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Tema: Peticija Nr. 0356/2011 dėl branduolinės energijos Europoje, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis Knut Micke

Peticija Nr. 0361/2011 dėl branduolinės energetikos plėtros nutraukimo 
Europoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis Bernd Hofer, su 5 parašais

1. Peticijos Nr. 0356/2011 santrauka

Peticijos pateikėjas rūpinasi dėl branduolinių elektrinių saugos Europoje ir norėtų, kad Europa 
nustotų vystyti branduolinę energetiką ir vartoti branduolinę energiją. Kartu jis pripažįsta, kad 
sprendimai dėl branduolinės energetikos priklauso nuo politikos plėtros. Turėdamas omenyje 
branduolinę avariją Japonijoje, jis prašo imtis visų galimų veiksmų, kad Europos Sąjungos 
branduolinių elektrinių sauga taptų aukščiausio lygio. Anot peticijos pateikėjo, gyvybiškai 
svarbu saugos reikalavimus suderinti Europos lygmeniu. Peticijos pateikėjo nuomone, 
Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi negalima užtikrinti tokio 
branduolinės saugos lygio. Jis prašo Europos Parlamento paraginti Komisiją teikti pasiūlymus 
ir reglamentus kuo aukštesniam visų ES branduolinių elektrinių saugos lygiui užtikrinti.

Peticijos Nr. 0361/2011 santrauka 

Peticijos pateikėjai rūpinasi dėl branduolinės energetikos plėtros Europoje padarinių ir prašo 
nutraukti branduolinės energetikos plėtrą ir branduolinės energijos vartojimą Europos 
Sąjungoje. Anot jų, alternatyvių tvarių energijos išteklių pakanka, kad būtų galima visiškai 
atsisakyti branduolinės energijos. Peticijos pateikėjai atkreipia dėmesį į branduolinės 
spinduliuotės keliamą pavojų ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sunkumus. Peticijos 
pateikėjai prašo kuo skubiau priimti sprendimus Europos lygmeniu. 

2. Priimtinumas
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Paskelbta priimtina 2011 m. liepos 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas dėl peticijų Nr. 0356/2011 ir Nr. 0361/2011, gautas 2011 m. 
rugsėjo 30 d.

„Peticijos pateikėjai rūpinasi dėl branduolinės energetikos plėtros Europoje padarinių. Jie 
atkreipia dėmesį į branduolinės spinduliuotės keliamą pavojų ir į radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo sunkumus. Anot jų, alternatyvių tvarių energijos išteklių pakanka, kad būtų galima 
visiškai atsisakyti branduolinės energijos. 

Komisijos pastabos dėl peticijos

Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 194 straipsnio 2 dalimi, 
priemonės, kurių Europos Sąjunga imasi energetikos srityje, „nepažeidžiant 175 straipsnio 
2 dalies c punkto, 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. Imantis iniciatyvos pagal 225 straipsnį ir prašant Komisijos pateikti pasiūlymą šioje 
srityje, reikia atsižvelgti į šį apribojimą.

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 Bendrijos 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 Direktyva dėl radioaktyviųjų atliekų2. Abi direktyvos priklauso 
specialiems taisyklių, kuriomis, vadovaujantis Pagrindinių saugos standartų direktyva3, 
išsamiau reglamentuojamas konkretus radiacinės saugos aspektas, rinkiniams.

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) susitarė dėl suderintos šių tikrinimų taikymo srities ir metodų.

                                               
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 Tarybos direktyva, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus 
tvarkymo Bendrijos sistema [dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje].
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].
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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 
Taryba įpareigojo Europos Komisiją persvarstyti galiojančią branduolinių įrenginių saugos 
teisinę ir reguliavimo sistemą ir iki 2011 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl visų reikalingų 
patobulinimų. Juos rengiant turėtų būti atsižvelgta į ES testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis rezultatus, taip pat į dabartinę tarptautinę tendenciją remti griežtesnį tarptautinės 
branduolinės saugos teisės aktų, visų pirma TATENA branduolinės saugos konvencijos, 
laikymąsi.

Išvada

Branduolinė sauga Europos Komisijai – svarbiausias prioritetas.

Vis dėlto, turėdama omenyje pirmiau išdėstytą informaciją, Komisija mano, kad pagal 
galiojančią teisę, kuri jai privaloma kaip Sutarčių sergėtojai, nėra tikimybės, kad šiuo etapu 
visos energetikos politikos (kuriai taikoma SESV) perkėlimas ir branduolinės energetikos 
politikos (kuriai taikoma Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis) perkėlimas į 
Europos Sąjungos lygį bus sėkmingas. Tai pasakytina ir apie iniciatyvą pagal SESV 225 
straipsnį arba bet kokį bandymą nuspręsti dėl valstybių narių energijos išteklių pasirinkimo.

Galimybė keisti kompetenciją ateityje išlieka išskirtinai valstybių narių rankose, nes tam 
reikėtų, surengus tarpvyriausybinę konferenciją, peržiūrėti abi minėtas Sutartis.“


