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Temats: Lūgumraksts Nr. 1403/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais H. W. F., 
par Temelinas tuvumā, Čehijā, esošās kodolelektrostacijas paplašināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Temelinas tuvumā, Čehijas Republikā, esošās 
kodolelektrostacijas paplašināšanu, pievienojot tai divus reaktorus (3. un 4. bloku). Visi šīs 
kodolelektrostacijas reaktori to dzesēšanas ūdeņus novada Vltavā, kura ietek Elbā. 
Lūgumraksta iesniedzējs bažījas par nopietnām sekām vides jomā, kad darbosies 3. un 
4. bloks. Viņš bažījas arī, ka netiks sasniegti Ūdens pamatdirektīvas mērķi. Lūgumraksta 
iesniedzējs pieprasa veikt izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 24. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Direktīvā par ietekmes uz vidi novērtējumu1 (IVN) ir noteikts — pirms atļaut īstenot 
projektus, kas attiecas uz kodolelektrostacijām, tiem ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums. 
Novērtējumā cita starpā apraksta pasākumus, kas paredzēti, lai izvairītos no būtiskas 
negatīvas ietekmes, samazinātu to un, ja iespējams, to kompensētu. Šajā analīzē būtu arī 
jāiekļauj konkrētā projekta iespējamā ietekme uz Ūdens pamatdirektīvas mērķu sasniegšanu.

                                               
1 Direktīva 85/337/EEK, kas grozīta ar Direktīvām 97/11/EK un 2003/35/EK, un COM/2009/0378, ko kodificēja 
ar Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu.
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Turklāt saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu1 dalībvalstīm ir jānovērš visu to virszemes ūdens 
objektu stāvokļa pasliktināšanās (4. pants). Atkāpes no šīs prasības ir iespējamas tikai tad, ja 
tiek ievēroti stingri juridiskie nosacījumi, kuri ir paredzēti minētajā direktīvā.

Līdzīgi saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu dalībvalstīm ir jāsniedz Komisijai vispārīgi dati 
par visiem plāniem attiecībā uz radioaktīvo atkritumu apglabāšanu jebkādā formā. Komisija 
sniedz atzinumus par to, vai un cik lielā mērā plānu īstenošana, kurā rodas radioaktīvo vielu 
noplūde, radioloģiskā ziņā ietekmē ūdeni, augsni vai gaisa telpu, jo īpaši citā dalībvalstī.

Turklāt saskaņā ar Euratom līguma 41. pantu par ieguldījumu projektiem kodolrūpniecībā ir 
jāziņo Komisijai. Komisija, izpētot visus ieguldījumu projektu aspektus, kas attiecas uz 
Līguma mērķiem, saskaņā ar Līguma 43. pantu sniedz savu viedokli.

Pēc Komisijas rīcībā esošās informācijas, jauno Temelinas kodolelektrostacijas reaktoru IVN 
process turpinās. Komisijai ir zināms, ka turpmāko nedēļu laikā tiks rīkotas vairākas atklātas 
uzklausīšanas. Notiks arī pārrobežu apspriedes ar kaimiņvalstīm, t. i., Vāciju un Austriju.

Secinājumi

Tā kā IVN process joprojām turpinās, Komisija šajā posmā nevar sniegt nekādus secinājumus. 
Tomēr Komisija vēlētos uzsvērt lūgumraksta iesniedzējam sniegto iespēju aktīvi piedalīties 
IVN procesā.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas 
rīcībai ūdens resursu politikas jomā, OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.


