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Temats: Lūgumraksts Nr. 0471/2011, ko iesniedza Igaunijas valstspiederīgā 
Kristiina Allekörs, par bīstamām atomelektrostacijām pie ES robežām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzsver, ka atomelektrostacijas, kas atrodas pie Eiropas Savienības 
robežām, ir bīstamas. Cita starpā viņa min Sanktpēterburgas atomelektrostaciju, kas ir veca un 
ļoti nedroša. Viņa saka, ka vairāku gadu laikā šajās atomelektrostacijās ir notikuši dažādi 
mazāki un lielāki negadījumi. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka šajās spēkstacijās atrodas 
ļoti daudz ārkārtīgi radioaktīvu vielu. Lūgumraksta iesniedzēja aicina ES un Krieviju 
apspriest Sanktpēterburgas, Smoļenskas un Kolas reaktoru drīzu slēgšanu, jo tie apdraud 
Igauniju, Latviju, Lietuvu un Somiju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 9. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 194. panta 2. punktu dalībvalstīm 
ir tiesības izvēlēties kādu no energoavotiem un noteikt savas energoapgādes struktūru. Tāpēc 
jāuzsver, ka Eiropas Komisijai nav tiesību pavēlēt slēgt kodoliekārtas ne dalībvalstīs, ne arī 
trešās valstīs.

Tomēr Eiropas Komisija ļoti nopietni vērtē ES dalībvalstu un to iedzīvotāju bažas un savu 
pilnvaru robežās veic piemērotus pasākumus, lai risinātu šos problēmjautājumus un aizsargātu 
ES pilsoņu intereses. Saskaņā ar drošības novērtējumiem Lietuvā, Slovākijā un Bulgārijā bija 
jāslēdz pirmās paaudzes kodolreaktori — tāds bija šo valstu pievienošanās nosacījums. 
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Dialogā ar Krievijas Federāciju Eiropas Komisija ir risinājusi pirmās paaudzes kodolreaktoru 
drošības jautājumus. Tomēr Komisija nevar ietekmēt trešās valsts suverēnos lēmumus un 
panākt drošību kodolenerģētikas jomā, jo par to neapšaubāmi atbild Krievijas Federācija.

Šajā saistībā Komisija pastāvīgi uzsver, ka kaimiņvalstīm jāievēro savas starptautiskās 
saistības. Krievijas Federācijai (un arī Baltkrievijai) ir jāīsteno Konvencijā par kodoldrošību 
noteiktās saistības.
Konvencijas par kodoldrošību 17. pantā noteikts:

„Katra līgumslēdzēja puse veic piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek noteiktas un 
īstenotas piemērotas procedūras, lai [..] novērtētu visus ar objektu saistītos attiecīgos 
faktorus, kas var skart kodoliekārtas drošību tās paredzētajā ekspluatācijas laikā [..] [un] 
konsultētos ar līgumslēdzējām pusēm, kas atrodas projektētās kodoliekārtas tuvumā…”
Pēc Eiropadomes pieprasījuma Komisija un Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupa 
(ENSREG) izstrādāja riska un drošības visaptveroša novērtējuma kritērijus, un tos patlaban 
ņem vērā, pārskatot visas ES atomelektrostacijas. Komisija aicināja Krievijas Federāciju (un 
arī Baltkrieviju) pievienoties šai iniciatīvai un no Krievijas puses saņēma pozitīvu atbildi.
Plānots rīkot vairākas augsta līmeņa tikšanās ar Krievijas Federāciju un citām kaimiņvalstīm, 
lai kodolenerģijas drošības jomā izveidotu vienotu Eiropas pieeju.

2011. gada 23. jūnijā sanāksmē par kodoliekārtu riska un drošības novērtējumu, kur piedalījās 
enerģētikas komisārs G. Oettinger un ES augsta līmeņa kaimiņvalstu pārstāvji, Krievijas 
Federācija (un Baltkrievija) kopīgi ar citām kaimiņvalstīm vienojās veikt atomelektrostaciju 
pašreizējo un plānoto iekārtu riska un drošības novērtējumu („stresa tests”), ņemot vērā ES 
izstrādātās metodes. Ekspertu sanāksmē 2011. gada 22. jūlijā Krievija apstiprināja, ka ir 
gatava veikt savu atomelektrostaciju „stresa testus”.

Tāpēc Komisija pauž cerību, ka šī iniciatīva, kas papildina patlaban notiekošo sarunu procesu, 
ļaus nodrošināt tādās kaimiņvalstīs kā Krievija pašreizējo atomelektrostaciju atbilstību tādiem 
pašiem kodoldrošības kritērijiem, kādus piemēro ES.

Eiropas Komisija, sadarbojoties ar citām starptautiskām organizācijām, piemēram, 
Starptautisko Atomenerģijas aģentūru, turpinās apspriedes ar Krievijas Federāciju, lai 
aizsargātu visu ES pilsoņu intereses attiecībā uz kodolenerģijas ražošanu ne vien savā 
teritorijā, bet arī aiz tās robežām.


