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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1042/2011 dėl būtinybės skubiai imtis priemonių siekiant 
laipsniškai atsisakyti branduolinės energijos pasauliniu mastu, kurią 
organizacijos „Friends of the Earth Austria“ vardu su apytiksliai 98 500 
parašų pateikė Vokietijos pilietis Reinhard Uhrig

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo praeityje ir neseniai įvykusias branduolines nelaimes ir teigia, kad 
branduolinė energija nėra ir niekada nebus saugi. Be to, jis teigia, kad dauguma Europos 
gyventojų yra prieš branduolinę energiją. Peticijos pateikėjas ragina nedelsiant uždaryti keletą 
itin nesaugių Europos branduolinių elektrinių. Be to, pasenusių branduolinių elektrinių 
eksploatavimo trukmė nebegali būti dirbtinai pratęsiama ir naujų elektrinių nebeturėtų būti 
statoma. Peticijos pateikėjas pritaria teisiškai privalomiems planams: iki 2020 m. uždaryti 
visas branduolines elektrines, panaikinti subsidijas branduolinės energetikos sektoriui ir skirti 
tvaresnį subsidijavimą atsinaujinantiesiems energijos ištekliams ir efektyviam energijos 
vartojimui. Taip būtų galima iki 2025–2030 m. palaipsniui atsisakyti branduolinės ir iš 
akmens anglių išgaunamos energijos. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis 
atitinkamų veiksmų.

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. balandžio 20 d.

Komisijos pastabos 
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„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 priima 
sprendimą dėl to, ar pasirinkti branduolinę energiją, įskaitant naujų elektrinių statybą, 
eksploatavimo trukmės pratęsimą ir laipsnišką branduolinės energijos atsisakymą.

Imdamasis bet kokios iniciatyvos pagal SESV 225 straipsnį ir prašydamas Komisijos pateikti 
pasiūlymą šioje srityje, Europos Parlamentas turėtų atsižvelgti į šį apribojimą. Lygiai taip pat 
Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalyje numatyta piliečių iniciatyva raginti 
Komisiją teikti pasiūlymą galima tik pastarajai neviršijant savo įgaliojimų.

Vadovaudamasis Europos atominės energijos bendrijos steigimo (Euratomo) sutartimi, kaip 
lex specialis, ES Teisingumo Teismas savo bylos C-29/99 sprendime pripažino, kad radiacinė 
sauga ir branduolinė sauga iš esmės susijusios. Taryba, remdamasi šia 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 įtvirtinti Bendrijos teisės aktais pripažinti esamuose 
pagrindiniuose tarptautiniuose dokumentuose, t. y. Tarptautinės atominės energijos agentūros 
(TATENA) parengtoje Branduolinės saugos konvencijoje ir Saugos pagrinduose, išdėstyti 
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 kompetencijos sričių pasidalijimui ir į tai atsižvelgdama Europos 
Komisija negali imtis veiksmų, kad būtų laipsniškai atsisakyta branduolinių elektrinių 
valstybėse narėse, ar spręsti dėl jų eksploatavimo trukmės.

Pačios valstybės narės turi sukurti ir palaikyti nacionalinę branduolinei saugai skirtą 
teisėkūros, reguliavimo ir organizacinę sistemą (žr. Branduolinės saugos direktyvos 
4 straipsnį). Atsižvelgdamos į tai valstybės narės turi sukurti ir remti nepriklausomą 
reguliavimo instituciją, kuri turėtų įgaliojimus ir išteklių reguliuojamosioms poveikio 
priemonėms taikyti, įskaitant branduolinio įrenginio eksploatavimo sustabdymą (5 straipsnio 
3 dalies d punktas).

Atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyvoje (2009/28/EB)4 Europos Sąjunga nustatė 

                                               
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 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB 
(OL L 140, 2009 6 5, p. 16–62).
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veiksmingą paskatų sistemą, skirtą atsinaujinančiajai energijai, kuri taikoma visuose –
elektros energijos, šildymo ir transporto – sektoriuose. Pagal šią sistemą kiekvienai valstybei 
narei nustatyti teisiškai privalomi tikslai ir bus užtikrinta, kad visoje ES iki 2020 m. ne mažiau 
kaip 20 proc. energijos būtų gaminama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (šiuo metu iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių gaminama 12 proc. energijos). Vis dėlto akivaizdu, kad 
reikia daugiau atsinaujinančiosios energijos ir kad ji turi atlikti pagrindinį vaidmenį kuriant 
mažiau nuo anglies junginių priklausomą energetikos sistemą, kaip nurodyta neseniai 
patvirtintame Energetikos veiksmų plane iki 2050 m.1

Įvykus branduolinei avarijai Japonijoje, 2011 m. kovo 24–25 d. posėdžiavusi Europos 
Vadovų Taryba pabrėžė, kaip ES turėtų būti įgyvendinami ir nuolat tobulinami aukščiausi 
branduolinės saugos standartai ir skatinama jų laikytis tarptautiniu mastu. Ji padarė išvadą, 
kad reikėtų persvarstyti visų ES branduolinių elektrinių saugą atliekant visapusį ir skaidrų 
rizikos ir saugos vertinimą (testavimas nepalankiausiomis sąlygomis). 2011 m. gegužės 24 d. 
Europos Komisija ir Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupė (angl. 
ENSREG) susitarė dėl suderintos šių tikrinimų taikymo srities ir sąlygų.

Procesas pradėtas 2011 m. birželio 1 d. Testavimą nepalankiausiomis sąlygomis atlieka 
leidimų turėtojai, nacionalinės reguliavimo institucijos, jis taip pat atliekamas vykdant 
tarpusavio vertinimą. Europos Komisija atidžiai stebi proceso eigą, kad užtikrintų jo 
suderinamumą ir nuoseklumą visoje ES. Nuo 2012 m. pradžios atliekami tarpusavio 
vertinimai siekiant įvertinti leidimų turėtojų ir nacionalinių reguliavimo institucijų pateiktų 
ataskaitų rezultatus.

Be to, Europos Vadovų Taryba įgaliojo Europos Komisiją persvarstyti galiojančią teisinę ir 
reguliavimo sistemą, taikomą branduolinių įrenginių saugai. Šiuo tikslu buvo konsultuojamasi 
su visuomene.2  Atliekant Euratomo teisės aktų ir reguliavimo sistemos peržiūrą turėtų būti 
atsižvelgiama į galutinius ES testavimo nepalankiausiomis sąlygomis proceso rezultatus, taip 
pat į dabartines tarptautines tendencijas griežtinti tarptautinės branduolinės saugos teisės 
aktuose, visų pirma TATENA Branduolinės saugos konvencijoje, nustatytą režimą.

Išvada

Branduolinė sauga Europos Komisijai – svarbiausias prioritetas. Tačiau atsižvelgdama į tai, 
kas jau išdėstyta, Komisija laikosi nuomonės, kad pagal galiojančią teisę, kuri jai privaloma 
kaip Sutarčių sergėtojai, praktiškai neįmanoma, kad šiuo etapu energetikos politikos (kuriai 
taikoma SESV) arba sprendimų dėl branduolinės energetikos politikos (kuriai taikoma 
Euratomo sutartis) perkėlimas iš valstybių narių į Europos Sąjungos lygmenį būtų sėkmingas.

Būsimi kompetencijos pokyčiai (įskaitant Euratomo sutarties panaikinimą) visiškai priklauso 
nuo valstybių narių valios, nes tokiu atveju SESV ir Euratomo sutarčiai pagal SESV 48 
straipsnį (taikant jį kartu su Euratomo sutarties 106 straipsnio a punktu) reikėtų taikyti 
peržiūros procedūrą.

Kol kas Komisija toliau įsipareigoja didinti atsinaujinančiosios energijos naudojimą ir 

                                               
1 Ataskaitą galima rasti adresu http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm.
2 http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/20120229_euratom_en.htm.
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užtikrins teisingą Atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyvos įgyvendinimą ir taip padės 
iki 2020 m. padidinti atsinaujinančiosios energijos kiekį bent iki 20 proc.“

4. Komisijos atsakymas (peržiūrėtas), gautas 2012 m. gruodžio 18 d.

„Peticijų komiteto 2012 m. spalio 9 d. diskusijoje Komisijos atstovas informavo apie 
naujausius pokyčius šioje srityje ir ypač atkreipė dėmesį į Komunikatą dėl išsamaus Europos
Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimo (testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis) ir susijusios veiklos (COM(2012) 571).
Daugiau informacijos galima rasti adresu 
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm.“


