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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Euratomo įvertinimo. Europos atominės energetikos politikai 50 metų
(2006/2230(INI))

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į 1957 m. kovo 25 d. Romoje pasirašytą Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo sutartį (Euratomo sutartis),

- atsižvelgdamas į minėtosios sutarties Preambulę, kurioje primenama jos pirminė 
paskirtis įkurti Europos atominės energijos bendriją ir „sukurti reikiamas sąlygas 
stiprios branduolinės pramonės plėtrai, kuri užtikrins gausius energijos išteklius, skatins 
modernizuoti techninius procesus ir kitais gausiais panaudojimo būdais prisidės prie jų 
tautų gerovės“;

- atsižvelgdamas į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktiką ir ypač į 1978 m. 
lapkričio 14 d. nutarimą1, 1999 m. balandžio 22 d. sprendimą2, ir 2002 m. gruodžio 10 d. 
sprendimą3,

- atsižvelgdamas į 2007 m. sausio 10 d. Komisijos komunikatą „Europos energetikos 
politika“ (COM(2007)0001),

- atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Branduolinė informacinė programa, pateikta 
pagal Euratomo sutarties 40 straipsnį Ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetui, kad jis pareikštų nuomonę“ (COM(2006)0844),

- atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 14 d. Parlamento rezoliuciją dėl Europos Sąjungos 
saugios, konkurencingos ir tausios energetikos strategijos4,

- atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 23 d. Parlamento rezoliuciją dėl Europos Sąjungos 
energijos tiekimo patikimumo5, 

- atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 14 d. Parlamento poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
reglamento, nustatančio pagalbos branduolinės saugos ir saugumo srityje priemonę6, 

- atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Parlamento poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
direktyvos dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir 
kontrolės7, 

  
1 Nutarimas byloje 1/78, Rinkinys 1978, p. 2151.
2 Byla C-161/97, Kernkraftwerke Lippe-Ems Gmbh prieš Europos (Bendrijų) Komisiją, Rinkinys 1999, p. I-
02057.
3 Byla C-29/99, Europos (Bendrijų) Komisija prieš Europos Sąjungos Tarybą, Rinkinys 2002, p. I-11221.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0603.
5 OL C 292E, 2006 12 1, p. 112.
6 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0599.
7 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0300.
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- atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 15 d. Parlamento poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
sprendimo dėl Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) septintosios 
branduolinių tyrimų ir mokymų veiklos pagrindų programos (2007–2011)1, 

- atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 30 d. Parlamento poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
reglamento (Euratomas), apibrėžiančio įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų 
dalyvavimo taisykles ir nustatančio mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisykles, skirtas 
Europos atominės energijos bendrijos septintajai pagrindų programai (2007–2011) 
įgyvendinti2, 

- atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 30 d. Parlamento poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama Europos atominės energijos 
bendrijos (Euratomas) septintoji branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos pagrindų 
programa (2007–2011)3, 

- atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 30 d. Parlamento poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
sprendimo dėl specialiosios programos, kurią tiesiogiai vykdys Jungtinis tyrimų centras, 
įgyvendindamas Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) septintąją bendrąją 
branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programą (2007–2011 m.)4, 

- atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 16 d. Parlamento poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
reglamento dėl prie Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, 
Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sąlygų pridedamo 
protokolo Nr. 9 dėl Bohunice V1 atominės elektrinės Slovakijoje įgyvendinimo5,   

- atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 16 d. Parlamento rezoliuciją dėl atominių elektrinių 
išmontavimui skirtų finansinių išteklių naudojimo6,

- atsižvelgdamas į diskusijas, vykusias 2007 m. vasario 1 d. Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto organizuoto viešojo klausymo šia tema metu, 

- atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

- atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Konstitucinių reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2007),

A. kadangi Euratomo sutartis nuo 1957 m. tapo tvariu pagrindu, kurio pastovumą lydėjo 
gausus ir spartus susijusių teisės aktų vystymasis,  

B. kadangi Konvento dėl Europos Sąjungos ateities darbas ir Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai pasirašymas užtikrino, kad Euratomo sutarties nuostatos būtų įtrauktos 
pridedamo protokolo forma;   

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0266.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0517.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0524.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0523.
5 OL C 280E, 2006 11 18, p.108.
6 OL C 280E, 2006 11 18, p.117.
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C. kadangi dėl paskutinių plėtros etapų tapo įvairesnis Europos Sąjungos atominės 
energetikos vaizdas ir padidėjo būtinybė Bendrijai imtis veiksmų atominės energetikos 
srityje,  

D. kadangi dėl Euratomo sutarties pasirašymo penkiasdešimtųjų metinių Parlamentui 
atsiranda galimybė apsvarstyti šios sutarties turinį, įvertinti minėtosios sutarties taikymo 
penkiasdešimties metų rezultatus ir spręsti apie šio teisinio pagrindo tinkamumą ateityje, 

E. kadangi svarstymai apie Euratomo sutarties pastovumą neatskiriami nuo Komisijos 
saugesnės, konkurencingesnės ir tausesnės Europos Sąjungos energetikos politikos tikslų 
ir padeda kovoti su klimato kaita, kaip apibrėžta naujausiame 2007 m. sausio 10 d. 
Komisijos komunikate,

50 metų Euratomo sutarties rezultatai

1. pabrėžia, kad nuo 1957 m. ir pasirašius Euratomo sutartį Europos Sąjunga tapo 
pirmaujanti pasaulyje branduolinės pramonės srityje ir viena iš pagrindinių veikėjų
branduolinių tyrimų kontroliuojamo termobranduolinio skilimo ir sintezės srityje; 
pažymi, kad Europos pramonė apima visą branduolinio kuro ciklą ir turi išvysčiusi 
savo technologijų, iš kurių kelios, kaip antai sodrinimo naudojant dujinę centrifugą 
technologija, yra sukurtos bendradarbiaujant Europos mastu;

2. primena, kad dėl Euratomo sutarties 15-oje valstybių narių išdėstyti 152 branduolinės 
energijos reaktoriai pagal 2006 m. pabaigos duomenis pagamina 32 proc. Europos 
elektros energijos, t. y. didžiausią dalį Europos Sąjungos iš neiškastinio kuro gautos 
elektros energijos, kuri yra ir viena iš konkurencingiausių elektros energijos rūšių, ir 
taip prisidedama prie Europos energetikos tikslų, apibrėžtų minėtame 2007 m. sausio 
10 d. Komisijos komunikate, įgyvendinimo; 

3. pabrėžia, kad Europos atominės energijos bendrijos šalys steigėjos, siekdamos griežtai
reglamentuoti Bendrijos atominės energetikos vystymąsi, numatė dešimtyje skyrių 
išdėstytų nuostatų, kurios taikomos iki šiol ir nuolat papildomos teisės aktais, kurie 
priimami remiantis Euratomo sutartimi;

4. primena, kad pirmoji Bendrijos mokslinių tyrimų veikla buvo pirmiausia vystoma 
remiantis Euratomo sutartimi (I skyrius) ir kad ši sutartis buvo pirmosios Bendrijos 
tyrimų institucijos – Jungtinio tyrimų centro – sukūrimo pagrindas;

5. mano, kad Euratomo sutarties III skyriaus (sveikata ir sauga) pagrindu sukurti teisės 
aktai yra pagrindinis Euratomo teisynas, kadangi remiantis juo užtikrinama 
darbuotojų, žmonių ir aplinkos apsauga ir atsižvelgiama į tarptautinių mokslinių 
tyrimų rezultatų pokytį;

6. pabrėžia, kad šių teisės aktų taikymo sritis neribojama tik tomis teritorijomis, kuriose 
eksploatuojami branduoliniai įrenginiai, bet ji apima ir kaimyninių valstybių narių bei 
ne Europos Sąjungos valstybių apsaugą, ir nuolat tikrinama kaip vykdomas 
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radioaktyviųjų atliekų šalinimas, ir priimamos radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto 
kuro vežimo, maisto grandinės apsaugos ir reagavimo radiologinio pavojaus atveju 
taisyklės; 

7. pažymi, kad Euratomo sutarties IV skyriuje (investicijos) buvo numatyta rinkti tikslią 
Bendrijos lygmens informaciją apie valstybių narių investavimo projektus;

8. vis dėlto pabrėžia, kad Komisija, skelbdama savo branduolines informacines 
programas (pranc. PINC) realiai neįvertino branduolinių investicijų poreikių ypač 
atsižvelgiant į energijos tiekimo saugumo, kovos su klimato kaita ir Europos Sąjungos 
konkurencingumo problemas;

9. tad džiaugiasi, kad Euratomo sutartyje numatytas įpareigojimas perduoti informaciją 
apie visas naujas branduolinės srities investicijas Europoje – Europos branduolinei 
pramonei būdingas įpareigojimas, kuris sudaro sąlygas susidaryti bendrą Europos 
Sąjungos branduolinės veiklos vaizdą;

10. mano, kad bendros įmonės (Euratomo sutarties V skyrius) buvo vertingos valstybinės 
politikos įgyvendinimo priemonės, ypač mokslinių tyrimų srityje, kurioje ši teisinė 
priemonė buvo naudota ne vieną kartą, pavyzdžiui, kai 1978 m. buvo kuriamas 
Jungtinis Europos toras (JET) Culhame, ir, vėliau, kai buvo steigiamas Europos 
juridinis asmuo siekiant įgyvendinti Tarptautinio eksperimentinio termobranduolinio 
reaktoriaus (TETR) projektą; 

11. mano, kad Euratomo sutartimi įkūrus Agentūrą (VI skyrius), kuri stebi, kad tiekimas 
Bendrijos vartotojams būtų grindžiamas lygių galimybių naudotis ištekliais principu, 
buvo numatyta esminė priemonė, galinti padėti šiuo apmąstymų apie energijos tiekimo 
saugumą laikotarpiu; 

12. mano, kad saugumo kontrolė (VII skyrius) yra vienas iš didžiausių Euratomo sutarties 
taikymo pasiekimų ir pagal ją numatomos priemonės, kurias naudodama Komisija gali 
labai tiksliai žinoti apie branduolinių medžiagų atsargas ir srautus Europos Sąjungoje; 

13. pažymi, kad, vykdant šią saugumo kontrolę, branduolines medžiagas tiekiančioms 
valstybėms suteikiamas realus užtikrinimas dėl to, kaip bus naudojamos jų tiekiamos 
medžiagos, kartu su Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) atliekama 
neplatinimo kontrole; 

14. konstatuoja, kad remiantis Euratomo sutarties X skyriumi (išorės santykiai), Europos 
atominės energijos bendrijos prisijungimas prie daugelio tarptautinių konvencijų, 
įskaitant branduolinio saugumo konvenciją ir Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo 
saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvenciją, sudarė Bendrijai sąlygas 
prisidėti prie tarptautinių pastangų šioje srityje ir propaguoti svarbius pažangius 
Europos Sąjungos laimėjimus;

15. taip pat pažymi, kad remdamasi Euratomo sutarties X skyriaus nuostatomis Europos 
atominės energijos bendrija sudarė daugelį bendradarbiavimo susitarimų mokslinių 
tyrimų srityje, dalyvavo tarptautiniuose projektuose, kaip antai Ketvirtosios kartos 
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forumo projektas dėl ateities branduolinių reaktorių tipų ir vedė tarptautines derybas 
dėl TETR projekto;  

Tarpinstitucinės diskusijos

16. pažymi, kad nepaisant Euratomo sutarties preambulės programinio pobūdžio, sutartyje 
iš jokios valstybės narės nėra reikalaujama pasirinkti jos teritorijoje steigti 
branduolinius objektus ir gerbiama suvereni valstybių narių teisė plėtoti savitą 
energetinių išteklių derinį;

17. pabrėžia, kad Euratomo sutartis jokiu būdu nestabdo elektros energijos vidaus rinkos 
vystymosi ir tuo labiau nėra kliūtis laisvam prekių, asmenų ir kapitalo judėjimui; 
primena, kad šioje srityje Europos Bendrijų sutarties bendrosios teisės nuostatos 
taikomos atominei veiklai ir pažymi, kad, pavyzdžiui, medžiagų, įrangos ir 
branduolinių technologijų judėjimas Europos Sąjungos viduje ir už jos ribų 
reglamentuojamas vadinamųjų dvejopo naudojimo prekių kontrolės nuostatų, priimtų 
remiantis Europos Bendrijų steigimo sutarties prekybos politikos nuostatomis (EB 
sutartis);

18. konstatuoja, kad pagal Euratomo sutartį šalims, kurios pasirinko branduolinę 
energetiką, siūlomos priemonės šiai energetikai plėtoti (bendros įmonės, parama 
tyrimams ir plėtrai, Euratomo paskolos), tačiau šių priemonių naudojimas 
reguliuojamas gausiais teisiniai aktais (sveikata ir sauga, saugumo kontrolė, tiekimas), 
taip siekiant nuraminti šios energetikos nepasirinkusias valstybes nares;

19. pažymi, kad teisinis Euratomo pagrindas siekiant Bendrijos interesų taip pat taikomas 
valstybėms narėms, kurios neturi branduolinės energetikos, bet kurių teritorijoje yra 
branduolinių tyrimų reaktorių ir šioms valstybėms siūloma priemonių (pavyzdžiui, 
Euratomo mokslinių tyrimų ir plėtros pagrindų programos), kurios sudaro sąlygas 
naudotis finansavimu, pavyzdžiui, medicininių mokslinių tyrimų srityje;

Spragos, kurios turėtų būti užpildytos

20. apgailestauja, kad Euratomo sutartyje nebuvo atsižvelgta į Europos Parlamento 
įgaliojimų vystymąsi, ypač į išplėstą bendro sprendimo procedūros taikymą didžiajai 
daliai Europos teisės aktų;  mano, kad nepaisant minėtosios sutarties techninio 
pobūdžio, Europos Parlamentas turi teisę oficialiai dalyvauti nagrinėjant tekstus, kurių 
teisinis pagrindas yra Euratomo sutartis;

21. apgailestauja dėl to, kad nėra suderintų branduolinio saugumo normų, radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo ir branduolinių įrenginių išmontavimo teisinio pagrindo;

22. ragina Komisiją pasinaudoti Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) 
rengtų konvencijų (Branduolinio saugumo konvencija ir Jungtinė panaudoto kuro 
tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencija) įgyvendinimo 
patirtimi ir atsižvelgti į pažangiausią nacionalinę radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, 
kuriam vadovavo EBPO Branduolinės energijos agentūra (BEA), patirtį; pabrėžia, kad 
konkrečios iniciatyvos, pavyzdžiui, Vakarų Europos branduolinio reguliavimo 
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asociacijos (angl. Western Europe Nuclear Regulators Association, WENRA) 
vykdytos iniciatyvos, kuriomis siekiama plėtoti bendrą požiūrį į branduolinę saugą, 
gali prisidėti prie teisinio pagrindo kūrimo;

23. pažymi, kad, kaip tvirtinama minėtajame 2002 m. gruodžio 10 d. Teisingumo Teismo 
sprendime, pagal Euratomo sutartį Komisijai suteikti įgaliojimai branduolinio 
saugumo srityje ir suteikta teisė teikti pasiūlymus šiuo klausimu;

Ateities kryptys

24. mano, kad Euratomo sutartis, nepaisant jos trūkumų, išlieka būtinas teisinis pagrindas 
ir toms valstybėms narėms, kurios siekia plėtoti branduolinį sektorių, ir toms 
valstybėms narėms, kurios siekia naudotis visomis ir jų pačių, ir jų gyventojų bei 
aplinkos apsaugą užtikrinančiomis teisinėmis priemonėmis;

25. mano, kad dabartiniu laikotarpiu, kai Europos Sąjungoje siekiama sukurti mažai 
anglies dvideginio išskiriantį, konkurencingą ir kiek įmanoma labiau „vidinį“ Europos 
energetinių išteklių derinį, aktualiausios yra su Lisabonos strategijoje aptariamais 
pramonės klausimais susijusios Euratomo sutarties nuostatos ir su tiekimu susiję 
energetikos klausimai;  

26. mano, kad tokio pagrindo nebuvimas paskatintų Europos branduolinės politikos 
nacionalizaciją ir tai būtų žingsnis atgal Bendrijos teisyno požiūriu bei kartu lemtų 
pavojingą teisinį nesaugumą visoms 27 valstybėms narėms;

27. todėl mano, kad ateinančiais metais turėtų būti padaryta Euratomo sutarties pakeitimų;

28. ragina atnaujinti į Euratomo sutartį įtrauktas sprendimo procedūras, sudarant sąlygas 
Europos Parlamentui glaudžiau dalyvauti branduolinio sektoriaus teisėkūros veikloje;

29. mano, kad šie pakeitimai galėtų būti atlikti remiantis Euratomo sutarties 203 straipsnio 
nuostatomis, nekeičiant bendros minėtosios sutarties struktūros; ragina Tarybą 
apsvarstyti šią galimybę; 

30. pabrėžia, kad esant būtinybei suderinti Europos energetikos politiką ir pratęsti jėgainių 
veikimo laiką, būtina Bendrijos lygmeniu skubiai parengti patikimus teisės aktus 
branduolinio saugumo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir branduolinių įrenginių 
išmontavimo srityse;

31. primygtinai reikalauja, kad Komisija ir Taryba skubiai išnagrinėtų šį klausimą ir 
svarstytų jį glaudžiai konsultuodamasi su Europos Parlamentu;

32. ragina Europos lygmeniu rengti branduolinės srities mokymo ir profesinio rengimo 
programas ir užtikrinti ambicingų mokslinių tyrimų programų, kuriomis remiantis 
būtų galima spręsti apsaugos nuo radiacijos ir branduolinių atliekų tvarkymo 
problemas, finansavimą, taip pat užtikrinti būtiną kvalifikaciją ir atitinkamus 
žmogiškuosius išteklius; 
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33. primygtinai ragina Komisiją, remiantis Euratomo nuostatomis, reguliariai rengti realiai 
branduolinių investicijų srityje perspektyvias Bendrijos branduolines informacines 
programas (BBOP), kuriose būtų atsižvelgiama ir į šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo sumažinimo tikslus;

34. pritaria Tarybos iniciatyvai įsteigti Europos aukščiausio lygio branduolinės saugos ir 
saugumo grupę, kaip rekomenduojama naujausiame BBOP projekte, kurio negalutinę 
redakciją Komisija pateikė 2007 m. sausio 10 d.; apskritai pageidauja, kad šiame 
programos projekte pateiktas rekomendacijas lydėtų konkretūs veiksmai, ypač 
siekiant, kad būtų veiksmingai įgyvendinti Komisijos deklaruojami siekiai valstybėms 
narėms, pageidaujančioms investuoti į branduolinius įrenginius, užtikrinti geresnę 
prieigą prie Euratomo paskolų; 

35. ragina atgaivinti Euratomo Tiekimo agentūros veiklą/atkurti vaidmenį/ ir iki galo 
išnaudoti plačius įgaliojimus, kurie jai buvo suteikti pagal Euratomo sutartį; mano, kad 
šią veiklą verčiau reikėtų svarstyti konkurencingumo ir tiekimo saugumo aspektu, ir 
mažiau svarstyti urano trūkumo aspektu; mano, kad pagal Euratomo sutarties 
nuostatas agentūrai suteikiamos priemonės, kurias naudodama ji gali tapti tikra 
energetikos kontrolierė branduolinės energetikos srityje ir ragina šia kryptimi nukreipti 
aktualius svarstymus apie tai, kaip būtų galima pagerinti Euratomo Tiekimo agentūros 
statusą;    

36. ragina tęsti intensyvų tarptautinį bendradarbiavimą, kurio parengiamąjį darbą atliko 
Euratomo sutartis, ir ragina nuolat stiprinti su Tarptautinės atominės energijos 
agentūra (TATENA) užmegztus ryšius siekiant išvengti šios agentūros ir Europos 
bendrijos atitinkamų veiksmų kartojimosi ir užtikrinti aukščiausią apsaugos lygį 
apsaugos nuo radiacijos, saugumo ir branduolinio neplatinimo srityse;

° °
°

37. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

.

Praėjus penkiasdešimčiai Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties (toliau –
„Sutartis“) taikymo metų ir vykstant svarstymams dėl Europos energetikos politikos 
apibrėžimo, pranešėjas buvo paragintas išnagrinėti ar šiuo metu Sutartis atitinka dabartinę 
Europos Sąjungos branduolinės energetikos padėtį ir ar joje numatytos reikiamos priemonės 
siekiant spręsti ateities energetikos problemas.

Iš pirmo žvilgsnio Euratomo forma gali pasirodyti pasenusi, kadangi jo institucinė struktūra 
nesivystė kartu su Europos Sąjunga. Kadangi sutartis iš pat pradžių buvo parengta kaip 
„funkcinės integracijos“ priemonė, gali atrodyti, kad tam tikru aspektu yra pasenęs ir jos 
turinys, kadangi tam tikros jos nuostatos nebėra taikomos arba nebuvo taikomos pagal 
pradinius sutarties tikslus.

Tačiau pranešėjas mano, kad sutarties ribotumai neužgoš fakto, jog kai kurios sutarties 
nuostatos yra kaip niekad anksčiau aktualios ir kad jos buvo gausių išvestinių teisės aktų 
pagrindas. Šie teisės aktai, nepaverčiantys sutarties programiniu dokumentu, sukuria tvirtus 
branduolinės pramonės funkcionavimo pagrindus. Dėl šios priežasties šiame pranešime bus 
nagrinėjama, kokios Sutarties nuostatos sukuria tinkamą teisinį pagrindą siekiant sutvirtinti 
dar nepaisomų sričių, pvz., bendro saugumo normų priėmimas ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymas, reglamentavimą ir ar sutartis gali būti naudinga Europos ekonominiam 
konkurencingumui didinti, jos energetinei nepriklausomybei stiprinti ir teikimo saugumui 
užtikrinti.

I. Sutartis yra išbandytas ir suderintas konkurencingos branduolinės pramonės vystymosi 
pagrindas

• 50 metų sumanymų ir ambicingų pasiekimų įrodo, kad Sutartis yra darni ir 
veiksminga

– Sutartyje buvo sudarytos sąlygos pasiekti, kad branduolinė energija sudarytų didelę Europos 
energetinės sistemos dalį ir šiandien pripažįstama, jog tai leidžia išvengti 312 milijonų tonų 
CO2 per metus (t. y. 7 proc. nuo visų ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo).
2005 m. pagaminusi daugiau kaip 920 TWh branduolinės elektros energijos, ES pagamina 1/3 
pasaulyje pagaminamos branduolinės elektros energijos, kuri apytikriai sudaro 2470 TWh.
Bendrija vidutiniškai pagamina 32 proc. branduolinės kilmės elektros energijos, tačiau 
pasiskirstymas nėra tolygus: 15 valstybių narių turi atomines elektrines ir kai kuriose iš šių 
valstybių jos yra pagrindinis elektros energijos šaltinis. Europos pramonė apima visą kuro 
gamybos ciklą, turi išvysčiusi savo technologijas (kuro sodrinimo, reaktorių kūrimo, 
panaudoto kuro perdirbimo ir pakartotino naudojimo). Pranešėjas mano, kad tai yra išskirtinis 
Europos atominio vaizdo elementas, ypač atsižvelgiant į šiuo metu vykstančias tarptautines 
diskusijas dėl „daugiaplanio požiūrio į kuro ciklą“.  

– Mokslinių tyrimų srityje šešių Euratomo mokslinių tyrimų ir plėtros programų (MTPP) 
skatinamasis poveikis sudarė sąlygas Europos moksliniams tyrimams išlaikyti lyderio 
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vaidmenį pasaulyje, ypač kontroliuojamos sintezės srityje. .  

• Daugelis Sutarties nuostatų įrodo jos gyvybingumą ir pritaikomumą.

- Prioritetiniu tapo rūpinimasis sveikata ir sauga

Sutartyje numatoma, kad EAEB turėtų būti „nustatomi pagrindiniai darbuotojų ir plačiosios 
visuomenės sveikatos apsaugos standartai ir užtikrinti, kad jie būtų taikomi“. Remiantis šiuo 
skyriumi buvo priimta daug Bendrijos išvestinių teisės aktų, kurie tapo valstybių narių 
nacionalinių apsaugos nuo radiacijos taisyklių pagrindu: priimti bendri „pagrindiniai saugos 
standartai“, nustatytas maksimalus leistinas maisto produktų radioaktyviojo užterštumo lygis, 
sudarytos keitimosi informacija galimybės ir nustatyti reagavimo radiologinio pavojaus atveju 
būdai, užtikrinta aplinkos radioaktyviosios taršos ir branduolinių įrenginių radioaktyviųjų 
atliekų kontrolė, civilinės aviacijos ekipažų apsauga. 

- Branduolinių medžiagų saugumo kontrolė vykdoma kaip papildoma veikla šalia 
Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vykdomos kontrolės   

VII skyriuje numatoma visapusiška kontrolės sistema, skirta užtikrinti, kad rūdos ir specialios 
skiliosios medžiagos nebūtų naudojamos kitiems tikslams, nei vartotojų deklaruota tikslinė 
paskirtis. 

Tokia saugumo kontrolė, kuri paremta operatorių turimų branduolinių medžiagų deklaravimu, 
yra vykdoma kartu su „garantijų“ (Safeguards) teikimo tvarka, kurią taiko TATENA pagal 
trišalius susitarimus, sudarytus su valstybėmis narėmis ir Euratomo bendrija. 1998 m. 
pasirašęs papildomus šių garantijų susitarimų protokolus ir siekdamas sugriežtinti neplatinimo 
tvarką, Euratomas reguliariai perduoda TATENA valstybių narių turimų branduolinių 
medžiagų apskaitos dokumentus.  Pranešėjas mano, kad naudojant šias dvi sistemas įrodyta, 
jog jos papildo viena kitą ir kad jei reiktų jas tobulinti, tai turėtų būti daroma praktiškai 
tarpusavyje dalinantis tyrimų metodais ir vykdant suderintus patikrinimus, kad būtų išvengta 
bet kokio veiklos kartojimosi. 

- Intensyvi išorės politika, kuri praktiškai sumažino Euratomo sutarties trūkumus

Remiantis Euratomo įgaliojimais, buvo išplėtotas turiningas tarptautinių susitarimų rinkinys:

– su tarptautinėmis organizacijomis: Euratomas prisijungė prie didžiosios dalies priimtų 
konvencijų, kurias globojo TATENA.  Šis bendradarbiavimas atsirado dėl to, kad TATENA 
parengtomis rekomendacijomis, sutartimis ir susitarimais siekiama tų pačių tikslų, kaip ir 
atitinkamomis Euratomo politikos kryptimis, o Euratomui suteiktas TATENA stebėtojo 
statusas sudarė sąlygas užmegzti aktyvia partneryste paremtus santykius.  

– dvišaliu pagrindu: istoriškai Euratomo santykiai buvo sutelkti į susitarimus su trimis 
didžiausiais branduolinių medžiagų ir technologijų tiekėjais – Kanada, Australija, Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis, – vėliau šie susitarimai buvo išsiplėtoti ir apėmė saugumo ir 
branduolinių tyrimų sritis. Šiuo metu šie susitarimai tapo dar platesnio pobūdžio dvišalio 
bendradarbiavimo susitarimais (su Japonija, Argentina, Kazachstanu, Ukraina) saugumo, 
branduolinių medžiagų kontrolės, kovos su nelegalia prekyba jomis ir kontroliuojamos 
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branduolinės sintezės mokslinių tyrimų srityse (TETR teisinės nuostatos).  Dėl išorės 
santykius reglamentuojančio skyriaus Euratomas galėjo atlikti labai aktyvų vaidmenį vėlesnių 
plėtros etapų metu (PHARE programa). 

Pranešėjas mano, kad tai viena iš pagrindinių Euratomo sudėtinių dalių, kurios gyvybingumas 
yra įrodymas, kad Sutartis tebėra aktuali.      

II. Nepakankamas teisinis suderinimas ir spragos rodo silpnąsias Euratomo vietas  

- Demokratijos trūkumas 
Institucinė pusiausvyra turėtų būti atkurta Europos Parlamento naudai ir jam turėtų būti 
suteiktas įgaliojimas dalyvauti bendro sprendimo procedūroje Sutarties klausimais. Pranešėjas 
pabrėžia didelę Europos Parlamento indėlio svarbą. Ne kartą buvo įrodyta, kad Parlamento 
dalyvavimas diskusijose, net jei apsiribojama tik konsultacijomis, gali būti lemiamas, kaip jau 
yra atsitikę, kai prieita aklavietė priimant 7tąją Euratomo mokslinių tyrimų ir plėtros programą 
ar derybų dėl direktyvos dėl branduolinių medžiagų vežimo metu, ar priimant branduolinio 
bendradarbiavimo priemonės pakeitimus.

- Bendrų ES saugumo standartų priėmimas, radioaktyvių atliekų tvarkymas ir 
ilgalaikių išlaidų finansavimo užtikrinimas

2003 m. buvo pasiūlyta parengti taisykles, kuriomis būtų apibrėžtas organizacinis tinkamo 
saugos valdymo pagrindas ir sukaupti reikiami finansiniai ištekliai įrengimų eksploatacijai ir 
išmontavimui. Nepasiekus susitarimo, Taryba 2004 m. patvirtino konvergencijos procesą, 
skirtą Veiksmų planui iki 2006 m., kuris remtųsi ad hoc sudaryta branduolinio saugumo darbo 
grupe (angl. WPNS).    
Pranešėjas pažymi, kad šios darbo grupės pateiktos rekomendacijos atitinka BBOP projekto 
2007 m. sausio 10 d. pateiktas rekomendacijas, ir mano, kad reiktų bent jau paremti mintį 
įsteigti aukšto lygio branduolinio saugumo grupę. Norint reglamentuoti šias sritis nebūtina iš 
esmės persvarstyti Sutartį, kadangi jos 203 straipsnis yra pakankamas teisinis pagrindas 
siekiant patvirtinti naujas priemones.  

III. EURATOMO sutartis turėtų sudaryti sąlygas spręsti ateities energetikos problemas 

Nors priemonės, kurios turėjo užtikrinti branduolinės energetikos vystymąsi ir neveikė taip, 
kaip to tikėjosi Sutarties kūrėjai, pranešėjas neabejoja dėl Sutarties ateities ir mano, kad nuo 
šiol svarbu visiškai pasinaudoti esamomis nuostatomis:

- Bendros branduolinės informacinės programos (pranc. PINC)
Europos Komisija paskelbė keletą BBOP 1966, 1972, 1984, 1990 ir 1997 m. Pranešėjas 
apgailestauja, kad buvo prarastas savanoriškas ir planuojamasis BBOP pobūdis ir kad ši 
programa nesuvaidino laukiamo vaidmens.

Pranešėjas pažymi, kad nepanašu į tai, jog paskutinysis BBOP projektas pateiktų branduolinės 
pramonės galimybių suderinimo su Bendrijos energetinės politikos tikslais ar būtinų 
investicijų į tyrimų ir vystymosi struktūras branduolinio saugumo ir radioaktyviųjų atliekų 
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tvarkymo srityse ateities viziją. Pranešėjas rekomenduoja, kad, jei reikėtų, vertinant 
perspektyvas taip pat galėtų būti numatyti projekto įgyvendinimui būtinos priemonės (ypač 
atsižvelgiant į Euratomo paskolas). 

- Tiekimo agentūros įgaliojimai turėtų būti atnaujinti atsižvelgiant į rinkų 
liberalizavimą

Euratomo tikslas yra užtikrinti reguliarų ir nešališką rūdų ir branduolinio kuro tiekimą visiems 
Bendrijos vartotojams (Euratomas turi išskirtinę teisę sudaryti branduolinių medžiagų tiekimo 
sutartis, teisę pasirinkti valstybių narių teritorijoje pagamintas rūdas ir skiliąsias medžiagas, 
komerciniu pagrindu organizuoti Tiekimo agentūros veiklą).
Iš tiesų Agentūros įgaliojimai išskirtine teise sudaryti sutartis buvo apriboti ir kai kurios 
valstybės veikdamos kartu su Agentūra naudoja supaprastintas procedūras, ir todėl šiuo metu 
Agentūra užsiima tik registrų tvarkymu. Agentūros vaidmuo turėtų būti atnaujintas siekiant 
energetinio tiekimo užtikrinimo.

Kaip ir daugelio kitų Sutarties skyrių atveju, praktinis Agentūros atnaujinimas yra galimas dėl 
Sutartyje numatytos specialios nuosavos persvarstymo sistemos. Pranešėjas įžvelgia galimybę 
Agentūrai tapti tikra branduolinės energetikos stebėtoja, atsižvelgiant į Komisijos 
rekomendacijas Europos energetinės politikos klausimais.  

Institucinių diskusijų išvados ir Sutarties ateitis

Dėl visų šių priežasčių pranešėjas mano, kad:

Ø Sutartis turėtų būti konsoliduota pirmiausia todėl, kad buvo įrodytas jos 
veiksmingumas ir kad rengiant įvairius Europos energetinius planus būtina atsižvelgti į tai, 
koks yra branduolinė energijos indėlis siekiant tiekimo saugumo ir kovojant su klimato kaita;
Ø institucinė Euratomo struktūra turi grąžinti Europos Parlamentą į derybų centrą;

Ø įgyvendinant Sutartį turėtų būti nedelsiant įtrauktos naujos veiklos sritys ir tokių 
pakeitimų pagrindas jau numatytas Sutartyje;

Ø Sutartyje turėtų užtikrintos būtinos tyrimų ir plėtros finansavimo sąlygos saugumo, 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir ateities reaktorių technologijų srityse ir parengtos švietimo 
ir profesinio rengimo programos, užtikrinančios branduolinės energetikos vietą energetinėje 
sistemoje;

Ø Sutartis turėtų padėti apibrėžti koordinuotą ir skatinančią investicijų politiką – joje iš 
tiesų numatytos tinkamos priemonės rinkos stebėjimui užtikrinti ir rekomendacijoms dėl 
būtinų ES energetinės politikos įgyvendinimo sąlygų užtikrinimo parengti.


