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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0356/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Knut Micke, par kodolenerģiju Eiropā

Lūgumraksts Nr. 0361/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Bernd Hofer un kam pievienoti 5 paraksti, par kodolenerģijas ražošanas 
izbeigšanu Eiropā 

1. Lūgumraksta Nr. 0356/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par atomelektrostaciju drošību Eiropā un vēlas, lai 
Eiropā tiktu apturēta kodolenerģijas ražošana un izmantošana. Vienlaikus viņš saprot, ka šāds 
lēmums ir atkarīgs no politisko notikumu virzības. Saistībā ar kodolkatastrofu Japānā viņš 
lūdz pielikt visas pūles, lai Eiropas Savienības atomelektrostacijās panāktu visaugstāko 
drošības līmeni. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi saskaņot standartus 
Eiropas līmenī. Viņaprāt, Euratom līgums šādu augstu drošības līmeni negarantē. Viņš lūdz 
Eiropas Parlamentam aicināt Komisiju izvirzīt priekšlikumus un noteikumus, lai visās ES 
atomelektrostacijās panāktu visaugstāko iespējamo drošības līmeni.

Lūgumraksta Nr. 0361/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji pauž bažas par kodolenerģijas ražošanas sekām Eiropā un prasa 
Eiropā pārtraukt kodolenerģijas ražošanu un izmantošanu. Viņi arī apgalvo, ka kodolenerģiju 
ir iespējams aizstāt ar pietiekami daudziem alternatīviem un ilgtspējīgiem enerģijas avotiem. 
Viņi uzsver atomenerģijas radiācijas briesmas un radioaktīvo atkritumu radītās problēmas. 
Viņi prasa nekavējoties pieņemt lēmumu Eiropas līmenī. 
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2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde par Lūgumrakstiem Nr. 0356/2011 un Nr. 0361/2011, kas 
saņemta 2011. gada 30. septembrī

Lūgumrakstu iesniedzēji pauž bažas par kodolenerģijas ražošanas sekām Eiropā. Viņi uzsver 
atomenerģijas radiācijas briesmas un radioaktīvo atkritumu radītās problēmas. Turklāt viņi 
apgalvo, ka kodolenerģiju ir iespējams aizstāt ar pietiekami daudziem alternatīviem un 
ilgtspējīgiem enerģijas avotiem. 

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 194. panta 2. punktu ES veiktie 
pasākumi enerģētikas jomā „neietekmē dalībvalstu tiesības paredzēt nosacījumus savu 
energoresursu izmantošanai, izvēlēties kādu no energoavotiem, kā arī noteikt savas 
energoapgādes struktūru, neskarot 192. panta 2. punkta c) apakšpunktu”. Tādējādi 
dalībvalstu kompetencē ir izlemt, vai izvēlēties vai atteikties no kodolenerģijas. Iniciatīvā 
saskaņā ar 225. pantu lūgt Komisijai iesniegt priekšlikumus šajā jomā būtu jāņem vērā šis 
ierobežojums.

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) izstrādātās Konvencijas par kodoldrošību un drošības pamatprincipiem, 
vispāratzīto kodoldrošības principu iekļaušana Kopienas tiesību aktos. Balstoties uz šo pašu 
tiesisko pamatu, 2011. gada 19. jūlijā tika pieņemta Kodoldrošības direktīva2. Abas direktīvas 
ir daļa no īpašiem noteikumu kopumiem, ar ko sīkāk regulē konkrētus radiācijaizsardzības 
aspektus, kā tas noteikts Drošības pamatstandartu direktīvā3.

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 

                                               
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 Direktīva, ar ko izveido Kopienas sistēmu izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
atbildīgai un drošai apsaimniekošanai (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).
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.).
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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 
kodoliekārtu drošības jomā un 2011. gada beigās ierosināt uzlabojumus, kas varētu būt 
nepieciešami. Tajos vajadzētu atspoguļot ES izturības pārbaužu procesa rezultātus, kā arī 
pašreizējo starptautisko tendenci atbalsta sniegšanā ar mērķi stiprināt starptautiskās 
kodoldrošības tiesisko režīmu, jo īpaši SAEA Konvenciju par kodoldrošību.

Secinājums

Eiropas Komisija pievērš vislielāko uzmanību kodoldrošības jautājumiem.

Tomēr, ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību 
aktiem, ar ko Komisija ir saistīta kā Līgumu noteikumu izpildes uzraudzītāja, ne visas 
enerģētikas politikas (ko reglamentē LESD noteikumi), ne arī kodolenerģētikas politikas (ko 
reglamentē Euratom līguma noteikumi) pārņemšana Eiropas Savienības līmenī šobrīd nav 
reāli izpildāma. Tas pats attiecas uz iniciatīvu saskaņā ar LESD 225. pantu vai citiem 
mēģinājumiem noteikt dalībvalstu energoresursu izvēli.

Turpmākas kompetenču izmaiņas ir tikai un vienīgi dalībvalstu ziņā, jo tam būtu 
nepieciešama abu Līgumu pārskatīšana starpvaldību konferencē.


