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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1403/2011 dėl atominės elektrinės plėtros netoli Temelino, Čekijoje, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis H. W. F.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja atominės elektrinės netoli Temelino, Čekijoje, plėtrai – dviejų 
reaktorių (3 ir 4 blokų) statybai. Visiems šiems reaktoriams aušinti naudojamas vanduo 
išleidžiamas į Vltavą, kuri įteka į Elbę. Peticijos pateikėjas baiminasi, kad pradėjus veikti 3 ir 
4 blokams aplinkai bus padaryta didelė žala. Be to, jis baiminasi ir dėl to, kad nebus 
įgyvendinti Vandens pagrindų direktyvos tikslai. Peticijos pateikėjas prašo atlikti tyrimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Pagal Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyvą1 reikalaujama, kad prieš leidžiant 
įgyvendinti atominių elektrinių statybos projektus turi būti atliktas poveikio aplinkai 
vertinimas. Be kita ko, atliekant vertinimą turi būti aprašomos numatytos priemonės siekiant 
išvengti didelių neigiamų padarinių, juos sumažinti ir, jei įmanoma, ištaisyti. Atliekant šią 
analizę taip pat turėtų būti nustatomi galimi projekto padariniai Vandens pagrindų direktyvos 
tikslų siekimui.

                                               
1 Direktyva 85/337/EEB, iš dalies pakeista direktyvomis 97/11/EB ir 2003/35/EB ir Komisijos pasiūlymu, 
kodifikuotu Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo.
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Be to, pagal Vandens pagrindų direktyvą1 reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi priemonių, 
kad neprastėtų visų vandens telkinių būklė (4 straipsnis.) Šio reikalavimo išimtys įmanomos 
tik jei patenkinamos direktyvoje nustatytos griežtos teisinės sąlygos.

Be to, remiantis Euratomo sutarties 37 straipsniu, valstybės narės turi Komisijai pateikti 
bendruosius duomenis apie radioaktyviųjų atliekų laidojimo planus. Komisija pateikia 
nuomones, ar įgyvendinant planus, dėl kurių išmetamos radioaktyvios medžiagos, vanduo, 
dirvožemis ar oro erdvė, ypač kitos valstybės narės, gali būti užteršti radioaktyviomis 
medžiagomis ir kokiu mastu.

Be to, remiantis Euratomo sutarties 41 straipsniu, apie atominės pramonės investicinius 
projektus turi būti pranešta Komisijai. Komisija, išnagrinėjusi visus investicinių projektų 
aspektus, susijusius su Sutarties tikslais, priima nuomonę pagal Sutarties 43 straipsnį.

Komisijos supratimu, šiuo metu vyksta naujų Temelino atominės elektrinės reaktorių poveikio 
aplinkai vertinimas. Komisija informuota, kad ateinančiomis savaitėmis įvyks keletas viešų 
klausymų. Taip pat įvyks tarpvalstybinės konsultacijos su kaimyninėmis šalimis, t. y. 
Vokietija ir Austrija.

Išvados

Kadangi vyksta poveikio aplinkai vertinimas, Komisija šiuo metu negali pateikti jokių išvadų. 
Nepaisant to, Komisija pabrėžia peticijos pateikėjo galimybes aktyviai dalyvauti poveikio 
aplinkai vertinimo procese.“

                                               
1 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73).


