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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Paskelbtame direktyvos projekte teigiama, kad pasiūlymo tikslas – užtikrinti, palaikyti, nuolat 
gerinti branduolinę saugą Bendrijoje ir padidinti reguliavimo institucijų vaidmenį. Tačiau 
pasiūlyme nesiekiama nustatyti naujų įgaliojimų, kurie leistų pasiekti šį tikslą, todėl jame 
nebus numatytas aukštesnis saugos lygis.

Komisijos pasiūlymas yra trečiasis per dešimtmetį bandymas nustatyti naujas branduolinės 
saugos taisykles. Pirmąjį kartą, 2002 m. lapkričio mėn., pasiūlyme buvo teigiama:

Siekiant Bendrijos tikslų radiacinės saugos srityje (...), labai svarbu pirmiausia apibrėžti 
pagrindinius branduolinių įrenginių saugos įsipareigojimus ir bendruosius principus (...).
Vėliau taip pat bus nustatyti bendri standartai ir kontrolės priemonės, siekiant užtikrinti 
aukšto lygio saugą (...).

Tačiau tai, kas 2002 m. atrodė labai svarbu, dabar atrodo nereikšminga. 2003 m. peržiūrėjus 
pasiūlymą reikalavimas nustatyti pagrindinius įsipareigojimus ir bendruosius standartus buvo 
panaikintas ir pakeistas Bendrijos priemonėmis, padėsiančioms užtikrinti bendrų branduolinės 
saugos principų laikymąsi, įskaitant visų pirma Bendrijos tikrinimo sistemą.  

Tačiau paskutiniame pasiūlyme dėl direktyvos šios priemonės nebėra, taigi Bendrijos 
tikrinimas nenumatytas. Taikant direktyvą tik bus siekiama užtikrinti, kad būtų vykdomi 
Tarptautinės atominės energijos agentūros Branduolinio saugumo konvencijos (BSK) 
reikalavimai. Tam tereikia paskelbti metinę padėties branduoliniame sektoriuje ataskaitą, 
numatant galimybę kitoms konvencijos susitariančiosioms šalims atlikti kolegialų vertinimą.
Visos valstybės narės, kuriose veikia branduolinės jėgainės, jau yra Konvencijos 
susitariančiosios šalys. Komisija konkrečiais pavyzdžiais neparodo, kaip ES valstybės narės 
pažeidžia konvenciją.

Dabartinis projektas labiausiai kritikuojamas dėl to, kad teisės aktas siūlomas tiesiog dėl 
teisėkūros ir kad jame nebus įtvirtinti jokie papildomi saugos reikalavimai. Tokią nuomonę 
išdėstė netgi Komisijos poveikio vertinimo valdyba, kuri dukart pareiškė susirūpinimą dėl 
nepakankamos šios direktyvos pridėtinės vertės.

Susirūpinimas dėl ES branduolinės saugos standartų ir praktinės veiklos šioje srityje yra tikras 
ir pagrįstas. Artėjant numatytai branduolinių įrenginių eksploatavimo laiko pabaigai 
pastebima šių įrenginių saugos ribų mažėjimo tendencija. Pažymima, kad daugelio dabar ES 
veikiančių elektrinių numatytas eksploatavimo laikas baigsis iki 2030 m.1 Dėl to tikrai 
reikalingos priemonės, kurios galėtų padėti sumažinti branduolinę riziką.

Direktyvos projekte nereikia nustatyti, kad būtų taikomas galiojančios tarptautinės 
konvencijos abejotinos vertės laikymosi mechanizmas, o reikia pasiūlyti priemonę, skirtą 
priimti ir įgyvendinti bendriesiems saugos standartams, kuriems užtikrinti reikalinga 

                                               
1 Europos Komisija, 2008 m.; Komisijos tarnybų darbo dokumentas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Tarybos 
direktyvos (Euratomas), kuria nustatoma Bendrijos branduolinės saugos sistema. Poveikio vertinimas, SEC 
(2008) 2892, 2008 m. sausio 26 d.
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moderniausios arba geriausios turimos technologijos, patirtis ir visų ES veikiančių 
branduolinių įrenginių reglamentavimo režimai. Tik tuomet ES piliečiai galės būti tikri, kad 
mažinant branduolinių avarijų riziką padaryta viskas, kas įmanoma. Neįvykdžius šių sąlygų 
direktyva neturėtų būti priimta.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Siekiant 1 straipsnio 1 dalyje 
įvardytų Bendrijos tikslų, susijusių su 
branduoline sauga, šioje pagrindų 
direktyvoje kaip pirmąjį etapą svarbu 
apibrėžti pagrindinius įpareigojimus ir 
bendrus branduolinių įrenginių saugos 
principus. Vėlesniame etape juos turėtų 
papildyti bendrų standartų ir kontrolės 
priemonių, kuriuos turi parengti Vakarų 
Europos branduolinės energetikos 
reguliavimo institucijų asociacija 
(WENRA) glaudžiai bendradarbiaudama 
su Europos branduolinės saugos ir atliekų 
tvarkymo aukšto lygio grupe
ir konsultuodamasi su Europos 
Parlamentu, patvirtinimas, siekiant 
užtikrinti aukščiausią saugos lygį, kuriam 
esant būtų atsižvelgiama į naujausius 
technologijos pokyčius ir kuris gali būti 
apibrėžiamas kaip moderniausias.

Pagrindimas

Siekiant aukščiausio branduolinių įrenginių saugos lygio, šioje pagrindų direktyvoje siekiama 
nustatyti pagrindinius įpareigojimus ir bendrus principus, kuriais remiantis peržiūrėjus šią 
direktyvą per dvejus metus nuo jos įsigaliojimo bus priimti bendri saugos standartai. 
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, 
palaikyti ir nuolat gerinti branduolinę 
saugą Bendrijoje ir padidinti nacionalinių 
reguliavimo institucijų vaidmenį.

1. Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, 
palaikyti ir nuolat gerinti branduolinę 
saugą Bendrijoje ir padidinti nacionalinių 
reguliavimo institucijų vaidmenį nustatant 
pagrindinius įpareigojimus ir bendrus 
principus, užtikrinančius aukštą 
branduolinių įrenginių saugos lygį, ir 
sukuriant būtiną bendrų saugos standartų 
priėmimo sistemą.

Pagrindimas

Siekiant aukščiausio branduolinių įrenginių saugos lygio, šioje pagrindų direktyvoje siekiama 
nustatyti pagrindinius įpareigojimus ir bendrus principus, kuriais remiantis peržiūrėjus šią 
direktyvą per dvejus metus nuo jos įsigaliojimo bus priimti bendri saugos standartai. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ji taikoma branduolinių įrenginių, kurių 
saugą būtina užtikrinti pagal atitinkamos 
valstybės narės teisinę ir reguliavimo 
sistemą, projektavimui, aikštelių 
parinkimui, statybai, techninei priežiūrai, 
eksploatavimui ir eksploatavimo 
nutraukimui.

2. Ji taikoma branduolinių įrenginių, kurių 
saugą būtina užtikrinti pagal atitinkamos 
valstybės narės teisinę ir reguliavimo 
sistemą, ES teisę ir Branduolinio 
saugumo konvenciją, projektavimui, 
aikštelių parinkimui, statybai, techninei 
priežiūrai, eksploatavimui ir eksploatavimo 
nutraukimui.

Pagrindimas

Sauga gali būti veiksmingai užtikrinta taikant suderintas privalomas priemones ir saugos 
standartus.

Pakeitimas 4
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagrindinė atsakomybė už branduolinių 
įrenginių saugą tenka licencijos turėtojui, 
kurį kontroliuoja reguliavimo institucija. 
Sprendimą dėl saugos ir kontrolės 
priemonių, kurias būtina įgyvendinti 
branduoliniame įrenginyje, priima tik
reguliavimo institucija, o jas taiko 
licencijos turėtojas.

1. Pagrindinė atsakomybė už branduolinių 
įrenginių saugą tenka licencijos turėtojui, 
kurį kontroliuoja reguliavimo institucija. 
Sprendimą dėl saugos ir kontrolės 
priemonių, kurias būtina įgyvendinti 
branduoliniame įrenginyje, remdamasi ES 
ir tarptautiniais standartais ir geriausia 
turima technologija priima reguliavimo 
institucija, o jas taiko licencijos turėtojas.

Pagrindimas

Sauga gali būti veiksmingai užtikrinta taikant suderintas privalomas priemones ir saugos 
standartus, o kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti taikoma geriausia turima technologija.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės sukuria ir taiko teisinę 
bei reguliavimo sistemą, reglamentuojančią 
branduolinių įrenginių saugą. Šią sistemą 
sudaro nacionaliniai saugos reikalavimai, 
branduolinių įrenginių licencijavimo ir 
kontrolės sistema, draudimas juos 
eksploatuoti neturint licencijos, taip pat 
reguliavimo kontrolės sistema, įskaitant 
būtinas atitikties reikalavimams 
užtikrinimo priemones.

2. Valstybės narės sukuria ir taiko teisinę 
bei reguliavimo sistemą, paremtą ES ir 
tarptautine pažangiausia patirtimi ir
reglamentuojančią branduolinių įrenginių 
saugą. Šią sistemą sudaro nacionaliniai 
saugos reikalavimai, branduolinių įrenginių 
licencijavimo ir kontrolės sistema, 
draudimas juos eksploatuoti neturint 
licencijos, taip pat reguliavimo kontrolės 
sistema, įskaitant būtinas atitikties 
reikalavimams užtikrinimo priemones.

Pagrindimas

Norint užtikrinti tikrą saugą visoje Europoje, reikia suderinti reikalavimus ir priemones, 
užtikrinančias jų laikymąsi, ir kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti taikoma pažangiausia 
patirtis.

Pakeitimas 6
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliavimo institucija būtų iš tikrųjų 
nepriklausoma nuo visų organizacijų, kurių 
užduotis – remti ir eksploatuoti 
branduolinius įrenginius arba pagrįsti jų 
naudą visuomenei, ir kad jai nebūtų 
daroma jokios įtakos, kuri galėtų paveikti 
saugą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliavimo institucija būtų iš tikrųjų 
nepriklausoma nuo visų organizacijų, kurių 
užduotis – remti, projektuoti, statyti,
eksploatuoti branduolinius įrenginius arba 
pagrįsti jų naudą visuomenei arba sodrinti 
kurą, saugoti arba perdirbti panaudotą 
kurą, ir kad jai nebūtų daroma jokios 
įtakos, kuri galėtų paveikti saugą.

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintos visos sąlygos nepriklausomam sprendimui.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekiant nuolat tobulinti reguliavimo 
infrastruktūrą, bent kas dešimt metų
atliekamas tarptautinis kolegialus 
reguliavimo institucijos ir nacionalinės 
reguliavimo sistemos vertinimas.

5. Siekiant nuolat tobulinti reguliavimo 
infrastruktūrą, bent kas penkis metus
atliekamas tarptautinis kolegialus 
reguliavimo institucijos ir nacionalinės 
reguliavimo sistemos vertinimas.

Pagrindimas

Branduolinė technologija vystosi greitai ir 10 metų yra per ilgas laikotarpis siekiant užtikrinti 
branduolinę saugą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos visų pirma užtikrina, kad aukštam Jos visų pirma užtikrina, kad aukštam 
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branduolinių įrenginių saugos lygiui 
garantuoti būtų įgyvendinami TATENA 
saugos pagrinduose nustatyti taikytini 
principai, įskaitant inter alia veiksmingas 
apsaugos nuo galimų radiacijos pavojų, 
avarijų prevencijos, jų likvidavimo, 
dėvėjimosi valdymo, ilgalaikio visų gautų 
radioaktyviųjų medžiagų tvarkymo ir
kaimyninių valstybių gyventojų bei 
valdžios institucijų informavimo 
priemones.

branduolinių įrenginių saugos lygiui 
garantuoti būtų įgyvendinami TATENA 
saugos pagrinduose nustatyti taikytini 
principai, įskaitant, inter alia, veiksmingas 
apsaugos nuo galimų radiacijos pavojų, 
avarijų prevencijos, jų likvidavimo, 
dėvėjimosi valdymo, ilgalaikio visų gautų 
radioaktyviųjų medžiagų tvarkymo ir 
kaimyninių bei kitų valstybių, kurioms 
gali kilti pavojus, gyventojų bei valdžios 
institucijų informavimo priemones.

Pagrindimas

Valstybėms, kurios yra radioaktyvaus debesies arba vandens srovės, susiformavusios dėl 
technologinės rizikos, plitimo lauke, gali kilti didesnis pavijus (priklausomai nuo 
meteorologinių sąlygų) nei kaimyninėms šalims.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naujų branduolinių reaktorių saugai 
užtikrinti valstybės narės, vadovaudamosi 
nuolatinio saugos gerinimo principu ir 
glaudžiai bendradarbiaudamos su Europos 
branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo 
aukšto lygio grupe, siekia parengti 
papildomus saugos reikalavimus, pagrįstus 
Vakarų Europos branduolinės energetikos 
reguliavimo institucijų asociacijos 
(WENRA) nustatytais saugos lygiais.

2. Veikiančių, naujų branduolinių 
reaktorių ir reaktorių, kurių veikimas 
buvo pratęstas, saugai užtikrinti valstybės 
narės, vadovaudamosi nuolatinio saugos 
gerinimo principu ir glaudžiai 
bendradarbiaudamos su Europos 
branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo 
aukšto lygio grupe, siekia parengti 
papildomus saugos reikalavimus, pagrįstus 
Vakarų Europos branduolinės energetikos 
reguliavimo institucijų asociacijos 
(WENRA) nustatytais saugos lygiais.

Pagrindimas

Saugos priemonės turėtų būti privalomos ne tik naujoms branduolinėms elektrinėms, bet visų 
pirma egzistuojančioms elektrinėms ir elektrinėms, kurių veikimas buvo pratęstas, nes jose 
paprastai naudojama senesnė technologija.

Pakeitimas 10
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Licencijų turėtojai skiria pakankamai 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių savo 
įsipareigojimams vykdyti.

3. Licencijų turėtojai skiria pakankamai 
finansinių, techninių ir žmogiškųjų išteklių 
savo įsipareigojimams vykdyti.

Pagrindimas

Techniniai ištekliai svarbūs veiksmingam branduolinės saugos užtikrinimui.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei branduoliniame įrenginyje padaromi 
sunkūs arba pakartotiniai saugos taisyklių 
pažeidimai, reguliavimo institucija turi 
įgaliojimus panaikinti veiklos licenciją.

2. Jei branduoliniame įrenginyje padaromi 
sunkūs (kaip apibrėžta TATENA 
taisyklėse) arba daugiau nei trys
pakartotiniai saugos taisyklių pažeidimai, 
reguliavimo institucija turi įgaliojimus 
panaikinti veiklos licenciją.

Pagrindimas

Siekiant iš tikrųjų užtikrinti saugą, turi būti nustatytos aiškios taisyklės.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės atskirai ir 
bendradarbiaudamos tarptautiniu lygmeniu 
suteikia tinkamas švietimo ir mokymo 
galimybes, kad būtų galima vykdyti tęstinį 
teorinį bei praktinį mokymą branduolinės 
saugos srityje.

Valstybės narės atskirai ir 
bendradarbiaudamos tarptautiniu lygmeniu 
suteikia tinkamas švietimo ir mokymo 
galimybes, kad būtų galima vykdyti tęstinį 
teorinį bei praktinį mokymą taikant 
pažangiausią praktiką branduolinės 
saugos srityje, ir padaro jas privalomas 
licencijų turėtojams.
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Pagrindimas

Turėtų būti nustatytos priemonės, kad būtų išvengta žmogaus klaidų.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės Komisijai teikia šios 
direktyvos įgyvendinimo ataskaitą ne 
vėliau kaip [praėjus trejiems metams nuo 
jos įsigaliojimo], o po to kas trejus metus.
Remdamasi pirmąja ataskaita, Komisija 
Tarybai teikia įgyvendinant šią direktyvą 
padarytos pažangos ataskaitą ir, jei reikia, 
teisės aktų pasiūlymus.

Valstybės narės Komisijai teikia ataskaitą 
apie priemones, kurių buvo imtasi 
siekiant įvykdyti įpareigojimus pagal šią 
direktyvą ir apie saugos padėtį jų 
teritorijoje esančiuose branduoliniuose 
įrenginiuose praėjus metams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo, o po to kiekvienais
metais. 

Kas dvejus metus Komisija, remdamasi 
ataskaitomis, kurias pateikė valstybės 
narės, turi pateikti Europos Parlamentui 
ir Tarybai ataskaitą apie šios direktyvos 
taikymą ir apie su branduoline sauga 
susijusią padėtį Bendrijoje. 

Pagrindimas

Siekiant aukščiausio branduolinių įrenginių saugos lygio, šioje pagrindų direktyvoje siekiama 
nustatyti pagrindinius įpareigojimus ir bendrus principus, kuriais remiantis peržiūrėjus šią 
direktyvą per dvejus metus nuo jos įsigaliojimo bus priimti bendri saugos standartai. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
[per dvejus metus nuo 13 straipsnyje 
nurodytos datos], įgyvendina šią direktyvą. 
Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
nuostatų tekstą ir tų nuostatų bei šios 
direktyvos atitikties lentelę.

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
[per 18 mėnesių nuo 13 straipsnyje 
nurodytos datos], įgyvendina šią direktyvą. 
Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
nuostatų tekstą ir tų nuostatų bei šios 
direktyvos atitikties lentelę.
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Pagrindimas

Du metai, skirti perkėlimui į nacionalinę teisę, ir tik vieni metai pasiektos pažangos ataskaitos 
parengimui yra nesubalansuotas tvarkaraštis, nes nėra pakankamai laiko įvertinti pažangą, 
pasiektą įgyvendinant šią direktyvą.
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