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PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAI

par „Eiropas Atomenerģijas kopienas darbības novērtēšanu – Eiropas kodolenerģētikas 
politikas 50 gadi”
(2006/2230(INI))

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, kas parakstīts Romā 
1957. gada 25. martā („Euratom līgums”),

- ņemot vērā minētā Līguma preambulu, kurā pausts tā galvenais mērķis izveidot Eiropas 
Atomenerģijas kopienu, radot „nosacījumus, kas vajadzīgi, lai attīstītu spēcīgu 
kodolenerģētikas rūpniecību, kura nodrošinās plašus enerģijas resursus, ļaus modernizēt 
tehnikas procesus un palīdzēs vairot šo zemju tautu labklājību, liekot lietā citas šīs 
enerģijas izmantošanas iespējas”,

- ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas judikatūru un jo īpaši tās 1978. gada 14. novembra 
apspriedi1, 1999. gada 22. aprīļa spriedumu2 un 2002. gada 10. decembra spriedumu3,

- ņemot vērā Komisijas 2007. gada 10. janvāra paziņojumu „Enerģētikas politika Eiropai” 
(COM(2007)0001),

- ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Kodolenerģētikas paraugprogramma, kas iesniegta 
saskaņā ar Euratom līguma 40. pantu, lai saņemtu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas atzinumu” (COM(2006)0844),

- ņemot vērā savu 2006. gada 14. decembra rezolūciju par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, 
konkurētspējīgai un drošai enerģijai4,

- ņemot vērā savu 2006. gada 23. marta rezolūciju par energoapgādes drošību Eiropas 
Savienībā5, 

- ņemot vērā savu 2006. gada 14. decembra nostāju par priekšlikumu Padomes regulai, ar 
ko izveido palīdzības instrumentu kodoldrošības veicināšanai6, 

- ņemot vērā savu 2006. gada 5. jūlija nostāju par priekšlikumu Padomes direktīvai par 
radioaktīvo atkritumu un izlietotas kodoldegvielas pārvadājumu pārraudzību un 
kontroli7, 

  
1 Apspriede lietā 1/78, ECR 1978 2151.
2 Lieta C-161/97, Kernkraftwerke Lippe-Ems Gmbh pret Eiropas Kopienu Komisiju, ECR 1999 I-02057.
3 Lieta C-29/99, Eiropas Kopienu Komisija pret Eiropas Savienības Padomi, ECR 2002 I-11221.
4 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0603.
5 OV C 292E, 1.12.2006., 112. lpp.
6 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0599.
7 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0300.
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- ņemot vērā savu 2006. gada 15. jūnija nostāju par priekšlikumu Padomes lēmumam par 
Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu par 
kodolpētniecības un mācību pasākumiem (no 2007. līdz 2011. gadam)1, 

- ņemot vērā savu 2006. gada 30. novembra nostāju par priekšlikumu Padomes regulai 
(Euratom), ar ko paredz noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru un universitāšu 
līdzdalībai Eiropas Atomenerģijas kopienas Septītās pamatprogrammas darbībās un 
pētījumu rezultātu izplatīšanai (2007-2011)2, 

- ņemot vērā savu 2006. gada 30. novembra nostāju par priekšlikumu Padomes lēmumam 
par īpašo programmu, ar ko īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto 
pamatprogrammu (2007–2011) par kodolpētniecības un mācību pasākumiem3, 

- ņemot vērā savu 2006. gada 30. novembra nostāju par priekšlikumu Padomes lēmumam 
par īpašo programmu, kas izpildāma ar Kopīgā pētniecības centra tiešām darbībām, ar 
kurām īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu 
(2007–2011) kodolpētniecības un mācību pasākumiem4, 

- ņemot vērā savu 2005. gada 16. novembra nostāju par priekšlikumu Padomes regulai par 
Protokola Nr. 9 īstenošanu attiecībā uz Bohunices V1 atomelektrostaciju Slovākijā, kas 
pievienots Aktam par Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, 
Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanās nosacījumiem Eiropas 
Savienībai5, 

- ņemot vērā savu 2005. gada 16. novembra rezolūciju par kodolelektrostaciju nojaukšanai 
paredzēto finanšu resursu izmantošanu6,

- ņemot vērā apsvērumus, ko pauda publiskajā uzklausīšanā, kuru Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteja par šo tematu rīkoja 2007. gada 1. februārī,

- ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

- ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un 
Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumu (A6-0000/2007),

A. tā kā Euratom līgums veido stabilu juridisko pamatu kopš 1957. gada un tā kā papildus šī 
līguma stabilitātei ir izstrādāts un tiek attīstīts bagātīgs atvasinātais tiesiskais regulējums; 

B. tā kā dokumentos, ko sagatavoja Konvents par Eiropas Savienības nākotni, kā arī 
parakstot Līgumu par Konstitūciju Eiropai, Euratom līguma noteikumi tika atstāti spēkā 
un tos pievienoja kā atsevišķu protokolu;

  
1 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0266.
2 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0517.
3 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0524.
4 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0523.
5 OV C 280E, 18.11.2006., 108. lpp.
6 OV C 280E, 18.11.2006., 117. lpp.
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C. tā kā nesenās paplašināšanās ir palielinājušas dažādību, kas Eiropas Savienībā pastāv 
kodolenerģētikas jomā, un pastiprinājušas nepieciešamību pēc Kopienas rīcības 
kodolenerģētikas jomā; 

D. tā kā Euratom līguma piecdesmitā gadskārta Eiropas Parlamentam sniedz iespēju 
pārskatīt tā saturu, paust savu vērtējumu par minētā līguma darbību piecdesmit gadu 
laikā un spriest par šī juridiskā pamata atbilstību nākotnei;

E. tā kā pārdomas par Euratom līguma atbilstību nav šķiramas no mērķiem, ko Komisija 
īsteno, lai izstrādātu drošāku, ilgtspējīgāku un konkurētspējīgāku Eiropas enerģētikas 
politiku un veicinātu cīņu pret klimata pārmaiņām, un kas pausti iepriekš minētajā 
Komisijas 2007. gada 10. janvāra paziņojumā,

Euratom līguma darbības 15 gadi

1. uzsver, ka kopš 1957. gada un Euratom līguma parakstīšanas Eiropas Savienība ir kļuvusi 
par kodolenerģētikas nozares pasaules līderi un par vienu no galvenajiem kodolpētījumu 
dalībniekiem kontrolētas kodoltermiskās dalīšanās un kodolsintēzes jomā; atzīmē, ka 
Eiropas rūpniecība ir iesaistīta visā kodoldegvielas ciklā un ir pratusi izstrādāt pati savas 
tehnoloģijas, no kurām dažas, piemēram, bagātināšana ar ultracentrifugēšanu, ir Eiropas 
mēroga sadarbības rezultāts;

2. atgādina, ka, pateicoties tieši Euratom līgumam, ar kodolenerģiju, ko iegūst 152 reaktoros, 
kuri 2006. gada beigās atradās 15 dalībvalstīs, ražo 32 % no Eiropas elektroenerģijas jeb 
vislielāko Eiropas Savienības elektroenerģijas daļu, kuras ražošanā nerodas ogleklis, un 
viskonkurētspējīgāko daļu, tādējādi veicinot to Eiropas enerģētikas politikas mērķu 
sasniegšanu, kas noteikti iepriekš minētajā Komisijas 2007. gada 10. janvāra paziņojumā; 

3. atzīmē, ka valstis, kas dibināja Eiropas Atomenerģijas kopienu, paredzēja virkni 
noteikumu, kuri iedalīti desmit nodaļās un kuru mērķis ir noteikt stingru tiesisko pamatu 
kodolenerģētikas attīstībai Kopienā, un ka šie noteikumi joprojām ir spēkā un tos pastāvīgi 
papildina tiesību akti, ko pieņem, pamatojoties uz Euratom līgumu;

4. atgādina, ka Kopienas pirmās pētniecības darbības tika sākotnēji attīstītas, pamatojoties uz 
Euratom līgumu (I nodaļa), un ka tas savukārt ļāva izveidot Kopīgo pētniecības centru –
Kopienas pirmo pētniecības iestādi;

5. uzskata, ka tiesību akti, kas izstrādāti, pamatojoties uz Euratom līguma III nodaļu 
(Veselības aizsardzība), ir viens no galvenajiem Euratom līguma acquis, jo tie nodrošina 
darba ņēmēju, cilvēku un vides aizsardzību un tajos ņem vērā starptautisko zinātnisko 
pētījumu rezultātu progresējošo raksturu;

6. uzsver, ka šie tiesību akti ir svarīgi ne vien teritorijām, kurās izmanto kodoliekārtas, bet 
arī blakus esošajām dalībvalstīm un valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, jo 
tajos ir paredzēta to aizsardzība, pastāvīgi tiek kontrolēti radioaktīvie izmeši un ir 
pieņemti noteikumi par radioaktīvo atkritumu un izlietotas kodoldegvielas 
pārvadājumiem, par pārtikas ķēdes aizsardzību un par radioloģisku avāriju situācijām;
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7. atzīmē, ka Euratom līguma IV nodaļa (Investīcijas) paredzēja Kopienas mērogā iegūt 
precīzu informāciju par investīciju projektiem dalībvalstīs;

8. tomēr atzīmē, ka Komisija, publiskojot savas Kodolenerģētikas paraugprogrammas 
(KPG), nav reāli novērtējusi investīcijas, kas vajadzīgas kodolenerģētikas nozarē, jo īpaši 
ņemot vērā problēmas, kas saistītas ar energoapgādes drošību, cīņu pret klimata 
pārmaiņām un Eiropas Savienības konkurētspēju;

9. tomēr ir gandarīts par to, ka Euratom līgums paredz pienākumu darīt zināmas visas jaunās 
investīcijas, ko Eiropā veic kodolenerģētikas jomā, tādējādi ļaujot pilnībā pārzināt visas 
kodolenerģētiskās darbības Eiropas Savienībā, ― pienākumu, kas raksturīgs tieši Eiropas 
kodolenerģētikas nozarei;

10. uzskata, ka kopuzņēmumi (Euratom līguma V nodaļa) būs bijuši vērtīgi instrumenti valstu 
politikas īstenošanai jo īpaši pētniecības jomā, kur šis juridiskais instruments ir vairākkārt 
izmantots, piemēram, 1978. gadā izveidojot Kopīgo Eiropas Toru Kulhemā vai ne tik sen 
izveidojot Eiropas juridisko vienību, lai īstenotu Starptautiskā kodoltermiskā 
eksperimentālā reaktora (ITER) projektu; 

11. uzskata, ka Euratom līgums līdz ar Aģentūras izveidi (VI nodaļa), kas saskaņā ar principu 
par līdztiesīgu piekļuvi izejmateriāliem rūpējas par Kopienas lietotāju apgādi, ir ieguvis 
svarīgu instrumentu šajā laikā, kad tiek domāts par energoapgādes drošību;

12. uzskata, ka drošības pasākumi (VII nodaļa) ir viens no Euratom līguma piemērošanas 
ievērojamākajiem panākumiem un sniedz Komisijai līdzekļus, lai tā ļoti precīzi 
noskaidrotu kodolmateriālu krājumus un plūsmas Eiropas Savienībā;

13. atzīmē, ka šie drošības pasākumi valstīm, kas piegādā kodolmateriālus, sniedz arī reālas 
garantijas attiecībā uz šo materiālu izmantošanu papildus neizplatīšanas kontroles 
pasākumiem, ko veic Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA);

14. konstatē, ka tas, ka, pamatojoties uz Euratom līguma X nodaļu (Ārlietas), Eiropas 
Atomenerģijas kopiena ir pievienojusies vairākām starptautiskajām konvencijām, tostarp 
Konvencijai par kodoldrošību un Kopīgajai konvencijai par izlietotas kodoldegvielas 
apsaimniekošanas drošību un par radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas drošību, ir 
Kopienai ļāvis piedalīties starptautiskajos centienos šajās jomās un veicināt ievērojamu 
progresu, kas sasniegts Eiropas Savienībā;

15. konstatē arī, ka, pamatojoties tieši uz Euratom līguma X nodaļu, Eiropas Atomenerģijas 
kopiena ir noslēgusi vairākus sadarbības līgumus pētniecības jomā, piedalījusies tādos 
starptautiskos projektos kā Forums „IV paaudze” par nākotnes reaktoru tehnoloģijām un 
veikusi starptautiskās sarunas par ITER projektu;

Institucionālās debates

16. norāda, ka, neraugoties uz to, ka Euratom preambulā ir pausts atbalsts kodolenerģētikas 
attīstībai, šis līgums nevienai dalībvalstij neliek tās teritorijā izvēlēties kodolenerģijas 
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izmantošanas iespēju, tādējādi ievērojot dalībvalstu suverēnās tiesības attīstīt pašām savus 
enerģijas veidus;

17. uzsver, ka Euratom līguma pastāvēšana nekādā veidā nekavē attīstīt iekšējo 
elektroenerģijas tirgu un vēl mazāk rada šķēršļus preču, personu un kapitāla brīvas aprites 
principam; atgādina, ka šajā jomā Eiropas Kopienu līguma kopīgās tiesības attiecas uz 
kodolenerģētikas darbībām, un atzīmē, piemēram, ka uz kodolmateriālu, kodoliekārtu un 
kodoltehnoloģiju apriti Eiropas Savienībā un ārpus tās attiecas noteikumi par tā saukto 
„divkāršās izmantošanas” preču kontroli, kuri pieņemti, pamatojoties uz Eiropas Kopienu 
dibināšanas līguma (EK līgums) tirdzniecības politiku;

18. konstatē, ka Euratom līgums valstīm, kas izvēlējušās kodolenerģijas izmantošanas iespēju, 
sniedz instrumentus tās attīstībai (kopuzņēmumi, atbalsts pētījumiem un attīstībai, 
Euratom aizdevumi), bet šo instrumentu izmantošanu saista ar blīvu juridisko pamatu 
(veselības aizsardzība, drošības pasākumi, piegādes), lai sniegtu garantijas tām 
dalībvalstīm, kuras nav izvēlējušās šo iespēju;

19. atzīmē, ka Euratom juridiskais pamats – Kopienas labā – ir spēkā arī dalībvalstīm, kuras 
neizmanto kodolenerģiju, bet kuru teritorijā atrodas kodolpētījumu reaktori, un sniedz šīm 
dalībvalstīm instrumentus (piemēram, Euratom pētniecības un attīstības 
pamatprogrammas), kas tām ļauj izmantot finansējumu, piemēram, medicīnas pētījumu 
jomā;

Trūkumi, kas jānovērš

20. pauž nožēlu, ka Eiropas Parlamenta pilnvaru palielināšana, jo īpaši to paplašināšana, 
paredzot koplēmuma procedūru lielākajai daļai Eiropas Savienības tiesību aktu, nav ņemta 
vērā Euratom līgumā; uzskata, ka, neraugoties uz minētā līguma tehnisko sarežģītību, 
Eiropas Parlamentam ir tiesības tikt oficiāli iesaistītam to dokumentu sagatavošanā, kuru 
juridiskais pamats ir Euratom līgums;

21. pauž nožēlu, ka nav tiesību aktu kopuma, kas paredzētu saskaņotas normas kodoldrošības, 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas un kodoliekārtu demontāžas jomā;

22. aicina Komisiju iepazīties ar pieredzi, kas gūta, īstenojot IAEA izstrādātās konvencijas 
(Konvencija par kodoldrošību un Kopīgā konvencija par izlietotas kodoldegvielas 
apsaimniekošanas drošību un par radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas drošību), un 
ņemt vērā progresu, kas radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas jomā sasniegts 
visattīstītākajā valstu praksē, kuru vada ESAO Kodolenerģijas aģentūra (KEA); atzīmē, ka 
tādas kopīgas iniciatīvas kā tās, kuras īsteno asociācija Western Europe Nuclear 
Regulators Association (WENRA) un kuru mērķis ir izstrādāt kopīgu kodoldrošības pieeju, 
var veicināt normatīvā pamata izstrādi;

23. atzīmē, kā to apstiprināja iepriekš minētais EK Tiesas 2002. gada 10. decembra 
spriedums, ka Komisijai saskaņā ar Euratom līgumu ir kompetence kodoldrošības jomā un 
ka tā ir pilnvarota par šo jautājumu iesniegt priekšlikumus;

Pamatnostādnes nākotnei
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24. uzskata, ka Euratom līgums, neraugoties uz tā nepilnībām, joprojām ir neaizstājams 
juridiskais pamats gan tām dalībvalstīm, kuras vēlas attīstīt savu kodolenerģētikas nozari, 
gan tām dalībvalstīm, kuras vēlas, lai to rīcībā būtu juridisks arsenāls gan pašu valstu, gan 
to iedzīvotāju, gan vides aizsardzībai;

25. norāda, ka Euratom līguma noteikumi pašlaik ir ļoti aktuāli, jo tie kopā ar Lisabonas 
stratēģiju risina rūpniecības jautājumus un enerģētikas jautājumus, jo īpaši energoapgādes 
ziņā, laikā, kad Eiropas Savienība cenšas noteikt Eiropas enerģijas veidus, kuru ražošanā 
rastos mazāk oglekļa, kuri būtu konkurētspējīgāki un pēc iespējas „vietēji”;

26. uzskata, ka tad, ja šāda pamata nebūtu, kodolenerģētikas politika Eiropā atgrieztos valstu 
kompetencē un notiktu Kopienas acquis regress, un šī iemesla dēļ visām 27 dalībvalstīm 
rastos bīstama juridiskā nenoteiktība;

27. tomēr uzskata, ka turpmākajos gados Euratom līgumā ir jāizdara daži pielāgojumi;

28. aicina atjaunināt Euratom līgumā iekļautās lēmumu pieņemšanas procedūras, lai Eiropas 
Parlaments varētu cieši iesaistīties normatīvajā darbā kodolenerģētikas jomā;

29. uzskata, ka šos grozījumus var veikt, izmantojot Euratom līguma 203. pantu, nemainot 
minētā līguma vispārējo struktūru; aicina Padomi apsvērt šo iespēju;

30. norāda, ka saistībā ar to, ka ir jāpieņem Eiropas enerģētikas politika, un saistībā ar 
spēkstaciju mūža ilguma pagarināšanu ir steidzami Kopienas līmenī jāpieņem stingri 
noteikumi kodoldrošības, radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas un kodoliekārtu 
demontāžas jomā;

31. pieprasa, lai Komisija un Padome steidzami izskata šo jautājumu un lai ar to strādā ciešā 
sadarbībā ar Eiropas Parlamentu;

32. aicina izstrādāt Eiropas mēroga izglītības un apmācības programmas kodolenerģētikas 
jomā un nodrošināt finansējumu ambiciozām pētniecības programmām, kas ļautu risināt 
problēmas starojumaizsardzības un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas jomā un 
nodrošināt atbilstošu prasmju un cilvēkresursu saglabāšanu;

33. viennozīmīgi mudina Komisiju, kā to paredz Euratom līgums, regulāri izstrādāt KPG, 
kuras būtu patiesi progresīvas kodolenerģētikas investīciju jomā un kurās būtu ņemti vērā 
arī mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas;

34. atzinīgi vērtē Padomes iniciatīvu izveidot tās pagaidu versijā ES kodolenerģijas drošuma 
un drošības augsta līmeņa darba grupu, kas ieteikta pašreizējā KPG projektā, ar ko 
Komisija iepazīstināja 2007. gada 10. janvārī; vispārēji vēlas, lai ieteikumi, kas iekļauti 
šajā programmas projektā, tiktu konkrēti īstenoti – jo īpaši tāpēc, lai tiktu pildīta 
Komisijas paustā vēlme nodrošināt labāku Euratom aizdevumu pieejamību dalībvalstīm, 
kuras vēlas veikt investīcijas kodoliekārtās;



PR\652544LV.doc 9/13 PE 384.503v02-00

Ārējais tulkojums LV

35. aicina aktivizēt Euratom apgādes aģentūras lomu un pilnībā izmantot paplašinātās 
pilnvaras, kas tai piešķirtas ar Euratom līgumu; uzskata, ka šī loma mazāk jāvērtē no 
urāna trūkuma viedokļa, bet vairāk no konkurētspējas un apgādes drošības viedokļa; 
uzskata, ka Euratom līguma noteikumi tai sniedz līdzekļus, lai tā varētu kļūt par patiesu 
enerģijas novērošanas centru kodolenerģētikas nozarē, un mudina šajā virzienā vērst 
pašreizējās pārdomas par Euratom apgādes aģentūras statusa pilnveidošanu;

36. aicina turpināt ciešo starptautisko sadarbību, kurai Euratom līgums ir spējis sniegt 
nepieciešamo pamatu, un aicina pastāvīgi pastiprināt saiknes, kas izveidotas ar IAEA, lai 
novērstu šīs organizācijas un Eiropas Atomenerģijas kopienas attiecīgo darbību 
dubultošanos, un nodrošināt visaugstāko aizsardzības līmeni starojumaizsardzības, 
kodoldrošības un kodolieroču neizplatīšanas jomā;

° °
°

37. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

.

Pēc Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma (turpmāk tekstā ― Līgums) 
piemērošanas piecdesmit gadiem un laikā, kad notiek pārdomas par Eiropas enerģētikas 
politikas noteikšanu, referenta uzdevums ir pārbaudīt, vai Līgums šodien joprojām atbilst 
elektroenerģētikas situācijai Eiropas Savienībā un vai tas sniedz instrumentus, kas vajadzīgi, 
lai risinātu nākotnes enerģētikas uzdevumus.

Sākumā šķiet, ka Euratom juridiskais pamats ir novecojis formas ziņā, jo tā institucionālā 
struktūra nav sekojusi Eiropas Savienības attīstībai. Būdams sākotnēji iecerēts kā 
„funkcionālās integrācijas” instruments, tas var zināmā mērā šķist arī novecojis pēc būtības, 
jo daži no tā noteikumiem ir nogrimuši aizmirstībā vai netiek piemēroti atbilstoši Līguma 
sākotnējām iecerēm. 

Tomēr referents uzskata, ka Līguma trūkumi nedrīkst likt aizmirst, ka daži tā noteikumi nekad 
nav bijuši tik svarīgi kā tagad un ka tie ir kalpojuši par pamatu bagātīgam skaitam atvasināto 
tiesību aktu pieņemšanai. Šis Līgums ne vien veicina kodolenerģētikas attīstību, bet nosaka 
saistošu tiesisko regulējumu kodolenerģētikas nozares darbībai. Tāpēc šajā ziņojumā tiks 
noskaidrots, kādā ziņā Līgums joprojām ir atbilstošs juridiskais pamats, lai pastiprinātu 
tiesisko regulējumu jomās, kas joprojām nav apgūtas – kopīgu drošības normu pieņemšana un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana –, un vai tas spēj veicināt Eiropas saimniecisko 
konkurētspēju, tās enerģētisko neatkarību un tās energoapgādes drošību. 

I – Līgums ir pārbaudīts un līdzsvarots juridiskais pamats konkurētspējīgas 
kodolenerģētikas nozares attīstībai:

• iniciatīvu un ambiciozu projektu īstenošanas 50 gadi pierāda šī Līguma līdzsvarotību 
un efektivitāti.

- Līgums ir ļāvis panākt, ka kodolenerģija ir kļuvusi par Eiropas enerģijas veidu klāsta svarīgu 
sastāvdaļu, turklāt ir atzīts, ka tā ļauj novērst apmēram 312 Mt CO2 emisiju gadā (7 % no 
kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām Eiropas Savienībā). 

2005. gadā ar kodolenerģiju saražojot vairāk nekā 920 TWh elektroenerģijas, ES nodrošina 
1/3 pasaules kodolelektroenerģijas jaudas, ko kopumā lēš 2470 TWh apmērā. Kopienā vidēji 
32 % elektroenerģijas iegūst, izmantojot kodolenerģiju, un šis vidējais lielums aptver ļoti 
atšķirīgas situācijas: 15 dalībvalstīs ir kodolspēkstacijas, kas dažām no šīm valstīm ir 
galvenais elektroenerģijas avots. Eiropas rūpniecība aptver visu kodoldegvielas ciklu un ir 
izstrādājusi pati savas tehnoloģijas (kodoldegvielas bagātināšana, reaktoru projektēšana, 
izlietotās kodoldegvielas apstrāde un pārstrāde). Pēc referenta domām tas ir svarīgs Eiropas 
kodolenerģijas nozares aspekts, jo īpaši ņemot vērā pašreizējās starptautiskās diskusijas par 
„daudzpusējām pieejām ciklam”.
- Runājot par pētniecību, sešu Euratom pētniecības un attīstības pamatprogrammu stimulējošā 
iedarbība ir ļāvusi saglabāt Eiropas pētniecības vadošo lomu pasaulē, jo īpaši kontrolētas 
kodolsintēzes jomā.
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• Daudzi Līguma noteikumi liecina par tā dzīvotspēju un spēju pielāgoties. 

- Rūpes par veselības aizsardzību ir kļuvušas par prioritāti:

Līgums paredz, ka Eiropas Atomenerģijas kopiena „ievieš vienotus drošības standartus 
darbinieku un visas sabiedrības veselības aizsardzībai, kā arī raugās, lai tos piemērotu”. Šī 
nodaļa ir kalpojusi par pamatu lielam skaitam atvasināto tiesību aktu, kas veido dalībvalstu 
nacionālo tiesisko regulējumu starojumaizsardzības jomā: kopīgu „pamatstandartu” 
pieņemšana, radioaktīvā piesārņojuma maksimāli pieļaujamo līmeņu noteikšana pārtikas 
produktiem, informācijas apmaiņas kārtība un c situācijas, radioaktivitātes kontrole vidē un 
kodoliekārtu radioaktīvo atkritumu kontrole, civilās aviācijas apkalpju aizsardzība. 

- Kodolmateriālu drošības kontrole papildina darbības, ko veic Starptautiskā 
Atomenerģijas aģentūra (IAEA):  

Līguma VII nodaļa nosaka ļoti pilnīgu sistēmu drošības pasākumiem, kas paredzēti, lai 
nodrošinātu, ka rūdas un īpašus skaldāmos materiālus izmanto tikai nolūkos, ko deklarējuši šo 
materiālu lietotāji. 

Šie drošības pasākumi, kuru pamatā ir deklarēšanas sistēma par lietotāju rīcībā esošo 
materiālu atbilstību, papildina „garantiju” („Safeguards”) režīmu, ko IAEA piemēro saskaņā 
ar trīspusējiem nolīgumiem, kuri noslēgti ar dalībvalstīm un Eiropas Atomenerģijas kopienu. 
Saistībā ar kodolieroču neizplatīšanas režīma pastiprināšanu, 1998. gadā noslēdzot 
papildprotokolus pie šiem garantiju nolīgumiem, Eiropas Atomenerģijas kopiena IAEA 
regulāri iesniedz pārskatus par kodolmateriāliem, kas ir dalībvalstu rīcībā. Referents uzskata, 
ka abas šīs sistēmas ir pierādījušas to, ka tās viena otru papildina un ka tad, ja tās ir 
jāpilnveido, praktiski pilnveidojumi jāveic attiecībā uz pārbaužu metožu savstarpīgumu un 
apsekojumu kārtību, lai novērstu jebkādu dubultošanos. 

- Intensīva ārpolitika, kas pragmatiskā veidā ir novērsusi Euratom līguma 
trūkumus:

Euratom saskaņā ar savu kompetenci ir attīstījusi starptautisko nolīgumu izvērstu tīklu:

- ar starptautiskajām organizācijām: Euratom ir pievienojusies lielākai daļai konvenciju, kas 
pieņemtas IAEA paspārnē. Šī papildināmība izpaužas ar to, ka IAEA izstrādātie ieteikumi, 
līgumi un nolīgumi atbilst attiecīgajām Euratom politiskajām nostādnēm, un Euratom 
novērotāja statuss IAEA ir ļāvis izveidot aktīvas partnerības plaukstošas attiecības;

- divpusējā veidā: vēsturiski Euratom attiecībās galveno uzmanību veltīja nolīgumiem ar tās 
trīs galvenajiem kodolmateriālu un kodoltehnoloģiju piegādātājiem – Kanādu, Austrāliju un 
Amerikas Savienotajām Valstīm –, ar kuriem noslēgtos nolīgumus vēlāk paplašināja, tajos 
iekļaujot kodoldrošības un kodolpētniecības jomu. Šie nolīgumi šodien vairāk ir savstarpējas 
sadarbības nolīgumi (ar Japānu, Argentīnu, Kazahstānu, Ukrainu) tādās jomās kā 
kodoldrošība, kodolmateriālu kontrole, kodolmateriālu nelikumīgas tirdzniecības apkarošana 
un kontrolēta kodolsintēze (ITER juridiskā struktūra). Pateicoties nodaļai par ārlietām, 
Euratom ir bijusi arī aktīvāka loma saistībā ar ES vairākkārtēju paplašināšanos (PHARE 
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programma). Referents uzskata, ka tā ir viena no svarīgākajām Euratom juridiskā pamata 
sastāvdaļām, kas ar savu dzīvotspēju apliecina Līguma pašreizējo lielo nozīmi.      

II – Tomēr nepietiekama juridiskā pielāgošana un dažādi trūkumi ir Euratom 
acīmredzamo vājo vietu avots. 

- Demokrātijas deficīts: 
Institucionālā līdzsvara trūkums ir jālabo par labu Eiropas Parlamentam, un tam ir jāatzīst 
koplēmuma tiesības jautājumos, kas ir Līguma darbības jomā. Referents uzsver Eiropas 
Parlamenta ieguldījuma vērā ņemamo nozīmi. Pat ja ar EP tikai apspriežas, tomēr tā 
iesaistīšanās debatēs vairākkārt ir izrādījusies izšķiroša gan bloķēšanas situācijās Euratom 
7. pamatprogrammas pieņemšanas laikā, gan sarunās par pārvadājumu direktīvu, gan izdarot 
grozījumus Kodolsadarbības instrumentam.

- drošības standartu pieņemšana ES, radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un 
ilgtermiņa saistību finansējuma nodrošināšana:

2003. gadā tika iesniegts normatīvais priekšlikums, lai definētu organizatoriskos principus, 
kas ļautu panākt atbilstīgu drošības pārvaldību un mobilizētu pietiekamus finanšu līdzekļus 
iekārtu izmantošanas un demontāžas laikā. Vienprātības trūkuma dēļ Padome 2004. gadā 
uzsāka konverģences procesu rīcības plānam no 2004. līdz 2006. gadam, un tā pamatā bija ad 
hoc darba grupa kodoldrošības jautājumos (WPNS).
Referents atzīmē, ka šīs darba grupas rekomendācijas atbilst ieteikumiem, kas ietverti KPG 
projektā, par kuru paziņoja 2007. gada 10. janvārī, un uzskata, ka ir jāatbalsta vismaz doma 
par augsta līmeņa grupas izveidi kodoldrošības jautājumos. Lai šajās jomās varētu pieņemt 
tiesību aktus, nav jāveic Līguma būtiska pārskatīšana, jo tā 203. pants sniedz pietiekamu 
juridisko pamatu jaunu tiesību aktu pieņemšanai.  

III - EURATOM līgumam ir jāļauj risināt nākotnes enerģētikas problēmas

Pat ja instrumenti, kam bija jānodrošina kodolenerģētikas attīstība, nav darbojušies, kā to bija 
iecerējuši Līguma dibinātāji, referents uzskata, ka Līgumu par to nevar vainot un ka turpmāk 
ir pilnībā jāizmanto pastāvošie noteikumi:

- Kodolenerģētikas paraugprogrammas (KPG): 
Eiropas Komisija 1966., 1972., 1984., 1990. un 1997. gadā izstrādāja vairākas KPG. 
Referents pauž nožēlu par to, ka ir zudis KPG gribas izpausmes un programmatiskais raksturs 
un ka šai programmai nav bijusi tai paredzētā loma. 
Referents atzīmē, ka arī pēdējais KPG projekts neiezīmē perspektīvu, ka kodolenerģētikas 
rūpnieciskās jaudas varētu tikt pielāgotas Kopienas enerģētikas politikai vai ka tiktu veikti 
ieguldījumi, kas pētniecības un attīstības struktūrām vajadzīgi tādās jomās kā kodoldrošība un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana. Ja nepieciešams, referents ierosina, ka šim 
perspektīvajam vērtējumam vajadzētu paredzēt arī instrumentus, kas vajadzīgi tā īstenošanai 
(piemēram, ar Euratom aizdevumu palīdzību).

- Apgādes aģentūras pilnvaras ir jāaktivizē, ņemot vērā tirgus liberalizāciju: 
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Euratom uzdevums ir rūpēties par to, lai rūdu un kodoldegvielu piegādes visiem lietotājiem 
Kopienā ir regulāras un taisnīgas (Euratom ekskluzīvas tiesības slēgt līgumus par 
kodolmateriālu piegādi, tiesības uz priekšroku rūdām un skaldāmajiem materiāliem, kas ražoti 
dalībvalstu teritorijā, apgādes aģentūras izveide uz komerciāliem nosacījumiem). 

Faktiski aģentūras pilnvaras ir samazinātas attiecībā uz tās ekskluzīvajām tiesībām slēgt 
līgumus, un dažas valstis ir ieviesušas vienkāršotas procedūras attiecībām ar aģentūru, tā ka 
tai šodien ir atstāta tikai sekretariāta loma. Aģentūras loma ir jāaktivizē, lai panāktu 
energoapgādes drošību. 

Tāpat kā vairākām citām Līguma nodaļām, tās attīstība ir padarīta iespējama īpašā veidā, jo 
tai ir pašai savs pārskatīšanas mehānisms. Referents uzskata, ka pastāv iespēja aģentūru 
padarīt par patiesu Kodolenerģētikas novērošanas centru – kā Komisija ierosina attiecībā uz 
Eiropas enerģētikas politiku.  

Secinājumi par institucionālajām debatēm un par Līguma nākotni:

Visu šo iemeslu dēļ referents uzskata, ka:
Ø Līgums ir jākonsolidē galvenokārt tāpēc, ka tas ir pierādījis savu efektivitāti, un tāpēc, 

ka dažādajos Eiropas enerģētikas scenārijos ir jāņem vērā kodolenerģētikas 
ieguldījums energoapgādes drošībā un cīņā pret klimata pārmaiņām;

Ø Euratom institucionālajā struktūrā Eiropas Parlamentam ir jānodrošina viena no 
galvenajām vietām sarunās;

Ø Līguma īstenošanā ir steidzami jāaptver jaunas darbības jomas, un pamati šādiem 
pasākumiem Līgumā jau ir iekļauti;

Ø Līgumam ir jānodrošina apstākļi, kas vajadzīgi pētniecības un attīstības finansēšanai 
tādās jomās kā kodoldrošība, radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un nākotnes 
reaktoru tehnoloģijas, un jāizstrādā izglītības un apmācības programmas, kas ir ķīla 
kodolenerģētikas vietai starp enerģijas veidiem;

Ø Līgumam ir jāsekmē koordinētas un stimulējošas ieguldījumu politikas izstrāde: tas 
tiešām paredz piemērotus instrumentus, lai veiktu tirgus novērošanu un sniegtu 
ieteikumus to nosacījumu saglabāšanai, kas vajadzīgi ES enerģētikas politikas 
īstenošanai.
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