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Lūgumrakstu komiteja

18.12.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1042/2011, ko Austrijas zemes draugu (Friends of the Earth 
Austria) vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Reinhard Uhrig un kam 
pievienoti aptuveni 98 500 paraksti, par tūlītēju nepieciešamību pakāpeniski sākt 
kodolenerģijas izmantošanas samazināšanu pasaulē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz kodolkatastrofām, kas ir notikušas pagātnē un nesen, un 
apgalvo, ka kodolenerģija nav droša un nekad nevar būt droša. Viņš arī apgalvo, ka Eiropas 
iedzīvotāju vairākums ir pret kodolenerģiju. Lūgumraksta iesniedzējs aicina nekavējoties slēgt 
Eiropā vairākas ļoti nedrošas kodolspēkstacijas. Turklāt novecojušu kodolspēkstaciju 
darbmūžu vairs nevar mākslīgi pagarināt un nevajadzētu vairs būvēt jaunas stacijas.
Lūgumraksta iesniedzējs pauž atbalstu juridiski saistošiem plāniem: slēgt visas 
kodolspēkstacijas līdz 2020. gadam, atcelt subsīdijas kodolenerģijas nozarei un nodrošināt 
ilgtspējīgāku subsidēšanu saistībā ar atjaunojamajiem energoresursu avotiem un 
energoefektivitāti. Šādi būtu iespējams pakāpeniski atteikties no kodolenerģijas un no oglēm 
iegūtas enerģijas līdz 2025.–2030. gadam. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
veikt attiecīgus pasākumus.

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 20. aprīlī
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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”. Līdz ar to dalībvalstis var pašas izlemt, vai izmantot 
kodolspēkstacijas vai arī atteikties no tām, tostarp arī pieņemt lēmumus par jaunu 
kodolspēkstaciju būvniecību, esošo staciju darbmūža pagarināšanu un to skaita pakāpenisku 
samazināšanu.

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”.

Saskaņā ar Euratom līgumu kā lex specialis Eiropas Savienības Tiesa savā spriedumā lietā C-
29/99 atzina, ka pastāv būtiska saikne starp radiācijaizsardzību un kodoldrošību. Pamatojoties 
uz šo atzīto kompetenci kodoldrošības jomā (Euratom līguma 31. pants), Padome pieņēma 
Kodoldrošības direktīvu1, kura 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 samazināt kodolspēkstaciju skaitu dalībvalstīs vai lemt par to darbmūža ilgumu.

Dalībvalstīm attiecībā uz kodoldrošību ir jāizveido un jāuztur valsts normatīvā un 
organizatoriskā sistēma (sk. Kodoldrošības direktīvas 4. pantu). Šajā sistēmā dalībvalstīm ir 
jāizveido un jāuztur neatkarīga regulatīvā iestāde, kurai ir pilnvaras un resursi, kas vajadzīgi, 
lai veiktu regulatīvas izpildes darbības, tostarp kodoliekārtu darbības apturēšanu (5. panta 
3. punkta d) apakšpunkts).

Līdz ar Direktīvas par atjaunojamajiem energoresursiem4 pieņemšanu Eiropas Savienība ir 
izveidojusi tādu efektīvu sistēmu, ar kuru veicina atjaunojamo energoresursu izmantošanu un 
kura aptver visas nozares: elektroenerģiju, apkuri un transportu. Šajā sistēmā katrai 

                                               
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

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV L 140, 
5.6.2009., 16.–62. lpp.).
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dalībvalstij ir noteikti juridiski saistoši mērķi, un tā palīdzēs nodrošināt, ka 2020. gadā visā ES 
vismaz 20 % — salīdzinājumā ar pašreizējiem 12 % — izmantoto energoresursu būs iegūti no 
atjaunojamajiem energoresursu avotiem. Tomēr ir skaidrs, ka ir vajadzīgs vairāk atjaunojamo 
energoresursu avotu un ka tiem ir būtiska nozīme enerģētikas sistēmas dekarbonizācijā, kā 
norādīts nesen pieņemtajā „Enerģētikas ceļvedī 2050”1.

Pēc kodolavārijas Japānā Eiropadome 2011. gada 24.–25. marta sēdē uzsvēra, ka būtiski ir ES 
ieviest visaugstākos kodoldrošības standartus un pastāvīgi tos uzlabot, kā arī sekmēt to 
pieņemšanu starptautiskā līmenī. Tā secināja, ka visu ES kodolspēkstaciju drošība būtu 
jāpārskata, balstoties uz visaptverošu un pārredzamu riska un drošības novērtējumu 
(„noturības testiem”). Eiropas Komisija un Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupa 
(ENSREG) 2011. gada 24. maijā panāca vienošanos par saskaņotu sistēmu attiecībā uz šo 
testu tvērumu un procedūru.

Procesu sāka 2011. gada 1. jūnijā. Izturības testus veic licences turētāji, valsts regulatori un 
profesionālapskates veidā. Eiropas Komisija uzmanīgi seko procesa gaitai, lai nodrošinātu tā 
saskaņotību un konsekvenci visā ES. Kopš 2012. gada sākuma notiek profesionālapskates, 
kuru mērķis ir novērtēt licences turētāju un valsts regulatoru ziņojumu rezultātus.

Eiropadome ir arī pilnvarojusi Eiropas Komisiju pārskatīt esošo tiesisko un reglamentējošo 
sistēmu, kas attiecas uz kodoliekārtu drošību. Šajā nolūkā notika sabiedriskā apspriešana2.
Euratom tiesiskās un reglamentējošās sistēmas pārskatīšanā vajadzētu ņemt vērā ES noturības 
pārbaužu procesa galīgos rezultātus, kā arī pašreizējo starptautisko tendenci atbalstīt 
kodoldrošības tiesiskā režīma, jo īpaši SAEA Konvencijas par kodoldrošību, stiprināšanu.

Secinājums

Kodoldrošība ir Eiropas Komisijas galvenā prioritāte. Tomēr, ņemot vērā iepriekš minēto, 
Komisija uzskata, ka saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas Komisijai ir saistoši kā 
Līgumu noteikumu izpildes uzraudzītājai, ne enerģētikas politikas (ko reglamentē LESD 
noteikumi), ne arī lēmumu par kodolenerģētikas politiku (ko reglamentē Euratom līguma 
noteikumi) pārņemšana Eiropas Savienības līmenī no dalībvalstīm šobrīd nav izpildāma.

Turpmākas izmaiņas kompetenču sadalījumā (tostarp Euratom līguma atcelšana) ir vienīgi 
dalībvalstu ziņā, jo to ieviešanai LESD 48. pantā paredzētā pārskatīšanas procedūra būtu 
jāveic gan attiecībā uz LESD, gan uz Euratom līgumu (saistībā ar Euratom līguma 
106.a pantu).

Komisija tikmēr joprojām apņemas palielināt no atjaunojamiem energoresursu avotiem 
iegūtās enerģijas izmantošanu un nodrošinās Direktīvas par atjaunojamajiem energoresursiem 
pareizu īstenošanu, tādējādi palielinot atjaunojamo energoresursu īpatsvaru līdz 20 % 
2020. gadā.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 18. decembrī
                                               
1

Ziņojums pieejams tīmekļa vietnē: 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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Lūgumrakstu komitejas debašu laikā 2012. gada 9. oktobrī Komisijas pārstāvis minēja 
jaunākos notikumus šajā jomā un jo īpaši paziņojumu par Eiropas Savienības 
kodolspēkstaciju visaptverošo riska un drošības novērtējumiem („noturības testiem”) un 
saistītām darbībām [COM/2012/571].
Sīkāku informāciju var atrast tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_en.htm.


