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ĪSS PAMATOJUMS

Publicētais direktīvas priekšlikums nosaka, ka tās mērķis ir: ,,panākt, nodrošināt un 
nepārtraukti uzlabot kodoldrošību Kopienā un palielināt reglamentējošo iestāžu nozīmi”. 
Tomēr priekšlikums neparedz ieviest pilnvaras, kas varētu nodrošināt šā mērķa izpildi, un tam 
nebūs papildu drošības vērtības.

Komisijas priekšlikums ir trešais mēģinājums desmit gadu laikā ieviest jaunus noteikumus par 
kodoldrošību. Pirmajā priekšlikumā 2002. gada novembrī teikts:

,,Lai īstenotu Kopienas mērķus attiecībā uz aizsardzību pret radioaktivitāti (...), ir būtiski kā 
pirmo posmu noteikt pamatsaistības un vispārējos principus kodoliekārtu drošībai (...). 
Vēlākā posmā to papildinās ar kopēju standartu un kontroles mehānismu ieviešanu, lai 
nodrošinātu augstu drošības līmeni (...)”.

Tomēr, kas bija svarīgi 2002. gadā, pašlaik šķiet nesvarīgi. Pārskatot noteikumus 2003. gadā, 
prasību ieviest pamatsaistības un kopējus standartus izsvītroja un aizstāja ar Kopienas 
mehānismiem, lai nodrošinātu kopēju kodoldrošības principu ievērošanu, jo īpaši iekļaujot 
Kopienas pārbaudes shēmu.

Taču jaunākajā direktīvas priekšlikumā šis mehānisms nav iekļauts un nebūs Kopienas 
veiktas pārbaudes. Tā vietā direktīvas priekšlikums tikai īstenos Starptautiskās 
atomenerģētikas aģentūras Konvencijas par kodoldrošību (CNS) prasības. Tā prasa publicēt 
gada ziņojumu par situāciju kodolenerģijas nozarē un nosaka citām Konvencijas 
līgumslēdzējām pusēm veikt ziņojuma salīdzinošo vērtējumu. Visas dalībvalstis, kurās 
darbojas atomelektrostacijas, jau ir Konvencijas līgumslēdzējas puses. Komisija nesniedz 
nevienu piemēru par to, kad ES dalībvalsts nav izpildījusi Konvencijas prasības.

Pašreizējais priekšlikums tiek kritizēts par to, ka tas ierosina tiesību aktu tikai tiesību akta 
ierosināšanas dēļ un ka tas nesniegs papildu drošības prasības. Šo viedokli izteica Komisijas 
Ietekmes novērtējuma padome, kura divas reizes pauda bažas par to, ka šai direktīvai trūkst 
pievienotās vērtības.

Pastāv reālas un pamatotas šaubas par ES izmantotajiem kodoldrošības standartiem un 
paraugpraksēm. Vispārēja tendence ir kodoliekārtu drošības līmeņa samazināšanās, tuvojoties 
šo iekārtu ekspluatācijas beigu termiņam.  Kā norādīts:, ,,lielam skaitam pašreiz ES 
darbojošos atomelektrostaciju sākotnēji paredzētais ekspluatācijas termiņš beigsies pirms 
2030. gada .”1Tāpēc ir vajadzīgi pasākumi, kuri palīdzētu samazināt kodolenerģijas radītos 
draudus. 

Tā vietā, lai ieviestu spēkā esošās starptautiskās konvencijas izpildes mehānismu ar 
apšaubāmu lietderību, direktīvas priekšlikumam ir jāierosina mehānisms, kas ieviesīs un 
īstenos kopējus drošības standartus, kuriem ir vajadzīgs, lai visās kodoliekārtās, kas darbojas 

                                               
1 Eiropas Komisija (2008). Komisijas darba dokuments, pavaddokuments Padomes Direktīvas (Euratom) 
priekšlikumam, ar ko izveido Kopienas sistēmas pamatstruktūru kodoldrošības ietekmes novērtējumam, SEC 
(2008) 2892, 2008. gada 26. janvārī
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ES teritorijā, tiek ieviesti augstākie sasniegumi vai labākās pieejamās tehnoloģijas, 
paraugprakses un regulatīvais režīms. Tikai tad ES iedzīvotāji būs pārliecināti, ka ir darīts 
viss, lai samazinātu kodoliekārtu avāriju risku. Ja to nepanāk, šo direktīvu nevajadzētu 
pieņemt.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai panāktu Kopienas mērķus 
attiecībā uz 1. panta 1. punktā minēto 
kodoldrošību, ir būtiski kā pirmo posmu 
noteikt pamatsaistības un vispārējos 
principus attiecībā uz kodoliekārtu 
drošumu šajā pamatdirektīvā.  Vēlākā 
posmā tā būtu jāpapildina, pieņemot 
kopējus standartus un kontroles 
mehānismus, kurus izstrādātu 
Rietumeiropas kodolregulatoru asociācija 
(WENRA) ciešā sadarbībā ar Eiropas 
augsta līmeņa grupu par 
kodoldrošību un kodolatkritumu 
pārvaldību un konsultējoties ar Eiropas 
Parlamentu, lai garantētu augstāko 
drošības līmeni, kurā ņemta vērā jaunākā 
tehnoloģijas attīstība un kuru var definēt 
kā ,,augstāko sasniegumu”.

Pamatojums

Lai panāktu augstāko kodoliekārtu drošības līmeni, pamatdirektīvas mērķis ir pamatsaistību 
un vispārējo principu noteikšana, uz kuriem pamatojoties pieņems kopējus drošības 
standartus pēc šīs direktīvas pārskatīšanas divu gadu laikā pēc tās stāšanas spēkā. 
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs direktīvas mērķis ir Kopienā 
nodrošināt, uzturēt un pastāvīgi paaugstināt 
kodoldrošību un palielināt valstu 
reglamentējošo iestāžu nozīmi.

1. Šīs direktīvas mērķis ir Kopienā 
nodrošināt, uzturēt un pastāvīgi paaugstināt 
kodoldrošību un palielināt valstu 
reglamentējošo iestāžu nozīmi nosakot 
pamatsaistības un vispārējos principus, 
kas garantē augstu kodoliekārtu drošības 
līmeni, un izveidojot nepieciešamo 
sistēmu kopēju drošības standartu 
pieņemšanai.

Pamatojums

Lai panāktu augstāko kodoliekārtu drošības līmeni, pamatdirektīvas mērķis ir pamatsaistību 
un vispārējo principu noteikšana, uz kuriem pamatojoties pieņems kopējus drošības 
standartus pēc šīs direktīvas pārskatīšanas divu gadu laikā pēc tās stāšanas spēkā. 

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīva attiecas uz kodoliekārtu 
projektēšanu, atrašanās vietas izvēli, 
būvniecību, uzturēšanu, ekspluatāciju un 
ekspluatācijas izbeigšanu, attiecībā uz ko ir 
jānodrošina atbilstība drošības prasībām, 
ievērojot attiecīgās dalībvalsts 
likumdošanas sistēmu.

2. Direktīva attiecas uz kodoliekārtu
projektēšanu, atrašanās vietas izvēli, 
būvniecību, uzturēšanu, ekspluatāciju un 
ekspluatācijas izbeigšanu, attiecībā uz ko ir 
jānodrošina atbilstība drošības prasībām, 
ievērojot attiecīgās dalībvalsts 
likumdošanas sistēmu, ES tiesību aktus un 
Konvenciju par kodoldrošību.

Pamatojums

Reālu drošību var panākt ar saskaņotiem saistošiem pasākumiem un drošības standartiem.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Galvenā atbildība par kodoliekārtas 
drošību ir licences turētājam 
reglamentējošās iestādes uzraudzībā. 
Lēmumus par kodoliekārtā īstenojamajiem 
drošības un kontroles pasākumiem pieņem 
tikai reglamentējošā iestāde, bet tos īsteno 
licences turētājs.

1. Galvenā atbildība par kodoliekārtas 
drošību ir licences turētājam 
reglamentējošās iestādes uzraudzībā. 
Lēmumus par kodoliekārtā īstenojamajiem 
drošības un kontroles pasākumiem pieņem 
reglamentējošā iestāde, pamatojoties uz ES 
un starptautiskajiem standartiem un 
labāko pieejamo tehnoloģiju, bet tos 
īsteno licences turētājs.

Pamatojums

Reālu drošību var panākt ar saskaņotiem saistošiem pasākumiem un drošības standartiem, un 
katrai dalībvalstij ir jāpiemēro labākā pieejamā tehnoloģija.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izveido un uztur 
kodoliekārtu drošības likumdošanas 
sistēmu. Tajā ietilpst valsts drošības 
prasības un noteikumi, kodoliekārtu 
licencēšanas un kontroles sistēma un 
kodoliekārtu nelicencētas darbības 
aizliegums, reglamentētā uzraudzības 
sistēma, ieskaitot nepieciešamo 
piemērošanu.

2. Dalībvalstis izveido un uztur 
kodoliekārtu drošības likumdošanas 
sistēmu, pamatojoties uz ES un 
starptautisko pieejamo paraugpraksi. Tajā 
ietilpst valsts drošības prasības un 
noteikumi, kodoliekārtu licencēšanas un 
kontroles sistēma un kodoliekārtu 
nelicencētas darbības aizliegums, 
reglamentētā uzraudzības sistēma, ieskaitot 
nepieciešamo piemērošanu.

Pamatojums

Lai visā Eiropā panāktu reālu drošību, ir jāsaskaņo prasības un pasākumi drošības 
ievērošanai un katrai dalībvalstij ir jāpiemēro pieejamā paraugprakse. 
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina reglamentējošo 
iestāžu faktisku neatkarību no visām 
organizācijām, kuru uzdevums ir 
nodrošināt kodoliekārtu lobēšanu, 
ekspluatāciju, vai pamatot to izmantošanas 
sabiedrisko lietderību, un tām jābūt brīvām 
no jebkādas ietekmes, kas var samazināt 
kodoliekārtu drošību.

1. Dalībvalstis nodrošina reglamentējošo 
iestāžu faktisku neatkarību no visām 
organizācijām, kuru uzdevums ir 
nodrošināt kodoliekārtu lobēšanu, 
projektēšanu, celtniecību, ekspluatāciju 
vai nodarboties ar kodoldegvielas 
bagātināšanu, lietotās kodoldegvielas 
glabāšanu vai pārstrādi; vai pamatot to 
izmantošanas sabiedrisko lietderību, un 
tām ir jābūt brīvām no jebkādas ietekmes, 
kas var samazināt kodoliekārtu drošību.

Pamatojums

Ir jānodrošina visi neatkarīga lēmuma priekšnosacījumi.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vismaz reizi desmit gados
reglamentējošajai iestādei jāsaņem savs un 
valsts reglamentācijas sistēmas neatkarīgs 
starptautisks novērtējums, kas vērsts uz 
reglamentācijas infrastruktūras pastāvīgu 
pilnveidošanu.

5. Vismaz reizi piecos gados
reglamentējošajai iestādei jāsaņem savs un 
valsts reglamentācijas sistēmas neatkarīgs 
starptautisks novērtējums, kas vērsts uz 
reglamentācijas infrastruktūras pastāvīgu 
pilnveidošanu.

Pamatojums

Kodoltehnoloģijas strauji attīstās un 10 gadi ir pārāk ilgs posms attiecībā uz kodoldrošības 
nodrošināšanu.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās jo īpaši nodrošina, ka tiek ievēroti 
attiecīgajos SAEA drošības pamatprincipos 
noteiktie principi, kas garantē kodoliekārtu 
augstu drošības līmeni, inter alia īstenojot 
reālus pasākumus jonizējošā starojuma 
bīstamības riska novēršanai, radioloģisku 
avāriju novēršanu un rīcību radioloģisku 
avāriju gadījumos, novecošanas 
pārvaldību, visu radušos radioaktīvo 
materiālu ilgtermiņa apsaimniekošanu, kā 
arī iedzīvotāju un kaimiņvalstu iestāžu 
informēšanu.

Tās jo īpaši nodrošina, ka tiek ievēroti 
attiecīgajos SAEA drošības pamatprincipos 
noteiktie principi, kas garantē kodoliekārtu 
augstu drošības līmeni, inter alia īstenojot 
reālus pasākumus jonizējošā starojuma 
bīstamības riska novēršanai, radioloģisku 
avāriju novēršanu un rīcību radioloģisku 
avāriju gadījumos, novecošanas 
pārvaldību, visu radušos radioaktīvo 
materiālu ilgtermiņa apsaimniekošanu, kā 
arī iedzīvotāju un citu potenciāli 
apdraudētu kaimiņvalstu iestāžu 
informēšanu.

Pamatojums

Valstis, kuras tehniskas avārijas rezultātā atrastos radioaktīvā mākoņa vai ūdens straumes 
piesārņojuma zonā, varētu būt vairāk apdraudētas (atkarībā no meteoroloģiskajiem 
apstākļiem) nekā kaimiņvalstis.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Drošības pastāvīgai paaugstināšanai, 
cieši sadarbojoties ar Eiropas augstākā 
līmeņa grupu kodoldrošības un 
kodolatkritumu apsaimniekošanas 
jautājumos un ņemot vērā Rietumeiropas 
Kodolregulatoru asociācijas (WENRA) 
izstrādātos Eiropas drošības robežlīmeņus, 
dalībvalstīm jāizstrādā papildu drošības 
prasības par jaunu spēkstaciju drošību.

2. Drošības pastāvīgai paaugstināšanai, 
cieši sadarbojoties ar Eiropas augstākā 
līmeņa grupu kodoldrošības un 
kodolatkritumu apsaimniekošanas 
jautājumos un ņemot vērā Rietumeiropas 
Kodolregulatoru asociācijas (WENRA) 
izstrādātos Eiropas drošības robežlīmeņus, 
dalībvalstīm jāizstrādā papildu drošības 
prasības par darbojošos, pagarināta 
ekspluatācijas laika un jaunu 
kodolreaktoru drošību.
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Pamatojums

Drošības pasākumiem ir jābūt obligātiem ne vien jaunām atomelektrostacijām, bet pirmām 
kārtām tām, kuras darbojas un arī tām, kurām pagarināts ekspluatācijas laiks, jo tajās 
parasti izmanto vecākas tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Licences turētāju saistību izpildei piešķir 
atbilstošus finanšu līdzekļus un 
cilvēkresursus.

3. Licences turētāju saistību izpildei piešķir 
atbilstošus finanšu līdzekļus, tehniskos 
resursus un cilvēkresursus.

Pamatojums

Tehniskie resursi nodrošina reālas kodoldrošības īstenošanu.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Reglamentējošajai iestādei ir pilnvaras 
anulēt kodoliekārtu ekspluatācijas licenci 
gadījumos, kad tiek konstatēti atkārtoti vai 
nopietni drošības noteikumu pārkāpumi.

2. Reglamentējošajai iestādei ir pilnvaras 
anulēt kodoliekārtu ekspluatācijas licenci 
gadījumos, kad tiek konstatēti nopietni (kā
noteikts SAEA noteikumos) vai vairāk kā 
trīs atkārtoti drošības noteikumu 
pārkāpumi.

Pamatojums

Lai panāktu reālu drošību, ir jānosaka skaidri noteikumi.

Grozījums Nr. 12
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Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs atsevišķi un starpvalstu 
sadarbībā pastāvīgi jānodrošina teorētisku 
un praktisku apmācību pieejamība 
kodoldrošības jautājumos.

Dalībvalstīs atsevišķi un starpvalstu 
sadarbībā pastāvīgi jānodrošina teorētisku 
un praktisku apmācību par pieejamo 
kodoldrošības paraugpraksi pieejamība un 
apmācībai jābūt obligātai licences 
turētājiem.

Pamatojums

Ir jāievieš pasākumi, lai izvairītos no cilvēku pieļautām kļūdām.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šīs direktīvas ieviešanu
sniedz ziņojumu Komisijai vēlākais līdz 
[trīs gadi pēc spēkā stāšanās dienas], un 
pēc tam reizi trijos gados. Pamatojoties uz 
dalībvalstu pirmo ziņojumu, Komisija 
sagatavo un iesniedz ziņojumu Padomei 
par šīs direktīvas ieviešanas gaitu, kuram, 
ja vajadzīgs, pievieno tiesību aktu 
priekšlikumus.

Dalībvalstis sniedz Komisijai ziņojumu par 
pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu 
saistības saskaņā ar šo direktīvu, un par 
dalībvalstu teritorijā izvietoto 
kodoliekārtu drošības stāvokli vienu gadu
pēc šīs Direktīvas spēkā stāšanās dienas un 
pēc tam reizi gadā

Komisija reizi divos gados, pamatojoties 
uz dalībvalstu iesniegtajiem ziņojumiem, 
sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par direktīvas piemērošanu un 
par situāciju kodoldrošības jomā Kopienā. 

Pamatojums

Lai panāktu augstāko kodoliekārtu drošības līmeni, pamatdirektīvas mērķis ir pamatsaistību 
un vispārējo principu noteikšana, uz kuriem pamatojoties pieņems kopējus drošības 
standartus pēc šīs direktīvas pārskatīšanas divu gadu laikā pēc tās stāšanas spēkā. 

Grozījums Nr. 14
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Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [divi gadi pēc 13. pantā minētā 
datuma]. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai 
zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

Dalībvalstis nodrošina to likumu, regulu un 
administratīvo noteikumu stāšanos spēkā, 
kas nepieciešami, lai ievērotu šo direktīvu, 
vēlākais, līdz [astoņpadsmit mēneši pēc 
13. pantā minētā datuma]. Dalībvalstis tūlīt 
dara Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Pamatojums

Divi gadi transponēšanai un tikai viens gads, lai sagatavotu ziņojumu par paveikto darbu, ir 
nesamērīgs termiņš un laika posms nav pietiekams, lai novērtētu paveikto šīs direktīvas 
īstenošanā.
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