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pavojų, kurią pateikė Estijos pilietė Kristiina Allekörs

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo pavojus, kuriuos kelia Europos Sąjungos pasienyje esančios 
branduolinės elektrinės. Taip pat ji nurodo Sankt Peterburgo elektrinę, kuri yra sena ir labai 
nesaugi. Peticijos pateikėja aiškina, kad per daugybę metų šiose branduolinėse elektrinėse 
nutiko įvairių nedidelių ir didelio masto incidentų. Pasak jos, elektrinėse kaupiami dideli 
kiekiai labai radioaktyvių medžiagų. Peticijos pateikėja ragina ES tartis su Rusija, kad Sankt 
Peterburge, Smolenske ir Koloje esantys reaktoriai, keliantys grėsmę Estijai, Latvijai, 
Lietuvai ir Suomijai, būtų skubiai uždaryti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. spalio 26 d.

„Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 194 straipsnio 2 dalį kiekviena 
valstybė narė turi teisę pati nuspręsti, kuriuos iš skirtingų energijos išteklių pasirinkti, ir 
nustatyti bendrą savo energijos tiekimo struktūrą. Todėl pažymėtina, kad Europos Komisija 
nėra įgaliota įsakyti uždaryti branduolinius įrenginius, veikiančius valstybėse narėse, juo 
labiau trečiosiose šalyse.

Vis dėlto Europos Komisija labai atidžiai atsižvelgia į valstybių narių bei jų piliečių 
susirūpinimą ir į jį reaguodama imasi reikiamų priemonių (pagal savo kompetenciją) visų ES 
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piliečių interesams apsaugoti. Atsižvelgiant į saugos įvertinimus, Lietuva, Slovakija ir 
Bulgarija turėjo įsipareigoti nutraukti savo teritorijoje veikiančių pirmosios kartos reaktorių 
darbą – tai buvo šių šalių įstojimo į ES sąlyga. Pirmosios kartos reaktorių saugos klausimą 
Europos Komisija aptarė ir su Rusijos Federacija. Tačiau Komisija negali daryti įtakos 
nepriklausomų trečiųjų šalių sprendimams ir užtikrinti branduolinę saugą, nes už ją galiausiai 
atsakinga Rusijos Federacija.

Atsižvelgdama į tai, Komisija nuolat pabrėžia būtinybę kaimyninėms šalims laikytis savo 
tarptautinių įsipareigojimų. Rusijos Federacija (taip pat Baltarusija) privalo laikytis 
Branduolinės saugos konvencijos.

1994 m. Branduolinės saugos konvencijos 17 straipsnyje nustatyta, kad
„Kiekviena susitariančioji šalis imasi reikiamų veiksmų, skirtų užtikrinti, kad būtų parengtos 
ir įgyvendintos atitinkamos procedūros <...>, padėsiančios įvertinti visus su teritorija 
susijusius veiksnius, galinčius turėti įtakos branduolinio įrenginio saugai per visą numatytą jo 
eksploatavimo laikotarpį, <…> (ir) konsultuotis su susitariančiosiomis šalimis, esančiomis 
netoli numatomo statyti branduolinio įrenginio <…>“
Europos Vadovų Tarybai paprašius, Komisija kartu su Europos branduolinės saugos ir atliekų 
tvarkymo aukšto lygio grupe nustatė išsamaus rizikos ir saugos įvertinimo kriterijus, pagal 
kuriuos dabar tikrinamos visos ES branduolinės elektrinės. Komisija paragino Rusijos 
Federaciją (ir Baltarusiją) prisidėti prie šios iniciatyvos ir Rusija reagavo palankiai. Numatyta 
surengti kelis aukščiausiojo lygio susitikimus su Rusijos Federacija ir kitomis kaimyninėmis 
šalimis, siekiant įtvirtinti Europos požiūrį į branduolinę saugą.

2011 m. birželio 23 d. vykusiame už energetiką atsakingo Komisijos nario G. Oettingerio ir 
kaimyninių ES šalių aukšto lygio atstovų susitikime dėl branduolinių įrenginių rizikos ir 
saugos įvertinimo Rusijos Federacija (ir Baltarusija), taip pat kitos kaimyninės šalys sutiko 
branduolinėse elektrinėse atlikti jau veikiančių ir numatomų statyti įrenginių rizikos ir saugos 
įvertinimą (testavimą nepalankiausiomis sąlygomis), atsižvelgdamos į ES metodiką. Per 
2011 m. liepos 22 d. ekspertų susitikimą Rusija patvirtino savo įsipareigojimą atlikti jos 
teritorijoje esančių branduolinių elektrinių testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

Taigi Komisija tikisi, kad ši iniciatyva, papildanti vykstantį konsultavimosi procesą, padės 
užtikrinti, kad tokiose kaimyninėse šalyse kaip Rusija veikiančios branduolinės elektrinės 
atitiktų tokius pačius branduolinės saugos kriterijus, kaip tie, kurie galioja ES.

Europos Komisija, bendradarbiaudama su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, pvz., 
Tarptautine atominės energijos agentūra, toliau konsultuosis su Rusijos Federacija, kad ES ir 
už jos teritorijos ribų gaminant branduolinę energiją būtų apsaugoti visų Europos piliečių
interesai.“


