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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0346/2011, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Jean 
Mortes, par Komisijas attieksmi pret novecojušām atomelektrostacijām 
Eiropas Savienībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par, viņaprāt, Komisijas paviršo attieksmi pret novecojušām 
atomelektrostacijām, ņemot vērā katastrofu Fukušimā. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja 
teikto Komisijai un dalībvalstīm nav nodoma veikt pasākumus atomelektrostaciju 
modernizēšanai. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izveidot krīzes 
komiteju, lai veiktu pasākumus Eiropas iedzīvotāju aizsardzībai pret kodolkatastrofu, kas, kā 
viņš uzskata, notiks, ja nekas netiks darīts. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
Komisija pārāk pavirši pārbauda no Japānas ievesto pārtiku un gaļu. Viņš vēlas zināt, vai 
Eiropas institūcijas var sabiedrībai apliecināt, ka Fukušimas katastrofa tiek kontrolēta un vairs 
nav apdraudējuma. Viņš lūdz veikt pārbaudes un pieņemt tiesību aktus, lai aizsargātu 
sabiedrību pret bīstama radioaktīvā starojuma izplatību no šādiem produktiem, neatkarīgi no 
to izcelsmes.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Tiesiskais konteksts

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 194. panta 2. punktu ES veiktie 
pasākumi enerģētikas jomā „neietekmē dalībvalstu tiesības paredzēt nosacījumus savu 
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energoresursu izmantošanai, izvēlēties kādu no energoavotiem, kā arī noteikt savas 
energoapgādes struktūru”. Tādējādi dalībvalstu kompetencē ir izlemt, vai izvēlēties vai 
atteikties no kodolenerģijas.

Saskaņā ar Euratom līgumu kā lex specialis Eiropas Savienības Tiesa savā spriedumā lietā C-
29/99 atzina, ka pastāv būtiska saikne starp radiācijaizsardzību un kodoldrošību. Pamatojoties 
uz šo atzīto kompetenci kodoldrošības jomā (Euratom līguma 31. pants), Padome pieņēma 
Kodoldrošības direktīvu1, kura bija jātransponē līdz 2011. gada 22. jūlijam. Tās pirmais 
uzdevums ir galveno pieejamo starptautisko instrumentu, proti, Starptautiskās Atomenerģijas 
aģentūras (SAEA) Konvencijas par kodoldrošību un izstrādātajiem drošības pamatprincipiem, 
vispāratzīto kodoldrošības principu iekļaušana Eiropas tiesību aktos. Balstoties uz šo pašu 
tiesisko pamatu, 2011. gada 19. jūlijā pieņēma Kodoldrošības direktīvu2. Abas direktīvas ir 
daļa no īpaša noteikumu kopuma, ar ko sīkāk regulē konkrētu radiācijaizsardzības jomu, kā 
tas noteikts ar Drošības pamatstandartu direktīvu3.

Ar Padomes Regulu (EURATOM) Nr. 3954/87 nosaka pārtikas produktu un lopbarības 
maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas 
avārijas situācijas4. Regulā īpaši noteikts aizliegums laist tirgū produktus, kuros konstatēta 
noteikto aktivitātes ierobežojumu pārsniegšana.

Reaģēšanas pasākumi pēc Fukušimas

a) Vispārīgi

Pēc kodolavārijas Japānā Eiropas Padome 2011. gada 24.–25. martā uzsvēra to, ka būtiski ir 
ES ieviest visaugstākos kodoldrošības standartus un pastāvīgi tos uzlabot, kā arī sekmēt to 
izstrādi starptautiskā līmenī. Tā secināja, ka visu ES atomelektrostaciju drošība būtu 
jāpārskata, balstoties uz visaptverošu un pārredzamu riska un drošības novērtējumu 
(„izturības testi”). Eiropas Komisija un Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupa 
(ENSREG) 2011. gada 24. maijā panāca vienošanos par saskaņotu sistēmu attiecībā uz šo 
testu tvērumu un procedūru.

Procesu sāka 2011. gada 1. jūnijā. Izturības testus veic licencēti pārstāvji, valsts regulatori, un 
tiek veikta arī profesionālapskate. Eiropas Komisija uzmanīgi seko procesa gaitai, lai 
nodrošinātu tā saskaņotību un konsekvenci visā ES. 2011. gada beigās Eiropas Padome 
izvērtēs rezultātus, pamatojoties uz Komisijas sniegto progresa ziņojumu. Turklāt Eiropas 
Padome pilnvaroja Eiropas Komisiju pārskatīt esošo tiesisko un reglamentējošo pamatu 

                                               
1 Padomes 2009. gada 25. jūnija Direktīva 2009/71/Euratom, ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības 
pamatstruktūru (OV L 172, 2.7.2009., 18.–22. lpp.).
2 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.).
3 Padomes 1996. gada 13. maija Direktīva 96/29/Euratom, kas nosaka drošības pamatstandartus darba ņēmēju un 
iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām (OV L 159, 29.6.1996., 1.–
114. lpp.).
4 Padomes 1987. gada 22. decembra Regula (EURATOM) Nr. 3954/87 par pārtikas produktu un lopbarības 
maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas 
(OV L 371, 30.12.1987., 11.–13. lpp.).
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kodoliekārtu drošības jomā un 2011. gada beigās ierosināt uzlabojumus, kas varētu būt 
nepieciešami. Tādēļ nevar runāt par Eiropas Komisijas neiesaistīšanos („inaudibilité”), kā 
apgalvoja lūgumraksta iesniedzējs.

Tiesiskā un reglamentējošā pamata kodoldrošības jomā pārskatā vajadzētu sniegt ES izturības 
pārbaužu procesa rezultātus, kā arī pašreizējo starptautisko tendenci atbalsta sniegšanā ar 
mērķi stiprināt starptautiskās kodoldrošības tiesisko režīmu, jo īpaši Starptautiskās 
Atomenerģijas aģentūras (SAEA) Konvenciju par kodoldrošību.

b) Imports

Pēc Fukušimas noplūdēm noteikumi, kas paredzēti Regulā (EURATOM) Nr. 3954/87 attiecībā 
uz Komisijas regulas pieņemšanu par maksimāli pieļaujamo līmeņu piemērošanu, netika 
īstenoti, jo netika saņemts ne Eiropas Kopienas steidzamas radioloģijas informācijas apmaiņas 
dienesta (ECURIE) brīdinājuma ziņojums, ne trauksmes ziņojums saskaņā ar SAEA 
Konvenciju par operatīvu ziņošanu. Regulā (EURATOM) Nr. 3954/87 paredzētie pasākumi 
varētu būt bijuši nesamērīgi attiecībā uz ES iedzīvotāju pakļautību iedarbībai, patērējot uzturā 
ļoti nelielu daudzumu pārtikas produktu un lopbarības, kas importēta no Japānas.

Tomēr Komisija sākotnēji ieteica dalībvalstīm veikt no Japānas importēto pārtikas produktu 
un lopbarības kontroli, pamatojoties uz Regulā (EURATOM) Nr. 3954/87 noteiktajiem 
aktivitātes līmeņiem. Vēlāk Komisija mainīja cēzija un joda robežlīmeņus pārtikas produktos 
un lopbarībā, kas paredzēti grozītajā Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 297/2011, ar ko 
pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē 
Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas1, 
un cita starpā kā robežlīmeņus pieņēma Japānā pieņemtos darbības līmeņus.

Īpašie nosacījumi attiecībā uz pārtikas produktu un lopbarības importu no Japānas paliks 
spēkā līdz 2011. gada 30. septembrim, un, visticamāk, to spēkā esamības laiku pagarinās, 
piemērojot iespējamus pakāpeniskus atvieglošanas pasākumus atkarībā no pārtikas produktu 
un lopbarības radioaktīvā piesārņojuma situācijas vēlamās attīstības gaitas Japānā. Turklāt 
Komisija ir arī publicējusi ieteikumu par jūras produktu, ko iegūst konkrētās Klusā okeāna 
zvejas zonās, importa kontroli.

Attiecībā uz kuģiem un konteineriem Komisija 2011. gada 15. aprīlī, izmantojot savu 
steidzamas informācijas apmaiņas rīku (ECURIE), izdeva informatīvu ziņojumu dalībvalstīm, 
pieprasot informāciju par radiācijas līmeņa pārbaudēm no Japānas ienākošajiem kuģiem un 
kuģu kravām, ierosinot saskaņotus turpmākās rīcības (attīrīšanas no piesārņojuma) un 
ziņošanas kritērijus: 0,2 µSv/h virs dabīgā radiācijas fona 1 metra attālumā no avota 
(automātiski), jebkuras piesārņotās virsmas, ja iespējams, attīrīšana no piesārņojuma 
(mazgāšana). Šo ieteikumu atcēla 19. jūlijā saskaņā ar dalībvalstu sabiedrības veselības un 
drošības ekspertu (Euratom līguma 31. pants) un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 
(IMO) atzinumu.

Secinājums

                                               
1 OV L 80, 26.3.2011., 5. lpp.
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Eiropas Komisija pievērš vislielāko uzmanību kodoldrošības jautājumiem. Ņemot vērā 
iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka saskaņā ar spēkā esošo tiesisko pamatu, ar ko Komisija 
ir saistīta kā Līgumu noteikumu izpildes uzraudzītāja, tādas īpašas Parlamenta komitejas 
izveidošana, kura būtu atbildīga par kodolenerģētikas jomas jautājumu risināšanu pēc 
Fukušimas avārijas, nav nepieciešama, jo attiecīgos jautājumus risina Eiropas Atomenerģijas 
kopienas (Euratom) kompetentās iestādes.

Turklāt ne visas enerģētikas politikas (ko reglamentē LESD noteikumi), ne kodolenerģētikas 
politikas (ko reglamentē Euratom līguma noteikumi) pārņemšana Eiropas Savienības līmenī 
šobrīd nav reāli izpildāma. Turpmākas kompetenču izmaiņas ir tikai un vienīgi dalībvalstu 
ziņā, jo tam būtu nepieciešama iepriekš minēto līgumu pārskatīšana.

Pēc Fukušimas avārijas Komisija ir veikusi atbilstošus pasākumus attiecībā uz radioloģisko 
pārtikas produktu un lopbarības importa kontroli, kā arī no Japānas ienākošu kuģu 
radioloģisko kontroli. Šos pasākumus nepārtraukti pielāgo faktiskajai situācijai.


