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Pakeitimas 44
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Nors direktyvoje užtikrinama, kad ES valstybėse narėse įvedami ir veiksmingai taikomi 
aukščiausi egzistuojantys technologijos standartai branduolinės saugos srityje, negaunama 
papildoma nauda, todėl branduolinės saugos klausimus nebūtina reglamentuoti atskiroje 
direktyvoje.

Pakeitimas 45
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
Preambulė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, EUROPOS PARLAMENTAS IR
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

Or. en

Pagrindimas

Į dabartinės direktyvos teisinį pagrindą turėtų būti įtraukta Europos bendrijos steigimo 
sutarties 175 straipsnio 1 dalis. Sprendimų priėmimo procedūra pagal pastarąją yra bendro 
sprendimo procedūra, o tai leidžia visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą kaip vieną iš 
teisėkūros procese dalyvaujančių institucijų.
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Pakeitimas 46
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
- 1 nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į tai, kad nebuvo 
konsultuojamasi su ekspertų grupe, 
kurios nuomonę Komisija turi išklausyti 
prieš pateikdama pasiūlymą pagal 31 
straipsnį,

Or. en

Pagrindimas

31 straipsnyje reikalaujama, kad prieš Europos Komisijai pateikiant teisėkūros pasiūlymą 
reikia konsultuotis su nacionalinių ekspertų grupe, vadinamąja 31 straipsnyje nurodyta 
ekspertų grupe.  Tokia konsultacija yra svarbus procedūrinis reikalavimas, todėl kol nebuvo 
konsultacijos direktyvos projektas neturi būti pateiktas Europos Parlamentui.

Pakeitimas 47
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į 
jos 31 ir 32 straipsnius,

atsižvelgdama į Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į 
jos 31, 32 ir 203 straipsnius,

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje ne tik aptariami sveikatos apsaugos ir saugumo aspektai, kaip apibrėžta 30 
straipsnyje, kurie apriboti darbuotojų ir visuomenės sveikatos apsauga, bet taip pat ir 
aplinkos apsaugos klausimai, kurių teisinis pagrindas nėra atskirai numatytas Euratomo 
sutartyje. Šių aspektų, kurių atžvilgiu Sutartyje nenumatytos būtinos galios, tinkamas teisinis 
pagrindas yra 203 straipsnis.
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Pakeitimas 48
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 
1 dalį,

Or. en

Pagrindimas

Branduolinės saugos, kaip apibrėžta pasiūlyme dėl direktyvos, tikslas yra dvejopas, t. y. 
žmonių sveikatos (darbuotojai, visuomenė) apsauga ir aplinkos (oras, vanduo ir dirvožemis) 
apsauga. Vis dėlto Euratomo sutartyje nepateikiamas teisinis pagrindas teisės aktų aplinkos 
apsaugos srityje priėmimui. Tuo tarpu Europos bendrijos steigimo sutarties 175 straipsnio 1 
dalyje toks pagrindas numatytas.

Pakeitimas 49
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos Parlamento 
nuomonę1,

veikdama pagal Europos bendrijos 
steigimo sutarties 251 straipsnyje 
numatytą procedūrą,

Or. en

Pagrindimas

Į dabartinės direktyvos teisinį pagrindą turėtų būti įtraukta Europos bendrijos steigimo 
sutarties 175 straipsnio 1 dalis. Sprendimų priėmimo procedūra pagal pastarąją yra bendro 
sprendimo procedūra, o tai leidžia visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą kaip vieną iš 
teisėkūros procese dalyvaujančių institucijų.
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Pakeitimas 50
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Euratomo sutarties 203 straipsnyje 
nustatyta, kad jei būtina imtis veiksmų 
vienam iš Bendrijos tikslų pasiekti, o 
Euratomo sutartyje nenumatyti būtini 
įgaliojimai, Taryba vienbalsiai ir 
pasikonsultavusi su Parlamentu turi imtis 
tinkamų priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje ne tik aptariami sveikatos apsaugos ir saugos aspektai, kaip apibrėžta 30 
straipsnyje, kurie apriboti darbuotojų ir visuomenės sveikatos apsauga, bet taip pat ir 
aplinkos apsaugos klausimai, kurių teisinis pagrindas nėra atskirai numatytas Euratomo 
sutartyje. Šių aspektų, kurių atžvilgiu Sutartyje nenumatytos būtinos galios, tinkamas teisinis 
pagrindas yra 203 straipsnis.

Pakeitimas 51
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) EB sutarties 174 straipsnyje 
nustatyta, kad Bendrijos aplinkos 
apsaugos politika turi prisidėti prie 
aplinkos išsaugojimo, apsaugos ir jos 
kokybės gerinimo, taip pat prie žmonių 
sveikatos apsaugos, ir turi būti siekiama 
aukšto apsaugos lygio. 

Or. en
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Pagrindimas

Direktyvoje keliami aplinkos apsaugos tikslai, kaip ir sveikatos apsaugos ir saugos tikslai. 
Europos bendrijos steigimo sutarties 175 straipsnio 1 dalis, pagal kurią galima priimti EB 
teisės aktus siekiant aplinkos apsaugos politikos tikslų, nustatytų Europos bendrijos steigimo 
sutarties 174 straipsnyje, turėtų būti įtraukta kaip teisinis pagrindas. Sprendimų priėmimo 
procedūra pagal pastarąją yra bendro sprendimo procedūra, o tai leidžia visapusiškai 
įtraukti Europos Parlamentą kaip vieną iš teisėkūros procese dalyvaujančių institucijų.

Pakeitimas 52
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Nors taikant radiacinės saugos sistemą, 
sukurtą pagal šiuo metu galiojančius 
pagrindinius saugos standartus ir 
atsižvelgiant į naujausias šios srities 
mokslines žinias, užtikrinamas aukštas 
gyventojų sveikatos apsaugos lygis, ši 
sistema turėtų būti papildyta siekiant 
užtikrinti, kad aukštas branduolinių 
įrenginių saugos lygis būtų išlaikytas, 
stiprinamas ir nuolat gerinamas. Pastovus 
aukštas saugos lygis nuo įrenginių 
projektavimo etapo iki jų eksploatavimo 
nutraukimo yra sine qua non sąlyga, 
siekiant įgyvendinti visus Sutarties 2 
straipsnio b punkte nustatytus sveikatos 
apsaugos tikslus. Tuo tikslu turėtų būti 
taikomos veiksmingos apsaugos nuo 
radiacinio pavojaus priemonės ir 
saugomasi nuo avarijų, galinčių turėti 
radiacinių padarinių.

(5) Nors taikant radiacinės saugos sistemą, 
sukurtą pagal šiuo metu galiojančius 
pagrindinius saugos standartus ir 
atsižvelgiant į naujausias šios srities 
mokslines žinias, užtikrinamas aukštas 
gyventojų sveikatos apsaugos lygis, ši 
sistema turėtų būti papildyta griežtu 
modernių branduolinių įrenginių saugos 
standartų, skirtų numatyti ir kontroliuoti 
poveikio visuomenei  pavojų, taikymu. 
Šiuolaikinius reikalavimus atitinkančio
saugos lygio palaikymas nuo įrenginių 
projektavimo etapo iki jų eksploatavimo 
nutraukimo yra sine qua non sąlyga, 
siekiant įgyvendinti visus Euratomo 
sutarties 2 straipsnio b punkte nustatytus 
sveikatos apsaugos tikslus ir EB sutarties 
174 straipsnyje numatytus aplinkos 
apsaugos tikslus. Tuo tikslu turėtų būti 
taikomos veiksmingos apsaugos nuo 
radiacinio pavojaus priemonės ir 
saugomasi nuo avarijų ir įvykių, galinčių 
turėti radiacinių padarinių.

Or. en

Pagrindimas

Branduolinės saugos, kaip apibrėžta pasiūlyme dėl direktyvos, tikslas yra dvejopas, t. y. 
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žmonių sveikatos (darbuotojai, visuomenė) apsauga ir aplinkos (oras, vanduo ir dirvožemis) 
apsauga. Vis dėlto Euratomo sutartyje nepateikiamas teisinis pagrindas teisės aktų aplinkos 
apsaugos srityje priėmimui. Tuo tarpu Europos bendrijos steigimo sutarties 175 straipsnio 1 
dalyje toks pagrindas numatytas. Sprendimų priėmimo procedūra pagal pastarąją yra bendro 
sprendimo procedūra, o tai leidžia visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą kaip vieną iš 
teisėkūros procese dalyvaujančių institucijų.

Pakeitimas 53
Lena Ek, Fiona Hall 

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Nors kiekviena valstybė narė pati gali 
rinktis, kokią energiją naudoti, po 
svarstymų laikotarpio vėl padidėjo 
susidomėjimas naujų elektrinių statyba, ir 
kai kurios valstybės narės nusprendė leisti 
statyti naujas elektrines. Be to, 
prognozuojama, kad licencijų turėtojai 
per artimiausius metus pateiks prašymus 
pratęsti branduolinių elektrinių 
eksploatavimą.

(6) Kiekviena valstybė narė pati gali 
rinktis, kokią energiją naudoti.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu laikytis principo, kad kiekviena valstybė narė gali laisvai spręsti, kokią energiją 
naudoti. Be to, taip pat svarbu pabrėžti, kad šioje direktyvoje neketinama kurti paskatų 
valstybėms narėms į savo naudojamą energijos rūšių derinį įtraukti branduolinę energiją. 
Todėl išbrauktų 6 konstatuojamosios dalies turinys turėtų būti perkeltas į 7 konstatuojamąją 
dalį, kad išryškėtų šis skirtumas.
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Pakeitimas 54
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Nors kiekviena valstybė narė pati gali 
rinktis, kokią energiją naudoti, po 
svarstymų laikotarpio vėl padidėjo 
susidomėjimas naujų elektrinių statyba, ir 
kai kurios valstybės narės nusprendė leisti 
statyti naujas elektrines. Be to, 
prognozuojama, kad licencijų turėtojai per 
artimiausius metus pateiks prašymus 
pratęsti branduolinių elektrinių 
eksploatavimą.

(6) Nors kiekviena valstybė narė pati gali
rinktis, kokią energiją naudoti, ir nors 
bendras branduolinių elektrinių skaičius 
ES nuo 1989 m. sumažėjo, vėl padidėjo 
susidomėjimas naujų elektrinių statyba kai 
kuriose valstybėse narėse ir keletas šių 
valstybių narių nusprendė leisti statyti 
naujas elektrines arba vėl atnaujinti 
nebaigtų elektrinių statybą. Be to, 
prognozuojama, kad licencijų turėtojai per 
artimiausius metus pateiks prašymus 
pratęsti branduolinių elektrinių 
eksploatavimą, o tai padidins saugumo 
problemas.

Or. en

Pagrindimas

1989 m. iš viso dabartinės 27 ES valstybių narių teritorijoje veikė 177 branduoliniai 
reaktoriai. 2007 m. pabaigoje šis kaičius sumažėjo iki 146.

Pakeitimas 55
Lena Ek, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tuo tikslu reikėtų išdėstyti gerąją 
patirtį, kad reguliavimo institucijos ja 
vadovautųsi priimdamos sprendimus dėl 
branduolinių įrenginių eksploatavimo laiko 
pratęsimo.

(7) Branduolinė sauga yra Bendrijos 
interesas, į kurį turėtų būti atsižvelgiama 
priimant sprendimus dėl leidimų naujoms 
elektrinėms išdavimų ir (arba) 
branduolinių įrenginių eksploatavimo 
laiko pratęsimo. Tuo tikslu reikėtų 
išdėstyti gerąją patirtį, kad reguliavimo 
institucijos ir valstybės narės ja 
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vadovautųsi priimdamos sprendimus, ar 
išduoti leidimą naujai elektrinei, ar 
neišduoti, ir dėl branduolinių įrenginių 
eksploatavimo laiko pratęsimo.

Or. en

Pagrindimas

Branduolinė sauga yra bendras Bendrijos interesas, todėl ji turėtų būti gerosios patirties 
vystymo pagrindas, o ne tai, kad kai kurios valstybės narės nori nuspręsti statyti naujas 
elektrines. Be to, derėtų paminėti, kad geroji patirtis taip pat galėtų būti gairės valstybėms 
narėms, o ne tik reguliavimo institucijoms.

Pakeitimas 56
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tuo tikslu reikėtų išdėstyti gerąją 
patirtį, kad reguliavimo institucijos ja
vadovautųsi priimdamos sprendimus dėl 
branduolinių įrenginių eksploatavimo laiko 
pratęsimo.

(7) Tuo tikslu reikėtų parengti modernius 
saugos standartus, kad reguliavimo 
institucijos jais vadovautųsi priimdamos 
sprendimus dėl branduolinių įrenginių 
eksploatavimo laiko pratęsimo.

Or. en

Pagrindimas

Galimų naujų ir dabartinių branduolinių įrenginių saugos standartai turi būti aukščiausio 
lygio ir atitikti šiuolaikinį Sąjungos technologinį, reguliavimo ir veikimo lygį. Taigi šie 
standartai taip pat turi būti taikomi reguliavimo institucijoms priimant sprendimus dėl 
branduolinių įrenginių eksploatavimo laiko pratęsimo.
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Pakeitimas 57
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Valstybės narės jau yra įgyvendinusios 
priemones, kurias taikant įmanoma 
užtikrinti aukštą branduolinės saugos lygį 
Bendrijoje.

(8) Kai kurios valstybės narės jau yra 
įgyvendinusios priemones, kurias taikant 
įmanoma užtikrinti aukštą branduolinės 
saugos lygį Bendrijoje, tuo tarpu kitose 
galioja daug žemesni saugos standartai.

Or. en

Pagrindimas

Egzistuoja dideli valstybių narių saugos standartų skirtumai. Taigi negalima teigti, kad visose 
valstybėse narėse yra aukštas branduolinės saugos lygis.

Pakeitimas 58
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Siekiant nuolat gerinti branduolinę 
saugą, sukurtos valdymo sistemos ir 
licencijų turėtojai turi užtikrinti aukšto
lygio visuomenės saugą.

(9) Siekiant nuolat gerinti branduolinę 
saugą, sukurtos valdymo sistemos ir 
licencijų turėtojai bei atliekų tvarkytojai
turi užtikrinti aukščiausio įmanomo lygio 
visuomenės saugą.

Or. en

Pagrindimas

Galimų naujų ir dabartinių branduolinių įrenginių saugos standartai turi būti aukščiausi, 
atitinkantys šiuolaikinį Sąjungos technologinį, reguliavimo ir veikimo lygį. Tie patys 
pagrindiniai principai taip pat turėtų būti taikomi tvarkant branduolines atliekas.
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Pakeitimas 59
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Nepaisant tam tikro suderinimo, 
valstybių narių branduolinės saugos 
procedūros ir praktika tebėra labai 
skirtingos. Šiuo metu dėl taikomų 
priemonių įvairovės neužtikrinama, kad 
Sutarties 2 straipsnio b dalyje nustatyti 
sveikatos apsaugos reikalavimai Bendrijoje 
būtų taikomi darniausiai. Europos atominės 
energijos bendrija, pasirašiusi 1996 m. 
spalio 24 d. įsigaliojusią Branduolinio 
saugumo konvenciją, įsipareigojo palaikyti 
tarptautiniu mastu pripažintą aukštą 
branduolinės saugos lygį. Kad Bendrija 
galėtų užtikrinti šios konvencijos principų 
taikymą Bendrijos lygmeniu ir Sutarties 2 
straipsnio b dalyje nustatytų vienodų 
saugos standartų taikymą, pagrindiniai 
radiacinės saugos standartai turėtų būti 
papildyti bendraisiais saugos principais.

(12) Nepaisant tam tikro suderinimo 
siekimo, valstybių narių branduolinės 
saugos procedūros, praktika, priemonės ir 
standartai tebėra labai skirtingos ir jos 
skiriasi atskiruose įrenginiuose. Šiuo metu 
dėl taikomų priemonių ir standartų
įvairovės neužtikrinama, kad Sutarties 2 
straipsnio b dalyje nustatyti sveikatos 
apsaugos reikalavimai Bendrijoje būtų 
taikomi darniausiai ir labiausiai 
patenkinamai. Europos atominės energijos 
bendrija, pasirašiusi 1996 m. spalio 24 d. 
įsigaliojusią Branduolinio saugumo 
konvenciją, įsipareigojo palaikyti 
tarptautiniu mastu pripažintą aukštą 
branduolinės saugos principų lygį. Kad 
Bendrija galėtų užtikrinti šios konvencijos 
principų taikymą Bendrijos lygmeniu ir 
Sutarties 2 straipsnio b dalyje nustatytų 
vienodų šiuolaikinių saugos standartų 
taikymą, pagrindiniai radiacinės saugos 
standartai turėtų būti papildyti bendraisiais 
saugos standartais, kad būtų pašalinti 
pavojai visuomenės gyvybei ir sveikatai ir 
aplinkai.

Or. en

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 60
Rebecca Harms

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 papildomai turėtų būti 
priimti bendri standartai ir kontrolės 
mechanizmai, kuriuos turėtų parengti 
WENRA glaudžiai bendradarbiaudama su 
Europos branduolinės saugos ir atliekų 
tvarkymo aukšto lygio grupe ir 
konsultuodamasi su Europos Parlamentu, 
siekiant užtikrinti aukščiausią saugos lygį, 
kuriame būtų atsižvelgiama į naujausius 
technologijos pokyčius ir kuris gali būti 
apibrėžtas kaip labai modernus. 

Or. en

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 61
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Saugiai nutraukti branduolinių 
įrenginių eksploatavimą, įskaitant 
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ilgalaikį radioaktyviųjų atliekų ir 
panaudoto branduolinio kuro tvarkymą, 
reikia didelių finansinių išteklių. Siekiant 
išvengti pavojaus žmogaus sveikatai arba 
aplinkai būtina Bendrijos lygmeniu 
užtikrinti pakankamai finansinių išteklių, 
kad laikantis saugos standartų galima 
būtų nutraukti branduolinių įrenginių 
eksploatavimą ir tvarkyti atliekas.  
Siekiant šio tikslo turėtų būti numatytos 
specialios taisyklės eksploatavimo 
nutraukimo ir atliekų tvarkymo fondų 
sukūrimui, į kurį branduolinių įrenginių 
operatoriai įrenginių eksploatacijos 
laikotarpiu reguliariai mokės įnašus.  
Siekiant užtikrinti galimybę panaudoti 
fondus ir jų tinkamumą eksploatavimo 
nutraukimui ir atliekų tvarkymui būtina 
fondams suteikti kitą negu įrenginių 
operatoriaus juridinio asmens statusą.  
Komisija per šešis mėnesius turėtų 
pateikti pasiūlymą dėl teisės akto pagal 
EB sutartį, kad būtų užtikrinta galimybė 
pasinaudoti fondais ateityje nutraukiant 
eksploatavimą ir išvengti kliūčių 
sąžiningai konkurencijai energijos 
rinkoje. Valstybės narės turėtų priimti 
atskirą atsiskaitymo už būsimo veiklos 
sustabdymo arba atliekų tvarkymo 
finansavimą tvarką. Nepriklausoma 
institucija, pvz., reguliuotojas arba 
reguliavimo institucijos, kasmet turėtų 
patikrinti šiuos fondus ir atlikti jų auditą, 
kad būtų patikrinta, ar pajamos ir 
susijusios palūkanos naudojamos tik 
numatytai veiklai, t. y. eksploatavimo 
nutraukimo arba atliekų tvarkymo veiklai, 
o ne naudojamos tiesiogiai arba 
netiesiogiai su rinka susijusiai veiklai 
finansuoti. 

Or. en
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Pakeitimas 62
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Visuomenei laiku teikiama tiksli 
informacija apie svarbius branduolinės 
saugos klausimus turėtų būti grindžiama 
ypatingo skaidrumo dėl klausimų, susijusių 
su branduolinių įrenginių sauga, principu.

(13) Visuomenei ir darbuotojams 
branduolinės pramonės srityje laiku 
teikiama tiksli informacija apie svarbius 
branduolinės saugos klausimus turėtų būti 
grindžiama ypatingo skaidrumo dėl 
klausimų, susijusių su branduolinių 
įrenginių sauga, principu.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 30 straipsnį, 
kuriame numatyta, kad Bendrijoje turi būti nustatyti pagrindiniai darbuotojų ir plačiosios 
visuomenės sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo pavojaus 
standartai, taip pat ES direktyvas dėl darbuotojų informavimo ir konsultacijų.

Pakeitimas 63
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Visuomenei laiku teikiama tiksli 
informacija apie svarbius branduolinės 
saugos klausimus turėtų būti grindžiama 
ypatingo skaidrumo dėl klausimų, susijusių 
su branduolinių įrenginių sauga, principu.

(13) Visuomenei ir darbuotojams laiku 
teikiama tiksli informacija apie svarbius 
branduolinės saugos klausimus turėtų būti 
grindžiama ypatingo skaidrumo dėl 
klausimų, susijusių su branduolinių 
įrenginių sauga, principu.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 30 straipsnį, 
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kuriame numatyta, kad Bendrijoje turi būti nustatyti pagrindiniai darbuotojų ir plačiosios 
visuomenės sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo pavojaus 
standartai, taip pat ES direktyvas dėl darbuotojų informavimo ir konsultacijų.

Pakeitimas 64
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Siekdamos užtikrinti, kad 
branduolinių įrenginių saugos 
reikalavimų būtų veiksmingai laikomasi,
valstybės narės turėtų įsteigti 
nepriklausomas reguliavimo institucijas. 
Kad reguliavimo institucijos galėtų vykdyti 
savo pareigas, joms turėtų būti suteikti 
atitinkami įgaliojimai ir parūpinta išteklių.

(15) Siekdamos užtikrinti veiksmingą 
branduolinės saugos reguliavimą, 
valstybės narės turėtų įsteigti reguliavimo 
institucijas, nepriklausomas nuo interesų, 
kurie galėtų turėti netinkamą poveikį 
sprendimams dėl branduolinės saugos 
klausimų. Kad reguliavimo institucijos 
galėtų vykdyti savo pareigas, joms turėtų 
būti suteikti atitinkami įgaliojimai ir skirti 
adekvatūs finansiniai ir žmogiškieji 
ištekliai.

Or. lt

Pakeitimas 65
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Siekdamos užtikrinti, kad 
branduolinių įrenginių saugos reikalavimų 
būtų veiksmingai laikomasi, valstybės 
narės turėtų įsteigti nepriklausomas 
reguliavimo institucijas. Kad reguliavimo 
institucijos galėtų vykdyti savo pareigas, 
joms turėtų būti suteikti atitinkami 
įgaliojimai ir parūpinta išteklių.

(15) Siekdamos užtikrinti, kad 
branduolinių įrenginių saugos reikalavimų 
būtų veiksmingai laikomasi, valstybės 
narės turėtų įsteigti vieną nacionalinę 
branduolinės saugos reguliavimo ir 
priežiūros instituciją, kaip nepriklausomą 
instituciją. Kad nacionalinė branduolinės 
saugos reguliavimo ir priežiūros 
institucija galėtų vykdyti savo pareigas, jai
turėtų būti suteikti atitinkami įgaliojimai ir 
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parūpinta išteklių.

Or. ro

Pagrindimas

Būtina aiškiai apibrėžti vieną instituciją, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir konsoliduotas 
jos vaidmuo.

Pakeitimas 66
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Siekdamos užtikrinti, kad
branduolinių įrenginių saugos reikalavimų 
būtų veiksmingai laikomasi, valstybės 
narės turėtų įsteigti nepriklausomas 
reguliavimo institucijas. Kad reguliavimo 
institucijos galėtų vykdyti savo pareigas, 
joms turėtų būti suteikti atitinkami 
įgaliojimai ir parūpinta išteklių.

(15) Siekdamos užtikrinti veiksmingą 
branduolinių įrenginių saugos reguliavimą
valstybės narės turėtų įsteigti 
nepriklausomas reguliavimo institucijas. 
Kad reguliavimo institucijos galėtų vykdyti 
savo pareigas, joms turėtų būti suteikti 
atitinkami įgaliojimai ir parūpinta išteklių.

Or. en

Pakeitimas 67
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Buvo sudaryta Europos branduolinės 
saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio 
grupė, kurios užduotis yra padėti pasiekti 
Bendrijos tikslus branduolinės saugos 
srityje. Tam ji turėtų remti priemonių, 
kurių reikia branduolinei saugai palaikyti ir 
nuolat gerinti ir kurios turėtų būti taikomos 
branduolinių įrenginių, kurių saugos 

(18) Buvo sudaryta Europos branduolinės 
saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio 
grupė, kurios užduotis yra padėti pasiekti 
Bendrijos tikslus branduolinės saugos 
srityje. Tam ji turėtų remti priemonių, 
kurių reikia branduolinei saugai palaikyti ir 
nuolat gerinti ir kurios turėtų būti taikomos 
branduolinių įrenginių, kurių saugos 
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reikalavimų atitiktį privaloma užtikrinti 
pagal atitinkamos valstybės narės teisinę 
bei reguliavimo sistemą, projektavimui, 
aikštelių parinkimui, statybai, techninei 
priežiūrai, eksploatavimui ir eksploatavimo 
nutraukimui, kūrimą. 

reikalavimų atitiktį privaloma užtikrinti 
pagal atitinkamos valstybės narės teisinę 
bei reguliavimo sistemą, projektavimui, 
aikštelių parinkimui, statybai, techninei 
priežiūrai, eksploatavimui ir eksploatavimo 
nutraukimui, kūrimą. Darbuotojų atstovai 
turėtų būti atitinkamai įtraukti į aukšto 
lygio grupę.

Or. en

Pagrindimas

Darbuotojai susiduria su tiesioginiu radiacijos pavojumi visuose branduolinių įrenginių 
eksploatavimo etapuose, įskaitant eksploatavimo nutraukimą ir atliekų tvarkymą bei 
saugojimą. Darbuotojai gerai susipažinę su branduolinių įrenginių saugos klausimu.  Todėl 
darbuotojų atstovai turėtų būti atitinkamai įtraukti į aukšto lygio grupę, pvz., per 
pripažįstamus Europos socialinius partnerius.

Pakeitimas 68
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Už branduolinių įrenginių saugą
valstybėse narėse atsakingos reguliavimo 
institucijos daugiausia turėtų 
bendradarbiauti Europos branduolinės 
saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio 
grupėje, kuri yra parengusi dešimt 
branduolinės saugos reguliavimo principų. 
Siekiant nuolat tobulinti Bendrijos 
branduolinės saugos sistemą, Europos 
branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo 
aukšto lygio grupė turėtų padėti ją plėtoti,

(19) Už branduolinių įrenginių saugos 
reguliavimą valstybėse narėse atsakingos 
reguliavimo institucijos daugiausia turėtų 
bendradarbiauti Europos branduolinės 
saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio 
grupėje, kuri yra parengusi dešimt 
branduolinės saugos reguliavimo principų. 
Šie principai svarbūs tinkamam šios 
direktyvos taikymui. Siekiant nuolat 
tobulinti Bendrijos branduolinės saugos 
sistemą, Europos branduolinės saugos ir 
atliekų tvarkymo aukšto lygio grupė turėtų 
padėti ją plėtoti,

Or. en
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Pakeitimas 69
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Už branduolinių įrenginių saugą 
valstybėse narėse atsakingos reguliavimo 
institucijos daugiausia turėtų 
bendradarbiauti Europos branduolinės 
saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio 
grupėje, kuri yra parengusi dešimt 
branduolinės saugos reguliavimo principų. 
Siekiant nuolat tobulinti Bendrijos 
branduolinės saugos sistemą, Europos 
branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo 
aukšto lygio grupė turėtų padėti ją plėtoti,

(19) Už branduolinių įrenginių saugą 
valstybėse narėse atsakinga nacionalinė 
branduolinės saugos reguliavimo ir 
priežiūros institucija daugiausia turėtų
bendradarbiauti Europos branduolinės 
saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio 
grupėje, kuri yra parengusi dešimt 
branduolinės saugos reguliavimo principų. 
Siekiant nuolat tobulinti Bendrijos 
branduolinės saugos sistemą, Europos 
branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo 
aukšto lygio grupė turėtų padėti ją plėtoti,

Or. ro

Pagrindimas

 Būtina aiškiai apibrėžti vieną instituciją, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir konsoliduotas 
jos vaidmuo.

Pakeitimas 70
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Už branduolinių įrenginių saugą
valstybėse narėse atsakingos reguliavimo 
institucijos daugiausia turėtų 
bendradarbiauti Europos branduolinės 
saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio 
grupėje, kuri yra parengusi dešimt 
branduolinės saugos reguliavimo principų. 
Siekiant nuolat tobulinti Bendrijos 
branduolinės saugos sistemą, Europos 
branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo 

(19) Už branduolinių įrenginių saugos 
reguliavimo kontrolę valstybėse narėse 
atsakingos reguliavimo institucijos 
daugiausia turėtų bendradarbiauti Europos 
branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo 
aukšto lygio grupėje, kuri yra parengusi 
dešimt branduolinės saugos reguliavimo 
principų. Siekiant nuolat tobulinti 
Bendrijos branduolinės saugos sistemą, 
Europos branduolinės saugos ir atliekų 
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aukšto lygio grupė turėtų padėti ją plėtoti, tvarkymo aukšto lygio grupė turėtų padėti 
ją plėtoti,

Or. sl

Pakeitimas 71
Herbert Reul

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 – sukurti 
Bendrijos branduolinės saugos Europos 
Sąjungoje sistemą. Joje nustatomas su 
branduoline sauga susijusių teisės aktų ir 
reguliavimo priemonių valstybėse narėse 
pagrindas ir siekiama užtikrinti, palaikyti 
ir nuolat gerinti branduolinę saugą 
Bendrijoje ir padidinti nacionalinių 
reguliavimo institucijų vaidmenį.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvos tikslas turėtų būti apibrėžtas aiškiau. Jos tikslas – sukurti bendrą Bendrijos 
sistemą. Tai tiesiogiai pateikiama pakeitime.

Pakeitimas 72
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

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 – nustatyti 
branduolinės saugos Europos Sąjungoje 
reguliavimo sistemą. Joje nustatomi 
principai, kuriais turi būti paremtos 
valstybių narių teisinės ir reguliavimo 
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sistemos branduolinės saugos srityje, kad 
būtų užtikrinama, palaikoma ir nuolat 
gerinama branduolinė sauga Bendrijoje ir 
padidinamas nacionalinių reguliavimo 
institucijų vaidmuo. 

Or. en

Pagrindimas

 Šios direktyvos tikslas turėtų būti geriau apibrėžtas – tikslas yra vienoda reguliavimo sistema 
ir tai pakeitime tiesiogiai išreiškiama.

Pakeitimas 73
Atanas Paparizov

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 – nustatyti 
branduolinės saugos Europos Sąjungoje 
reguliavimo sistemą. Joje nustatomi 
principai, kuriais turi būti paremtos 
valstybių narių teisinės ir reguliavimo 
sistemos branduolinės saugos srityje, kad 
būtų užtikrinama, palaikoma ir nuolat 
gerinama branduolinė sauga Bendrijoje ir 
padidinamas nacionalinių reguliavimo 
institucijų vaidmuo. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime geriau apibrėžiamas tikslas nustatyti vienodą reguliavimo sistemą.
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Pakeitimas 74
Rebecca Harms

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 ir 
nuolat gerinti branduolinę saugą Bendrijoje 
ir padidinti nacionalinių reguliavimo 
institucijų vaidmenį nustatant 
pagrindinius įpareigojimus ir bendrus 
principus, užtikrinančius aukščiausią 
branduolinių įrenginių saugos lygį, ir 
sukuriant būtiną bendrų saugos standartų 
ES mastu priėmimo sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aukščiausio branduolinių įrenginių saugos lygio šioje 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 75
Silvia-Adriana Ţicău

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 – nustatyti 
suderintą  teisinę sistemą ES lygmeniu, 
siekiant nuolat gerinti branduolinę saugą 
Bendrijoje ir užtikrinti atitikimą 
tarptautiniu mastu pripažintiems 
branduolinės saugos standartams, kurių 
nusprendė laikytis Europos atominės 
energijos bendrija.

Or. ro
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Pagrindimas

Būtina nustatyti aiškią teisinę sistemą siekiant užtikrinti, kad Sutarties 2 dalies b punkte 
numatyti sveikatos apsaugos reikalavimai būtų taikomi kuo nuosekliau.

Pakeitimas 76
Vladimir Urutchev

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. Šioje direktyvoje nustatoma Bendrijos 
branduolinės saugos sistema, kuria 
siekiama palaikyti ir nuolat gerinti 
branduolinių įrenginių saugą valstybėse 
narėse ir padidinti nacionalinių 
reguliavimo institucijų vaidmenį.

Or. en

Pakeitimas 77
Rebecca Harms

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 visų branduolinių įrenginių 
projektavimui, aikštelių parinkimui, 
statybai, techninei priežiūrai, 
eksploatavimui, eksploatavimo 
nutraukimui ir atliekų tvarkymui.

Or. en

Pagrindimas

Į šios direktyvos taikymo sritį turi būti įtraukti visi 2 straipsnyje apibrėžti branduoliniai 
įrenginiai.  Nepažeidžiama atitinkama nacionalinė teisinė sistema, kurioje turi būti nustatytos 
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specialios sąlygos leidimų suteikimui kiekviename branduolinių įrenginių statybos, veikimo ir 
uždarymo etape.

Pakeitimas 78
Edit Herczog

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, projektavimui, aikštelių 
parinkimui, statybai, techninei priežiūrai, 
eksploatavimui ir eksploatavimo 
nutraukimui ir subrangovų, kurių 
paslaugomis pasinaudojo operatoriai, 
atliktam darbui.

Or. en

Pagrindimas

Darbuotojų grupė, kuri potencialiai yra rizikos veiksnys ir kuriai gali kilti sveikatos ir saugos 
pavojus branduoliniuose įrenginiuose, yra darbuotojai, įtraukti į tokią veiklą kaip 
branduolinių įrenginių taisymas, techninė priežiūra ir valymas. Tokia veikla labai dažnai 
atliekama pagal sutartį ir atliekama subrangovų. Šie darbuotojai yra mažiausiai apmokyti ir 
informuoti ir nėra įtraukti į operatoriaus sveikatos priežiūros ir saugos procedūras. 
Direktyvoje reikia aiškiai suformuluoti, kad visi įtraukti asmenys atsakingi už saugą ir saugos 
kultūrą.

Pakeitimas 79
Vladimír Remek

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 

2. Ji taikoma branduolinių įrenginių, kurių 
saugą būtina užtikrinti pagal atitinkamos 
valstybės narės teisinę ir reguliavimo 



AM\771348LT.doc 25/99 PE421.201v01-00

LT

sistemą, projektavimui, aikštelių 
parinkimui, statybai, techninei priežiūrai, 
eksploatavimui ir eksploatavimo 
nutraukimui.

sistemą, projektavimui, aikštelių 
parinkimui, statybai, techninei priežiūrai, 
eksploatavimui ir eksploatavimo 
nutraukimui ir subrangovų, kurių 
paslaugomis pasinaudojo operatoriai, 
atliktam darbui.

Or. en

Pagrindimas

Darbuotojų grupė, kuri potencialiai yra rizikos veiksnys ir kuriai gali kilti sveikatos ir saugos 
pavojus branduoliniuose įrenginiuose, yra darbuotojai, įtraukti į tokią veiklą kaip 
branduolinių įrenginių taisymas, techninė priežiūra ir valymas. Tokia veikla labai dažnai 
atliekama pagal sutartį ir atliekama subrangovų. Šie darbuotojai yra mažiausiai apmokyti ir 
informuoti ir nėra įtraukti į operatoriaus sveikatos priežiūros ir saugos procedūras. 
Direktyvoje reikia aiškiai suformuluoti, kad visi įtraukti asmenys atsakingi už saugą ir saugos 
kultūrą.

Pakeitimas 80
Atanas Paparizov

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, projektavimui, aikštelių 
parinkimui, statybai, techninei priežiūrai, 
priėmimui ir perdavimui eksploatuoti,
eksploatavimui ir eksploatavimo 
nutraukimui.

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos taikymo sritis taip pat turi apimti branduolinių įrenginių priėmimą ir 
perdavimą eksploatuoti, šis procesas turėtų būti reguliuojamas nustačius aiškias su 
licencijavimu susijusias teisėkūros nuostatas. 
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Pakeitimas 81
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) branduolinis įrenginys – branduolinio 
kuro gamybos įrenginys, moksliniams 
tyrimams skirtas reaktorius (įskaitant 
ikikritinius ir kritinius įrenginius), 
branduolinė elektrinė, panaudoto kuro 
saugykla, sodrinimo arba perdirbimo 
įrenginys;

(1) branduolinis įrenginys – branduolinio 
kuro gamybos įrenginys, moksliniams 
tyrimams skirtas reaktorius (įskaitant 
ikikritinius ir kritinius įrenginius), 
branduolinė elektrinė, panaudoto kuro 
saugykla, sodrinimo arba perdirbimo 
įrenginys, įskaitant radioaktyviųjų 
medžiagų, susidariusių įrenginio 
eksploatavimo metu, tvarkymo ir 
apdorojimo įrenginius;

Or. en

Pakeitimas 82
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Netaikoma variantui anglų kalba.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimas 83
Eugenijus Maldeikis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) branduolinė sauga – tinkamos (2) branduolinė sauga – tinkamos 
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eksploatavimo sąlygos, užtikrintos taikant
avarijų prevencijos arba jų padarinių 
mažinimo priemones, kai darbuotojai, 
visuomenė, oras, vanduo ir dirvožemis
apsaugomi nuo nenumatytų radiacijos
pavojų, susijusių su branduoliniais 
įrenginiais;

eksploatavimo sąlygos, avarijų prevencija
arba jų padarinių mažinimas, kai 
darbuotojai ir visuomenė apsaugomi nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamų
pavojų, susijusių su branduoliniais 
įrenginiais;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma taikyti apibrėžtį, kuri artimesnė apibrėžčiai, pasiūlytai Tarptautinės atominės 
energijos agentūros saugos terminų žodynėlyje (2007 m.). 

Pakeitimas 84
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) branduolinė sauga – tinkamos 
eksploatavimo sąlygos, užtikrintos taikant
avarijų prevencijos arba jų padarinių 
mažinimo priemones, kai darbuotojai, 
visuomenė, oras, vanduo ir dirvožemis
apsaugomi nuo nenumatytų radiacijos 
pavojų, susijusių su branduoliniais 
įrenginiais;

(2) branduolinė sauga – tinkamos 
eksploatavimo sąlygos, avarijų prevencija
arba jų padarinių mažinimas, kai 
darbuotojai, visuomenė ir aplinka
apsaugomi nuo nenumatytų radiacijos 
pavojų;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant šios direktyvos tikslo EB branduolinės saugos apibrėžtis turėtų būti visiškai suderinta 
su atitinkama TATENA apibrėžtimi (žr. TATENA saugos terminų žodynėlį, 2007 m. leidimas, 
p. 133). Ši apibrėžtis taip pat susijusi su teisinio pagrindo klausimu ir joje aiškiai nurodoma 
aplinkos apsauga, kaip pagrindinis sąvokos „branduolinės sauga“ elementas.
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Pakeitimas 85
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) moderniausi saugos standartai –
techniniai, reguliavimo ir eksploatavimo 
reikalavimai, kurie atitinka geriausią 
įmanomą patirtį, kuri šiuo metu taikoma 
arba vystoma Sąjungoje; 

Or. en

Pagrindimas

Egzistuojančių ir galimų naujų branduolinių įrenginių saugos standartai turi būti aukščiausi. 
Jie turi pasiekti tokį lygmenį, kuris atitinka naujausius pasiekimus Sąjungoje technologijos, 
reguliavimo ir eksploatavimo srityje. Panašus reikalavimas turi tapti bendru valstybių narių 
standartu ir turi būti nuolatos tobulinamas.

Pakeitimas 86
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) radioaktyvioji medžiaga – medžiaga, 
turinti vienos ar kelių rūšių radionuklidų, 
kurių aktyvumo ar koncentracijos 
negalima nepaisyti dėl radiacinės saugos 
priežasčių;

(3) radioaktyvioji medžiaga – medžiaga, 
turinti vienos ar kelių rūšių radionuklidų, 
kurių aktyvumui ar koncentracijai 
netaikoma išimtis, nustatyta dokumente 
„Tarptautiniai pagrindiniai apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės ir 
spinduliuotės šaltinių saugos standartai“ 
(TATENA, Viena, 1996 m.,  saugos serija 
Nr. 115);

Or. pl
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Pagrindimas

Nuoroda į šį dokumentą yra priimtinesnė negu formuluotė „dėl radiacinės saugos 
priežasčių“, kuri yra neaiški.  

Pakeitimas 87
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) radioaktyvioji medžiaga – medžiaga, 
turinti vienos ar kelių rūšių radionuklidų, 
kurių aktyvumo ar koncentracijos negalima 
nepaisyti dėl radiacinės saugos priežasčių;

(3) radioaktyvioji medžiaga – medžiaga, 
turinti vienos ar kelių rūšių radionuklidų, 
kurių aktyvumo ar koncentracijos negalima 
nepaisyti dėl radiacinės saugos priežasčių;

Or. en

Pagrindimas

 Sąvoka „ radioaktyvioji medžiaga“ naudojama Direktyvoje 96/29/Euratomas, nustatančioje 
pagrindinius darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės 
saugos standartus. Variantui lietuvių kalba tai įtakos neturi.

Pakeitimas 88
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) eksploatavimo nutraukimo fondas –
nepriklausomai valdomi finansiniai 
ištekliai, specialiai numatyti padengti 
branduolinių įrenginių eksploatavimo 
nutraukimo išlaidas, įskaitant ilgalaikį 
radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro 
tvarkymą ir atitikimą saugos standartams;

Or. en
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Pagrindimas

Šioje direktyvoje reikia apibrėžti eksploatavimo nutraukimo fondą.

Pakeitimas 89
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) radioaktyviosios atliekos – dujų, 
skysčio arba kieto pavidalo 
radioaktyviosios medžiagos, kurių valstybė 
narė nenumato toliau naudoti ir kurias, kaip 
radioaktyviąsias atliekas, reguliavimo 
institucija kontroliuoja pagal valstybės 
narės teisinę ir reguliavimo sistemą;

(5) radioaktyviosios atliekos – panaudotas 
kuras, dujų, skysčio arba kieto pavidalo 
radioaktyviosios medžiagos, susidariusios 
perdirbimo metu, ir visos kitos dujų, 
skysčio arba kieto pavidalo 
radioaktyviosios medžiagos, kurių valstybė 
narė arba fizinis ar juridinis asmuo, kurio 
sprendimą valstybė narė pripažįsta,
nenumato toliau naudoti ir kurias, kaip 
radioaktyviąsias atliekas, reguliavimo 
institucija kontroliuoja pagal valstybės 
narės teisinę ir reguliavimo sistemą;

Or. en

Pagrindimas

Įprasto branduolinio įrenginio eksploatavimo metu dideli mažo ir vidutinio radioaktyvumo 
skysčio arba kieto pavidalo atliekų kiekiai turi būti pašalinti ir labai radioaktyvaus panaudoto 
kuro elementai turi būti izoliuoti nuo biosferos tūkstančiams, kartais netgi milijonams metų. 
Jie turi būti laikomi branduolinėmis atliekomis.

Pakeitimas 90
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) panaudotas kuras – branduolinis kuras, 
kuris buvo apšvitintas reaktoriaus 

(6) panaudotas kuras – branduolinis kuras, 
kuris buvo apšvitintas reaktoriaus 
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aktyviojoje zonoje ir visam laikui iš jos 
pašalintas; panaudotas kuras gali būti 
laikomas naudojamu ištekliumi, kuris gali 
būti perdirbtas, arba gali būti skirtas 
galutinai pašalinti nenumatant jo toliau 
naudoti ir tvarkomas kaip 
radioaktyviosios atliekos;

aktyviojoje zonoje ir visam laikui iš jos 
pašalintas;

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės pasirinko perdirbimą, nors perdirbimo metu branduolinių atliekų 
tvarkymas tampa dar sudėtingesniu, nes dėl perdirbimo susidaro keletas skiringų atliekų 
srautų, ir skysčio, ir kieto pavidalo, o kai kurie iš jų yra išskiriami į aplinką. Perdirbimo metu 
atskiriamas plutonis, kuris gali būti panaudotas ginkluotei, o tai ateityje kels saugumo 
pavojų.  Panaudoto branduolinio kuro saugojimas yra techniškai įmanomas, mažiau žalingas 
aplinkai ir dėl jo branduolinių atliekų tvarkymas netampa sudėtingesnis. Perdirbimo metu 
gautas medžiagas taip pat reikia laikyti branduolinėmis atliekomis.

Pakeitimas 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) jonizuojančioji spinduliuotė –
perduodančios energiją ir galinčios 
tiesiogiai arba netiesiogiai jonizuoti 
aplinką dalelės ar elektromagnetinės 
bangos, kurių ilgis yra 100 nanometrų arba 
mažesnis ir kurių dažnis yra 3 x 1015 Hz 
arba didesnis; 

(7) jonizuojančioji spinduliuotė –
perduodančios energiją ir galinčios 
tiesiogiai arba netiesiogiai jonizuoti 
aplinką branduolinės dalelės ar 
elektromagnetinės bangos, kurių ilgis yra 
100 nanometrų arba mažesnis ir kurių 
dažnis yra 3 x 1015 Hz arba didesnis; 

Or. pl

Pagrindimas

Konkrečiai apibrėžiamas atitinkamų dalelių tipas.  
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Pakeitimas 92
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) reguliavimo institucija – institucija, 
kurią valstybė narė yra įgaliojusi toje 
valstybėje narėje išduoti licencijas ir 
prižiūrėti branduolinių įrenginių aikštelių 
parinkimą, projektavimą, statybą, 
priėmimą ir perdavimą eksploatuoti, 
eksploatavimą arba eksploatavimo 
nutraukimą;

(8) nacionalinė branduolinės saugos 
reguliavimo ir priežiūros institucija –
institucija, kurią valstybė narė yra 
įgaliojusi toje valstybėje narėje išduoti 
licencijas ir prižiūrėti branduolinių 
įrenginių aikštelių parinkimą, 
projektavimą, statybą, priėmimą ir 
perdavimą eksploatuoti, eksploatavimą 
arba eksploatavimo nutraukimą ir imtis 
reikalingų priemonių, jei branduolinė 
sauga nebus visiškai užtikrinta ir dėl to 
kils pavojus visuomenės sveikatai ir 
saugai;

Or. ro

Pagrindimas

Būtina aiškiai apibrėžti vieną instituciją, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir konsoliduotas 
jos vaidmuo.

Pakeitimas 93
Atanas Paparizov

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) reguliavimo institucija – institucija, 
kurią valstybė narė yra įgaliojusi toje 
valstybėje narėje išduoti licencijas ir 
prižiūrėti branduolinių įrenginių aikštelių 
parinkimą, projektavimą, statybą, 
priėmimą ir perdavimą eksploatuoti, 
eksploatavimą arba eksploatavimo 
nutraukimą;

(8) reguliavimo institucija – institucija, 
kuri valstybėje narėje turi juridines galias 
reguliuoti saugą taikant licencijavimo 
procesą, apimantį branduolinių įrenginių 
aikštelių parinkimą, projektavimą, statybą, 
priėmimą ir perdavimą eksploatuoti, 
eksploatavimą arba eksploatavimo 
nutraukimą, įskaitant tikrinimų vykdymą 
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ir vykdymo įgaliojimus;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta reguliavimo institucijos apibrėžtis neapima visų galių, kurias turėtų turėti 
reguliavimo institucija. Atsižvelgiant į tai veiksmažodis „prižiūrėti“ turėtų būti pakeistas, nes 
juo nenumatoma galia vykdyti tikrinimus. „Licencijos“ turi būti pakeistos į „licencijavimo 
procesą“, siekiant nurodyti visas su licencijomis susijusias galimas priemones, kurių gali būti 
imtasi (pvz., branduolinių įrenginių aikštelių parinkimas, projektavimas, statyba, priėmimas 
ir perdavimas eksploatuoti, eksploatavimas arba eksploatavimo nutraukimas).  

Pakeitimas 94
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) reguliavimo institucija – institucija, 
kurią valstybė narė yra įgaliojusi toje 
valstybėje narėje išduoti licencijas ir 
prižiūrėti branduolinių įrenginių aikštelių 
parinkimą, projektavimą, statybą, 
priėmimą ir perdavimą eksploatuoti, 
eksploatavimą arba eksploatavimo 
nutraukimą;

(8) reguliavimo institucija – institucija 
arba institucijų sistema, kuri valstybėje 
narėje turi juridines galias reguliuoti 
saugą vykdant licencijavimo procesą, 
apimantį branduolinių įrenginių aikštelių 
parinkimą, projektavimą, statybą, 
priėmimą ir perdavimą eksploatuoti, 
eksploatavimą arba eksploatavimo 
nutraukimą, įskaitant tikrinimų vykdymą 
ir vykdymo įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 95
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) reguliavimo institucija – institucija, 
kurią valstybė narė yra įgaliojusi toje 

(8) reguliavimo institucija – Europos 
reguliavimo institucija, kurią yra įgaliojusi 
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valstybėje narėje išduoti licencijas ir 
prižiūrėti branduolinių įrenginių aikštelių 
parinkimą, projektavimą, statybą, 
priėmimą ir perdavimą eksploatuoti, 
eksploatavimą arba eksploatavimo 
nutraukimą;

Europos Komisija ir kuri turi 
pakankamus įgaliojimus, kompetenciją ir 
finansinius bei žmogiškuosius išteklius
savo įsipareigojimams vykdyti, išduoti 
licencijas ir prižiūrėti branduolinių 
įrenginių aikštelių parinkimą, 
projektavimą, statybą, priėmimą ir 
perdavimą eksploatuoti, eksploatavimą 
arba eksploatavimo nutraukimą;

Or. en

Pakeitimas 96
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) licencija – reguliavimo institucijos 
pareiškėjui išduotas leidimas, kuriame 
numatyta jo atsakomybė už branduolinių 
įrenginių aikštelių parinkimą, 
projektavimą, statybą, priėmimą ir 
perdavimą eksploatuoti, eksploatavimą 
arba eksploatavimo nutraukimą;

(9) licencija – nacionalinės branduolinės 
saugos reguliavimo ir priežiūros
institucijos pareiškėjui išduotas leidimas, 
kuriame numatyta jo atsakomybė už 
branduolinių įrenginių aikštelių parinkimą, 
projektavimą, statybą, priėmimą ir 
perdavimą eksploatuoti, eksploatavimą 
arba eksploatavimo nutraukimą 
atsižvelgiant į valstybių narių, kurių 
teritorijoje branduolinis įrenginys yra, 
politiką.

Or. ro

Pagrindimas

Svarbu atsižvelgti į valstybės narės ir ES politiką, susijusią su energetikos sistemomis ir 
branduolinių įrenginių aikštelių parinkimu. 
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Pakeitimas 97
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) licencija – reguliavimo institucijos 
pareiškėjui išduotas leidimas, kuriame 
numatyta jo atsakomybė už branduolinių 
įrenginių aikštelių parinkimą, 
projektavimą, statybą, priėmimą ir 
perdavimą eksploatuoti, eksploatavimą 
arba eksploatavimo nutraukimą;

(9) licencija – nepriklausomos institucijos 
pareiškėjui išduotas leidimas, kuriame 
numatyta jo atsakomybė už branduolinių 
įrenginių aikštelių parinkimą, 
projektavimą, statybą, priėmimą ir 
perdavimą eksploatuoti, eksploatavimą 
arba eksploatavimo nutraukimą;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo požiūriu, įgaliojimą išduoti licencijas turi kiekvienos valstybės narės vyriausybė.  
Nors kiekviena valstybė narė gali nuspręsti, ar naudoti branduolinę energiją, ar nenaudoti, 
sprendimą dėl licencijos išdavimo skaidriai veikdama turėtų priimti nepriklausoma 
institucija, kad būtų užtikrinta, jog politiniai interesai neturės įtakos ir įrenginio bei 
visuomenės saugumas priimant šį sprendimą bus svarbiausias kriterijus. 

Pakeitimas 98
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) nauji branduoliniai reaktoriai –
branduoliniai reaktoriai, kurie pagal 
licenciją eksploatuojami įsigaliojus šiai 
direktyvai.

(10) naujos branduolinės elektrinės –
branduolinės elektrinės, kurios pagal 
licenciją statomos įsigaliojus šiai 
direktyvai.

Or. en
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Pakeitimas 99
Atanas Paparizov

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) nauji branduoliniai reaktoriai –
branduoliniai reaktoriai, kurie pagal 
licenciją eksploatuojami įsigaliojus šiai 
direktyvai.

(10) nauji branduoliniai reaktoriai –
branduoliniai reaktoriai, kurie pagal 
licenciją statomi įsigaliojus šiai direktyvai.

Or. en

Pagrindimas

2 straipsnio 10 punkte nauji branduoliniai reaktoriai apibrėžti kaip įrenginiai, kurie pagal 
licenciją eksploatuojami įsigaliojus šiai direktyvai. Atsižvelgiant į tai, kad nauji reikalavimai, 
ypač susiję su projektavimo aspektais, negali būti įvesti baigus statybą, nauji branduoliniai 
įrenginiai turėtų būti apibrėžti kaip įrenginiai, kuriems buvo išduota statybos licencija 
įsigaliojus šiai direktyvai.

Pakeitimas 100
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) moderniausi saugos standartai –
techninių, reguliavimo ir eksploatavimo 
sistemų standartai, atitinkantys geriausią 
įmanomą patirtį, kuri šiuo metu taikoma 
arba vystoma Sąjungoje. Be to, valstybės 
narės raginamos stengtis nuolat gerinti 
egzistuojančius saugos standartus.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje reikia apibrėžti moderniausius saugos standartus.
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Pakeitimas 101
Atanas Paparizov

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

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. Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
branduolinės energijos naudojimas 
atitiktų tarptautiniu mastu priimtus 
saugos principus, įskaitant tai, kad 
pagrindinė atsakomybė už branduolinių 
įrenginių saugą tektų licencijos turėtojui ir 
ši atsakomybė išliktų per visą branduolinių 
įrenginių eksploatavimo laikotarpį tol, kol 
jam nustojama taikyti reguliavimo 
kontrolės priemones. Licencijos turėtojas 
šios atsakomybės perduoti negali.

Licencijos turėtojas prisiima pagrindinę 
atsakomybę už saugą per visą branduolinių 
įrenginių eksploatavimo laikotarpį tol, kol 
jam nustojama taikyti reguliavimo 
kontrolės priemones. Licencijos turėtojas 
šios atsakomybės perduoti negali.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pateikti išsamesnę ir aiškesnę atsakomybės  ir branduolinių 
įrenginių saugos sistemos apibrėžtį, todėl turi būti aiškiai paminėta nuoroda į tarptautiniu 
mastu pripažintus principus. Be to, šiuo atveju iš pradžių pasiūlyta formuluotė „kurį 
kontroliuoja reguliavimo institucija“ nėra teisinga, nes atsakomybė už branduolinių įrenginių 
saugą negali būti padalyta. 
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Pakeitimas 102
Vladimir Urutchev

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. Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
branduolinės energijos naudojimas 
atitiktų tarptautiniu mastu priimtus 
saugos principus, įskaitant tai, kad 
pagrindinė atsakomybė už branduolinių 
įrenginių saugą tektų licencijos turėtojui.  
Saugos ir kontrolės priemones, kurias 
būtina įgyvendinti branduoliniame 
įrenginyje, pasiūlo licencijos turėtojas ir 
pateikia jas reguliavimo institucijai 
patvirtinti. Šias priemones toliau taiko 
licencijos turėtojas kontroliuojant 
reguliavimo institucijai ir laikantis šios 
direktyvos 4 ir 5 straipsniuose nurodytų 
nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 103
Silvia-Adriana Ţicău

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 nacionalinė 
branduolinės saugos reguliavimo ir 
priežiūros institucija. Sprendimą dėl 
saugos ir kontrolės priemonių, kurias 
būtina įgyvendinti branduoliniame 
įrenginyje, priima tik nacionalinė 
branduolinės saugos reguliavimo ir 
priežiūros institucija, o jas taiko licencijos 
turėtojas.
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Or. ro

Pagrindimas

Būtina aiškiai apibrėžti vieną nacionalinę reguliavimo ir priežiūros instituciją, kad būtų 
užtikrintas nuoseklumas ir konsoliduotas jos vaidmuo.

Pakeitimas 104
Vladimir Urutchev

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, reglamentuojančią 
branduolinių įrenginių saugą. Šią sistemą 
sudaro nacionaliniai saugos reikalavimai, 
branduolinių įrenginių licencijavimo ir 
kontrolės sistema, draudimas juos 
eksploatuoti neturint licencijos, taip pat 
reguliavimo tikrinimo sistema, įskaitant 
būtinas atitikties reikalavimams 
užtikrinimo priemones. Reguliavimo 
institucija turi turėti įgaliojimą pakeisti, 
sustabdyti, panaikinti arba atšaukti 
branduolinio įrenginio eksploatavimo 
licenciją, jei rimtai pažeidžiamos 
licencijos išdavimo sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 105
Atanas Paparizov

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 

2. Valstybės narės sukuria ir taiko teisinę 
bei reguliavimo sistemą, reglamentuojančią 
branduolinių įrenginių saugą. Šią sistemą 
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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.

sudaro nacionaliniai saugos reikalavimai, 
branduolinių įrenginių licencijavimo ir 
kontrolės sistema, draudimas juos 
eksploatuoti neturint licencijos, taip pat 
reguliavimo tikrinimo sistema, įskaitant 
būtinas atitikties reikalavimams 
užtikrinimo priemones.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė „reguliavimo tikrinimas“ teisiniu požiūriu yra tinkamesnė siekiant Europos 
teisėkūros tikslų branduolinės saugos srityje, nes pateikiama aiškesnė ir išsamesnė 
atsakomybės ir branduolinių įrenginių saugos sistemos  apibrėžtis, o originale pasiūlytas 
žodis „kontrolė“ neapima įgaliojimo atlikti tikrinimus. 

Pakeitimas 106
Rebecca Harms

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, reglamentuojančią 
branduolinių įrenginių saugą. Šią sistemą 
sudaro Europos ir 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.

Or. en

Pagrindimas

Rengiant nacionalinę branduolinės saugos sistemą turi būti atsižvelgiama į šalies ir Europos 
teisės aktus dėl branduolinės saugos standartų siekiant didesnio suderinimo visoje ES.
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Pakeitimas 107
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo institucijos Nacionalinė branduolinės saugos
reguliavimo ir priežiūros institucija

Or. ro

Pagrindimas

Būtina aiškiai apibrėžti vieną nacionalinę reguliavimo ir priežiūros instituciją, kad būtų 
užtikrintas nuoseklumas ir konsoliduotas jos vaidmuo. Taip pat nuo pat pradžių reikia aiškiai 
nustatyti šios institucijos kompetenciją vykdyti priežiūrą.

Pakeitimas 108
Anni Podimata

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 ir eksploatuoti 
branduolinius įrenginius arba pagrįsti jų 
naudą visuomenei, ir kad jai nebūtų 
daroma jokios netinkamos įtakos, kuri 
galėtų paveikti sprendimus saugos 
klausimais. Šiuo tikslu valstybės narės 
užtikrina, kad atlikdama savo užduotis, 
kurios nustatytos šioje direktyvoje, 
reguliavimo institucija būtų teisiškai 
atskirta nuo visų kitų viešųjų ar privačių 
subjektų ir būtų nuo jų funkciškai 
nepriklausoma, ir kad jos darbuotojai ir 
asmenys, atsakingi už jos valdymą, veiktų 
nepriklausomai nuo visų rinkos interesų 
ir nesiektų gauti arba vykdyti bet kokios 
vyriausybės arba kito viešojo subjekto 
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nurodymų.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas reikalauja užtikrinti reguliavimo institucijos nepriklausomumą, tačiau šiame 
pakeitime pabrėžiama, kad nepriklausomumas turėtų būti užtikrinamas vykdant bet kokią 
veiklą, o ne tik „reguliavimo pareigas“.

Pakeitimas 109
Vladimir Urutchev

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 ir eksploatuoti 
branduolinius įrenginius arba pagrįsti jų 
naudą visuomenei, ir kad jai nebūtų 
daroma jokios įtakos, kuri galėtų
netinkamai paveikti branduolinės saugos 
reguliavimo kontrolę. Šiuo tikslu valstybės 
narės užtikrina, kad reguliavimo 
institucija būtų teisiškai ir funkciškai 
nepriklausoma ir kad jos administracija ir 
darbuotojai, vykdydami savo su 
branduoline sauga susijusias pareigas ir 
užduotis, veiktų nepriklausomai.

Or. en
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Pakeitimas 110
Rebecca Harms

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 garantuoja veiksmingą
reguliavimo institucijos nepriklausomumą 
ir užtikrina, kad ji nešališkai ir skaidriai 
naudotųsi savo įgaliojimais. Šiuo tikslu 
valstybė narė užtikrina, kad reguliavimo 
institucija, vykdydama jai šia direktyva ir 
susijusiais teisės aktais nustatytas 
reguliavimo užduotis:
(a) būtų teisiškai atskirta ir funkciniu 
atžvilgiu nepriklausoma nuo visų kitų 
viešųjų ar privačių subjektų, ypač tų,
kurių užduotis – remti ir eksploatuoti 
branduolinius įrenginius arba pagrįsti jų 
naudą visuomenei, ir kad jai nebūtų 
daroma jokios įtakos, kuri galėtų paveikti 
saugą;

(b) užtikrintų, kad jos darbuotojai ir už jos 
valdymą atsakingi asmenys:
(i) veiktų nepriklausomai nuo visų rinkos 
interesų; ir 
(ii) vykdydami reguliavimo užduotis, 
nesiektų gauti jokios vyriausybės arba kito 
viešojo ar privačiojo subjekto tiesioginių 
nurodymų ir jų nevykdytų.
Laikantis šio reikalavimo jokiu būdu 
neužkertamas kelias glaudžiam 
bendradarbiavimui su atitinkamomis 
kitomis nacionalinėmis valdžios 
institucijomis.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi užtikrinti veiksmingą reguliavimo institucijos nepriklausomumą 
siekdamos užtikrinti, kad ji nešališkai ir skaidriai naudotųsi savo įgaliojimais. Šis pakeitimas 
atitinka nacionalinės reguliavimo institucijos vaidmenį ir pareigas, nustatytus energijos 
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vidaus rinkos teisės aktų rinkinyje numatytų priemonių nuostatose.

Pakeitimas 111
Romana Jordan Cizelj

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 arba eksploatuoti 
branduolinius įrenginius arba skatinti jų 
nenaudoti. Reguliavimo institucijai 
nedaroma jokio spaudimo, kuris galėtų 
paveikti jos reguliavimo veiklą.

Or. en

Pakeitimas 112
Silvia-Adriana Ţicău

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
nacionalinė branduolinės saugos
reguliavimo ir priežiūros 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.

Or. ro
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Pagrindimas

Būtina aiškiai apibrėžti vieną nacionalinę reguliavimo ir priežiūros instituciją, kad būtų 
užtikrintas ir konsoliduotas jos vaidmuo.

Pakeitimas 113
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo institucija turi 
pakankamus įgaliojimus, kompetenciją ir
finansinius bei žmogiškuosius išteklius 
savo įsipareigojimams vykdyti ir 
pareigoms atlikti. Ji prižiūri bei reguliuoja 
branduolinių įrenginių saugą ir užtikrina 
saugos reikalavimų, sąlygų bei saugos 
nuostatų laikymąsi.

2. Siekdamos apsaugoti reguliavimo
institucijos nepriklausomumą, valstybės 
narės užtikrinta ypač tai, kad reguliavimo
institucija turėtų juridinio asmens statusą, 
tinkamus finansinius bei žmogiškuosius 
išteklius savo įsipareigojimams vykdyti ir 
pareigoms atlikti bei būtų finansiškai 
nepriklausoma. Reguliavimo institucija
prižiūri bei reguliuoja branduolinių 
įrenginių saugą ir užtikrina saugos 
reikalavimų, sąlygų bei saugos nuostatų 
laikymąsi, įskaitant bet kurio 
branduolinio įrenginio eksploatavimo 
sustabdymą, jeigu negarantuojamas 
saugumas, ir licencijos panaikinimą, 
jeigu rimtai ir nuolat pažeidžiamos 
licencijos sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi užtikrinti veiksmingą reguliavimo institucijos nepriklausomumą 
siekdamos užtikrinti, kad ji nešališkai ir skaidriai naudotųsi savo įgaliojimais. Šis pakeitimas 
atitinka nacionalinės reguliavimo institucijos vaidmenį ir pareigas, nustatytus energijos 
vidaus rinkos teisės aktų rinkinyje numatytų priemonių nuostatose.
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Pakeitimas 114
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo institucija turi pakankamus 
įgaliojimus, kompetenciją ir finansinius bei 
žmogiškuosius išteklius savo 
įsipareigojimams vykdyti ir pareigoms 
atlikti. Ji prižiūri bei reguliuoja 
branduolinių įrenginių saugą ir užtikrina 
saugos reikalavimų, sąlygų bei saugos
nuostatų laikymąsi.

2. Reguliavimo institucija turi pakankamus 
įgaliojimus, kompetenciją ir finansinius bei 
žmogiškuosius išteklius savo 
įsipareigojimams vykdyti ir pareigoms 
atlikti. Reguliavimo institucija prižiūri bei 
reguliuoja branduolinių įrenginių saugą ir 
užtikrina saugos reikalavimų įgyvendinimą 
bei tai, kad licencijos turėtojas laikytųsi 
taikytinų saugos reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 115
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo institucija turi pakankamus 
įgaliojimus, kompetenciją ir finansinius bei 
žmogiškuosius išteklius savo 
įsipareigojimams vykdyti ir pareigoms 
atlikti. Ji prižiūri bei reguliuoja 
branduolinių įrenginių saugą ir užtikrina 
saugos reikalavimų, sąlygų bei saugos 
nuostatų laikymąsi.

2. Nacionalinė branduolinės saugos
reguliavimo ir priežiūros institucija turi 
pakankamus įgaliojimus, kompetenciją ir 
finansinius bei žmogiškuosius išteklius 
savo įsipareigojimams vykdyti ir 
pareigoms atlikti. Ji prižiūri bei reguliuoja 
branduolinių įrenginių saugą ir užtikrina 
saugos reikalavimų, sąlygų bei saugos 
nuostatų laikymąsi.

Or. ro

Pagrindimas

Būtina aiškiai apibrėžti vieną nacionalinę reguliavimo ir priežiūros instituciją, kad būtų 
užtikrintas nuoseklumas ir konsoliduotas jos vaidmuo.
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Pakeitimas 116
Nikolaos Vakalis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reguliavimo institucija turi pakankamus 
įgaliojimus, kompetenciją ir finansinius bei 
žmogiškuosius išteklius savo 
įsipareigojimams vykdyti ir pareigoms 
atlikti. Ji prižiūri bei reguliuoja 
branduolinių įrenginių saugą ir užtikrina 
saugos reikalavimų, sąlygų bei saugos 
nuostatų laikymąsi.

2. Reguliavimo institucija turi pakankamus 
įgaliojimus, kompetenciją ir finansinius bei 
žmogiškuosius išteklius savo 
įsipareigojimams vykdyti ir pareigoms 
atlikti. Ji prižiūri bei reguliuoja 
branduolinių įrenginių saugą, kontroliuoja 
radioaktyviųjų medžiagų judėjimą ir 
užtikrina saugos reikalavimų, sąlygų bei 
saugos nuostatų laikymąsi.

Or. en

Pagrindimas

Prancūzijos nepriklausoma branduolinės saugos institucija (pranc. Autorité de sûreté 
nucléaire) savo paskutinėje metinėje ataskaitoje nurodo, kad siekiant iki galo vykdyti 
įsipareigojimus branduolinių įrenginių saugos srityje turėtų būti sudaroma galimybė 
kontroliuoti radioaktyviųjų medžiagų srautą.

Pakeitimas 117
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo institucija išduoda
licencijas ir stebi, kaip jų laikomasi
branduoliniams įrenginiams parenkant
aikštelę, juos projektuojant, statant, 
priimant ir perduodant eksploatuoti, 
eksploatuojant ir nutraukiant jų 
eksploatavimą.

3. Reguliavimo institucija atlieka visus 
reikiamus vertinimus dėl saugos 
reikalavimų, nustatytų nacionaliniuose 
teisės aktuose pagal 6 straipsnį, laikymosi 
išduodant licencijas ir stebi, kaip taikomos 
išduotos licencijos branduoliniams 
įrenginiams parenkant aikštelę, juos 
projektuojant, statant, priimant ir 
perduodant eksploatuoti, eksploatuojant ir 
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nutraukiant jų eksploatavimą.

Or. en

Pakeitimas 118
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo institucija išduoda 
licencijas ir stebi, kaip jų laikomasi 
branduoliniams įrenginiams parenkant 
aikštelę, juos projektuojant, statant, 
priimant ir perduodant eksploatuoti, 
eksploatuojant ir nutraukiant jų 
eksploatavimą.

3. Reguliavimo institucija išduoda 
licencijas ir stebi, kaip jų laikomasi 
branduoliniams įrenginiams parenkant 
aikštelę, juos projektuojant, statant, 
priimant ir perduodant eksploatuoti, 
eksploatuojant ir nutraukiant jų 
eksploatavimą. Reguliavimo institucija 
taip pat kontroliuoja subrangovus, kurių 
paslaugomis naudojosi operatoriai, 
siekdama užtikrinti, kad jie laikosi būtinų 
saugumo standartų ir turi reikiamą 
kompetenciją.

Or. en

Pagrindimas

An important risk factor as well as a group of workers that is potentially exposed to health 
and safety risk in nuclear installation are workers involved in activities like repairs, 
maintenance and cleaning of nuclear installations. Such activity is very often contracted out, 
and sub-sub contracted. These workers are least trained and informed, and not fully 
integrated in the health and safety procedures of the operator. To ensure that also they profit 
from and contribute to the culture of safety the regulator shall monitor them as well to ensure 
every part of the nuclear chain is monitored and supervised.
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Pakeitimas 119
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo institucija išduoda 
licencijas ir stebi, kaip jų laikomasi 
branduoliniams įrenginiams parenkant 
aikštelę, juos projektuojant, statant, 
priimant ir perduodant eksploatuoti, 
eksploatuojant ir nutraukiant jų 
eksploatavimą.

3. Reguliavimo institucija išduoda 
licencijas ir stebi, kaip jų laikomasi 
branduoliniams įrenginiams parenkant 
aikštelę, juos projektuojant, statant, 
priimant ir perduodant eksploatuoti, 
eksploatuojant ir nutraukiant jų 
eksploatavimą. Reguliavimo institucija 
taip pat kontroliuoja subrangovus, kurių 
paslaugomis naudojosi operatoriai, 
siekdama užtikrinti, kad jie laikosi būtinų 
saugumo standartų ir turi reikiamą 
kompetenciją.

Or. en

Pagrindimas

Darbuotojai, vykdantys tokią veiklą kaip branduolinių įrenginių taisymas, techninė priežiūra 
ir valymas, kuriems potencialiai kyla sveikatos ir saugos pavojus branduoliniuose 
įrenginiuose, yra svarbus rizikos veiksnys. Tokia veikla labai dažnai atliekama pagal sutartį 
ir atliekama subrangovų. Šie darbuotojai yra mažiausiai apmokyti ir informuoti ir nėra iki 
galo įtraukti į operatoriaus sveikatos priežiūros ir saugos procedūras.

Pakeitimas 120
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo institucija išduoda 
licencijas ir stebi, kaip jų laikomasi 
branduoliniams įrenginiams parenkant 
aikštelę, juos projektuojant, statant, 
priimant ir perduodant eksploatuoti, 
eksploatuojant ir nutraukiant jų 
eksploatavimą.

3. Nacionalinė branduolinės saugos
reguliavimo ir priežiūros institucija 
išduoda licencijas ir stebi, kaip jų 
laikomasi branduoliniams įrenginiams 
parenkant aikštelę, juos projektuojant, 
statant, priimant ir perduodant 
eksploatuoti, eksploatuojant ir nutraukiant 
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jų eksploatavimą, taip pat užtikrina, kad 
su branduolinių įrenginių sauga susijusi 
informacija būtų skaidri.

Or. ro

Pagrindimas

Būtina, kad nacionalinė branduolinės saugos reguliavimo ir priežiūros institucija galėtų 
greitai suteikti visuomenei tikslią informaciją pagrindiniais branduolinės saugos klausimais.

Pakeitimas 121
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
licencijų turėtojai turėtų pakankamai 
tinkamos kvalifikacijos darbuotojų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 122
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Reguliavimo institucijos užtikrina, kad 
licencijų turėtojai turėtų pakankamai 
tinkamos kvalifikacijos darbuotojų.

4. Nacionalinės branduolinės saugos
reguliavimo ir priežiūros institucijos 
užtikrina, kad licencijų turėtojai turėtų 
pakankamai tinkamos kvalifikacijos 
darbuotojų.

Or. ro
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Pagrindimas

Būtina aiškiai apibrėžti vieną nacionalinę reguliavimo ir priežiūros instituciją, kad būtų 
užtikrintas nuoseklumas ir konsoliduotas jos vaidmuo.

Pakeitimas 123
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Reguliavimo institucijos užtikrina, kad
licencijų turėtojai turėtų pakankamai 
tinkamos kvalifikacijos darbuotojų.

4. Reguliavimo institucijos tikrina, ar
licencijų turėtojai turi pakankamai 
tinkamos kvalifikacijos darbuotojų.

Or. sl

Pakeitimas 124
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Reguliavimo institucija reguliariai 
vertina, ar licencijų turėtojai turi 
pakankamai kvalifikuotų darbuotojų, 
kurie vykdo branduolinės saugos požiūriu 
svarbią veiklą – tai būtina siekiant 
užtikrinti branduolinę saugą.

Or. en



PE421.201v01-00 52/99 AM\771348LT.doc

LT

Pakeitimas 125
Rebecca Harms

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nesuteikia jokios pridėtinės vertės, nes pagal Branduolinio saugumo konvenciją 
valstybės narės ir Euratomas kasmet turi pateikti branduolinio sektoriaus ataskaitą, įskaitant 
teisės aktų ir reguliavimo sistemos klausimus.

Pakeitimas 126
Vladimir Urutchev

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 dešimt metų
kiekvienoje valstybėje narėje atliekamas 
tarptautinis kolegialus branduolinės
reguliavimo kontrolės sistemos vertinimas.
Kiekvienu atveju atskirai gaunantis 
organas ir kolegos nusprendžia dėl 
vertinimo struktūros ir apimties, 
laikydamiesi šioje direktyvoje specialiai 
parengtų taisyklių.

Or. en
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Pakeitimas 127
Silvia-Adriana Ţicău

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, kas dešimt metų atliekamas 
tarptautinis kolegialus nacionalinės 
branduolinės saugos reguliavimo ir 
priežiūros institucijos bei nacionalinės 
reguliavimo sistemos vertinimas.

Or. ro

Pagrindimas

Žodžiai „bent kas dešimt metų“ pernelyg neaiškūs atsižvelgiant į sparčią energijos sektoriaus 
raidą. Būtina aiškiai apibrėžti vieną instituciją, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir 
konsoliduotas jos vaidmuo.

Pakeitimas 128
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybių narių reguliavimo 
institucijos keičiasi geriausia reguliavimo 
praktika ir plėtoja bendrą supratimą apie 
tarptautiniu mastu pripažįstamus 
branduolinės saugos reikalavimus. 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti siekiama saugos reikalavimų suderinimo ir reguliavimo procesų sistemos Europos 
Sąjungoje.
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Pakeitimas 129
Atanas Paparizov

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybių narių reguliavimo 
institucijos keičiasi geriausia reguliavimo 
praktika ir plėtoja bendrą supratimą apie 
tarptautiniu mastu pripažįstamus 
branduolinės saugos reikalavimus. 

Or. en

Pagrindimas

Reguliavimo institucijoms keičiantis geriausia praktika turėtų būti prisidedama siekiant 
saugos reikalavimų suderinimo ir reguliavimo procesų sistemos Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 130
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės praneša visuomenei apie 
branduolinės saugos priežiūros procedūras 
bei rezultatus. Jos taip pat užtikrina, kad 
reguliavimo institucijos veiksmingai 
informuotų visuomenę su jų kompetencijai 
priskirtomis sritimis susijusiais klausimais.
Galimybė gauti informaciją užtikrinama 
pagal atitinkamus nacionalinius ir 
tarptautinius įsipareigojimus.

Valstybės narės praneša visuomenei ir 
susijusioms vietos valdžios institucijoms
apie branduolinės saugos priežiūros 
procedūras bei rezultatus. Jos taip pat 
užtikrina, kad nacionalinė branduolinės 
saugos reguliavimo ir priežiūros 
institucija veiksmingai informuotų 
visuomenę su jos kompetencijai 
priskirtomis sritimis susijusiais klausimais.
Galimybė gauti informaciją užtikrinama 
pagal atitinkamus nacionalinius ir 
tarptautinius įsipareigojimus.

Or. ro
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Pagrindimas

Būtina aiškiai apibrėžti vieną nacionalinę reguliavimo ir priežiūros instituciją, kad būtų 
užtikrintas nuoseklumas ir konsoliduotas jos vaidmuo. Reikia informuoti susijusias vietos 
valdžios institucijas siekiant, kad jos dalyvautų priimant sprendimus ir remtų priemones, 
kurias patvirtina reguliavimo ir priežiūros institucija.

Pakeitimas 131
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės praneša visuomenei apie 
branduolinės saugos priežiūros procedūras 
bei rezultatus. Jos taip pat užtikrina, kad 
reguliavimo institucijos veiksmingai 
informuotų visuomenę su jų kompetencijai 
priskirtomis sritimis susijusiais klausimais.
Galimybė gauti informaciją užtikrinama 
pagal atitinkamus nacionalinius ir 
tarptautinius įsipareigojimus.

Valstybės narės praneša visuomenei ir 
Komisijai apie branduolinės saugos 
priežiūros procedūras bei rezultatus bei bet 
kokio incidento atveju nedelsdamos 
informuoja visuomenę. Jos taip pat 
užtikrina, kad reguliavimo institucijos 
veiksmingai informuotų visuomenę su jų 
kompetencijai priskirtomis sritimis 
susijusiais klausimais. Galimybė gauti 
informaciją užtikrinama pagal atitinkamus 
nacionalinius ir tarptautinius 
įsipareigojimus.

Or. de

Pakeitimas 132
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės laikosi TATENA 
saugos pagrindų (TATENA saugos 
pagrindai: pagrindiniai saugos principai, 
TATENA saugos standartų serija Nr. SF-1, 
2006 m.). Jos laikosi į Branduolinio 
saugumo konvenciją (TATENA INFCIRC 
449, 1994 m. liepos 5 d.) įtrauktų 

1. Valstybės narės taiko šios direktyvos 
priede nustatytus saugos principus, kurie 
atitinka TATENA saugos pagrindus 
(TATENA saugos pagrindai: pagrindiniai 
saugos principai, TATENA saugos 
standartų serija Nr. SF-1, 2006 m.), 
atsižvelgiant į branduolinių įrenginių 
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įpareigojimų ir reikalavimų. aikštelių parinkimą, projektavimą, 
statybą, eksploatavimą ir eksploatavimo 
nutraukimą. Jos laikosi į Branduolinio 
saugumo konvenciją įtrauktų įpareigojimų 
ir reikalavimų.

Jos visų pirma užtikrina, kad aukštam 
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.

Or. en

Pakeitimas 133
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės laikosi TATENA saugos 
pagrindų (TATENA saugos pagrindai:
pagrindiniai saugos principai, TATENA 
saugos standartų serija Nr. SF-1, 2006 m.).
Jos laikosi į Branduolinio saugumo 
konvenciją (TATENA INFCIRC 449, 
1994 m. liepos 5 d.) įtrauktų įpareigojimų 
ir reikalavimų.

1. Valstybės narės laikosi TATENA saugos 
pagrindų (TATENA saugos pagrindai:
pagrindiniai saugos principai, TATENA 
saugos standartų serija Nr. SF-1, 2006 m.).
Jos laikosi į Branduolinio saugumo 
konvenciją (TATENA INFCIRC 449, 
1994 m. liepos 5 d.) įtrauktų įpareigojimų 
ir reikalavimų.

Jos visų pirma užtikrina, kad aukštam 
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 

Jos visų pirma užtikrina, kad aukštam 
branduolinių įrenginių saugos lygiui 
garantuoti būtų įgyvendinami TATENA 
saugos pagrinduose nustatyti taikytini 
principai ir būtų imtasi reikiamų 
priemonių, įskaitant inter alia
branduolinių įrenginių eksploatavimą 
laikantis standartų, kurie atitiktų 
pažangiausią ES praktiką techniniu, 
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kaimyninių valstybių gyventojų bei 
valdžios institucijų informavimo 
priemones.

reguliavimo ir eksploatavimo aspektais,
veiksmingas apsaugos nuo galimų 
radiacijos pavojų, avarijų ir incidentų
prevencijos, jų likvidavimo, dėvėjimosi 
valdymo, ilgalaikio visų gautų 
radioaktyviųjų medžiagų tvarkymo ir 
kaimyninių valstybių gyventojų bei 
valdžios institucijų informavimo 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų vengiama net ir mažesnių avarijų, klasifikuojamų kaip incidentai, ypač jei 
gali būti radiacinių  pasekmių.

Pakeitimas 134
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės laikosi TATENA saugos
pagrindų (TATENA saugos pagrindai: 
pagrindiniai saugos principai, TATENA
saugos standartų serija Nr. SF-1, 
2006 m.). Jos laikosi į Branduolinio 
saugumo konvenciją (TATENA INFCIRC 
449, 1994 m. liepos 5 d.) įtrauktų 
įpareigojimų ir reikalavimų.

1. Valstybės narės priima branduolinės
saugos nuostatas tinkamai atsižvelgdamos 
į visą atitinkamą tarptautinę gerąją 
praktiką, pvz., TATENA pagrindus, 
standartus ir gaires.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos teisinį pagrindą sudarančiuose Euratomo sutarties 31 ir 32 straipsniuose ne iki 
galo laikomasi TATENA saugos pagrindų ar atskirų šio dokumento pagrindinių saugos 
principų. Siekiant nuoseklumo su direktyva, juos reikia keisti.  Gali kilti interpretavimo 
problemų įgyvendinant pagrindinius principus valstybėse narėse, nes tai sukeltų nereikalingų 
apeliacinių skundų Teisingumo Teismui pavojų. Tokia pati problema kiltų remiantis 
Branduolinio saugumo konvencija, nes Euratomas neratifikavo visų konvencijos straipsnių.
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Pakeitimas 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės laikosi TATENA saugos 
pagrindų (TATENA saugos pagrindai:
pagrindiniai saugos principai, TATENA 
saugos standartų serija Nr. SF-1, 2006 m.).
Jos laikosi į Branduolinio saugumo 
konvenciją (TATENA INFCIRC 449,
1994 m. liepos 5 d.) įtrauktų įpareigojimų 
ir reikalavimų.

1. Valstybės narės laikosi TATENA saugos 
pagrindų (TATENA saugos pagrindai:
pagrindiniai saugos principai, TATENA 
saugos standartų serija Nr. SF-1, 2006 m.).
Jos laikosi į Branduolinio saugumo 
konvenciją (TATENA INFCIRC 449,
1994 m. liepos 5 d.) ir į Jungtinę 
panaudoto kuro tvarkymo saugos ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 
konvenciją (TATENA INFCIRC 546, 
1997 m. gruodžio 24 d.) įtrauktų 
įpareigojimų ir reikalavimų.

Or. pl

Pagrindimas

Jungtinė panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 
konvencija (TATENA INFCIRC 546, 1997 m. gruodžio 24 d.) yra vienas iš pagrindinių šios 
srities dokumentų, taikytinas šiam reglamentui.  

Pakeitimas 136
Atanas Paparizov

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės laikosi TATENA 
saugos pagrindų (TATENA saugos 
pagrindai: pagrindiniai saugos principai, 
TATENA saugos standartų serija Nr. SF-1, 
2006 m.). Jos laikosi į Branduolinio 
saugumo konvenciją (TATENA INFCIRC 
449, 1994 m. liepos 5 d.) įtrauktų 
įpareigojimų ir reikalavimų.

1. Parenkant branduolinių įrenginių 
aikšteles, juos projektuojant, statant, 
priimant ir perduodant eksploatuoti, 
eksploatuojant ir nutraukiant 
eksploatavimą valstybės narės taiko
TATENA saugos pagrindus (TATENA 
saugos pagrindai: pagrindiniai saugos 
principai, TATENA saugos standartų serija 
Nr. SF-1, 2006 m.), kaip nurodyta priede.
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Jos taiko į Branduolinio saugumo
konvenciją1 įtrauktus įpareigojimus ir 
reikalavimus.
_________________________________________1

OL L 318, 1999 12 11, p. 20 ir OL L 172, 2004 5 6, 
p. 7.

Or. en

Pagrindimas

Žr. pranešimo projekto 28 pakeitimo (6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa) pagrindimą. Be to 
reikia aiškiai nurodyti visas su licencijomis susijusias priemones (branduolinių įrenginių 
aikštelių parinkimas, jų projektavimas, statyba, priėmimas ir perdavimas eksploatuoti, 
eksploatavimas ir eksploatavimo nutraukimas). 

Pakeitimas 137
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės laikosi TATENA saugos 
pagrindų (TATENA saugos pagrindai:
pagrindiniai saugos principai, TATENA 
saugos standartų serija Nr. SF-1, 2006 m.).
Jos laikosi į Branduolinio saugumo 
konvenciją (TATENA INFCIRC 449, 
1994 m. liepos 5 d.) įtrauktų įpareigojimų 
ir reikalavimų.

1. Valstybės narės, kaip išsamiai išdėstyta 
priede, laikosi TATENA saugos pagrindų
dalių (TATENA saugos pagrindai:
pagrindiniai saugos principai, TATENA 
saugos standartų serija Nr. SF-1, 2006 m.), 
kurios gali būti taikomos rengiant 
Bendrijos branduolinės saugos sistemą ir
laikosi atitinkamų į Branduolinio saugumo 
konvenciją (TATENA INFCIRC 449, 
1994 m. liepos 5 d.) įtrauktų įpareigojimų 
ir reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Tarptautinės atominės energijos agentūros ir Branduolinio saugumo konvencijoje išdėstyti 
pagrindiniai saugos principai taip pat susiję su įvairių rūšių veikla ir įrenginiais, kurie nėra 
įtraukti į siūlomą direktyvą. Tos TATENA ir BSK pagrindinių saugos principų dalys, kurios 
taikytinos pagal šią direktyvą ir turi būti įtrauktos į ES bendrijos sistemą, nurodomos priede. 
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Pakeitimas 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės laikosi TATENA saugos 
pagrindų (TATENA saugos pagrindai:
pagrindiniai saugos principai, TATENA 
saugos standartų serija Nr. SF-1, 2006 m.). 
Jos laikosi į Branduolinio saugumo 
konvenciją (TATENA INFCIRC 449, 
1994 m. liepos 5 d.) įtrauktų įpareigojimų 
ir reikalavimų.

1. Valstybės narės:

laikosi TATENA saugos pagrindų dalių
(TATENA saugos pagrindai: pagrindiniai 
saugos principai, TATENA saugos 
standartų serija Nr. SF-1, 2006 m.), kurios 
susijusios su branduoliniu įrenginiu, kaip 
iki galo nurodyta priede; ir
–laikosi į Branduolinio saugumo 
konvenciją (TATENA INFCIRC 449, 
1994 m. liepos 5 d.) įtrauktų taikytinų
įpareigojimų ir reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

TATENA pagrindiniai saugos principai ir Branduolinio saugumo konvencijos nuostatos 
taikomos skirtingos veiklos ir skirtingų įrenginių negu numatyti pasiūlyme dėl direktyvos 
atvejais. Tos TATENA saugos pagrindų ir Branduolinio saugumo konvencijos dalys, kurios 
susijusios su šia direktyva ir pritaikytos prie ES politikos, išsamiai nurodomos priede.
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Pakeitimas 139
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos visų pirma užtikrina, kad aukštam
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.

Jos visų pirma užtikrina, kad aukščiausiam
branduolinių įrenginių saugos lygiui 
garantuoti būtų įgyvendinami TATENA 
saugos pagrinduose nustatyti ir priede 
nurodyti 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.

Or. en

Pagrindimas

Tai, kad tam tikri principai įtraukti į Direktyvos priedą, nereiškia, kad jų nereikia paminėti 
šiame straipsnyje. Ypač tuo atveju, kai jų reikia laikytis tai pat eksploatuojant senesnę įrangą, 
kai kyla didesnis pavojus saugai.

Pakeitimas 140
Herbert Reul

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 

Išbraukta.
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asociacijos (WENRA) nustatytais saugos
lygiais.

Or. de

Pagrindimas

Pagal direktyvą valstybės narės negali būti įpareigojamos dėl ateities projektų, kurių turinys 
ir trukmė dar neapibrėžti. Be to, naujų reaktorių saugos nuostatos numatytos 6 straipsnio 1 
dalyje, kurioje nustatomos bendros naujų reaktorių saugos taisyklės. 

Pakeitimas 141
Vladimir Urutchev

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. Naujų branduolinių elektrinių saugai 
užtikrinti valstybės narės, siekdamos 
sudaryti sąlygas nuolat gerinti saugą ir 
glaudžiai bendradarbiaudamos su Europos 
branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo 
aukšto lygio grupe, siekia parengti 
papildomus saugos reikalavimus. Rengiant 
šiuos saugos gerinimo reikalavimus 
remiamasi naujoms jėgainėms skirtomis 
pramonės ir branduolinės energijos
reguliavimo institucijų taisyklėmis, 
eksploatavimo patirtimi, gerąja praktika ir 
veikiančių branduolinių elektrinių 
eksploatavimo vertinimu, moderniais 
reaktorių saugos analizės būdais bei 
metodais, branduolinių technologijų raida 
ir saugos tyrimais.

Or. en
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Pakeitimas 142
Vladimír Remek

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. 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. 
Darbuotojams adekvačiai atstovaujama 
Europos įstaigose, pvz., Europos 
branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo 
aukšto lygio grupėje.

Or. en

Pagrindimas

Darbuotojai susiduria su tiesioginiu radiacijos pavojumi visuose branduolinių įrenginių 
eksploatavimo etapuose, įskaitant eksploatavimo nutraukimą ir atliekų tvarkymą bei 
saugojimą. Jie gerai žino, kas yra pavojus ir sauga. Darbuotojų atstovai turėtų būti 
atitinkamai įtraukti į aukšto lygio grupę. Gali būti atstovaujama per pripažintus Europos 
socialinius partnerius.  Šis pakeitimas išlieka, net jeigu priimamas pranešėjo pasiūlytas 30 
pakeitimas.

Pakeitimas 143
Vladimír Remek

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 

2. Naujų branduolinių reaktorių saugai 
užtikrinti valstybės narės, vadovaudamosi 
nuolatinio saugos gerinimo principu ir 
glaudžiai bendradarbiaudamos su Europos 
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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.

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. 
Darbuotojams ir kitiems socialiniams bei 
ekonominiams interesams adekvačiai 
atstovaujama Europos įstaigose, kurias 
įsteigia Europos Komisija siekdama 
spręsti branduolinės saugos ir 
branduolinių atliekų klausimus.

Or. en

Pagrindimas

Darbuotojai susiduria su tiesioginiu radiacijos pavojumi visuose branduolinių įrenginių 
eksploatavimo etapuose, įskaitant eksploatavimo nutraukimą ir atliekų tvarkymą bei 
saugojimą. Jie gerai žino, kas yra pavojus ir saugos kultūra. Todėl darbuotojams turi būti 
adekvačiai atstovaujama.

Pakeitimas 144
Rebecca Harms

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. Naujų branduolinių reaktorių saugai 
užtikrinti, kol bus priimti visoje EB 
taikomi branduolinės saugos standartai,
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.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant pradėti taikyti ES branduolinės saugos standartus reikės numatyti daugiau taikomų 
saugos reikalavimų ir parengti privalomas saugos taisykles. Reikalavimų ir taisyklių taikymo 
pradžios procesas gali vykti vienu metu.

Pakeitimas 145
Eugenijus Maldeikis

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. 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, parengia ir prižiūri 
papildomų saugos reikalavimų sistemą, 
pagrįstą Vakarų Europos branduolinės 
energetikos reguliavimo institucijų 
asociacijos (WENRA) nustatytais saugos 
lygiais.

Or. en

Pakeitimas 146
Paul Rübig

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

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

Or. en

Pakeitimas 147
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija užtikrina, kad visos 
trečiosios šalys, norinčios pradėti derybas 
dėl stojimo į ES ar dalyvaujančios šiose 
derybose, laikytųsi bent jau šioje 
direktyvoje nustatytų standartų ir priede 
išdėstytų TATENA principų.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad ES kaimynės laikytųsi bent jau tokių pačių branduolinės saugos 
standartų, nes branduolinės nelaimės visada turi pasekmių kitoms valstybėms.

Pakeitimas 148
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad, 
siekiant apriboti didelių nelaimių 
branduoliniuose įrenginiuose pasekmes, 
visada reikia laikytis šių riboto poveikio 
kriterijų:
– neatlikti jokių avarinės apsaugos 
veiksmų ar ilgalaikių veiksmų už 800 m 
nuo branduolinio įrenginio ribos; 
– niekada neatlikti jokių uždelstų veiksmų 
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už 3000 m nuo branduolinio įrenginio 
ribos.

Or. en

Pagrindimas

Didelių nelaimių padarinių apribojimas – itin svarbu atsižvelgiant į Europos  piliečių saugą  
Reikia sumažinti iš branduolinių įrenginių išmetamą didžiausią teršalų kiekį. To siekiama 
nustatant krizių intervencijų ribas. Jei laikomasi visų techninių saugos standartų, 
intervencijas reikia riboti ir didelių nelaimių atveju siekiant išvengti nereikalingos naštos. Šie 
kriterijai turi būti taikomi veikiančių ir naujų reaktorių atvejais.

Pakeitimas 149
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Saugai teikiamas pirmumas

1. Valstybės narės imasi visų tinkamų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
vykdant bet kokią su branduoliniais 
įrenginiais susijusią veiklą visiška 
pirmenybė teikiama branduolinei saugai.
2. Valstybės narės užtikrina, kad taikant 
gyventojams apsaugoti skirtas 
operatyvinės saugos priemones pagal 
Direktyvos 96/29/Euratomas 44 straipsnį 
būtų atsižvelgiama į branduolinės saugos 
aspektus visais branduolinio kuro ciklo 
etapais ir ypač: 
(a) kad tikrinant ir tvirtinant branduolinių 
įrenginių planus ir siūlomas šių įrenginių 
aikšteles taip pat būtų atsižvelgiama į 
branduolinės saugos aspektus; ir 
(b) kad priimant naudoti šiuos naujus 
įrenginius taip būtų atsižvelgiama į 
branduolinės saugos aspektus;
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(c) kad branduoliniam įrenginiui 
suteikiant veiklos licenciją taip pat būtų 
atsižvelgiama į branduolinės saugos 
aspektus.
Valstybės narės užtikrina, kad statybos, 
eksploatavimo ir eksploatavimo 
nutraukimo metu jonizuojančiosios 
spinduliuotės poveikis gyventojams ir 
darbuotojams būtų kuo mažesnis 
atsižvelgiant į mažiausią techniškai 
įmanomą lygį.

Or. en

Pagrindimas

Straipsnis pavadinamas „Saugai teikiamas pirmumas“, nes būtina užtikrinti, kad visuomenei, 
reguliuotojams ir branduolinių įrenginių operatoriams būtų visiškai aišku, jog branduolinė 
sauga yra pagrindinis prioritetas.

Pakeitimas 150
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Siekiant patarti ir padėti valstybėms 
narėms 6 straipsnyje nurodytais 
klausimais, įkuriama Europos 
reguliavimo institucija. Jos užduotis –
ypač iš naujo svarstyti, kaip valstybės 
narės taiko 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatytus saugos įpareigojimus ir 
reikalavimus.
Europos reguliavimo instituciją sudaro 
valstybių narių reguliavimo institucijų 
vadovai ir Komisijos atstovai.

Or. en
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Pakeitimas 151
Atanas Paparizov

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis 4a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad:

1. Licencijų turėtojai projektuoja, stato, 
eksploatuoja branduolinius įrenginius ir 
nutraukia jų eksploatavimą pagal 6 
straipsnio 1 ir 2 dalyse išdėstytas nuostatas.

1. licencijų turėtojai būtų atsakingi už savo
branduolinių įrenginių saugą pagal 6 
straipsnio 1 ir 2 dalyse išdėstytas nuostatas. 

2. Licencijų turėtojai sukuria ir įgyvendina 
valdymo sistemas, kurias reguliariai tikrina 
reguliavimo institucijos.

2. Licencijų turėtojai sukuria ir įgyvendina 
valdymo sistemas, kurias reguliariai tikrina 
reguliavimo institucijos pagal 4 straipsnio 
nuostatas.

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

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

4a. Licencijų turėtojai laikosi visų kitų 
nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų.

Or. en

(Įtraukiamas po 4 straipsnio, kaip 4 a straipsnis)

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti skiriama valstybėms narėms, o ne licencijų turėtojams. Trys 7 straipsnio 
nuostatos, kurios paverčiamos 4a (nauju) straipsniu, nėra išsamios ir siekiant aiškesnio ir 
išsamesnio teisės akto branduolinės saugos srityje reikia naujoje 4 pastraipoje pridėti žodžius 
„visų kitų nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų įpareigojimų“.
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Pakeitimas 152
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Licencijų turėtojai projektuoja, stato, 
eksploatuoja branduolinius įrenginius ir
nutraukia jų eksploatavimą pagal 6 
straipsnio 1 ir 2 dalyse išdėstytas nuostatas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad licencijų 
turėtojai projektuotų, statytų, eksploatuotų
branduolinius įrenginius ir nutrauktų jų 
eksploatavimą pagal 6 straipsnio 1 ir 2 
dalyse išdėstytas nuostatas.

Or. de

Pagrindimas

Ši direktyva turėtų būti skiriama valstybėms narėms, o ne licencijų turėtojams. 

Pakeitimas 153
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Esko Seppänen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Licencijų turėtojai projektuoja, stato, 
eksploatuoja branduolinius įrenginius ir 
nutraukia jų eksploatavimą pagal 6 
straipsnio 1 ir 2 dalyse išdėstytas 
nuostatas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad licencijų 
turėtojai būtų atsakingi už branduolinių 
įrenginių projektavimą, eksploatavimą ir 
eksploatavimo nutraukimą pagal
6 straipsnyje išdėstytas nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti skiriama valstybėms narėms, o ne licencijų turėtojams.
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Pakeitimas 154
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Licencijų turėtojai sukuria ir įgyvendina 
valdymo sistemas, kurias reguliariai tikrina 
reguliavimo institucijos.

2. Licencijų turėtojai sukuria ir įgyvendina 
valdymo sistemas, kurias reguliariai tikrina
nacionalinės branduolinės saugos
reguliavimo ir priežiūros institucijos.

Or. ro

Pagrindimas

Būtina aiškiai apibrėžti vieną instituciją, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir konsoliduotas 
jos vaidmuo.

Pakeitimas 155
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žmogiškųjų išteklių aspektai nurodomi pasiūlymo priede. Taip pat, laikantis Euratomo 
sutarties 31 ir 32 straipsnių, ES neturi įgaliojimų reguliuoti su finansavimu susijusių 
klausimų. Taigi ES nepritarė Branduolinio saugumo konvencijos 11 straipsniui, pagal kurį 
reguliuojami minėtieji aspektai. Šis argumentas galioja ir žmogiškųjų išteklių atveju. Be to, 
nėra poreikio toliau reglamentuoti finansavimo klausimus, nes 2006 m. spalio mėnesį buvo 
parengta išsami rekomendacija šiuo klausimu.
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Pakeitimas 156
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žmogiškųjų išteklių aspektai nurodomi pasiūlymo priede pateiktose rekomendacijose. 
Laikantis Euratomo sutarties 31 ir 32 straipsnių, ES neturi įgaliojimų nustatyti su finansiniais 
aspektais susijusių taisyklių. Taigi ES nepritarė Branduolinio saugumo konvencijos 11 
straipsniui, pagal kurį reguliuojami minėtieji aspektai. Šis argumentas galioja ir naudojant 
žmogiškuosius išteklius.

Pakeitimas 157
Edit Herczog

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 ir žmogiškųjų išteklių savo 
įsipareigojimams vykdyti. Licencijos 
turėtojas atitinkamai reguliavimo 
institucijai reguliariai pateikia vertinimą 
tokiais įdarbinimo klausimais, kaip 
sveikatos priežiūra ir sauga bei saugos 
kultūra, kvalifikacija ir mokymai, 
įdarbintų darbuotojų skaičius bei 
subrangovų paslaugų naudojimas.

Or. en
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Pagrindimas

Plačiai pripažįstama, kad žmogiškasis veiksnys – svarbus branduolinių operacijų pavojus. 
Licencijos turėtojo atsakomybė aiški, tačiau būtų galima tobulinti atskaitas su žmogiškuoju 
veiksniu susijusios saugos kultūros klausimu. Šis tobulinimas būtų užtikrinamas reguliariai 
teikiant ataskaitas. Teikiant šį pakeitimą siekiama nuoseklumo su pranešėjo pateiktu 35 
pakeitimu bei norima jį  papildyti.

Pakeitimas 158
Vladimír Remek

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 ir žmogiškųjų išteklių savo 
įsipareigojimams vykdyti. Licencijos 
turėtojas atitinkamai reguliavimo 
institucijai reguliariai pateikia vertinimą 
tokiais įdarbinimo klausimais, kaip 
sveikatos priežiūra ir sauga bei saugos 
kultūra, kvalifikacija ir mokymai, 
įdarbintų darbuotojų skaičius bei 
subrangovų paslaugų naudojimas.

Or. en

Pagrindimas

Plačiai pripažįstama, kad žmogiškasis veiksnys – svarbus branduolinių operacijų pavojus. 
Licencijos turėtojo atsakomybė aiški, tačiau būtų galima tobulinti atskaitas su žmogiškuoju 
veiksniu susijusios saugos kultūros klausimu. Šis tobulinimas būtų užtikrinamas reguliariai 
teikiant ataskaitas.
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Pakeitimas 159
Eugenijus Maldeikis

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 ir žmogiškųjų išteklių savo 
įsipareigojimams vykdyti ir užtikrina, kad 
paskirti darbuotojai turėtų būtinas
kvalifikacijas.

Or. en

Pakeitimas 160
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Atitinkamos reguliavimo institucijos 
kas trejus metus Europos Komisijai ir 
Europos socialiniams partneriams teikia 
ataskaitą branduolinės saugos ir saugos 
kultūros klausimais. Komisija, 
konsultuodamasi su Europos socialiniais 
partneriais, gali siūlyti branduolinės 
saugos gerinimo, įskaitant didžiausią 
įmanomą sveikatos apsaugos lygį ES, 
nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Komisijos nurodytus pagrindinius saugos principus, kurie bus priimti, jeigu pranešėjo 
43 pakeitimas bus patvirtintas, nenustatoma, kaip gerinama su branduoline sauga susijusi 
patirtis, ypač sveikatos apsaugos ir saugos srityse.  Valstybės narės, reguliuotojai, Komisija, 
operatoriai ir darbuotojų atstovai –visi galėtų pasinaudoti nuolat vykstančiais informacijos ir 
patirties mainais siekdami geresnių sąlygų ir norėdami sukurti saugos kultūrą ES lygmeniu. 
Susiję socialiniai partneriai – tai tarp sektorių ir elektros energijos sektoriuje vykstančio 
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socialinio dialogo dalyviai.

Pakeitimas 161
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Atitinkamos reguliavimo institucijos 
kas trejus metus Europos Komisijai ir 
Europos socialiniams partneriams teikia 
ataskaitą branduolinės saugos ir saugos 
kultūros klausimais. Komisija, 
konsultuodamasi su Europos socialiniais 
partneriais, gali siūlyti branduolinės 
saugos gerinimo, įskaitant didžiausią 
įmanomą sveikatos apsaugos lygį ES, 
nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Komisijos nurodytus pagrindinius saugos principus, kurie bus priimti, jeigu pranešėjo 
43 pakeitimas bus patvirtintas, nenustatoma, kaip gerinama su branduoline sauga susijusi 
patirtis, ypač sveikatos apsaugos ir saugos srityse.  Valstybės narės, reguliuotojai, Komisija, 
operatoriai ir darbuotojų atstovai –visi galėtų pasinaudoti nuolat vykstančiais informacijos ir 
patirties mainais siekdami geresnių sąlygų ir norėdami sukurti saugos kultūrą ES lygmeniu. 
Susiję socialiniai partneriai – tai tarp sektorių ir elektros energijos sektoriuje vykstančio 
socialinio dialogo dalyviai.

Pakeitimas 162
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Licencijų turėtojai laikosi visų kitų 
nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų.
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Or. en

Pakeitimas 163
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliavimo institucija vertina, tiria, 
kontroliuoja branduolinių įrenginių 
branduolinę saugą ir prireikus imasi 
atitikties reikalavimams užtikrinimo 
priemonių per visą šių įrenginių 
eksploatavimo laiką, įskaitant jų 
eksploatavimo nutraukimą.

1. Nacionalinė branduolinės saugos
reguliavimo ir priežiūros institucija 
vertina, tiria, kontroliuoja branduolinių 
įrenginių branduolinę saugą ir prireikus 
imasi atitikties reikalavimams užtikrinimo 
priemonių per visą šių įrenginių 
eksploatavimo laiką, įskaitant jų 
eksploatavimo nutraukimą.

Or. ro

Pagrindimas

Būtina aiškiai apibrėžti vieną instituciją, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir konsoliduotas 
jos vaidmuo.

Pakeitimas 164
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reguliavimo institucija vertina, tiria,
kontroliuoja branduolinių įrenginių 
branduolinę saugą ir prireikus imasi 
atitikties reikalavimams užtikrinimo 
priemonių per visą šių įrenginių 
eksploatavimo laiką, įskaitant jų 
eksploatavimo nutraukimą.

1. Reguliavimo institucija vertina, tiria,
reguliariai tikrina branduolinių įrenginių 
branduolinę saugą ir prireikus imasi 
atitikties reikalavimams užtikrinimo 
priemonių per visą šių įrenginių 
eksploatavimo laiką, įskaitant jų 
eksploatavimo nutraukimą.

Or. en
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Pakeitimas 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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 arba pakartotiniai saugos taisyklių 
pažeidimai, reguliavimo institucija
licencijų turėtojui turi daryti veiksmingą 
spaudimą siekdama užtikrinti, kad 
branduolinis įrenginys atitiktų reikiamą 
standartą.   

Or. pl

Pagrindimas

Negalima panaikinti panaudoto kuro saugyklai, branduolinio kuro gamybos įrenginiui, 
sodrinimo arba perdirbimo įrenginiams ar net reaktoriui (nepriklausančiam atominei 
elektrinei) išduotos veiklos licencijos, net jeigu jie buvo uždaryti (ne laikinai sustabdyti). 
Panaudoto kuro saugykla, branduolinio kuro gamybos įrenginiai, sodrinimo arba perdirbimo 
įrenginiai ir susiję reaktoriai – tai branduoliniai įrenginiai, kuriuos reikia prižiūrėti ir būtina 
visiškai užtikrinti jų saugą.   

Pakeitimas 166
Silvia-Adriana Ţicău

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 arba pakartotiniai saugos taisyklių 
pažeidimai, nacionalinė branduolinės 
saugos reguliavimo ir priežiūros institucija 
turi įgaliojimus panaikinti veiklos licenciją.

Or. ro
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Pagrindimas

Būtina aiškiai apibrėžti vieną instituciją, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir konsoliduotas 
jos vaidmuo.

Pakeitimas 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo institucija turi įgaliojimus
sustabdyti bet kokio branduolinio 
įrenginio eksploatavimą, jeigu, jos 
nuomone, nėra visapusiškai užtikrinama 
sauga.

3. Reguliavimo institucija turi įgaliojimus
uždaryti bet kokį branduolinį reaktorių,
kritinius ar ikikritinius įrenginius, jeigu, 
jos nuomone, nėra visapusiškai 
užtikrinama sauga.

Or. pl

Pagrindimas

Į reglamento taikymo sritį įtraukiami visi branduoliniai įrenginiai, įskaitant branduolinius 
reaktorius ar kritinius įrenginius.  Jeigu pažeidžiamos saugos taisyklės, susiję įrenginiai turi 
būti uždaromi.  Tačiau tai tik sumažintų riziką, todėl įrenginius reikia toliau prižiūrėti.

Pakeitimas 168
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reguliavimo institucija turi įgaliojimus 
sustabdyti bet kokio branduolinio įrenginio 
eksploatavimą, jeigu, jos nuomone, nėra 
visapusiškai užtikrinama sauga.

3. Nacionalinė branduolinės saugos
reguliavimo ir priežiūros institucija turi 
įgaliojimus sustabdyti bet kokio 
branduolinio įrenginio eksploatavimą, 
jeigu, jos nuomone, nėra visapusiškai 
užtikrinama sauga.

Or. ro
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Pagrindimas

Būtina aiškiai apibrėžti vieną instituciją, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir konsoliduotas 
jos vaidmuo.

Pakeitimas 169
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Finansiniai ištekliai

1. Kiekviena valstybė narė imasi 
atitinkamų veiksmų siekdama užtikrinti, 
kad bus prieinami adekvatūs finansiniai 
ištekliai kiekvieno branduolinio įrenginio 
saugumui paremti jo veikimo metu ir jam 
pasibaigus.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
numatytu laiku kaip fondai būtų 
prieinami pakankami finansiniai ištekliai, 
kurių reikia kiekvieno branduolinio 
įrenginio eksploatavimo nutraukimo ir 
atliekų tvarkymo išlaidoms padengti 
atsižvelgiant į būtiną laikotarpį. Šie 
fondai turi atitikti priede ir atitinkamuose 
Bendrijos teisės aktuose nustatytus 
minimalius kriterijus. Be to, Komisija per 
šešis mėnesius turi pateikti pasiūlymą dėl 
teisės akto pagal EB sutartį, kad būtų 
užtikrinta galimybė pasinaudoti fondais 
ateityje nutraukiant eksploatavimą ir 
išvengti kliūčių sąžiningai konkurencijai 
energijos rinkoje. Valstybės narės turi 
priimti atskirą atsiskaitymo už būsimo 
eksploatavimo nutraukimo arba atliekų 
tvarkymo finansavimą tvarką. 
Nepriklausoma institucija, pvz., 
reguliuotojas arba reguliavimo 
institucijos, kasmet turi patikrinti šiuos 
fondus ir atlikti jų auditą, kad būtų 
patikrinta, ar pajamos ir susijusios 
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palūkanos naudojamos tik numatytai 
veiklai, t. y. eksploatavimo nutraukimo 
arba atliekų tvarkymo veiklai, o ne 
naudojamos tiesiogiai arba netiesiogiai su 
rinka susijusiai veiklai finansuoti. 

Or. en

Pagrindimas

Vis dėlto 2002 m. kovo mėn. per pirmąjį direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos 
svarstymą Parlamentas pažymėjo, kad eksploatacijos nutraukimo valdymo ir atliekų tvarkymo
fondai daro įtaką elektros energijos rinkai, nes paslaugų įmonės galėtų jais pasinaudoti 
įsigijimams rinkoje ir taip įgytų finansinį pranašumą. Taigi, siekiant pašalinti šį rinkos 
iškraipymą, pagal ES sutartį būtina parengti aiškesnes gaires ir priemones.

Pakeitimas 170
Edit Herczog

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.

Siekdamos parengti užtektinai 
branduolinių įrenginių saugos specialistų, 
valstybės narės atskirai ir 
bendradarbiaudamos tarptautiniu lygmeniu 
suteikia tinkamas švietimo ir mokymo 
galimybes.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme kalbama tik apie esamų darbuotojų švietimą bei mokymą, bet 
neatsižvelgiama į tai, kad ateityje reikės naujos kartos specialistų branduolinei saugai 
valstybėse narėse užtikrinti.
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Pakeitimas 171
Anne Laperrouze

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 plėtodamos 
privalomą tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą suteikia tinkamas 
švietimo ir mokymo galimybes, kad būtų 
galima vykdyti tęstinį teorinį bei praktinį 
mokymą branduolinės saugos srityje, 
įskaitant ir mainų programas.

Or. fr

Pagrindimas

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra labai svarbus nuosekliam specialių žinių lygiui 
užtikrinti, ypač branduolinės saugos srityje. Sisteminis mainų programų taikymas – geras 
būdas kaupti praktines žinias ir dalytis pažangiąja patirtimi.

Pakeitimas 172
Vladimir Urutchev

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 branduolinės 
saugos srityje ir išlaikyti branduolinės 
srities žinias.

Or. en



PE421.201v01-00 82/99 AM\771348LT.doc

LT

Pakeitimas 173
Rebecca Harms

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 jos ėmėsi 
siekdamos įvykdyti įsipareigojimus 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 
valstybių narių ataskaitomis, pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
apie šios direktyvos taikymą ir apie su 
branduoline sauga susijusią padėtį 
Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 174
Vladimir Urutchev

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 

Valstybės narės Komisijai teikia šios 
direktyvos įgyvendinimo ataskaitą tuo 
pačiu metu, kaip ir nacionalines 
ataskaitas pagal Branduolinio saugumo 
konvenciją. Remdamasi šiomis 
ataskaitomis, Komisija Europos 
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padarytos pažangos ataskaitą ir, jei reikia, 
teisės aktų pasiūlymus.

Parlamentui ir Tarybai reguliariai teikia 
įgyvendinant šią direktyvą padarytos 
pažangos ataskaitą ir, jei reikia, teisės aktų 
pasiūlymus.

Or. en

Pakeitimas 175
Hannes Swoboda

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

Or. de

Pakeitimas 176
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Peržiūra

Remdamasi pirmąja valstybių narių pagal 
11 straipsnį pateikta ataskaita, Komisija 
per dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl 
privalomų saugos standartų priėmimo.

Šie privalomi saugos standartai 
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grindžiami saugos lygiais, kuriuos nustatė 
Europos branduolinės energetikos 
reguliavimo institucijų asociacija 
(WENRA), glaudžiai bendradarbiaudama 
su Europos branduolinės saugos ir atliekų 
tvarkymo aukšto lygio grupe; juos turi 
papildyti ES mastu kuriami kontrolės 
mechanizmai. Taikant tokius 
reikalavimus ir mechanizmus 
užtikrinamas aukštas saugos lygis, 
atitinkantis naujausius pasiekimus 
technologijų srityje.

Or. en

Pagrindimas

Užuot įvedus esamos tarptautinės konvencijos abejotinos vertės įgyvendinimo mechanizmą, 
šioje direktyvoje turi būti priimtas bendrų saugos standartų, pagal kuriuos visuose ES 
veikiančiuose branduoliniuose įrenginiuose turėtų būti taikoma moderniausia arba geriausia 
turima technologija, veikimo būdai ir reguliavimo sistemos, kaip buvo prašyta ir 1998 m. 
lapkričio mėn. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos susitikime bei Konvencijos dėl jūrų 
taršos iš sausumos šaltinių prevencijos (angl. PARCOM) rekomendacijoje Nr. 91/4 dėl 
radioaktyviųjų atliekų pagal Šiaurės Rytų Atlanto jūrinės aplinkos apsaugos (angl. OSPAR) 
konvenciją, įtvirtinimo ir veiksmingo taikymo mechanizmas.

Pakeitimas 177
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas
SAUGOS TIKSLAS

Pagrindinis saugos tikslas – apsaugoti 
darbuotojus ir visuomenę nuo neigiamo 
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, 
kuris gali atsirasti eksploatuojant 
branduolinius įrenginius. 
1. Siekiant užtikrinti darbuotojų ir 
visuomenės apsaugą, branduoliniai 
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įrenginiai turėtų būti eksploatuojami taip, 
kad būtų pasiektas aukščiausias saugos 
lygis, kuris gali būti praktiškai pasiektas 
atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius 
veiksnius.
Be sveikatos apsaugos priemonių, kurios 
išdėstytos Euratomo pagrindiniuose 
saugos standartuose (Direktyva 
96/29/Euratomas), imamasi šių 
priemonių:
– apribojama įvykių, dėl kurių gali būti 
prarasta branduolinio reaktoriaus 
aktyviosios zonos, grandininės 
branduolinės reakcijos, radioaktyviojo 
šaltinio kontrolė, tikimybė ir
– sušvelninami tokių įvykių, jei jie vis 
dėlto atsitiko, padariniai.
2. Į pagrindinį saugos tikslą atsižvelgiama 
eksploatuojant visus branduolinius 
įrenginius ir visais branduolinių įrenginių 
eksploatavimo laikotarpio etapais. 
SAUGOS PRINCIPAI
1 principas. Atsakomybė už saugą
Kiekviena valstybė narė turi užtikrinti, 
kad pirminė atsakomybė už branduolinio 
įrenginio saugą atitektų atitinkamos 
licencijos turėtojui, ir imasi atitinkamų 
veiksmų siekdama užtikrinti, kad visi 
licencijų turėtojai vykdytų savo 
įsipareigojimus.
Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
licencijos turėtojas įvykdytų nuostatas, 
susijusias su:
– būtinos kompetencijos įgijimu ir 
išlaikymu;
– tinkamo mokymo ir informacijos 
teikimu;
– procedūrų ir tvarkos nustatymu, 
siekiant bet kokiomis sąlygomis užtikrinti 
saugą;
– branduolinių įrenginių tinkamo 
projektavimo ir atitinkamos kokybės 
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tikrinimu;
– visų naudojamų, gaminamų ar 
saugomų radioaktyviųjų medžiagų 
saugios kontrolės užtikrinimu;
– visų gautų radioaktyviųjų atliekų 
saugios kontrolės užtikrinimu,
ir taip atliktų savo įsipareigojimą 
užtikrinti branduolinio įrenginio saugą.
Šie įsipareigojimai vykdomi atsižvelgiant į 
taikomus saugos tikslus ir reikalavimus, 
nustatytus arba patvirtintus reguliavimo 
institucijos, ir jų atlikimas užtikrinamas 
įdiegiant valdymo sistemą.
2 principas. Su sauga susijęs vadovavimas 
ir valdymas
Visose organizacijose, kurių veikla 
susijusi su branduoline sauga, turi būti 
įtvirtintas ir palaikomas veiksmingas su 
sauga susijęs vadovavimas ir valdymas.
Saugos klausimais vadovaujama 
aukščiausiu organizacijos lygmeniu. 
Įdiegiama ir taikoma veiksminga valdymo 
sistema, kuri turi apimti visus valdymo 
elementus, kad saugos reikalavimai būtų 
nustatyti ir taikomi kartu su kitais 
reikalavimais, įskaitant reikalavimus, 
susijusius su darbuotojų veikla, kokybe ir 
saugumu, ir kad sauga nenukentėtų dėl 
kitų reikalavimų ar poreikių.
Taikant valdymo sistemą taip pat 
užtikrinamas saugos kultūros 
propagavimas ir skatinama reguliariai 
vertinti saugos lygį ir naudotis įgyta 
patirtimi.
Valdymo sistema apima saugos kultūrą, 
nuo kurios priklauso visų atitinkamų 
organizacijų ir asmenų su sauga 
susijusios nuostatos ir elgsena. Saugos 
kultūra apima:
– visų lygmenų vadovų, valdymo 
sektoriaus atstovų ir darbuotojų 
individualų ir kolektyvinį įsipareigojimą 
siekti saugos;
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– visų lygmenų organizacijų ir asmenų 
atskaitingumą su sauga susijusiais 
klausimais;
– priemones, padėsiančias skatinti kritišką 
ir mokymui palankią nuostatą ir šalinti 
abejingumą saugos klausimais.
Taikant valdymo sistemą suprantama 
atskirų asmenų ir technologijų bei 
organizacijų sąveikos visais lygmenimis 
įvairių galimybių visuma. Siekiant užkirsti 
kelią didelėms žmogiškosioms ir 
organizacinėms klaidoms, kurios daro 
įtaką saugai, reikia atsižvelgti į 
žmogiškuosius faktorius ir skatinti siekti 
gerų veiklos rezultatų ir naudotis gerąja 
patirtimi.
3 principas. Saugos vertinimas
Prieš statant ir pradedant eksploatuoti 
branduolinį įrenginį ir visą jo 
eksploatavimo laikotarpį nuolat atliekami 
išsamūs saugos vertinimai. Atsižvelgiant į 
galimą su branduoliniu įrenginiu 
susijusią riziką vadovaujamasi laipsnišku 
požiūriu.
Reguliavimo institucija reikalauja visų 
branduolinių įrenginių branduolinės 
saugos vertinimo, taikant laipsnišką 
požiūrį. Šis saugos vertinimas apima 
sistemingą normalios eksploatacijos ir jos 
poveikio, klaidų atsiradimo galimybės ir 
tokių klaidų pasekmių analizę. Saugos 
vertinimai apima saugos priemones, 
būtinas rizikai kontroliuoti; be to, 
vertinama įrenginio konstrukcija ir 
suprojektuoti saugos elementai ir 
tikrinama, ar jie atlieka reikalaujamas 
saugos funkcijas. Kai, siekiant užtikrinti 
saugą, reikalingos kontrolės priemonės 
arba operatorius turi imtis veiksmų, 
pirmiausia reikia atlikti saugos vertinimą 
siekiant įrodyti, kad taikomų priemonių 
pakanka ir jomis galima pasikliauti. 
Valstybė narė su branduoliniu įrenginiu 
susijusį leidimą išduoda tik tuomet, jei 
pateikiamas reguliavimo instituciją 
tenkinantis įrodymas, kad siūlomos 
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saugos priemonės yra tinkamos.
3.2 Reikalaujamas saugos įvertinimas 
vėliau eksploatuojant įrenginį pagal 
poreikį kartojamas visas arba iš dalies 
siekiant atsižvelgti į pakitusias aplinkybes 
(pvz., naujų standartų taikymą arba 
mokslo ir technologijų raidą), 
eksploatuojant įrenginį sukauptą patirtį, 
pakitimus ir susidėvėjimo poveikį. Ilgai 
besitęsiančio eksploatavimo vertinimas 
prireikus peržiūrimas ir pakartojamas. 
Tai, ar galima tęsti eksploatavimą, 
priklauso nuo šių pakartotinių vertinimų, 
kuriuos atliekant pateikiamas įrodymas, 
kad saugos priemonės tebėra tinkamos.

3.3 Atliekant reikalaujamą saugos 
įvertinimą nustatomi ir analizuojami 
avarijų prekursoriai (pirminiai įvykiai, 
kurie gali sudaryti sąlygas avarijai) ir 
imamasi avarijų prevencijos priemonių. 
3.4 Kad būtų užtikrintas dar didesnis 
saugumas, kuriami savų ir kitų įrenginių 
eksploatavimo patirties kaupimo ir 
analizavimo procesai, įskaitant pradinius 
įvykius, avarijų prekursorius, vos 
neįvykusias avarijas, avarijas ir 
neleistinus veiksmus, kad iš jų būtų 
galima pasimokyti, pasidalyti informacija 
ir imtis atitinkamų priemonių.
4 principas. Optimalus saugumo 
užtikrinimas
Valstybės narės užtikrina, kad 
branduoliniai įrenginiai būtų 
eksploatuojami optimaliai ir atitiktų 
aukščiausią saugos lygį, kurį galima 
praktiškai pasiekti pernelyg neapribojant 
jų eksploatavimo. 
4.1 Kad būtų užtikrinta optimali sauga, 
reikia priimti sprendimus dėl įvairių 
veiksnių santykinės svarbos, įskaitant 
šiuos veiksnius:
– nuspėjamų įvykių tikimybė ir jų 
padariniai;
– gautos radiacijos dozės ir 
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pasiskirstymas;
– ekonominiai, socialiniai ir aplinkos 
veiksniai, susiję su radiacijos pavojumi.
– Optimali sauga taip pat reiškia 
naudojimąsi pažangiąja patirtimi ir sveika 
nuovoka, kiek tai praktiškai įgyvendinama 
vykdant kasdienę veiklą.
5 principas. Prevencija ir padarinių 
sušvelninimas
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
dedamos visos praktinės pastangos 
siekiant užkirsti kelią branduolinėms 
avarijoms bei avarijoms branduoliniuose 
įrenginiuose ir sušvelninti jų padarinius. 
5.1 Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
licencijų turėtojai imtųsi visų praktinių 
veiksmų siekdami
– neleisti susidaryti nuo normų 
nukrypstančioms sąlygoms arba įvykti 
incidentams, dėl kurių gali būti prarasta 
kontrolė;
– neleisti šioms nuo normų 
nukrypstančioms sąlygoms arba 
incidentams, jei jų pasitaikė, paaštrėti; ir
– sušvelninti bet kokius žalingus avarijos 
padarinius
taikant nuodugnią apsaugą. 
5.2 Taikant nuodugnios apsaugos 
koncepciją užtikrinama, kad joks 
techninis gedimas, žmogaus arba 
organizacijos klaida negalėtų sukelti 
žalingų padarinių ir kad būtų labai maža 
klaidų sutapimo, dėl kurio galimi didelio 
masto žalingi padariniai, tikimybė.
Nuodugni apsauga įgyvendinama 
derinant kelis nuoseklius ir vienas nuo 
kito nepriklausomus apsaugos lygmenis ir 
darbuotojai bei visa visuomenė pajustų 
žalingus padarinius tik tuomet, jei visi šie 
lygmenys taptų nebeveiksmingi. 
Nuodugnios apsaugos lygmenis sudaro:
– tinkamos aikštelės parinkimas;
– tinkamas branduolinio įrenginio 
suprojektavimas, t. y. 
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aukštos kokybės projektavimas ir statyba,
didelis sudedamųjų dalių ir įrangos 
patikimumas,
kontrolės, ribojimo ir apsaugos sistemos 
bei priežiūros priemonės;
– tinkamas veiklos organizavimas, t. y.
veiksminga valdymo sistema ir tvirtas 
vadovybės įsipareigojimas palaikyti 
saugos kultūrą,
išsamios veiklos procedūros ir metodai,
išsamios avarijų reguliavimo procedūros.
Parengties avarijoms tvarka 
6 principas. Parengtis avarijoms ir 
reagavimas
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
imamasi pasirengimo branduolinių 
įrenginių avarijoms ir reagavimo į jas 
priemonių pagal Direktyvą 
96/29/Euratomas.

Or. en

Pagrindimas

TATENOS pagrindiniai saugos principai ir Branduolinės saugos konvencija apima daug kitos 
veiklos ir įrenginių, kurie nenumatyti siūlomoje direktyvoje. 
Į šį priedą įtraukiami atitinkami prie ES konteksto pritaikyti TATENOS ir Branduolinės 
saugos konvencijos principai, kurie pateikiami šiame pasiūlyme. Laikantis pritaikytų 
TATENOS pagrindinių saugos principų ir Branduolinės saugos konvencijos nuostatų, kitame 
pakeitime išdėstytas 6.1 straipsnio paaiškinimas turi būti susietas su šiuo priedu. 

Pakeitimas 178
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas
SAUGOS TIKSLAS

Pagrindinis saugos tikslas – apsaugoti 
darbuotojus ir visuomenę nuo neigiamo 
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jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, 
kuris gali atsirasti eksploatuojant 
branduolinius įrenginius.
1. Siekiant užtikrinti darbuotojų ir 
visuomenės apsaugą, branduoliniai 
įrenginiai turėtų būti eksploatuojami taip, 
kad būtų užtikrintas aukščiausias saugos 
lygis, kuris gali būti praktiškai pasiektas
atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius 
veiksnius.
Be žmonėms skirtų apsaugos priemonių, 
išdėstytų Euratomo pagrindiniuose 
saugos standartuose (Direktyva 
96/29/Euratomas), imamasi šių 
priemonių:
– apribojama įvykių, dėl kurių gali būti 
prarasta branduolinio reaktoriaus 
aktyviosios zonos, grandininės 
branduolinės reakcijos, radioaktyviojo 
šaltinio kontrolė, tikimybė ir
– sušvelninami tokių įvykių, jei jie vis 
dėlto atsitiko, padariniai.
2. Į pagrindinį saugos tikslą atsižvelgiama 
eksploatuojant visus branduolinius 
įrenginius ir visais branduolinių įrenginių 
eksploatavimo laikotarpio etapais. 
SAUGOS PRINCIPAI
1 principas. Atsakomybė už saugą
Kiekviena valstybė narė turi užtikrinti, 
kad pagrindinė atsakomybė už 
branduolinio įrenginio saugą tektų 
atitinkamos licencijos turėtojui, ir imasi 
atitinkamų veiksmų siekdama užtikrinti, 
kad visi licencijų turėtojai vykdytų savo 
įsipareigojimus.
1.1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, 
kad licencijos turėtojas įvykdytų 
nuostatas, susijusias su:
– būtinos kompetencijos įgijimu ir 
išlaikymu;
– tinkamo mokymo ir informacijos 
teikimu;
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– procedūrų ir tvarkos nustatymu, 
siekiant bet kokiomis sąlygomis užtikrinti 
saugą;
– branduolinių įrenginių tinkamo 
projektavimo ir atitinkamos kokybės 
tikrinimu;
– visų naudojamų, gaminamų ar 
saugomų radioaktyviųjų medžiagų 
saugios kontrolės užtikrinimu;
– visų gautų radioaktyviųjų atliekų 
saugios kontrolės užtikrinimu,
ir taip atliktų savo įsipareigojimą 
užtikrinti branduolinio įrenginio saugą.
Šie įsipareigojimai vykdomi atsižvelgiant į 
taikomus saugos tikslus ir reikalavimus, 
nustatytus arba patvirtintus reguliavimo 
institucijos, ir jų atlikimas užtikrinamas 
įdiegiant valdymo sistemą.
2 principas. Su sauga susijęs vadovavimas 
ir valdymas
Visose organizacijose, kurių veikla 
susijusi su branduoline sauga, turi būti 
įtvirtintas ir palaikomas veiksmingas su 
sauga susijęs vadovavimas ir valdymas.
2.1. Saugos klausimais vadovaujama 
aukščiausiu organizacijos lygmeniu. 
Įdiegiama ir taikoma veiksminga valdymo 
sistema, kuri turi apimti visus valdymo 
elementus, kad saugos reikalavimai būtų 
nustatyti ir taikomi kartu su kitais 
reikalavimais, įskaitant reikalavimus, 
susijusius su darbuotojų veikla, kokybe ir 
saugumu, ir kad sauga nenukentėtų dėl 
kitų reikalavimų ar poreikių.
Taikant valdymo sistemą taip pat 
užtikrinamas saugos kultūros 
propagavimas ir skatinama reguliariai 
vertinti saugos lygį ir naudotis įgyta 
patirtimi.
2.2. Valdymo sistema apima saugos 
kultūrą, nuo kurios priklauso visų 
atitinkamų organizacijų ir asmenų su 
sauga susijusios nuostatos ir elgsena. 
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Saugos kultūra apima:
– visų lygmenų vadovų, valdymo 
sektoriaus atstovų ir darbuotojų 
individualų ir kolektyvinį įsipareigojimą 
siekti saugos;
– visų lygmenų organizacijų ir asmenų 
atskaitingumą su sauga susijusiais 
klausimais;
– priemones, padėsiančias skatinti kritišką 
ir mokymui palankią nuostatą ir šalinti 
abejingumą saugos klausimais.
2.3. Taikant valdymo sistemą suprantama 
atskirų asmenų ir technologijų bei 
organizacijų sąveikos visais lygmenimis 
įvairių galimybių visuma. Siekiant užkirsti 
kelią žmogiškosioms ir organizacinėms 
klaidoms, kurios daro įtaką saugai, reikia 
atsižvelgti į žmogiškuosius faktorius ir 
skatinti siekti gerų veiklos rezultatų ir 
naudotis gerąja patirtimi.
3 principas. Saugos vertinimas
Prieš statant ir pradedant eksploatuoti 
branduolinį įrenginį ir visą jo 
eksploatavimo laikotarpį nuolat atliekami 
išsamūs saugos vertinimai. Atsižvelgiant į 
galimą su branduoliniu įrenginiu 
susijusią riziką vadovaujamasi laipsnišku 
požiūriu.
3.1. Reguliavimo institucija reikalauja 
atlikti visų branduolinių įrenginių 
branduolinės saugos vertinimą, taikant 
laipsnišką požiūrį. Šis saugos vertinimas 
apima sistemingą normalios 
eksploatacijos ir jos poveikio, klaidų 
atsiradimo galimybės ir tokių klaidų 
pasekmių analizę. Saugos vertinimai 
apima saugos priemones, būtinas rizikai 
kontroliuoti; be to, vertinami įrenginio 
konstrukcija ir suprojektuoti saugos 
elementai ir tikrinama, ar jie atlieka 
reikalaujamas saugos funkcijas. Kai, 
siekiant užtikrinti saugą, reikalingos 
kontrolės priemonės arba operatorius turi 
imtis veiksmų, pirmiausia reikia atlikti 
saugos vertinimą siekiant įrodyti, kad 
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taikomų priemonių pakanka ir jomis 
galima pasikliauti. Valstybė narė su 
branduoliniu įrenginiu susijusį leidimą 
išduoda tik tuomet, jei pateikiamas 
reguliavimo instituciją tenkinantis 
įrodymas, kad siūlomos saugos priemonės 
yra tinkamos.
3.2. Reikalaujamas saugos įvertinimas 
vėliau eksploatuojant įrenginį pagal 
poreikį kartojamas visas arba iš dalies 
siekiant atsižvelgti į pakitusias aplinkybes 
(pvz., naujų standartų taikymą arba 
mokslo ir technologijų raidą), 
eksploatuojant įrenginį sukauptą patirtį, 
pakitimus ir susidėvėjimo poveikį. Ilgai 
besitęsiančio eksploatavimo vertinimas 
prireikus peržiūrimas ir pakartojamas. 
Tai, ar galima tęsti eksploatavimą, 
priklauso nuo šių pakartotinių vertinimų, 
kuriuos atliekant pateikiamas įrodymas, 
kad saugos priemonės tebėra tinkamos.
3.3. Atliekant reikalaujamą saugos 
įvertinimą nustatomi ir analizuojami 
avarijų prekursoriai (pirminiai įvykiai, 
kurie gali sudaryti sąlygas avarijai) ir 
imamasi avarijų prevencijos priemonių. 
3.4. Kad būtų užtikrintas dar didesnis 
saugumas, kuriami savų ir kitų įrenginių 
eksploatavimo patirties kaupimo ir 
analizavimo procesai, įskaitant pradinius 
įvykius, avarijų prekursorius, vos 
neįvykusias avarijas, avarijas ir 
neleistinus veiksmus, kad iš jų būtų 
galima pasimokyti, pasidalyti informacija 
ir imtis atitinkamų priemonių.
4 principas. Optimalus saugumo 
užtikrinimas
Valstybės narės užtikrina, kad 
branduoliniai įrenginiai būtų 
eksploatuojami optimaliai ir atitiktų 
aukščiausią saugos lygį, kurį galima 
praktiškai pasiekti pernelyg neapribojant 
jų eksploatavimo. 
4.1. Kad būtų užtikrinta optimali sauga, 
reikia priimti sprendimus dėl įvairių 
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veiksnių santykinės svarbos, įskaitant 
šiuos veiksnius:
– nuspėjamų įvykių tikimybė ir jų 
padariniai;
– gautos radiacijos dozės ir 
pasiskirstymas;
– ekonominiai, socialiniai ir aplinkos 
veiksniai, susiję su radiacijos pavojumi.
– Optimali sauga taip pat reiškia 
naudojimąsi pažangiąja patirtimi ir sveika 
nuovoka, kiek tai praktiškai įgyvendinama 
vykdant kasdienę veiklą.
5 principas. Prevencija ir padarinių 
sušvelninimas
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
dedamos visos praktinės pastangos 
siekiant užkirsti kelią branduolinėms 
avarijoms bei avarijoms branduoliniuose 
įrenginiuose ir sušvelninti jų padarinius. 
5.1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, 
kad licencijų turėtojai imtųsi visų 
praktinių veiksmų siekdami
– neleisti susidaryti nuo normų 
nukrypstančioms sąlygoms arba įvykti 
incidentams, dėl kurių gali būti prarasta 
kontrolė;
– neleisti šioms nuo normų 
nukrypstančioms sąlygoms arba 
incidentams, jei jų pasitaikė, paaštrėti; ir
– sušvelninti bet kokius žalingus avarijos 
padarinius
taikant nuodugnią apsaugą. 
5.2. Taikant nuodugnios apsaugos 
koncepciją užtikrinama, kad joks 
techninis gedimas, žmogaus arba 
organizacijos klaida negalėtų sukelti 
žalingų padarinių ir kad būtų labai maža 
klaidų sutapimo, dėl kurio galimi didelio 
masto žalingi padariniai, tikimybė.
5.3. Nuodugni apsauga įgyvendinama 
derinant kelis nuoseklius ir vienas nuo 
kito nepriklausomus apsaugos lygmenis ir 
darbuotojai bei visa visuomenė pajustų 
žalingus padarinius tik tuomet, jei visi šie 
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lygmenys taptų nebeveiksmingi. 
Nuodugnios apsaugos lygmenis sudaro:
– tinkamos aikštelės parinkimas;
– tinkamas branduolinio įrenginio 
suprojektavimas, t. y. 
aukštos kokybės projektavimas ir statyba,
didelis sudedamųjų dalių ir įrangos 
patikimumas,
kontrolės, ribojimo ir apsaugos sistemos 
bei priežiūros priemonės;
– tinkamas veiklos organizavimas, t. y.
veiksminga valdymo sistema ir tvirtas 
vadovybės įsipareigojimas palaikyti 
saugos kultūrą,
išsamios veiklos procedūros ir metodai,
išsamios avarijų reguliavimo procedūros.
Parengtis avarijoms 
6 principas. Parengtis avarijoms ir 
reagavimas
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
imamasi pasirengimo branduolinių 
įrenginių avarijoms ir reagavimo į jas 
priemonių pagal Direktyvą 
96/29/Euratomas.

Or. xm

Pagrindimas

TATENOS   pagrindiniai saugos principai Branduolinio saugumo konvencija taip pat taip pat 
daug kitos veiklos ir įrenginių, kurie nenumatyti siūlomoje direktyvoje. Šiame priede 
TATENOS ir Branduolinio saugumo konvencijoje išdėstyti principai, kurie svarbūs šiai 
direktyvai ir turėtų būti įtraukti į ES sistemą. Siekiant, kad būtų laikomasi principo taikyti
Tarptautinės atominės energijos agentūros ir Branduolinio saugumo konvencijoje išdėstytus 
pagrindinius saugos principus, kitame pakeitime išdėstytas 6 straipsnio 1 dalies paaiškinimas 
turi būti susietas su šiuo priedu.
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Pakeitimas 179
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas
EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO 

FONDAI
Šios direktyvos 8a straipsnyje nurodytiems 
eksploatavimo nutraukimo fondams 
taikomi šie minimalūs kriterijai:
1. Fondai sudaromi iš branduolinių 
įrenginių operatorių įnašų, kuriuos jie 
moka veiklos vykdymo laikotarpiu 
siekdami sukaupti tam tikrų išteklių, kad 
tada, kai reikės visiškai nutraukti veiklą, 
jų pakaktų padengti visoms išlaidoms, 
susijusioms su eksploatavimo nutraukimu 
ir atliekų tvarkymu, kaip nurodyta 2 
punkte.
2. Įnašai į fondą mokami atsižvelgiant į 
nustatytą įrenginių eksploatacijos laiką ir 
pasirinktas eksploatacijos nutraukimo ir 
radioaktyvių atliekų tvarkymo strategijas 
ir turi būti tokio dydžio, kad visų pirma 
būtų galima padengti įrenginių 
eksploatacijos nutraukimo išlaidas; 
saugaus, ilgalaikio įprastinių ir 
radioaktyvių atliekų, gautų nutraukiant 
įrenginių eksploataciją, tvarkymo 
išlaidas; ir branduolinėse jėgainėse 
panaudoto kuro ir perdirbimo operacijų 
metu gautų atliekų, kurių tvarkymo 
išlaidos nevisiškai padengiamos iš veiklos 
išlaidų, saugaus, ilgalaikio tvarkymo 
išlaidas.
3. Fondo lėšos valdomos taip, kad būtų 
užtikrinamas likvidumas, kuris derinamas 
su eksploatacijos nutraukimo ir atliekų 
valdymo įsipareigojimų kalendoriniu 
planu ir 2 punkte nurodytomis išlaidomis.
4. Fondo lėšos turi būti naudojamos tik 2 
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punkte nurodytoms išlaidoms padengti, 
atsižvelgiant į eksploatacijos nutraukimo 
strategiją, ir negali būti naudojamos kitais 
tikslais. Taigi tinkamai steigiami 
eksploatacijos nutraukimo fondai turi 
kito, negu įrenginių operatoriaus, 
juridinio asmens statusą.
5. Branduolinio įrenginio veikimas bus 
nutrauktas prieš pradedant galioti šioms 
teisėkūros, reglamentavimo ir 
administracinėms nuostatoms, 
nustatytoms šios direktyvos 14 straipsnyje; 
arba ... [laikotarpio trukmę reikia 
nustatyti] nuo šių nuostatų įsigaliojimo 
datos gali būti taikomi kitos, nei šioje 
direktyvoje nurodyti eksploatacijos 
nutraukimo fondai, priemonės. 
Branduolinio įrenginio veikimas bus 
nutrauktas prieš pradedant galioti šioms 
teisėkūros, reglamentavimo ir 
administracinėms nuostatoms, 
nustatytoms šios direktyvos 14 straipsnyje; 
arba ... [laikotarpio trukmę reikia 
nustatyti] nuo šių nuostatų įsigaliojimo 
datos gali būti taikomos kitos, nei šioje 
direktyvoje nurodyti eksploatacijos 
nutraukimo ir atliekų tvarkymo fondai, 
priemonės.
6. Valstybės narės nustato metodą, kurį 
taikant bus perkeliami ištekliai, reikalingi 
eksploatacijai nutraukti ir atliekoms 
tvarkyti, kuriuos operatoriai sukaupė 
prieš pradedant galioti priemonėms, kurių 
imtasi siekiant įgyvendinti šią direktyvą. 
Šie perkėlimai privalo būti atlikti bent jau 
per 3 metus nuo 12 straipsnyje nustatytos 
datos.

Or. en

Pagrindimas

Vis dėlto 2002 m. kovo mėn. per pirmąjį direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos 
svarstymą Parlamentas pažymėjo, kad eksploatacijos nutraukimo valdymo ir atliekų tvarkymo 
fondai daro įtaką elektros energijos rinkai, nes paslaugų įmonės, kurios turi galimybę 
naudotis jų eksploatacijos nutraukimo ir atliekų tvarkymo fondais, gali turėti finansinių 
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privalumų įsigijimams rinkoje. Taigi, siekiant pašalinti šį rinkos iškraipymą, pagal ES sutartį 
būtina parengti aiškesnes gaires ir priemones, norint užtikrinti, kad jų bus laikomasi.
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