
branduolinių elektrinių saugos reikalavimus Europos Sąjungoje, kurią 
pateikė Prancūzijos pilietis Jean Mortes

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl, jo manymu, atlaidaus Europos Komisijos požiūrio į 
pasenusius branduolinių elektrinių saugos reikalavimus, turint omenyje Fukušimos avariją. 
Anot peticijos pateikėjo, Komisija ir valstybės narės neatrodo pasirengusios imtis veiksmų, 
kad atnaujintų branduolinių elektrinių saugos reikalavimus. Todėl peticijos pateikėjas prašo 
Europos Parlamento įsteigti krizių valdymo komitetą, turėsiantį imtis veiksmų, kad Europos 
piliečius apsaugotų nuo branduolinės nelaimės, kuri, anot jo, neišvengiama, jei nebus imtasi 
priemonių. Be to, peticijos pateikėjas mano, kad Komisija nepakankamai griežtai tikrina iš 
Japonijos importuojamus maisto produktus ir mėsą. Jis norėtų žinoti, ar Europos valdžios 
institucijos gali patvirtinti, kad padėtis Fukušimoje valdoma ir nebekelia pavojaus. Peticijos 
pateikėjas prašo imtis kontrolės priemonių ir priimti teisės aktus, kuriais gyventojai būtų 
apsaugoti nuo pavojingos spinduliuotės plitimo per tokius produktus, neatsižvelgiant į jų 
kilmę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Teisinis pagrindas

Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 194 straipsnio 2 dalimi, 
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priemonės, kurių Europos Sąjunga imasi energetikos srityje, „neturi poveikio valstybės narės 
teisei apibrėžti savo energijos išteklių naudojimo sąlygas, pasirinkti tarp skirtingų energijos 
šaltinių ir nustatyti bendrą energijos tiekimo struktūrą“. Todėl valstybės narės pačios 
nusprendžia, ar gaminti branduolinę energiją, ar ne.

Vadovaudamasis Euratomo sutartimi, kaip lex specialis, Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas bylos C-29/99 sprendime pripažino, kad tarp radiacinės ir branduolinės saugos yra 
tiesioginis ryšys. Taryba, remdamasi pripažinta kompetencija branduolinės saugos srityje 
(Euratomo sutarties 31 straipsnis), priėmė Branduolinės saugos direktyvą1, kuri į nacionalinę 
teisę turėjo būti perkelta iki 2011 m. liepos 22 d. Visų pirma joje įtvirtinami Europos 
Sąjungos teisės aktuose puoselėjami pripažinti esamų pagrindinių tarptautinių dokumentų, 
t. y. Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) parengtos Branduolinės saugos 
konvencijos ir Saugos pagrindų, branduolinės saugos principai. Remiantis tuo pačiu teisiniu 
pagrindu, 2011 m. liepos 19 d. priimta Branduolinių atliekų direktyva2. Abi direktyvos – tam 
tikrų taisyklių, kuriomis pagal Pagrindinių saugos standartų direktyvą3 išsamiau 
reglamentuojamas konkretus radiacinės saugos aspektas, rinkinių dalis.

Tarybos reglamente (EURATOMAS) Nr. 3954/87 nustatomi didžiausi leistini maisto 
produktų ir pašarų radiacinės taršos lygiai po branduolinės avarijos ar kokio nors kito 
radiacinės avarijos atvejo.4 Reglamente aiškiai draudžiama į rinką pateikti produktus, 
viršijančius nustatytus radioaktyvumo lygius. 

Veiksmai po nelaimės Fukušimoje

a) Bendra informacija

Įvykus branduolinei avarijai Japonijoje, 2011 m. kovo 24–25 d. Europos Vadovų Taryba 
pabrėžė, kaip svarbu įgyvendinti ir nuolat tobulinti aukščiausius branduolinės saugos 
standartus Europos Sąjungoje ir skatinti jų laikytis tarptautiniu mastu. Ji padarė išvadą, kad 
reikėtų peržiūrėti visų ES branduolinių elektrinių saugą, atliekant visapusišką ir skaidrų 
rizikos ir saugos vertinimą (testavimas nepalankiausiomis sąlygomis). 2011 m. gegužės 24 d. 
Europos Komisija ir Europos branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio grupė 
(angl. ENSREG) pasiekė susitarimą dėl suderintos šių tikrinimų taikymo srities ir metodų.

Procesas pradėtas 2011 m. birželio 1 d. Testavimą nepalankiausiomis sąlygomis atliko 
leidimų turėtojai, nacionalinės reguliavimo institucijos, jis taip pat buvo atliekamas per 
tarpusavio vertinimą. Europos Komisija atidžiai stebi proceso eigą, kad jo suderinamumą ir 
nuoseklumą užtikrintų visoje Europos Sąjungoje. Remdamasi Komisijos pažangos ataskaita, 
Europos Vadovų Taryba iki 2011 m. pabaigos įvertins išvadas. Be to, Europos Vadovų 
                                               
1 2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių 
įrenginių branduolinės saugos sistema [OL L 172, 2009 7 2, p. 18–22].
2 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema [OL L 199, 2011 8 2, p 48–56].
3 1996 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 96/29/Euratomas, nustatanti pagrindinius darbuotojų ir gyventojų 
sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės saugos standartus [OL L 159, 1996 6 29 , p. 1–114].
4 1987 m. gruodžio 22 d. Tarybos Reglamentas (EURATOMAS) Nr. 3954/87, nustatantis didžiausius leistinus 
maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos 
atvejo [OL L 371 1987 12 30, p. 11–13].
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Taryba įpareigojo Europos Komisiją persvarstyti galiojančią branduolinių įrenginių saugos 
teisinę ir reguliavimo sistemą ir iki 2011 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl visų reikalingų 
patobulinimų. Todėl Europos Komisija netyli (pranc. inaudibilité), kaip tvirtina peticijos 
pateikėjas.

Branduolinės saugos teisės aktų ir reguliavimo sistemos peržiūra turėtų būti perteikiami ES 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis proceso rezultatai, taip pat vyraujanti tarptautinė 
tendencija remti tarptautinius branduolinės saugos teisės aktus, visų pirma Tarptautinės 
atominės energijos agentūros (TATENA) Branduolinės saugos konvenciją.

b) Importas

Po avarijos Fukušimoje nesilaikyta Reglamente (EURATOMAS) Nr. 3954/87, kuriuo 
pagrindžiamas Komisijos reglamento, kuriame nustatyti didžiausi leistini lygiai, priėmimas, 
nustatytų sąlygų, nes nebuvo gauta nei įspėjamojo pranešimo, pasinaudojant Europos 
bendrijos skubaus keitimosi radiologine informacija sistema (angl. ECURIE), nei pranešimo 
apie pavojų, remiantis Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) Konvencija dėl 
ankstyvo pranešimo. Reglamente Nr. 3954/87 nustatytų priemonių taikymas būtų buvęs 
neproporcingas, atsižvelgiant į poveikį ES gyventojams, kuris daromas vartojant labai mažą iš 
Japonijos importuojamo maisto ir naudojant labai mažą pašarų iš šios šalies kiekį.

Tačiau Komisija valstybėms narėms iš pat pradžių rekomendavo atlikti iš Japonijos 
importuojamo maisto ir pašarų tikrinimą, remiantis Reglamente (EURATOMAS) Nr. 3954/87 
nustatytais radioaktyvumo lygiais. Vėliau Komisijos įgyvendinimo 
reglamente (ES) Nr. 297/2011, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje 
nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo 
reikalavimai1, su pakeitimais Komisija pakeitė cezio ir jodo orientacinius lygius maiste ir 
pašaruose ir, inter alia, orientaciniais lygiais ėmė laikyti Japonijoje taikomus taršos lygius. 

Specialūs reikalavimai dėl maisto ir pašarų importo iš Japonijos bus taikomi iki 2011 m. 
rugsėjo 30 d. ir greičiausiai jų taikymas bus pratęstas, galbūt laipsniškai taikant sušvelninimo 
priemones, atžvelgiant į teigiamus maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygių Japonijoje 
pokyčius. Be to, Komisija taip pat pateikė rekomendaciją, kuria siekiama kontroliuoti jūros 
produktų importą iš tam tikrų Ramiojo vandenyno žvejybos rajonų.

Dėl laivų ir talpyklų pažymėtina, kad 2011 m. balandžio 15 d. Komisija, pasinaudodama savo 
skubaus keitimosi informacija priemone (angl. ECURIE), valstybėms narėms pateikė 
informacinį pranešimą, kuriame paprašė informacijos apie iš Japonijos atvykstančių laivų ir 
krovinių radiacijos lygio patikrinimus ir pasiūlė suderintas nustatytas ribas imantis tolesnių 
veiksmų (kenksmingumo šalinimo) ir, jei įmanoma, pranešti (0,2 µSv/h viršijančią nustatytą 
ribą vieno metro atstumu (jei nenurodyta kitaip)) apie bet kokio užteršto paviršiaus 
kenksmingumo pašalinimą (valymą). Liepos 19 d. rekomendacija buvo panaikinta, 
atsižvelgiant į valstybių narių sveikatos ir saugos ekspertų (Euratomo sutarties 31 straipsnis) 
ir Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) nuomonę.

                                               
1 OL L 80, 2011 3 26, p. 5.
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Išvada

Branduolinė sauga Europos Komisijai – svarbiausias prioritetas. Remdamasi pirmiau išdėstyta 
informacija, Komisija laikosi nuomonės, kad pagal galiojančią teisinę sistemą, kurios ji turi 
laikytis kaip Sutarčių sergėtoja, įsteigti ad hoc parlamentinį komitetą, kuris spręstų po 
avarijos Fukušimoje iškilusius branduolinės energijos klausimus, nebūtina, nes kylančius 
klausimus sprendžia kompetentingos Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) 
institucijos.

Be to, nemanoma, kad visos energetikos politikos (kuri reglamentuojama Sutartyje dėl 
Europos Sąjungos veikimo) ar branduolinės energijos politikos (kuri reglamentuojama 
Euratomo sutartyje) perkėlimas į Europos Sąjungos lygmenį šiuo etapu atneštų sėkmę. 
Galimybė keisti kompetenciją ateityje išlieka išskirtinai valstybių narių rankose, nes tam 
reikėtų peržiūrėti minėtas Sutartis.

Dėl radiologinės maisto ir pašarų importo kontrolės, taip pat dėl radiologinės laivų iš 
Japonijos kontrolės pažymėtina, kad po nelaimės Fukušimoje Komisija ėmėsi tinkamų 
priemonių. Šios priemonės nuolat pritaikomos pagal esamą padėtį.“


