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Temats: Lūgumraksts Nr. 1026/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Gredo Förster, par atomelektrostacijas būvniecību jūrā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto gāzes un naftas lauku atvēršana ES ir pieļaujama 
tikai tad, ja attiecīgie uzņēmumi var izstrādāt ārkārtas reaģēšanas plānu un ir pietiekami 
līdzekļi, lai samaksātu par jebkādām dabas katastrofu sekām. Lūgumraksta iesniedzējs ir 
lasījis, ka Francija plāno būvēt un darbināt atomelektrostaciju jūrā. Viņš lūdz Eiropas 
Parlamentu iebilst pret šo plānu, jo sekas avārijas gadījumā būtu neaprēķināmas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

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”. Tādējādi dalībvalstīm ir tiesības izlemt, izmantot vai neizmantot 
kodolenerģiju. Ja Eiropas Parlaments saskaņā ar LESD 225. pantu lūdz Komisijai iesniegt 
priekšlikumus šajā jomā, tam būtu jāņem vērā šis ierobežojums. Tāpat jebkurā pilsoņu 
iniciatīvā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 4. punktu būtu jāievēro 
Komisijai noteiktais ierobežojums „saskaņā ar tās pilnvarām”.
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Saskaņā ar Euratom līgumu kā lex specialis Eiropas Savienības Tiesa savā spriedumā lietā C-
29/99 atzina, ka ir būtiska saikne starp radiācijaizsardzību un kodoldrošību. Pamatojoties uz 
šo atzīto kompetenci kodoldrošības jomā (Euratom līguma 31. pants), Padome pieņēma 
Kodoldrošības direktīvu1, kas 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. Ņemot vērā šo tiesisko 
pamatu, 2011. gada 19. jūlijā tika pieņemta Direktīva par radioaktīvajiem atkritumiem2. Šīs 
abas direktīvas ir daļa no īpaša noteikumu kopuma, ar ko precīzāk regulē konkrētu 
radiācijaizsardzības jomu atbilstīgi Drošības pamatstandartu direktīvai3.

Tomēr minētie dokumenti nemaina dalībvalstu un Eiropas Savienības / Eiropas 
Atomenerģijas kopienas galveno kompetenču sadalījumu, saskaņā ar kuru Eiropas Komisijai 
nav tiesību piešķirt atļauju kodolelektrostaciju būvei dalībvalstīs vai lemt par to darbmūža 
ilgumu. Dalībvalstīm attiecībā uz kodoliekārtu kodoldrošību ir jāizveido un jāuztur valsts 
normatīvā un organizatoriskā sistēma (skat. Kodoldrošības direktīvas 4. pantu). Šajā sistēmā 
dalībvalstīm ir jāizveido un jāuztur neatkarīga regulatīvā iestāde, kura atbild par kodoldrošību 
un kurai ir pilnvaras un resursi, kas vajadzīgi, lai veiktu regulatīvas izpildes darbības, tostarp 
kodoliekārtas darbības apturēšanu (5. panta 3. punkta d) apakšpunkts).

Ja plāni būvēt kodolelektrostacijas jūrā (dalībvalsts teritoriālajos ūdeņos, t. i., 12 jūras jūdžu 
attālumā, kā noteikts 2. un turpmākajos pantos Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību 
konvencijā4, ko parakstījušas visas ES dalībvalstis un Eiropas Savienība) tiks īstenoti, 
operatoram un dalībvalsts regulatīvajai iestādei saskaņā ar minētajām pilnvarām būs jāgarantē 
tāds pats kodoldrošības līmenis, kādu piemēro tradicionālām, uz sauszemes būvētām 
kodolelektrostacijām. Turklāt Francijai un visām dalībvalstīm, kuras parakstījušas Konvenciju 
par jūras vides aizsardzību Atlantijas okeāna Ziemeļaustrumu daļā (OSPAR konvencija5), kā 
arī Konvenciju par jūras piesārņojuma no kuģiem un lidaparātiem nepieļaušanu6, būs 
jāievēro starptautiskās saistības, lai aizsargātu jūras vidi saskaņā ar šīm konvencijām.

Lūgumraksta iesniedzēja minētās darbības, kas saistītas ar naftas un gāzes ieguvi atklātā jūrā, 
daļēji ir regulētas spēkā esošajos ES tiesību aktos, t. i., Direktīvā 94/22/EEK7, Direktīvā 
85/337/EEK (IVN direktīva)8 un Direktīvā 92/91/EK9. Cenšoties pastiprināt pašreizējos 
                                               
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 lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai 
un drošai apsaimniekošanai (OV L 199, 2.8.2011., 48.–56. lpp.).
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.).
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 Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīva 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un 
izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei.
8 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu.
9 Padomes 1992. gada 3. novembra Direktīva 92/91/EEK par minimālajām prasībām drošības un veselības 
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drošības un vides aizsardzības noteikumus visās ES dalībvalstīs, Eiropas Komisija 2011. gada 
oktobrī iesniedza priekšlikumu īpašai regulai attiecībā uz šo nozari1. Ņemot vērā labāko 
starptautisko praksi attiecībā uz jūrā veiktu darbību drošumu, minētajā regulā noteiktas 
stratēģijas smagu negadījumu novēršanai, reaģēšanai ārkārtas situācijās un atbildība vides 
jomā; šīs stratēģijas ir izstrādātas tā, lai novērstu katra gadījuma konkrēto risku, nevis 
mehāniski paļautos uz atbilstību detalizētām standarta procedūrām. Ja Padome un Eiropas 
Parlaments šo regulu pieņems, tajā būs noteikts, ka uzņēmumiem, kuri jūrā iegūst naftu un 
gāzi, jau iepriekš obligāti būs jāsagatavo ziņojums par būtiskiem apdraudējumiem, ietverot 
tajā drošuma un vides riska novērtējumu, kā arī konkrētās iekārtas plānu ārkārtas situācijām. 
Šī regula arī pastiprinātu pārrobežu rīcību ārkārtas situācijās, sabiedrības līdzdalību un 
noteiktu operatoru atbildību par videi nodarīto kaitējumu ne vien attiecībā uz ūdens kvalitāti 
teritoriālajos ūdeņos, bet arī attiecībā uz visiem jūras ūdeņiem dalībvalstu ekskluzīvās 
ekonomikas zonās.

Secinājums

Kodoldrošība ir Eiropas Komisijas galvenā prioritāte.

Komisija uzskata, ka saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu, kas tai kā Līgumu sargātājai ir 
saistošs, šajā posmā ir diezgan neiespējami pilnībā uzticēt Eiropas Savienībai dalībvalstu 
pilnvaras pieņemt lēmumus enerģētikas politikas jomā (regulē LESD) vai pieņemt lēmumus 
kodolenerģētikas politikas jomā (regulē Euratom līgums). Pašreizējā tiesiskajā regulējumā 
atbildība par kodoldrošību ir noteikta dalībvalstīm un valstu regulatīvajām iestādēm, kurām 
jānodrošina Eiropas (un starptautisko) saistību ievērošana. Tomēr tiklīdz būs zināmi stresa 
testu, jo īpaši salīdzinošo novērtējumu, galīgie rezultāti, tiks apkopoti secinājumi par Eiropas 
kodoldrošības sistēmas iespējamo pārskatīšanu.

Par negadījumu novēršanu un reaģēšanu saistībā ar naftas un gāzes ieguvi jūrā dalībvalstu 
pārraudzībā atbild uzņēmumi, kuri naftu un gāzu iegūst jūrā. Komisija ir sagatavojusi 
priekšlikumu, ar ko ierosina visā Savienībā paaugstināt drošības standartus attiecībā uz liela 
mēroga avārijām, tomēr neparedzot mainīt nozares, valstu iestāžu vai ES atbildības jomas.

                                                                                                                                                  
aizsardzības uzlabošanai darba ņēmējiem, kuri strādā minerālu ieguves rūpniecības nozarēs, kas pielieto urbšanu.
1 COM/2011/0688 galīgā redakcija, Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naftas un gāzes 
meklēšanas, izpētes un ieguves darbību jūrā drošumu.


