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1. Peticijos santrauka

Anot peticijos pateikėjo, leisti eksploatuoti dujų ir naftos išteklius ES galima tik 
suinteresuotoms įmonėms pateikus tinkamus avarijų padarinių šalinimo planus ir įrodžius, kad 
jos tam turi pakankamai lėšų kompensuoti galimos ekologinės katastrofos padariniams. 
Peticijos pateikėjas skaitė apie Prancūzijos ketinimus jūroje statyti ir eksploatuoti branduolinę 
elektrinę. Jis prašo Europos Parlamento pasipriešinti tokiems planams, nes įvykus avarijai 
padariniai gali būti milžiniški.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 194 straipsnio 2 dalimi, 
priemonės, kurių Europos Sąjunga imasi energetikos srityje, „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 
sprendžia, gaminti branduolinę energiją, ar ne. Imdamasis bet kokios iniciatyvos pagal SESV 
225 straipsnį ir prašydamas Komisijos pateikti pasiūlymą šioje srityje, Europos Parlamentas 
turi atsižvelgti į šį apribojimą. Taip pat ir piliečiai pagal Europos Sąjungos sutarties 
11 straipsnio 4 dalį gali imtis iniciatyvos raginti Komisiją teikti pasiūlymą tik neviršijant jos 
įgaliojimų.
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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.

Tai taip pat neturi įtakos pagrindiniam valstybių narių ir Europos Sąjungos (Europos atominės 
energijos bendrijos) kompetencijų pasidalijimui, pagal kurį Europos Komisija neturi teisės 
spręsti, ar leisti branduolines elektrines valstybėse narėse, ar spręsti dėl jų eksploatavimo 
trukmės. Pačios valstybės narės turi sukurti ir palaikyti nacionalinę teisėkūros, reguliavimo ir 
organizacinę sistemą, reglamentuojančią branduolinių įrenginių branduolinę saugą (žr. 
Branduolinės saugos direktyvos 4 straipsnį). Šioje sistemoje valstybės narės turi sukurti ir 
palaikyti nepriklausomą branduolinės saugos reguliavimo instituciją, turinčią įgaliojimus ir 
išteklius taikyti reguliuojamąsias poveikio priemones, įskaitant branduolinio įrenginio 
eksploatavimo sustabdymą (5 straipsnis 3 dalis d punktas).

Jei būtų įgyvendinti planai statyti branduolines elektrines jūros dugne (teritoriniuose valstybės 
narės vandenyse, t. y. 12 jūrmylių, kaip nurodyta Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos4, 
kurią pasirašė visos ES valstybės narės ir Europos Sąjunga, 2 ir kt. straipsniuose), šios 
elektrinės operatorius ir valstybės narės reguliavimo institucija turėtų užtikrinti branduolinę 
saugą pagal savo kompetenciją, kaip jos tai daro įprastinėse, sausumoje esančiose 
branduolinėse elektrinėse. Be to, Prancūzija ir visos valstybės narės, kurios yra pasirašiusios 
Šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos konvenciją5 bei Konvenciją dėl jūros taršos 
laidojant medžiagas iš laivų ir orlaivių prevencijos6, turėtų laikytis pagal šias konvencijas 
prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų saugoti jūros aplinką.

Taip pat peticijos pateikėjo minėta naftos ir dujų pramonės veikla jūroje iš dalies yra 
reglamentuojama galiojančiais ES teisės aktais, pvz. Direktyva 94/22/EB7, Direktyva 
85/337/EEB (PAV direktyva)8 ir Direktyva 92/91/EB9. Siekdama toliau stiprinti galiojančias 

                                               
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 (OL L 199, 2011 8 2, p 48–56).
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).
4 http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm.
5 http://www.ospar.org/.
6 http://sedac.ciesin.org/entri/texts/marine.pollution.dumping.ships.aircraft.1972.html.
7 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti 
angliavandenilius žvalgymams, tyrimams ir gavybai išdavimo ir naudojimo jais sąlygų.
8 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio
aplinkai vertinimo.
9 1992 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 92/91/EEB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo 
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saugos ir aplinkosaugos nuostatas visose ES valstybėse, 2011 m. spalio mėn. Europos 
Komisija pateikė pasiūlymą dėl konkrečių sektorių ES reglamento1. Remiantis geriausia 
tarptautine jūrų saugos patirtimi, šiame reglamente pristatomos tikslinės didelių avarijų 
prevencijos, reagavimo ir atsakomybės už aplinką strategijos, kurios yra skirtos pasipriešinti 
specifinei konkrečių atvejų rizikai, o ne vien tik pasikliauti mechaniniu išsamių standartinių 
procedūrų laikymusi. Jei Taryba ir Europos Parlamentas patvirtins šį reglamentą, jūroje 
veikiančios naftos ir dujų bendrovės bus įpareigotos iš anksto parengti pagrindinių grėsmių 
ataskaitą, kuri apimtų rizikos saugai ir aplinkai įvertinimą ir konkretaus įrenginio avarinį 
planą. Taip pat šiuo reglamentu būtų sustiprintas tarptautinis atsakas į ekstremalias situacijas, 
visuomenės dalyvavimas ir būtų išplėsta operatorių aplinkosauginė atsakomybė už žalą 
vandens kokybei nuo teritorinių jūrų iki visų jūrų vandenų ES valstybių narių išskirtinėse 
ekonominėse zonose.

Išvada

Branduolinė sauga Europos Komisijai – svarbiausias prioritetas. 

Komisija laikosi nuomonės, kad pagal galiojančią teisinę sistemą, kuri jai privaloma kaip 
Sutarčių sergėtojai, mažai tikėtina, kad šiuo etapu visos energetikos politikos (kuriai taikoma 
SESV) perkėlimas ir sprendimų dėl branduolinės energetikos politikos (kuriai taikoma 
Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis) perkėlimas į Europos Sąjungos 
lygmenį bus sėkmingas.  Pagal dabar galiojančią teisę, už branduolinę saugą yra atsakingos 
valstybės narės ir nacionalinės reguliavimo institucijos, kurios turi užtikrinti, kad būtų 
laikomasi Europos (ir tarptautinių) įsipareigojimų. Tačiau išvados dėl galimos Europos 
branduolinės saugos pagrindų peržiūros bus daromos tik gavus galutinius testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ir ypač tarpusavio vertinimo rezultatus.

Už jūrų naftos ir dujų įrenginių avarijų prevenciją ir reagavimą į avarijas atsako jūrų naftos ir 
dujų pramonė, kurios priežiūrą vykdo valstybės narės. Komisija pasiūlė visoje Europos 
Sąjungoje sugriežtinti saugos standartus, susijusius su didelėmis avarijomis, tačiau nekeičiant 
pramonės, nacionalinių valdžios institucijų ir ES atsakomybės.“

                                                                                                                                                  
būtiniausių reikalavimų, taikomų naudingųjų iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais įmonėse.
1 COM(2011) 0688 final, Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jūroje vykdomos naftos 
ir dujų paieškos, žvalgymo ir gavybos saugos.


