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Grozījums Nr. 44
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Ja vien ar direktīvu nevar nenodrošināt, ka ES dalībvalstīs tiek ieviesti un efektīvi īstenoti 
pašlaik augstākie tehniskie standarti kodoldrošības jomā, tad nav pievienotās vērtības un līdz 
ar to nav nepieciešams ar atsevišķu direktīvu reglamentēt kodoldrošību.

Grozījums Nr. 45
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
Preambula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS 
SAVIENĪBAS PADOME,

Or. en

Pamatojums

Pašreizējās direktīvas juridiskais pamats būtu jāpapildina ar EK līguma 175. panta 1. punktu.
Lēmumu pieņemšanas procedūra saskaņā ar šo direktīvu ir koplēmuma procedūra, kas 
Eiropas Parlamentam ļaus pilnībā iesaistīties kā līdzvērtīgai likumdevējai iestādei.
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Grozījums Nr. 46
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
-1. atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā to, ka nav rīkota apspriešanās 
ar ekspertu grupu, kuras atzinums 
Komisijai ir jāsaņem, pirms tā iesniedz 
priekšlikumu saskaņā ar 31. pantu,

Or. en

Pamatojums

Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 31. pantā (“Ekspertu grupa”) ir 
noteikts, ka jāapspriežas ar dalībvalstu ekspertu grupu, pirms Eiropas Komisija iesniedz 
likumdošanas priekšlikumu. Apspriešanās ir būtiska procedūras sastāvdaļa, tādēļ direktīvas 
projektu nevar iesniegt Eiropas Parlamentam pirms šādas apspriešanās.

Grozījums Nr. 47
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 
31. un 32. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 
31., 32. un 203. pantu,

Or. en

Pamatojums

Direktīvā ir runa ne tikai par Euratom līguma 30. pantā minētajiem veselības un drošības 
aspektiem, kuri saistīti ar strādājošo un plašas sabiedrības veselības aizsardzību, bet arī par 
vides aizsardzību, un attiecībā uz šo aspektu Euratom līgumā nav atsevišķa juridiskā pamata.
Euratom līguma 203. pants ir piemērots juridiskais pamats tiem aspektiem, attiecībā uz 
kuriem Kopienai ar šo līgumu nav piešķirtas nepieciešamās pilnvaras.
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Grozījums Nr. 48
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 
1. punktu,

Or. en

Pamatojums

Ar kodoldrošību, kā noteikts direktīvas priekšlikumā, ir jāpanāk divējāds mērķis, t. i., cilvēku 
(“darbinieku un plašas sabiedrības”) veselības aizsardzība un vides (“gaisa, ūdens un 
augsnes”) aizsardzība. Tomēr Euratom līgums nenodrošina juridisko pamatu tiesību aktu 
pieņemšanai vides jomā. Tā vietā to nodrošina EK līguma 175. panta 1. punkts.

Grozījums Nr. 49
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
3. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
atzinumu1,

saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 251. pantā noteikto procedūru,

Or. en

Pamatojums

Pašreizējās direktīvas juridiskais pamats būtu jāpapildina ar EK līguma 175. panta 1. punktu.
Lēmumu pieņemšanas procedūra saskaņā ar šo direktīvu ir koplēmuma procedūra, kas 
Eiropas Parlamentam ļaus pilnībā iesaistīties kā līdzvērtīgai likumdevējai iestādei.
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Grozījums Nr. 50
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Euratom līguma 203. pantā ir 
noteikts, ka tad, ja ir nepieciešama 
darbība, lai panāktu kādu no Kopienas 
mērķiem, un ja ar Euratom līgumu 
Kopienai nav piešķirtas nepieciešamās 
pilnvaras, Padome, vienprātīgi pieņemot 
lēmumu un pēc apspriešanās ar 
Parlamentu, pieņem attiecīgus 
pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā ir runa ne tikai par Euratom līguma 30. pantā minētajiem veselības un drošības 
aspektiem, kuri saistīti ar strādājošo un plašas sabiedrības veselības aizsardzību, bet arī par 
vides aizsardzību, un attiecībā uz šo aspektu Euratom līgumā nav atsevišķa juridiskā pamata.
Euratom līguma 203. pants ir piemērots juridiskais pamats tiem aspektiem, attiecībā uz 
kuriem Kopienai ar šo līgumu nav piešķirtas nepieciešamās pilnvaras.

Grozījums Nr. 51
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) EK līguma 174. pantā ir noteikts, ka 
Kopienas politika attiecībā uz vidi palīdz 
saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides 
kvalitāti, aizsargāt cilvēku veselību, kā arī 
tiecas panākt augsta līmeņa aizsardzību.

Or. en
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Pamatojums

Direktīvas mērķi ir saistīti gan ar vides aizsardzību, gan ar veselības aizsardzību un drošību.
Juridiskais pamats ir jāpapildina ar EK līguma 175. panta 1. punktu, pamatojoties uz kuru 
var pieņemt EK tiesību aktus, lai sasniegtu EK līguma 174. pantā minētos vides politikas 
mērķus. Lēmumu pieņemšanas procedūra saskaņā ar šo direktīvu ir koplēmuma procedūra, 
kas Eiropas Parlamentam ļaus pilnībā iesaistīties kā līdzvērtīgai likumdevējai iestādei.

Grozījums Nr. 52
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai gan ar esošajiem drošības 
standartiem izveidotā sistēma aizsardzībai 
pret jonizējošo starojumu, ņemot vērā 
esošo zinātnes atziņu līmeni, nodrošina 
iedzīvotāju veselības augsta līmeņa 
aizsardzību, tomēr tā ir vēl jāpapildina, lai 
nodrošinātu, ka kodoliekārtu drošības 
līmenis tiek pastāvīgi uzturēts, pilnveidots 
un pastāvīgi paaugstināts. Augsta drošības 
līmeņa uzturēšana, sākot ar projektēšanu 
un beidzot ar ekspluatācijas izbeigšanu, ir 
obligāts nosacījums sina quo non, lai 
pilnībā sasniegtu Līguma 2. panta 
b) punktā noteiktos mērķus veselības 
aizsardzības jomā. Tādēļ jānodrošina 
efektīva aizsardzība pret radioloģiskajiem 
riskiem, nepieļaujot avārijas, kam varētu 
būt radioloģiskas sekas.

(5) Lai gan ar esošajiem drošības 
standartiem izveidotā sistēma aizsardzībai 
pret jonizējošo starojumu, ņemot vērā 
esošo zinātnes atziņu līmeni, nodrošina 
iedzīvotāju veselības augsta līmeņa 
aizsardzību, tomēr tā ir vēl jāpapildina, 
stingri piemērojot jaunākos kodoliekārtu 
drošības standartus, kas izstrādāti, lai 
paredzētu un kontrolētu iedzīvotāju 
apdraudējuma risku. Augstākā līmeņa 
drošības uzturēšana visos posmos, sākot ar 
projektēšanu un beidzot ar ekspluatācijas 
izbeigšanu, ir obligāts nosacījums 
sine quo non, lai pilnībā sasniegtu 
Euratom līguma 2. panta b) punktā 
noteiktos mērķus veselības aizsardzības 
jomā un EK līguma 174. pantā noteiktos 
mērķus vides aizsardzības jomā. Tādēļ 
jānodrošina efektīva aizsardzība pret 
radioloģiskajiem riskiem, nepieļaujot 
avārijas un negadījumus, kam varētu būt 
radioloģiskas sekas.

Or. en

Pamatojums

Ar kodoldrošību, kā noteikts direktīvas priekšlikumā, ir jāpanāk divējāds mērķis, t. i., cilvēku 
(“darbinieku un plašas sabiedrības”) veselības aizsardzība un vides (“gaisa, ūdens un 
augsnes”) aizsardzība. Tomēr Euratom līgums nenodrošina juridisko pamatu tiesību aktu 
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pieņemšanai vides jomā. Tā vietā to nodrošina EK līguma 175. panta 1. punkts. Lēmumu 
pieņemšanas procedūra saskaņā ar šo direktīvu ir koplēmuma procedūra, kas Eiropas 
Parlamentam ļaus pilnībā iesaistīties kā līdzvērtīgai likumdevējai iestādei.

Grozījums Nr. 53
Lena Ek, Fiona Hall 

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dalībvalstis var pašas pieņemt 
lēmumus par savu enerģētisko bilanci, un 
pēc pārdomu perioda atkal ir 
palielinājusies interese par jaunu 
atomelektrostaciju būvniecību, un 
vairākas dalībvalstis ir nolēmušas izdot
licences jaunu atomelektrostaciju būvei.
Turklāt turpmākajos gados sagaidāms, ka 
licenču turētāji iesniegs pieprasījumus 
pagarināt atomelektrostaciju 
ekspluatācijas termiņus.

(6) Katra dalībvalsts brīvi lemj par 
dažādiem enerģijas veidiem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi atbalstīt principu par dalībvalstu tiesībām brīvi pieņemt lēmumus par tajās 
izmantotajiem dažādiem enerģijas veidiem. Turklāt tikpat svarīgi ir norādīt, ka ar šo direktīvu 
nav paredzēts stimulēt dalībvalstis, lai dažādos enerģijas veidus, ko tās izmanto, papildinātu 
ar kodolenerģiju. Tādēļ 6. apsvērumā svītroto teksta daļu būtība ir jāietver 7. apsvērumā, lai 
uzsvērtu šo atšķirību.

Grozījums Nr. 54
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dalībvalstis var pašas pieņemt 
lēmumus par savu enerģētisko bilanci, un 

(6) Lai gan dalībvalstis brīvi lemj par 
dažādiem enerģijas veidiem un kopējais 
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pēc pārdomu perioda atkal ir 
palielinājusies interese par jaunu 
atomelektrostaciju būvniecību, un vairākas 
dalībvalstis ir nolēmušas izdot licences 
jaunu atomelektrostaciju būvei. Turklāt 
turpmākajos gados sagaidāms, ka licenču 
turētāji iesniegs pieprasījumus pagarināt 
atomelektrostaciju ekspluatācijas termiņus.

spēkstaciju skaits ES kopš 1989. gada ir 
samazinājies, ir palielinājusies interese par 
jaunu spēkstaciju būvniecību, un dažas
dalībvalstis ir nolēmušas izdot licences 
jaunu iekārtu būvei vai atsākt nepabeigtu 
iekārtu būvniecību. Turklāt turpmākajos 
gados sagaidāms, ka licenču turētāji 
iesniegs pieprasījumus pagarināt 
atomelektrostaciju ekspluatācijas termiņus, 
un tādējādi vēl jo vairāk būs jārūpējas par 
drošību.

Or. en

Pamatojums

1989. gadā Eiropas Savienībā, ko tagad veido 27 dalībvalstis, darbojās 177 atomreaktori. Šis 
skaits 2007. gada beigās bija samazinājies līdz 146 vienībām.

Grozījums Nr. 55
Lena Ek, Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ jānosaka labākie paņēmieni, lai 
dotu norādījumus reglamentējošajām 
iestādēm attiecībā uz lēmumu pieņemšanu 
par kodoliekārtu ekspluatācijas termiņa 
pagarināšanu.

(7) Jautājums par kodoldrošību ietilpst 
Kopienas interesēs, un tas jāņem vērā 
gadījumos, kad pieņem lēmumus par 
jaunu iekārtu licencēšanu un/vai 
kodoliekārtu ekspluatācijas 
pagarināšanu. Tādēļ jānosaka labākie 
paņēmieni, lai dotu norādījumus 
reglamentējošajām iestādēm un 
dalībvalstīm attiecībā uz lēmumu 
pieņemšanu par jaunu iekārtu licencēšanu 
vai nelicencēšanu, kā arī par kodoliekārtu 
ekspluatācijas termiņa pagarināšanu.

Or. en

Pamatojums

Kodoldrošība ietilpst Kopienas vispārējo interešu lokā, tādēļ šis apstāklis ir labs iemesls, lai 
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attīstītu paraugpraksi, un to neietekmē tas, ka dažas dalībvalstis vēlas licencēt jaunas 
iekārtas. Turklāt ir lietderīgi piebilst, ka ne tikai reglamentējošās iestādes, bet arī dalībvalstis 
šo paraugpraksi varētu izmantot kā pamatnostādni.

Grozījums Nr. 56
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ jānosaka labākie paņēmieni, lai 
dotu norādījumus reglamentējošajām 
iestādēm attiecībā uz lēmumu pieņemšanu 
par kodoliekārtu ekspluatācijas termiņa 
pagarināšanu.

(7) Tādēļ jānosaka jaunākie drošības 
standarti, lai dotu norādījumus 
reglamentējošajām iestādēm attiecībā uz 
lēmumu pieņemšanu par kodoliekārtu 
ekspluatācijas termiņa pagarināšanu.

Or. en

Pamatojums

Drošības standartiem iespējamās jaunās un esošās kodoliekārtās ir jābūt visaugstākajiem 
standartiem, proti, tādiem, kas atbilst augstākajiem sasniegumiem šo iekārtu tehnoloģijā, 
reglamentācijā un ekspluatācijā ES. Tādējādi šie standarti ir jāpiemēro arī tad, kad 
reglamentējošās iestādes pieņem lēmumus par kodoliekārtu ekspluatācijas termiņa 
pagarināšanu.

Grozījums Nr. 57
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Dalībvalstis jau ir īstenojušas 
pasākumus, kas tām ļauj Kopienā sasniegt 
augstu kodoldrošības līmeni.

(8) Dažas dalībvalstis jau ir īstenojušas 
pasākumus, kas tām ļauj Kopienā sasniegt 
augstu kodoldrošības līmeni, savukārt 
pārējās dalībvalstīs drošības standarti ir 
ievērojami zemāki.

Or. en
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Pamatojums

Drošības standarti dalībvalstīs acīmredzami atšķiras. Tāpēc nav iespējams apgalvot, ka visās 
dalībvalstīs ir augsts kodoldrošības līmenis.

Grozījums Nr. 58
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Kodoldrošības pastāvīgai 
paaugstināšanai ir labi izveidotas 
pārvaldības sistēmas, un licenču turētājiem 
ir jānodrošina iedzīvotāju augsta līmeņa 
drošība.

(9) Kodoldrošības pastāvīgai 
paaugstināšanai ir labi izveidotas 
pārvaldības sistēmas, un licenču turētājiem 
un atkritumu apsaimniekotājiem ir 
jānodrošina iedzīvotāju visaugstākais 
iespējamais drošības līmenis.

Or. en

Pamatojums

Drošības standartiem iespējamās jaunās un esošās kodoliekārtās ir jābūt visaugstākajiem 
standartiem, proti, tādiem, kas atbilst augstākajiem sasniegumiem šo iekārtu tehnoloģijā, 
reglamentācijā un ekspluatācijā ES. Šis pamatprincips būtu jāpiemēro arī kodolatkritumu 
apsaimniekošanā.

Grozījums Nr. 59
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Patlaban esošajā kodoldrošības 
procedūru un prakses harmonizācijas 
pakāpē tās dažādās dalībvalstīs joprojām 
pastāv atšķirības. Patlaban pasākumu 
dažādības dēļ nav iespējams nodrošināt, ka 
Līguma 2. panta b) punkta prasības 
attiecībā uz veselības aizsardzību Kopienā 

(12) Lai gan ir vērojamas tendences, kas 
vērstas uz saskaņošanu, dalībvalstis un 
iekārtas cita no citas tomēr atšķiras 
kodoldrošības procedūru, prakses, 
pasākumu un standartu ziņā. Patlaban 
pasākumu un standartu dažādības dēļ nav 
iespējams nodrošināt, ka Līguma 2. panta 



PE421.201v01-00 12/97 AM\771348LV.doc

LV

tiek izpildītas vienveidīgi. Eiropas 
Atomenerģijas kopiena, pievienojoties 
Konvencijai par kodoldrošību, kas stājās 
spēkā 1996. gada 24. oktobrī, apņēmusies 
ievērot starptautiski atzītu augstu
kodoldrošības līmeni. Lai Kopiena varētu 
nodrošināt, ka Konvencijas principus 
ievēro Kopienas līmenī un ka tiek ievēroti 
vienoti drošības standarti, kā tas paredzēts 
Euratom līguma 2. panta b) punktā, 
radiācijas aizsardzības pamatstandarti ir 
jāpapildina ar kopējiem drošības 
principiem.

b) punkta prasības attiecībā uz veselības 
aizsardzību Kopienā tiek izpildītas 
vienveidīgi un apmierinoši. Eiropas 
Atomenerģijas kopiena, pievienojoties 
Konvencijai par kodoldrošību, kas stājās 
spēkā 1996. gada 24. oktobrī, ir
apņēmusies ievērot starptautiski atzītus 
augsta līmeņa kodoldrošības principus.
Lai Kopiena varētu nodrošināt, ka 
konvencijas principus ievēro Kopienas 
līmenī un ka tiek ievēroti vienoti jaunākie 
drošības standarti, kā tas paredzēts 
Euratom līguma 2. panta b) punktā, ar 
aizsardzību pret radiāciju saistītie
pamatstandarti ir jāpapildina ar kopējiem 
drošības standartiem, lai novērstu gan 
iedzīvotāju dzīves un veselības, gan vides 
apdraudējumu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 60
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai panāktu Kopienas mērķus, kas 
saistīti ar kodoldrošību un kas minēti 
1. panta 1. punktā, ir būtiski šajā 
pamatdirektīvā kā pirmo posmu noteikt 
pamatsaistības un vispārējos principus 
attiecībā uz kodoliekārtu drošumu.
Vēlāk to papildina, pieņemot kopējus 
standartus un kontroles mehānismus, 
kurus, apspriežoties ar Eiropas 
Parlamentu, izstrādās WENRA ciešā 
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sadarbībā ar Eiropas augstākā līmeņa 
grupu kodoldrošības un kodolatkritumu 
pārvaldības jautājumos, lai, ņemot vērā 
jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus, 
nodrošinātu visaugstāko drošības līmeni, 
kuru var definēt kā “augstāko 
sasniegumu”.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 61
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Lai kodoliekārtas ekspluatācijas 
pārtraukšana, tostarp radioaktīvo 
atkritumu un izlietotās kodoldegvielas 
ilgtermiņa apsaimniekošana, noritētu 
drošā veidā, ir nepieciešami ievērojami 
finanšu resursi. Lai nepieļautu cilvēku 
veselības un vides apdraudējumu, 
Kopienas līmenī ir jānodrošina 
pietiekamu finanšu resursu pieejamība, 
lai ekspluatācijas pārtraukšanas un 
atkritumu apsaimniekošanas pasākumus 
kodoliekārtās pabeigtu atbilstīgi drošības 
standartiem. Tādēļ būtu jāizstrādā īpaši 
noteikumi par tādu ekspluatācijas 
pārtraukšanas un atkritumu 
apsaimniekošanas fondu izveidi, kuros 
kodoliekārtu operatori veiks regulāras 
iemaksas visā kodoliekārtu produktīvās 
ekspluatācijas laikā. Lai ekspluatācijas 
pārtraukšanas un atkritumu 
apsaimniekošanas darbībām nodrošinātu 
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līdzekļu pieejamību un pietiekamību, ir 
jāizveido fondi, kuriem ir juridiskas 
personas statuss un kuri nav saistīti ar 
konkrētas iekārtas operatoru. Saskaņā ar 
EK līgumu Komisijai sešu mēnešu laikā 
būtu jāiesniedz likumdošanas 
priekšlikums, lai nodrošinātu līdzekļu 
pieejamību turpmākai iekārtu 
ekspluatācijas pārtraukšanai un likvidētu 
godīgas konkurences šķēršļus enerģijas 
tirgū. Dalībvalstīm būtu jāizmanto 
atsevišķa uzskaite par iekārtu 
ekspluatācijas pārtraukšanas vai 
atkritumu apsaimniekošanas darbību 
turpmāko finansēšanu. Neatkarīgai 
iestādei, piemēram, regulatoram vai 
reglamentējošajām iestādēm, katru gadu 
ir jāpārskata fondi un jāveic tajos revīzija, 
lai pārbaudītu, vai minētajiem 
turpmākajiem pasākumiem paredzētie 
ieņēmumi un saistītie procentu ieņēmumi 
ir izlietoti tikai šiem mērķiem, proti, 
iekārtu ekspluatācijas pārtraukšanas un 
atkritumu apsaimniekošanas 
pasākumiem, un vai tie tieši vai netieši 
nav izmantoti, lai finansētu darbības 
tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Informācija par svarīgiem 
kodoldrošības jautājumiem iedzīvotājiem 
jāsniedz pareizi un laikus, un attiecībā uz 
kodoliekārtu drošību tai jābūt pārskatāmai.

(13) Informācija par svarīgiem 
kodoldrošības jautājumiem 
kodolrūpniecībā strādājošajiem un
iedzīvotājiem jāsniedz pareizi un laikus, un 
attiecībā uz kodoliekārtu drošību tai jābūt 
pārskatāmai.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai nodrošinātu konsekvenci ne tikai ar Eiropas Atomenerģijas kopienas 
dibināšanas līguma 30. pantu, kurā paredzēts, ka Kopienā jānosaka pamatstandarti, kas 
saistīti ar strādājošo un plašas sabiedrības veselības aizsardzību pret jonizējošā starojuma 
radīto apdraudējumu, bet arī ar ES direktīvām par darba ņēmēju informēšanu un 
apspriešanos ar tiem.

Grozījums Nr. 63
Vladimír Remek

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Informācija par svarīgiem 
kodoldrošības jautājumiem iedzīvotājiem 
jāsniedz pareizi un laikus, un attiecībā uz 
kodoliekārtu drošību tai jābūt pārskatāmai.

(13) Informācija par svarīgiem 
kodoldrošības jautājumiem strādājošajiem 
un iedzīvotājiem jāsniedz pareizi un laikus, 
un attiecībā uz kodoliekārtu drošību tai 
jābūt pārskatāmai.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai nodrošinātu konsekvenci ne tikai ar Eiropas Atomenerģijas kopienas 
dibināšanas līguma 30. pantu, kurā paredzēts, ka Kopienā jānosaka pamatstandarti, kas 
saistīti ar strādājošo un plašas sabiedrības veselības aizsardzību pret jonizējošā starojuma
radīto apdraudējumu, bet arī ar ES direktīvām par darba ņēmēju informēšanu un 
apspriešanos ar tiem.

Grozījums Nr. 64
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu kodoliekārtu drošības 
prasību faktisku ieviešanu, dalībvalstīm 
savas reglamentējošās iestādes jāizveido kā 
neatkarīgas institūcijas.

(15) Lai nodrošinātu kodoldrošības 
regulējuma efektivitāti, dalībvalstīm savas 
reglamentējošās iestādes būtu jāveido kā 
iestādes, kuras nav atkarīgas no 
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Reglamentējošajām iestādēm jāpiešķir tām 
uzticēto pienākumu izpildei nepieciešamā 
kompetence un resursi.

interesēm, kas varētu pārmērīgi ietekmēt 
lēmumus par kodoldrošības jautājumiem.
Reglamentējošās iestādes būtu jānodrošina 
ar nepieciešamo kompetenci un jāpiešķir 
pietiekami finanšu resursi un
cilvēkresursi, lai tās spētu izpildīt tām 
uzticētos pienākumus.

Or. lt

Grozījums Nr. 65
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu kodoliekārtu drošības 
prasību faktisku ieviešanu, dalībvalstīm 
savas reglamentējošās iestādes jāizveido 
kā neatkarīgas institūcijas.
Reglamentējošajām iestādēm jāpiešķir tām
uzticēto pienākumu izpildei nepieciešamā 
kompetence un resursi.

(15) Lai nodrošinātu kodoliekārtu drošības 
prasību ieviešanas efektivitāti, dalībvalstīm 
būtu jāizveido atsevišķa struktūra, proti, 
valsts kodoldrošību reglamentējošā un 
uzraudzības iestāde, kas būtu neatkarīga 
iestāde. Valsts kodoldrošību 
reglamentējošā un uzraudzības iestāde 
būtu jānodrošina ar nepieciešamo 
kompetenci un resursiem, lai tās spētu 
izpildīt tām uzticētos pienākumus.

Or. ro

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci un nostiprinātu atsevišķās struktūras nozīmi, tā ir precīzi 
jādefinē.
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Grozījums Nr. 66
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu kodoliekārtu drošības
prasību faktisku ieviešanu, dalībvalstīm 
savas reglamentējošās iestādes jāizveido kā 
neatkarīgas institūcijas.
Reglamentējošajām iestādēm jāpiešķir tām 
uzticēto pienākumu izpildei nepieciešamā 
kompetence un resursi.

(15) Lai nodrošinātu kodoliekārtu drošības 
regulējuma efektivitāti, dalībvalstīm savas 
reglamentējošās iestādes jāveido kā 
neatkarīgas institūcijas. Reglamentējošās 
iestādes būtu jānodrošina ar nepieciešamo 
kompetenci un resursiem, lai tās spētu 
izpildīt tām uzticētos pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Vladimír Remek

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Eiropas Augstākā līmeņa grupa 
kodoldrošības un kodolatkritumu 
apsaimniekošanas jautājumos tika 
izveidota, lai veicinātu Kopienas mērķu 
sasniegšanu kodoldrošības jomā. Tai 
jāsniedz atbalsts likumdošanas instrumentu 
izveidošanai, kas nepieciešami 
kodoldrošības uzturēšanai un pastāvīgai 
paaugstināšanai un attiecas uz kodoliekārtu 
projektēšanu, atrašanās vietas izvēli, 
būvniecību, uzturēšanu, darbību un 
ekspluatācijas izbeigšanu, attiecībā uz ko ir 
jānodrošina atbilstība drošības prasībām, 
ievērojot attiecīgās dalībvalsts 
likumdošanas sistēmu.

(18) Eiropas augstākā līmeņa grupa 
kodoldrošības un kodolatkritumu 
apsaimniekošanas jautājumos tika 
izveidota, lai veicinātu Kopienas mērķu 
sasniegšanu kodoldrošības jomā. Tai 
jāsniedz atbalsts likumdošanas instrumentu 
izveidošanai, kas nepieciešami 
kodoldrošības uzturēšanai un pastāvīgai 
paaugstināšanai un attiecas uz kodoliekārtu 
projektēšanu, atrašanās vietas izvēli, 
būvniecību, uzturēšanu, darbību un 
ekspluatācijas izbeigšanu, attiecībā uz ko ir 
jānodrošina atbilstība drošības prasībām, 
ievērojot attiecīgās dalībvalsts 
likumdošanas sistēmu. Augstākā līmeņa 
grupā jābūt pietiekami nodrošinātai 
strādājošo pārstāvībai.

Or. en
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Pamatojums

Strādājošie tieši saskaras ar starojuma draudiem visos kodoliekārtu ekspluatācijas posmos, 
tostarp ekspluatācijas pārtraukšanas un radioaktīvo atkritumu pārvietošanas un glabāšanas 
laikā. Kodoliekārtās strādājošām personām ir pamatīgas zināšanas par kodoliekārtu drošību.
Tādēļ augstākā līmeņa grupā ir jānodrošina pienācīga kodoliekārtās strādājošo pārstāvība, 
piemēram, izmantojot Eiropā atzītu sociālo partneru palīdzību.

Grozījums Nr. 68
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dalībvalstu reglamentējošajām 
iestādēm, kuru pienākumos ietilpst 
kodoliekārtu drošība, ir jāsadarbojas 
galvenokārt Eiropas Augstākā līmeņa 
grupā kodoldrošības un kodolatkritumu 
apsaimniekošanas jautājumos, kura ir 
izstrādājusi kodoldrošības reglamentācijas 
desmit principus. Eiropas Augstākā līmeņa 
grupai kodoldrošības un kodolatkritumu 
apsaimniekošanas jautājumos jādod savs 
ieguldījums Kopienas sistēmā 
kodoldrošībai, kas vērsts uz tās pastāvīgu 
paaugstināšanu,

(19) Dalībvalstu reglamentējošajām 
iestādēm, kuru pienākumos ietilpst 
kodoliekārtu drošības reglamentēšana, ir 
jāsadarbojas galvenokārt Eiropas augstākā
līmeņa grupā kodoldrošības un 
kodolatkritumu apsaimniekošanas 
jautājumos, kura ir izstrādājusi 
kodoldrošības reglamentācijas desmit 
principus. Šiem principiem ir liela nozīme 
šīs direktīvas noteikumu pareizā 
piemērošanā. Eiropas augstākā līmeņa 
grupai kodoldrošības un kodolatkritumu 
apsaimniekošanas jautājumos jādod savs 
ieguldījums Kopienas sistēmā 
kodoldrošībai, kas vērsts uz tās pastāvīgu 
paaugstināšanu,

Or. en

Grozījums Nr. 69
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dalībvalstu reglamentējošajām 
iestādēm, kuru pienākumos ietilpst 

(19) Valsts kodoldrošību 
reglamentējošajai un uzraudzības 
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kodoliekārtu drošība, ir jāsadarbojas 
galvenokārt Eiropas Augstākā līmeņa 
grupā kodoldrošības un kodolatkritumu 
apsaimniekošanas jautājumos, kura ir 
izstrādājusi kodoldrošības reglamentācijas 
desmit principus. Eiropas Augstākā līmeņa 
grupai kodoldrošības un kodolatkritumu 
apsaimniekošanas jautājumos jādod savs 
ieguldījums Kopienas sistēmā 
kodoldrošībai, kas vērsts uz tās pastāvīgu 
paaugstināšanu,

iestādei, kuras pienākumos ietilpst 
kodoliekārtu drošība, ir jāsadarbojas 
galvenokārt Eiropas augstākā līmeņa grupā 
kodoldrošības un kodolatkritumu 
apsaimniekošanas jautājumos, kura ir 
izstrādājusi kodoldrošības reglamentācijas 
desmit principus. Eiropas augstākā līmeņa 
grupai kodoldrošības un kodolatkritumu 
apsaimniekošanas jautājumos jādod savs 
ieguldījums Kopienas sistēmā 
kodoldrošībai, kas vērsts uz tās pastāvīgu 
paaugstināšanu,

Or. ro

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci un nostiprinātu atsevišķās struktūras nozīmi, tā ir precīzi 
jādefinē.

Grozījums Nr. 70
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dalībvalstu reglamentējošajām 
iestādēm, kuru pienākumos ietilpst 
kodoliekārtu drošība, ir jāsadarbojas 
galvenokārt Eiropas Augstākā līmeņa 
grupā kodoldrošības un kodolatkritumu 
apsaimniekošanas jautājumos, kura ir 
izstrādājusi kodoldrošības reglamentācijas 
desmit principus. Eiropas Augstākā līmeņa 
grupai kodoldrošības un kodolatkritumu 
apsaimniekošanas jautājumos jādod savs 
ieguldījums Kopienas sistēmā 
kodoldrošībai, kas vērsts uz tās pastāvīgu 
paaugstināšanu,

(19) Dalībvalstu reglamentējošajām 
iestādēm, kuru pienākumos ietilpst 
kodoliekārtu drošības reglamentējošā 
uzraudzība, ir jāsadarbojas galvenokārt 
Eiropas augstākā līmeņa grupā 
kodoldrošības un kodolatkritumu 
apsaimniekošanas jautājumos, kura ir 
izstrādājusi kodoldrošības reglamentācijas 
desmit principus. Eiropas augstākā līmeņa 
grupai kodoldrošības un kodolatkritumu 
apsaimniekošanas jautājumos jādod savs 
ieguldījums Kopienas sistēmā 
kodoldrošībai, kas vērsts uz tās pastāvīgu 
paaugstināšanu,

Or. sl
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Grozījums Nr. 71
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šīs direktīvas mērķis ir izveidot 
Kopienas kodoldrošības pamatstruktūru 
Eiropas Savienībā. Tā dalībvalstīs nosaka 
tiesību aktu un reglamentējošu pasākumu 
pamatu, kurš saistīts ar kodoldrošību un 
vērsts uz kodoldrošības nodrošināšanu, 
uzturēšanu un pastāvīgu uzlabošanu
Kopienā un valstu reglamentējošo iestāžu 
nozīmes palielināšanu.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas mērķis būtu jādefinē precīzāk. Direktīvas mērķis ir izveidot vienotu Kopienas 
pamatstruktūru. Minētais mērķis ir definēts tieši grozījuma tekstā.

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

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šīs direktīvas mērķis ir izveidot 
kodoldrošību reglamentējošus noteikumus 
Eiropas Savienībā. Tajā ir noteikti 
principi, uz kuriem pamatojas dalībvalstu 
tiesiskais regulējums un reglamentējošie 
noteikumi kodoldrošības jomā, lai 
nodrošinātu, uzturētu un pastāvīgi 
uzlabotu kodoldrošību un palielinātu 
valstu reglamentējošo iestāžu nozīmi.
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Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķi vajadzētu definēt precīzāk, proti, mērķis ir panākt vienotus 
reglamentējošus noteikumus, un tagad grozījuma tekstā tas ir ietverts.

Grozījums Nr. 73
Atanas Paparizov

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šīs direktīvas mērķis ir izveidot 
kodoldrošību reglamentējošus noteikumus 
Eiropas Savienībā. Tajā ir noteikti 
principi, uz kuriem pamatojas dalībvalstu 
tiesiskais regulējums un reglamentējošie 
noteikumi kodoldrošības jomā, lai 
nodrošinātu, uzturētu un pastāvīgi 
uzlabotu kodoldrošību un palielinātu 
valstu reglamentējošo iestāžu nozīmi.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā labāk precizē mērķi par vienotu reglamentējošu noteikumu izveidi.

Grozījums Nr. 74
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šīs direktīvas mērķis ir Kopienā 
nodrošināt un pastāvīgi paaugstināt 
kodoldrošību un palielināt valstu 
reglamentējošo iestāžu nozīmi, nosakot 
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pamatsaistības un vispārējos principus, ar 
kuriem garantē kodoliekārtu drošības 
visaugstāko līmeni, un izveidojot 
pamatstruktūru, kas nepieciešama, lai 
visā ES pieņemtu kopējus drošības 
standartus.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 75
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šīs direktīvas mērķis ir Kopienā izveidot 
saskaņotu tiesisko regulējumu ES līmenī, 
lai pastāvīgi optimizētu kodoldrošību un 
nodrošinātu atbilstību starptautiski 
atzītiem kodoldrošības standartiem, kurus 
Eiropas Atomenerģijas kopiena ir 
apņēmusies ievērot.

Or. ro

Pamatojums

Ir jāizveido skaidrs tiesiskais regulējums, lai nodrošinātu Līguma 2. panta b) punktā noteikto 
veselības aizsardzības prasību piemērošanu pēc iespējas konsekventāk.
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Grozījums Nr. 76
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ar šo direktīvu izveido Kopienas
kodoldrošības pamatstruktūru, kuras
mērķis ir kodoliekārtu drošības 
uzturēšana un pastāvīga uzlabošana
dalībvalstīs un valstu reglamentējošo 
iestāžu nozīmes palielināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Direktīva attiecas uz visu kodoliekārtu 
projektēšanu, atrašanās vietas izvēli, 
būvniecību, uzturēšanu, ekspluatāciju, 
ekspluatācijas izbeigšanu un atkritumu 
apsaimniekošanu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas darbības joma attiecas uz pilnīgi visām kodoliekārtām, kā definēts 2. pantā. Netiek 
skarts attiecīgais valsts tiesiskais regulējums, kurā nosaka atļauju izsniegšanas nosacījumus 
ikvienā kodoliekārtas būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmā.
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Grozījums Nr. 78
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Direktīva attiecas uz kodoliekārtu 
projektēšanu, atrašanās vietas izvēli, 
būvniecību, uzturēšanu, ekspluatāciju,
ekspluatācijas izbeigšanu un kodoliekārtu 
operatoru piesaistīto apakšuzņēmēju 
veikto darbu, attiecībā uz ko jāapsver 
jautājums par drošību saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesisko regulējumu 
un reglamentējošiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Tie darbinieki, kas veic kodoliekārtu remontu, apkopi un tīrīšanu, ir tāda darbinieku grupa, 
kura ir uzskatāma par iespējama riska faktoru un kuru var skart veselības un drošības 
apdraudējums kodoliekārtās. Minētos darbus bieži vien neveic paši kodoliekārtas darbinieki, 
bet tos uztic veikt apakšuzņēmējiem. Apakšuzņēmēju darbinieki nav ne apmācīti, ne informēti, 
un uz viņiem neattiecina operatora noteiktās veselības un drošības procedūras. Direktīvā 
jāprecizē, ka visiem iesaistītajiem darbiniekiem jābūt augstai atbildības pakāpei par drošību 
un jāievēro drošības kultūra.

Grozījums Nr. 79
Vladimír Remek

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Direktīva attiecas uz kodoliekārtu 
projektēšanu, atrašanās vietas izvēli, 
būvniecību, uzturēšanu, ekspluatāciju,
ekspluatācijas izbeigšanu un kodoliekārtu 
operatoru piesaistīto apakšuzņēmēju 
veikto darbu, attiecībā uz ko jāapsver 
jautājums par drošību saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesisko regulējumu 
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un reglamentējošiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Tie darbinieki, kas veic kodoliekārtu remontu, apkopi un tīrīšanu, ir tāda darbinieku grupa, 
kura ir uzskatāma par iespējama riska faktoru un kuru var skart veselības un drošības 
apdraudējums kodoliekārtās. Minētos darbus bieži vien neveic paši kodoliekārtas darbinieki, 
bet tos uztic veikt apakšuzņēmējiem. Apakšuzņēmēju darbinieki nav ne apmācīti, ne informēti, 
un uz viņiem neattiecina operatora noteiktās veselības un drošības procedūras. Direktīvā 
jāprecizē, ka visiem iesaistītajiem darbiniekiem jābūt augstai atbildības pakāpei par drošību 
un jāievēro drošības kultūra.

Grozījums Nr. 80
Atanas Paparizov

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Direktīva attiecas uz kodoliekārtu 
projektēšanu, atrašanās vietas izvēli, 
būvniecību, uzturēšanu, nodošanu 
ekspluatācijā, ekspluatāciju un 
ekspluatācijas izbeigšanu, attiecībā uz ko 
jāapsver jautājums par drošību saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesisko regulējumu 
un reglamentējošiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas jomā būtu jāietver arī kodoliekārtu nodošana ekspluatācijā, un šis process būtu 
jāreglamentē, nosakot skaidrus normatīvus noteikumus par licenču izsniegšanu.



PE421.201v01-00 26/97 AM\771348LV.doc

LV

Grozījums Nr. 81
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „kodoliekārta” ir kodoldegvielas 
ražošanas iekārta, pētniecības reaktors (t. 
sk. subkritiskie un kritiskie stendi), 
atomelektrostacija, lietotās kodoldegvielas 
glabātava, bagātināšanas vai pārstrādes 
iekārta;

(1) „kodoliekārta” ir kodoldegvielas 
ražošanas iekārta, pētniecības reaktors 
(t. sk. subkritiskie un kritiskie stendi), 
atomelektrostacija, lietotās kodoldegvielas 
glabātava, bagātināšanas vai pārstrādes 
iekārta, tostarp kodoliekārtas 
ekspluatācijas laikā radušos radioaktīvo 
vielu pārvietošanas un pārstrādes 
iekārtas;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pl

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)



AM\771348LV.doc 27/97 PE421.201v01-00

LV

Grozījums Nr. 83
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „kodoldrošība” ir piemērotu darbības 
apstākļu panākšana ar pasākumiem, kuru 
mērķis ir avāriju novēršana vai avāriju 
seku mazināšana, nodrošinot strādājošo un 
iedzīvotāju, un atmosfēras, ūdens un 
augsnes aizsardzību pret kodoliekārtu
radītā jonizējošā starojuma kaitīgo 
iedarbību;

(2) „kodoldrošība” ir piemērotu darbības 
apstākļu panākšana, avāriju novēršana vai 
avāriju seku mazināšana, nodrošinot 
strādājošo un iedzīvotāju aizsardzību pret 
apdraudējumu, ko rada kodoliekārtu 
jonizējošais starojums;

Or. en

Pamatojums

Grozījumā ierosina izmantot definīciju, kura vairāk atbilst definīcijai, kas sniegta 
Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) 2007. gadā izveidotajā drošības glosārijā.

Grozījums Nr. 84
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „kodoldrošība” ir piemērotu darbības 
apstākļu panākšana ar pasākumiem, kuru 
mērķis ir avāriju novēršana vai avāriju 
seku mazināšana, nodrošinot strādājošo un 
iedzīvotāju, un atmosfēras, ūdens un 
augsnes aizsardzību pret kodoliekārtu 
radītā jonizējošā starojuma kaitīgo 
iedarbību;

(2) „kodoldrošība” ir piemērotu darbības 
apstākļu panākšana, avāriju novēršana vai 
avāriju seku mazināšana, nodrošinot 
strādājošo, iedzīvotāju un vides aizsardzību 
pret jonizējošā starojuma kaitīgo iedarbību;

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar šīs direktīvas mērķi EK jēdziens “kodoldrošība” būtu pilnībā jāsaskaņo ar 
attiecīgo SAEA definīciju (skatīt SAEA drošības glosārija 2007. gada izdevuma 133. lpp.).
Definīcija ir saistīta arī ar jautājumu par juridisko pamatu, un tā nepārprotami attiecas uz 
“vides” aizsardzību, kas ir jēdziena “kodoldrošība” galvenais elements.

Grozījums Nr. 85
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a „jaunākie drošības standarti” ir 
tehniski, reglamentējoši un darbības 
režīmi, kas atbilst labākajai 
paraugpraksei, kuru pašlaik izvērš vai 
pilnveido Eiropas Savienībā;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējo un iespējamo jauno kodoliekārtu drošības standartiem jābūt visaugstākajiem.
Tiem ir jābūt tāda līmeņa standartiem, kas atbilst jaunākajiem tehnoloģiskajiem, 
reglamentējošajiem un darbības sasniegumiem Eiropas Savienībā. Līdzīga prasība 
jāattiecina uz dalībvalstu kopējiem standartiem, un tā pakāpeniski jāpaaugstina.

Grozījums Nr. 86
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „radioaktīvs materiāls” ir materiāls, kas 
satur vienu vai vairākus radionuklīdus, 
kuru radioaktivitāti vai koncentrāciju nevar 
neņemt vērā no radiācijas drošības 
viedokļa;

(3) „radioaktīvs materiāls” ir materiāls, kas 
satur vienu vai vairākus radionuklīdus, uz 
kuru radioaktivitāti vai koncentrāciju 
neattiecas izņēmums, kas noteikts 
dokumentā “Drošības pamatstandarti —
aizsardzība pret jonizējošo starojumu un 
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starojuma avotu drošība” (SAEA, Vīne, 
1996. gads, drošības standartu sērija 
Nr. 115);

Or. pl

Pamatojums

Ir labāk, ka tekstā ir norādīta atsauce uz minēto dokumentu, jo teksta formulējums “no 
radiācijas drošības viedokļa” ir neskaidrs.  

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

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „radioaktīvs materiāls” ir materiāls, 
kas satur vienu vai vairākus radionuklīdus, 
kuru radioaktivitāti vai koncentrāciju nevar 
neņemt vērā no radiācijas drošības 
viedokļa;

(3) „radioaktīva viela” ir materiāls, kas 
satur vienu vai vairākus radionuklīdus, 
kuru radioaktivitāti vai koncentrāciju nevar 
neņemt vērā no radiācijas drošības 
viedokļa;

Or. en

Pamatojums

Termins “radioaktīvās vielas” ir izmantots ES Direktīvā 96/29/Euratom, ar ko nosaka 
drošības standartus strādājošo un plašas sabiedrības veselības aizsardzībai pret 
apdraudējumiem, kurus rada jonizējošais starojums.

Grozījums Nr. 88
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a „ekspluatācijas izbeigšanas fonds” ir 
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finanšu resursi, kurus pārvalda atsevišķi 
un kuri īpaši paredzēti, lai segtu 
izdevumus, kas nepieciešami, lai izbeigtu 
kodoliekārtu ekspluatāciju, tostarp arī tos 
izdevumus, kas nepieciešami radioaktīvo 
atkritumu un izlietotās degvielas 
ilgtermiņa apsaimniekošanai, un lai 
nodrošinātu atbilstību drošības 
standartiem;

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā ir jādefinē, kas ir “ekspluatācijas izbeigšanas fonds”.

Grozījums Nr. 89
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „radioaktīvie atkritumi” ir radioaktīvas 
gāzes, šķidrumi vai cietvielas, kuru
turpmāku izmantošanu dalībvalsts neplāno,
un kam saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem reglamentējoša iestāde veic 
kontroles pasākumus kā radioaktīviem 
atkritumiem;

(5) „radioaktīvie atkritumi” ir izlietotā 
degviela, pārstrādes laikā radies 
radioaktīvs materiāls gāzes, šķidruma vai 
cietā veidā un jebkāds cits tāds radioaktīvs 
materiāls gāzes, šķidruma vai cietā veidā, 
kura turpmāku lietojumu dalībvalsts vai arī 
fiziska vai fiziska vai juridiska persona, 
kuras lēmumu dalībvalsts akceptē,
neplāno un kuru reglamentējoša iestāde 
kontrolē kā radioaktīvos atkritumus
saskaņā ar dalībvalsts tiesisko regulējumu 
un reglamentējošiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Kodoliekārtas normālas ekspluatācijas laikā rodas liels daudzums zema un vidēja līmeņa 
atkritumu šķidrā vai cietā veidā, un attiecībā uz šiem atkritumiem ir nepieciešami 
novadīšanas maršruti, savukārt kodoldegvielas stieņi ar augstu radioaktivitātes pakāpi ir 
jāizolē uz simtiem tūkstošu un dažkārt pat miljoniem gadu, lai tie nenonāktu biosfērā. Minētie 
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atkritumi ir uzskatāmi par radioaktīviem atkritumiem.

Grozījums Nr. 90
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „lietota kodoldegviela” ir 
kodoldegviela, kas ir apstarota reaktora 
aktīvajā zonā un pastāvīgi izņemta no tās;
lietoto kodoldegvielu var uzskatīt par pēc 
pārstrādes atkārtoti izmantojamu resursu 
vai arī, neplānojot tās turpmāku 
izmantošanu, apsaimniekot kā 
radioaktīvos atkritumus, paredzot tās 
galīgu noglabāšanu;

(6) „lietota kodoldegviela” ir 
kodoldegviela, kas ir apstarota reaktora 
aktīvajā zonā un pastāvīgi izņemta no tās;

Or. en

Pamatojums

Dažas dalībvalstis ir izvēlējušās pārstrādes maršrutu, lai gan pārstrādes dēļ kodolatkritumu 
apsaimniekošana ir sarežģītāka, jo tās rezultātā rodas dažāda veida atkritumi, šķidrumi un 
cietvielas, no kuriem daži nonāk vidē. Pārstrādes gaitā tiek atdalīts ieroču izgatavošanā 
izmantojams plutonijs, kas nākotnē vēl ilgi apdraudēs drošību. Izlietotās kodoldegvielas 
uzglabāšana ir tehniski iespējama, turklāt šis risinājums rada mazāku kaitējumu videi un 
nesarežģī kodolatkritumu apsaimniekošanu. Atkārtotas pārstrādes laikā radušies atkritumi 
arī ir uzskatāmi par radioaktīviem atkritumiem.

Grozījums Nr. 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „jonizējošais starojums” ir enerģijas 
pārnese daļiņu veidā vai ar 
elektromagnētiskajiem viļņiem, kuru viļņa 
garums ir 100 nm un mazāks vai frekvence 

(7) „jonizējošais starojums” ir enerģijas 
pārnese kodoldaļiņu veidā vai ar 
elektromagnētiskajiem viļņiem, kuru viļņa 
garums ir 100 nm un mazāks vai frekvence 
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31015 Hz un lielāka un kura tieši vai 
netieši var izraisīt jonu rašanos;

31015 Hz un lielāka un kura tieši vai 
netieši var izraisīt jonu rašanos;

Or. pl

Pamatojums

Grozījumā precizē daļiņu veidu.  

Grozījums Nr. 92
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) „reglamentējošā iestāde” ir iestāde vai 
iestādes, ko dalībvalsts pilnvarojusi izdot 
licences šajā dalībvalstī un uzraudzīt 
kodoliekārtu atrašanās vietas izvēli, 
projektēšanu, būvniecību, nodošanu 
ekspluatācijā, darbību vai ekspluatācijas 
izbeigšanu;

(8) “valsts kodoldrošību reglamentējošā un 
uzraudzības iestāde” ir iestāde, kuru
dalībvalsts pilnvarojusi izdot licences šajā 
dalībvalstī un uzraudzīt kodoliekārtu 
atrašanās vietas izvēli, projektēšanu, 
būvniecību, nodošanu ekspluatācijā, 
darbību vai ekspluatācijas izbeigšanu, kā 
arī veikt pasākumus, kas nepieciešami, lai 
neveiksmes gadījumā, ja ir apdraudēta 
iedzīvotāju veselība un drošība, pilnībā 
garantētu kodoldrošību;

Or. ro

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci un nostiprinātu atsevišķas iestādes nozīmi, tā ir precīzi jādefinē.
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Grozījums Nr. 93
Atanas Paparizov

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) „reglamentējošā iestāde” ir iestāde vai 
iestādes, ko dalībvalsts pilnvarojusi izdot 
licences šajā dalībvalstī un uzraudzīt 
kodoliekārtu atrašanās vietas izvēli, 
projektēšanu, būvniecību, nodošanu 
ekspluatācijā, darbību vai ekspluatācijas 
izbeigšanu;

(8) „reglamentējošā iestāde” ir iestāde vai 
iestādes, kurām dalībvalstī ir tiesībspēja 
reglamentēt drošību, izsniedzot licences 
par kodoliekārtu atrašanās vietas izvēli, 
projektēšanu, būvniecību, nodošanu 
ekspluatācijā, darbību vai ekspluatācijas 
izbeigšanu, kā arī veicot pārbaudes un 
īstenojot izpildes pilnvaras;

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātā jēdziena “reglamentējošās iestādes” definīcijā nav ietvertas pilnvaras, 
kuras reglamentējošā iestāde būtu tiesīga īstenot. Šajā sakarībā darbības vārds “uzraudzīt” 
būtu jāmaina, jo tas nenorāda uz pilnvarām veikt pārbaudes. “Licences” būtu jāmaina uz 
“izsniedzot licences”, lai ietvertu domu par visiem iespējamiem pasākumiem, kurus var veikt 
saistībā ar licencēm (šādi pasākumi ir, piemēram, kodoliekārtas atrašanās vietas izvēle, 
projektēšana, būvniecība, nodošana ekspluatācijā, darbība vai ekspluatācijas izbeigšana).

Grozījums Nr. 94
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) „reglamentējošā iestāde” ir iestāde vai 
iestādes, ko dalībvalsts pilnvarojusi izdot 
licences šajā dalībvalstī un uzraudzīt
kodoliekārtu atrašanās vietas izvēli, 
projektēšanu, būvniecību, nodošanu 
ekspluatācijā, darbību vai ekspluatācijas 
izbeigšanu;

(8) „reglamentējošā iestāde” ir iestāde vai 
tādu iestāžu sistēma, kurām dalībvalstī ir 
tiesībspēja reglamentēt drošību, izsniedzot 
licences par kodoliekārtu atrašanās vietas 
izvēli, projektēšanu, būvniecību, nodošanu 
ekspluatācijā, darbību vai ekspluatācijas 
izbeigšanu, kā arī veicot pārbaudes un 
īstenojot izpildes pilnvaras;
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Or. en

Grozījums Nr. 95
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) „reglamentējošā iestāde” ir iestāde vai 
iestādes, ko dalībvalsts pilnvarojusi izdot 
licences šajā dalībvalstī un uzraudzīt 
kodoliekārtu atrašanās vietas izvēli, 
projektēšanu, būvniecību, nodošanu 
ekspluatācijā, darbību vai ekspluatācijas 
izbeigšanu;

(8) „reglamentējošā iestāde” ir 
reglamentējoša iestāde Eiropā, un tā ir 
nodrošināta ar atbilstīgu pilnvarojumu, 
kompetenci, finanšu resursiem un 
cilvēkresursiem, lai tā spētu pildīt 
pienākumus, un kuru Eiropas Komisija ir
pilnvarojusi izdot licences un uzraudzīt 
kodoliekārtu atrašanās vietas izvēli, 
projektēšanu, būvniecību, nodošanu 
ekspluatācijā, darbību vai ekspluatācijas 
izbeigšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) „licence” ir pilnvara, kuru 
pretendentam izdod reglamentējošā 
iestāde, uzticot atbildību par kodoliekārtas 
atrašanās vietas izvēli, projektēšanu, 
būvniecību, nodošanu ekspluatācijā, 
darbību vai ekspluatācijas izbeigšanu;

(9) „licence” ir atļauja, kuru pretendentam 
izdod valsts kodoldrošību reglamentējošā
un uzraudzības iestāde, uzticot atbildību 
par kodoliekārtas atrašanās vietas izvēli, 
projektēšanu, būvniecību, nodošanu 
ekspluatācijā, darbību vai ekspluatācijas 
izbeigšanu saskaņā ar to dalībvalstu 
politiku, kuru teritorijā kodoliekārta 
atrodas;

Or. ro
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Pamatojums

Ir svarīgi ņemt vērā dalībvalstu un ES politikas par dažādiem enerģijas veidiem un par 
kodoliekārtas atrašanās vietas izvēli.

Grozījums Nr. 97
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) „licence” ir pilnvara, kuru 
pretendentam izdod reglamentējošā
iestāde, uzticot atbildību par kodoliekārtas 
atrašanās vietas izvēli, projektēšanu, 
būvniecību, nodošanu ekspluatācijā, 
darbību vai ekspluatācijas izbeigšanu;

(9) „licence” ir atļauja, kuru pretendentam 
izdod neatkarīga iestāde, uzticot atbildību 
par kodoliekārtas atrašanās vietas izvēli, 
projektēšanu, būvniecību, nodošanu 
ekspluatācijā, darbību vai ekspluatācijas 
izbeigšanu;

Or. en

Pamatojums

Referents uzskata, ka atbildība par licenču piešķiršanu jāuzņemas katras dalībvalsts valdībai.
Tā kā tikai un vienīgi dalībvalstis lemj par kodolenerģijas izmantošanu vai neizmantošanu, 
tad neatkarīgai iestādei, darbojoties pārskatāmi, vajadzētu būt atbildīgai par lēmumu 
pieņemšanu sakarā ar šādas licences piešķiršanas nosacījumiem, lai nodrošinātu, ka 
prioritāras ir nevis jebkādas politiskās intereses, bet gan iekārtas un iedzīvotāju drošība, un 
šim apsvērumam ir jābūt noteicošajam kritērijam šā lēmuma pieņemšanā.

Grozījums Nr. 98
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) „jaunas spēkstacijas” ir jauni
kodolreaktori, kuru darbības licences 
izdotas pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

(10) „jaunas atomelektrostacijas” ir jaunas
atomelektrostacijas, kuru celtniecība ir 
licencēta pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en
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Grozījums Nr. 99
Atanas Paparizov

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) „jaunas spēkstacijas” ir jauni 
kodolreaktori, kuru darbības licences 
izdotas pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

(10) „jaunas spēkstacijas” ir jauni 
kodolreaktori, kuru celtniecība ir licencēta
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas priekšlikuma 2. panta 10. punktā jēdziens “jaunas spēkstacijas” ir definēts kā 
“kodolreaktori, kuru darbības licences izdotas pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā”. Ņemot vērā 
to, ka jaunas prasības, it īpaši prasības par projektēšanu, nevar ieviest, tiklīdz celtniecība ir 
pabeigta, “jaunas spēkstacijas” ir jādefinē tā, ka tās ir jauni kodolreaktori, kuru celtniecība 
ir licencēta pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 100
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a „jaunākie drošības standarti” ir 
tehnisku, reglamentējošu un darbības 
režīmu standarti, kas atbilst labākajai 
paraugpraksei, kuru pašlaik izvērš vai 
pilnveido Eiropas Savienībā. Turklāt 
dalībvalstīm jācenšas nepārtraukti uzlabot 
tajās spēkā esošos drošības standartus.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā ir jādefinē jēdziens “jaunākie drošības standarti”.
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Grozījums Nr. 101
Atanas Paparizov

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kodolenerģijas izmantošana atbilst 
starptautiski atzītiem drošības principiem, 
kā arī to, ka galvenā atbildība par 
kodoliekārtas drošību ir licences turētājam 
un licences turētājs šo atbildību saglabā
visā kodoliekārtas darbības laikā līdz 
reglamentētās kontroles pasākumu 
izbeigšanai. Šo licences turētāja atbildību 
nevar deleģēt.

Licences turētājam ir galvenā atbildība 
par kodoliekārtas drošību visā tās darbības 
laikā līdz reglamentētās kontroles 
pasākumu izbeigšanai. Šo licences turētāja 
atbildību nevar deleģēt.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir plašāk un precīzāk definēt atbildību kodoliekārtu drošības 
pamatstruktūru, tāpēc noteikti ir jānorāda atsauce uz starptautiski atzītiem principiem.
Turklāt Komisijas ierosinātais teksta formulējums “reglamentējošās iestādes uzraudzībā” nav 
pareizs, jo par kodoliekārtu drošību nevar noteikt kopatbildību.

Grozījums Nr. 102
Vladimir Urutchev

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Galvenā atbildība par kodoliekārtas 
drošību ir licences turētājam 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kodolenerģijas izmantošana atbilst 
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reglamentējošās iestādes uzraudzībā.
Lēmumus par kodoliekārtā 
īstenojamajiem drošības un kontroles
pasākumiem pieņem tikai reglamentējošā 
iestāde, bet tos īsteno licences turētājs.

starptautiski atzītiem drošības principiem, 
kā arī to, ka galvenā atbildība par 
kodoliekārtas drošību ir licences turētājam.
Licences turētājs ierosina kodoliekārtā 
īstenojamos drošības pasākumus un 
iesniedz tos apstiprināšanai 
reglamentējošajai iestādei. Pēc tam 
licences turētājs šos pasākumus īsteno
reglamentējošās iestādes uzraudzībā un 
atbilstoši šīs direktīvas 4. un 5. panta 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Pamatojums

Ir precīzi jādefinē, kas ir atsevišķa valsts reglamentējošā un uzraudzības iestāde, lai 
nodrošinātu konsekvenci un nostiprinātu šīs iestādes nozīmi.
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Grozījums Nr. 104
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis izveido un uztur 
kodoliekārtu drošības tiesiskā regulējuma 
un reglamentējošo noteikumu sistēmu. Tajā 
ietilpst valsts drošības prasības un 
noteikumi, kodoliekārtu licencēšanas un 
kontroles sistēma un kodoliekārtu 
nelicencētas darbības aizliegums, 
reglamentējoša pārbaužu sistēma, 
ieskaitot nepieciešamo piemērošanu.
Reglamentējošajai iestādei ir tiesības 
kodoliekārtas darbības licencē izdarīt 
grozījumus, apturēt, anulēt vai atsaukt šo 
licenci, ja ir izdarīti smagi licences 
nosacījumu pārkāpumi.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Atanas Paparizov

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis izveido un uztur 
kodoliekārtu drošības tiesiskā regulējuma 
un reglamentējošo noteikumu sistēmu. Tajā 
ietilpst valsts drošības prasības un 
noteikumi, kodoliekārtu licencēšanas un 
kontroles sistēma un kodoliekārtu 
nelicencētas darbības aizliegums, 
reglamentējoša pārbaužu sistēma, 
ieskaitot nepieciešamo piemērošanu.

Or. en
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Pamatojums

Lai sasniegtu Eiropas tiesību aktos noteiktos mērķus kodoldrošības jomā, formulējums 
“reglamentējoša pārbaužu sistēma” ir precīzāks juridiskā ziņā, jo tas precīzāk un plašāk 
definē atbildību un kodoliekārtu drošības pamatstruktūru, savukārt Komisijas ierosinātajā 
tekstā jēdziens “reglamentētā uzraudzības sistēma” neietver pilnvaras veikt pārbaudes. 

Grozījums Nr. 106
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Valsts kodoldrošību reglamentējošajos noteikumos ir jāņem vērā gan vietējie, gan Eiropas 
tiesību akti par kodoldrošības standartiem, lai palielinātu saskaņotību ES.

Grozījums Nr. 107
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reglamentējošās iestādes Valsts kodoldrošību reglamentējošā un 
uzraudzības iestāde

Or. ro
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Pamatojums

Ir precīzi jādefinē, kas ir atsevišķa valsts reglamentējošā un uzraudzības iestāde, lai 
nodrošinātu konsekvenci un nostiprinātu šīs iestādes nozīmi. Tāpat, jau no paša sākuma, ir 
jāprecizē, ka šīs iestādes uzdevumos ietilps uzraudzības funkcijas.

Grozījums Nr. 108
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina reglamentējošo 
iestāžu faktisku neatkarību no visām 
organizācijām, kuru uzdevums ir 
nodrošināt kodoliekārtu lobēšanu, 
ekspluatāciju, vai pamatot to izmantošanas 
sabiedrisko lietderību, un tām jābūt brīvām 
no jebkādas nevēlamas ietekmes, kas var 
ietekmēt lēmumus par drošības 
jautājumiem. Tāpēc dalībvalstis 
nodrošina, ka reglamentējošā iestāde, 
veicot šajā direktīvā paredzētos pārvaldes 
uzdevumus, ir gan tiesiski, gan darbībā 
neatkarīga no citām publiskām vai 
privātām struktūrām un ka tās darbinieki 
un vadītāji darbojas neatkarīgi no tirgus
interesēm un neprasa un nepieņem 
norādījumus no valdības vai citām 
publiskām struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Referenta uzstājība attiecībā uz reglamentējošās iestādes neatkarību ir atbalstāma, turklāt 
iestādei visas reglamentējošo pienākumu izpildes darbības jāveic neatkarīgi un patstāvīgi. 
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Grozījums Nr. 109
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina reglamentējošo 
iestāžu faktisku neatkarību no visām 
organizācijām, kuru uzdevums ir 
nodrošināt kodoliekārtu lobēšanu, 
ekspluatāciju, vai pamatot to izmantošanas 
sabiedrisko lietderību, un tām jābūt brīvām 
no jebkādas ietekmes, kas var negatīvi 
ietekmēt kodoliekārtu drošības 
reglamentējošo kontroli. Tādēļ 
dalībvalstis nodrošina, ka reglamentējošā 
iestāde juridiski un funkcionāli ir 
neatkarīga un tās darbinieki rīkojas 
neatkarīgi, pildot viņiem uzticētos 
pienākumus un uzdevumus, kas saistīti ar 
kodoldrošību.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis garantē reglamentējošās 
iestādes faktisku neatkarību un nodrošina, 
ka tā īsteno savas pilnvaras taisnīgi un 
pārredzami. Tāpēc dalībvalsts nodrošina, 
ka reglamentējošā iestāde, veicot šajā 
direktīvā un saistītajos tiesību aktos tai 
paredzētās reglamentējošās funkcijas:

a) ir tiesiski nošķirta un funkcionāli
neatkarīga no citām publiskām vai 
privātām struktūrām, it īpaši no tādām 
struktūrām, kuru uzdevums ir nodrošināt 
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kodoliekārtu lobēšanu un ekspluatāciju vai 
pamatot to izmantošanas sabiedrisko 
lietderību, un tām jābūt brīvām no jebkādas 
ietekmes, kas var ietekmēt drošību;

b) nodrošina, ka tās personāls un par tās 
vadību atbildīgās personas:
i) rīkojas neatkarīgi no tirgus interesēm,
kā arī
ii) veicot regulatīvus uzdevumus, neprasa 
un nepieņem tiešus norādījumus no 
valdības vai citām publiskām vai privātām 
struktūrām.
Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad 
pēc vajadzības ir cieši jāsadarbojas ar 
citām attiecīgām valsts iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis garantē reglamentējošās iestādes faktisku neatkarību, lai nodrošinātu, ka tā 
īsteno savas pilnvaras taisnīgi un pārredzami. Šāds grozījuma teksta formulējums atbilst 
valstu reglamentējošo iestāžu nozīmīgumam un pienākumiem, kas tām uzticēti saskaņā ar 
instrumentiem, kuri noteikti tiesību aktu paketē par iekšējo enerģijas tirgu.

Grozījums Nr. 111
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina reglamentējošo 
iestāžu faktisku neatkarību no visām 
organizācijām, kuru uzdevums ir 
nodrošināt kodoliekārtu lobēšanu vai
ekspluatāciju vai pārliecināt par to 
nevajadzīgumu. Reglamentējošai iestādei
jābūt brīvai no jebkāda spiediena, kas var 
ietekmēt tās reglamentējošo darbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 112
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina valsts 
kodoldrošību reglamentējošās un 
uzraudzības iestādes faktisku neatkarību 
no visām organizācijām, kuru uzdevums ir 
nodrošināt kodoliekārtu lobēšanu, 
ekspluatāciju vai pamatot to izmantošanas 
sabiedrisko lietderību, un tai jābūt brīvai
no jebkādas ietekmes, kas var ietekmēt
drošību.

Or. ro

Pamatojums

Ir precīzi jādefinē, kas ir atsevišķa valsts reglamentējošā un uzraudzības iestāde, lai 
nodrošinātu konsekvenci un nostiprinātu šīs iestādes nozīmi.

Grozījums Nr. 113
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Reglamentējošajai iestādei ir jāpiešķir 
tās atbildībai un pienākumu izpildei
atbilstošas pilnvaras, kompetence, finanšu 
resursi un cilvēkresursi. Tā uzrauga un 
reglamentē kodoliekārtu drošību un 
nodrošina prasību, nosacījumu un drošības 
noteikumu īstenošanu.

2. Lai aizsargātu reglamentējošās iestādes 
neatkarību, dalībvalstis it īpaši nodrošina, 
ka reglamentējošajai iestādei ir juridiskas 
personas statuss, tā ir finansiāli 
patstāvīga un tās rīcībā ir atbildībai un 
pienākumu izpildei atbilstoši finanšu 
resursi un cilvēkresursi. Reglamentējošā 
iestāde uzrauga un reglamentē 
kodoliekārtu drošību un nodrošina prasību, 
nosacījumu un drošības noteikumu 
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īstenošanu, tostarp ikvienas kodoliekārtas 
ekspluatācijas izbeigšanu gadījumos, kad 
netiek garantēta drošība, kā arī 
kodoliekārtas darbības licences anulēšanu 
smagu vai regulāru licences nosacījumu 
pārkāpumu gadījumos.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis garantē reglamentējošās iestādes faktisku neatkarību, lai nodrošinātu, ka tā 
īsteno savas pilnvaras taisnīgi un pārredzami. Šāds grozījuma teksta formulējums atbilst 
valstu reglamentējošo iestāžu nozīmīgumam un pienākumiem, kas tām uzticēti saskaņā ar 
instrumentiem, kuri noteikti tiesību aktu paketē par iekšējo enerģijas tirgu.

Grozījums Nr. 114
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Reglamentējošajai iestādei ir jāpiešķir 
tās atbildībai un pienākumu izpildei 
atbilstošas pilnvaras, kompetence, finanšu 
resursi un cilvēkresursi. Tā uzrauga un 
reglamentē kodoliekārtu drošību un 
nodrošina prasību, nosacījumu un 
drošības noteikumu īstenošanu.

2. Reglamentējošajai iestādei ir jāpiešķir 
tās atbildībai un pienākumu izpildei 
atbilstošas pilnvaras, kompetence, finanšu 
resursi un cilvēkresursi. Reglamentējošā 
iestāde uzrauga un reglamentē 
kodoliekārtu drošību un nodrošina drošības 
noteikumu īstenošanu, kā arī to, ka 
licences turētājs izpilda piemērojamās 
drošības prasības.

Or. en
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Grozījums Nr. 115
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Reglamentējošajai iestādei ir jāpiešķir 
tās atbildībai un pienākumu izpildei 
atbilstošas pilnvaras, kompetence, finanšu 
resursi un cilvēkresursi. Tā uzrauga un 
reglamentē kodoliekārtu drošību un 
nodrošina prasību, nosacījumu un drošības 
noteikumu īstenošanu.

2. Valsts kodoldrošību reglamentējošajai
un uzraudzības iestādei ir jāpiešķir tās 
atbildībai un pienākumu izpildei atbilstošas 
pilnvaras, kompetence, finanšu resursi un 
cilvēkresursi. Tā uzrauga un reglamentē 
kodoliekārtu drošību un nodrošina prasību, 
nosacījumu un drošības noteikumu 
īstenošanu.

Or. ro

Pamatojums

Ir precīzi jādefinē, kas ir atsevišķa valsts reglamentējošā un uzraudzības iestāde, lai 
nodrošinātu konsekvenci un nostiprinātu šīs iestādes nozīmi.

Grozījums Nr. 116
Nikolaos Vakalis

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Reglamentējošajai iestādei ir jāpiešķir 
tās atbildībai un pienākumu izpildei 
atbilstošas pilnvaras, kompetence, finanšu 
resursi un cilvēkresursi. Tā uzrauga un 
reglamentē kodoliekārtu drošību un 
nodrošina prasību, nosacījumu un drošības 
noteikumu īstenošanu.

2. Reglamentējošajai iestādei ir jāpiešķir 
tās atbildībai un pienākumu izpildei 
atbilstošas pilnvaras, kompetence, finanšu 
resursi un cilvēkresursi. Tā uzrauga un 
reglamentē kodoliekārtu drošību, kontrolē 
radioaktīvu materiālu pārvietošanu un 
nodrošina prasību, nosacījumu un drošības 
noteikumu īstenošanu.

Or. en
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Pamatojums

Francijas Neatkarīgā kodoldrošības iestāde (Autorité de sûreté nucléaire) jaunākajā gada 
ziņojumā ir norādījusi, ka, lai pilnībā uzņemtos atbildību par kodoliekārtu drošību, tai 
vajadzētu pārraudzīt radioaktīvo materiālu plūsmu.

Grozījums Nr. 117
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Reglamentējošā iestāde izdod licences
un uzrauga to ievērošanu attiecībā uz 
kodoliekārtu vietas izvēli, projektēšanu, 
būvniecību, nodošanu ekspluatācijā, 
darbību un ekspluatācijas izbeigšanu.

3. Lai izsniegtu licenci, reglamentējošā 
iestāde veic visus nepieciešamos 
novērtējumus par drošības prasību izpildi, 
kā noteikts valsts tiesību aktos, saskaņā ar 
6. panta noteikumiem un uzrauga, kā tiek 
ievēroti izsniegto licenču nosacījumi
attiecībā uz kodoliekārtu vietas izvēli, 
projektēšanu, būvniecību, nodošanu 
ekspluatācijā, darbību un ekspluatācijas 
izbeigšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Reglamentējošā iestāde izdod licences 
un uzrauga to ievērošanu attiecībā uz 
kodoliekārtu vietas izvēli, projektēšanu, 
būvniecību, nodošanu ekspluatācijā, 
darbību un ekspluatācijas izbeigšanu.

3. Reglamentējošā iestāde izdod licences 
un uzrauga to ievērošanu attiecībā uz 
kodoliekārtu vietas izvēli, projektēšanu, 
būvniecību, nodošanu ekspluatācijā, 
darbību un ekspluatācijas izbeigšanu.
Reglamentējošā iestāde uzrauga arī 
kodoliekārtas operatora piesaistītos 
apakšuzņēmējus, lai nodrošinātu, ka tie 
ievēro nepieciešamos drošības standartus 
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un ka tiem ir nepieciešamā kompetence.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 119
Vladimír Remek

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Reglamentējošā iestāde izdod licences 
un uzrauga to ievērošanu attiecībā uz 
kodoliekārtu vietas izvēli, projektēšanu, 
būvniecību, nodošanu ekspluatācijā, 
darbību un ekspluatācijas izbeigšanu.

3. Reglamentējošā iestāde izdod licences 
un uzrauga to ievērošanu attiecībā uz 
kodoliekārtu vietas izvēli, projektēšanu, 
būvniecību, nodošanu ekspluatācijā, 
darbību un ekspluatācijas izbeigšanu.
Reglamentējošā iestāde uzrauga arī 
kodoliekārtas operatora piesaistītos 
apakšuzņēmējus, lai nodrošinātu, ka tie 
ievēro nepieciešamos drošības standartus 
un ka tiem ir nepieciešamā kompetence.

Or. en

Pamatojums

Tie darbinieki, kas veic kodoliekārtu remontu, apkopi un tīrīšanu, ir tāda darbinieku grupa, 
kura ir uzskatāma par iespējama riska faktoru un kuru var skart veselības un drošības 
apdraudējums kodoliekārtās. Minētos darbus bieži vien neveic paši kodoliekārtas darbinieki, 
bet tos uztic veikt apakšuzņēmējiem. Apakšuzņēmēju darbinieki nav ne apmācīti, ne informēti, 
un uz viņiem pilnībā neattiecina operatora noteiktās veselības un drošības procedūras.
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Grozījums Nr. 120
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Reglamentējošā iestāde izdod licences 
un uzrauga to ievērošanu attiecībā uz 
kodoliekārtu vietas izvēli, projektēšanu, 
būvniecību, nodošanu ekspluatācijā, 
darbību un ekspluatācijas izbeigšanu.

3. Valsts kodoldrošību reglamentējošā un 
uzraudzības iestāde izdod licences un 
uzrauga to ievērošanu attiecībā uz 
kodoliekārtu vietas izvēli, projektēšanu, 
būvniecību, nodošanu ekspluatācijā, 
darbību un ekspluatācijas izbeigšanu, kā 
arī nodrošina informācijas pārredzamību 
jautājumā par kodoliekārtu drošību.

Or. ro

Pamatojums

Ir jāparedz, ka valsts kodoldrošību reglamentējošā un uzraudzības iestāde var sniegt 
sabiedrībai precīzu un tūlītēju informāciju par svarīgākajiem jautājumiem, kas saistīti ar 
kodoldrošību.

Grozījums Nr. 121
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Reglamentējošās iestādes garantē, ka 
licences turētāju rīcībā ir pietiekams 
skaits atbilstošas kvalifikācijas personāla.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 122
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Reglamentējošās iestādes garantē, ka 
licences turētāju rīcībā ir pietiekams skaits 
atbilstošas kvalifikācijas personāla.

4. Valsts kodoldrošību reglamentējošā un 
uzraudzības iestāde garantē, ka licences 
turētāju rīcībā ir pietiekams skaits 
atbilstošas kvalifikācijas personāla.

Or. ro

Pamatojums

Ir precīzi jādefinē, kas ir atsevišķa valsts reglamentējošā un uzraudzības iestāde, lai 
nodrošinātu konsekvenci un nostiprinātu šīs iestādes nozīmi.

Grozījums Nr. 123
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Reglamentējošās iestādes garantē, ka
licences turētāju rīcībā ir pietiekams skaits 
atbilstošas kvalifikācijas personāla.

4. Reglamentējošās iestādes pārbauda, vai
licences turētāju rīcībā ir pietiekams skaits 
atbilstošas kvalifikācijas personāla.

Or. sl
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Grozījums Nr. 124
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Reglamentējošā iestāde regulāri 
novērtē, vai licences turētāja personāls, 
kas veic visas darbības, kuras svarīgas 
kodoldrošības nodrošināšanai, ir 
pietiekams darbinieku skaita ziņā un vai 
tas ir atbilstīgi kvalificēts, — šie divi 
aspekti ir priekšnoteikums, lai 
nodrošinātu kodoldrošību.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šādam noteikumam nav pievienotās vērtības, jo katru gadu saskaņā ar Konvenciju par 
kodoldrošību dalībvalstīm un Euratom ir jāiesniedz ziņojums par kodolenerģijas nozari, kā 
arī par tiesību aktiem un reglamentējošiem noteikumiem.
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Grozījums Nr. 126
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Lai nepārtraukti uzlabotu 
reglamentācijas infrastruktūru, vismaz 
reizi desmit gados katrā dalībvalstī veic 
neatkarīgu starptautisku 
profesionālapskati par kodoldrošību 
reglamentējošo kontroles sistēmu.
Saņēmējiestādes un profesionālapskates 
veicēji, izskatot katru gadījumu atsevišķi, 
saskaņā ar šajā direktīvā iestrādātiem 
īpašiem noteikumiem nosaka 
profesionālapskates raksturīgās iezīmes 
un apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Reizi desmit gados valsts kodoldrošību 
reglamentējošajai un uzraudzības iestādei
jāsaņem sava un valsts reglamentācijas 
sistēmas neatkarīga starptautiska 
profesionālapskate, kas vērsta uz 
reglamentācijas infrastruktūras pastāvīgu 
pilnveidošanu.

Or. ro

Pamatojums

Jēdziens “vismaz reizi desmit gados” ir pārāk nenoteikts, ņemot vērā enerģētikas attīstības 
ātrumu. Lai nodrošinātu konsekvenci un nostiprinātu atsevišķas iestādes nozīmi, tā ir precīzi 
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jādefinē.

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

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstu reglamentējošās iestādes 
apmainās ar labāko reglamentācijas 
praksi un veido vispārēju izpratni par 
starptautiski atzītām kodoldrošības 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Izdarot šo grozījumu, būtu jāpanāk drošības prasību un reglamentējošo darbību 
pamatstruktūras saskaņotība Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 129
Atanas Paparizov

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstu reglamentējošās iestādes 
apmainās ar labākajiem reglamentācijas 
paņēmieniem un veido vispārēju izpratni 
par starptautiski atzītām kodoldrošības 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Regulāra labāko paņēmienu apmaiņa starp reglamentējošajām iestādēm sekmēs drošības 
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prasību un reglamentējošo darbību pamatstruktūras saskaņotība Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 130
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm jāinformē sabiedrība par 
kodoldrošības uzraudzības pasākumu 
procedūrām un to rezultātiem. Tām 
jānodrošina arī tas, lai reglamentējošās 
iestādes savas kompetences jomā pareizi 
informētu sabiedrību. Piekļuve 
informācijai jānodrošina saskaņā ar 
attiecīgām valsts līmeņa un starptautiskām 
saistībām.

Dalībvalstis informē sabiedrību un 
attiecīgās vietējās iestādes par 
kodoldrošības uzraudzības pasākumu 
procedūrām un to rezultātiem. Tās arī 
nodrošina, lai valsts kodoldrošību 
reglamentējošā un uzraudzības iestāde
savas kompetences jomā pienācīgi informē
sabiedrību. Piekļuve informācijai 
jānodrošina saskaņā ar attiecīgām valsts 
līmeņa un starptautiskām saistībām.

Or. ro

Pamatojums

Ir precīzi jādefinē, kas ir atsevišķa valsts reglamentējošā un uzraudzības iestāde, lai 
nodrošinātu konsekvenci un nostiprinātu šīs iestādes nozīmi. Ir jāinformē iesaistītās vietējās 
iestādes, lai sekmētu lēmumu pieņemšanas procesu un atbalstītu pasākumus, kurus pieņem 
reglamentējošā un uzraudzības iestāde.

Grozījums Nr. 131
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm jāinformē sabiedrība par 
kodoldrošības uzraudzības pasākumu 
procedūrām un to rezultātiem. Tām 
jānodrošina arī tas, lai reglamentējošās 
iestādes savas kompetences jomā pareizi 
informētu sabiedrību. Piekļuve 

Dalībvalstis informē sabiedrību un 
Komisiju par kodoldrošības uzraudzības 
pasākumu procedūrām un to rezultātiem un 
nekavējoties informē sabiedrību par 
visiem negadījumiem. Tām jānodrošina arī 
tas, lai reglamentējošās iestādes savas 
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informācijai jānodrošina saskaņā ar 
attiecīgām valsts līmeņa un starptautiskām 
saistībām.

kompetences jomā pareizi informētu 
sabiedrību. Piekļuve informācijai 
jānodrošina saskaņā ar attiecīgām valsts 
līmeņa un starptautiskām saistībām.

Or. de

Grozījums Nr. 132
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jāievēro SAEA drošības 
pamatprincipi (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)). Tām jāievēro
Konvencijā par kodoldrošību paredzētās 
saistības un prasības (SAEA INFCIRC 449 
5.7.1994.).

1. Dalībvalstis piemēro šīs direktīvas 
pielikumā noteiktos drošības principus, 
kas atbilst SAEA drošības 
pamatprincipiem (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)) attiecībā uz kodoliekārtu 
atrašanās vietas izvēli, projektēšanu, 
būvniecību, ekspluatāciju un 
ekspluatācijas pārtraukšanu. Tās piemēro
Konvencijā par kodoldrošību paredzētās 
saistības un prasības.

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

Or. en
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Grozījums Nr. 133
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jāievēro SAEA drošības 
pamatprincipi (IAEA Safety Fundamentals:
Fundamental safety principles, IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)).
Tām jāievēro Konvencijā par kodoldrošību 
paredzētās saistības un prasības 
(SAEA INFCIRC 449 5.7.1994.).

1. Dalībvalstis ievēro SAEA drošības 
pamatprincipus (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)). Tās ievēro Konvencijā 
par kodoldrošību paredzētās saistības un 
prasības (SAEA INFCIRC 449 5.7.1994.).

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

Tās jo īpaši nodrošina, ka tiek ievēroti 
attiecīgajos SAEA drošības pamatprincipos 
noteiktie principi un ka tiek veikti 
nepieciešamie pasākumi, lai kodoliekārtās 
nodrošinātu visaugstāko drošības līmeni, 
inter alia kodoliekārtu ekspluatāciju 
atbilstoši standartam, pēc kura var spriest 
par jaunāko paņēmienu izmantošanu ES 
tehniskajā, reglamentējošā un darbības 
aspektā, kā arī iedarbīgu pasākumu 
īstenošanu jonizējošā starojuma bīstamības 
riska novēršanai, radioloģisku avāriju un 
negadījumu novēršanu un rīcību šādos
gadījumos, visu radušos radioaktīvo 
materiālu ilgtermiņa apsaimniekošanu, kā 
arī iedzīvotāju un kaimiņvalstu iestāžu 
informēšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nepieļaut arī nenozīmīgas avārijas, kuras var klasificēt kā negadījumus, it īpaši tad, 
ja ir iespējamas radioloģiskas sekas.
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Grozījums Nr. 134
Vladimír Remek

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jāievēro SAEA drošības 
pamatprincipi (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)). Tām jāievēro 
Konvencijā par kodoldrošību paredzētās 
saistības un prasības 
(SAEA INFCIRC 449 5.7.1994.).

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
kodoldrošību, pienācīgi ņemot vērā 
attiecīgu starptautisku paraugpraksi, 
piemēram, SAEA pamatprincipus, 
standartus un pamatnostādnes.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas juridiskais pamats, proti Euratom līguma 31.–32. pants, pilnībā neatbalsta SAEA 
izstrādātos drošības pamatprincipus vai atsevišķus šā dokumenta pamatprincipus. Lai tos 
ietvertu direktīvā, tie būtu jāgroza. Ja dalībvalstīs īstenotu šos pamatprincipus, varētu rasties 
interpretācijas problēmas, un to dēļ varētu arī būt nevajadzīgs sūdzību iesniegšanas risks 
EKT. Atsauce uz Konvenciju par kodoldrošību būtībā arī radītu tādas pašas problēmas, jo 
Euratom nav ratificējis visus minētās konvencijas pantus.

Grozījums Nr. 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jāievēro SAEA drošības 
pamatprincipi (IAEA Safety Fundamentals:
Fundamental safety principles, IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)).
Tām jāievēro Konvencijā par kodoldrošību 
paredzētās saistības un prasības 
(SAEA INFCIRC 449 5.7.1994.).

1. Dalībvalstis ievēro SAEA drošības 
pamatprincipus (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)). Tās ievēro Konvencijā 
par kodoldrošību paredzētās saistības un 
prasības (SAEA INFCIRC 449 5.7.1994.) 
un Kopējā lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības 
konvencija (SAEA INFCIRC 546 
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24.12.1997.).

Or. pl

Pamatojums

Kopējā lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencija 
(SAEA INFCIRC 546 24.12.1997.) šajā jomā ir viens no svarīgākajiem dokumentiem, kas 
attiecas uz šo regulējumu.  

Grozījums Nr. 136
Atanas Paparizov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jāievēro SAEA drošības 
pamatprincipi (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)). Tām jāievēro
Konvencijā par kodoldrošību paredzētās 
saistības un prasības (SAEA INFCIRC 449 
5.7.1994.).

1. Attiecībā uz kodoliekārtu atrašanās 
vietas izvēli, būvniecību, nodošanu 
ekspluatācijā, ekspluatāciju un 
ekspluatācijas pārtraukšanu dalībvalstis 
piemēro SAEA drošības pamatprincipus
(IAEA Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)). Tās piemēro
Konvencijā par kodoldrošību1 paredzētās 
saistības un prasības.
________________________________________________________________

1 OV L 318, 11.12.1999., 20. lpp. un OV L 172, 
6.5.2004., 7. lpp.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu grozījumam Nr. 28, kas attiecas uz ziņojuma projekta 6. panta 1. punkta 
pirmo daļu. Turklāt ir skaidri jānorāda visi pasākumi, attiecībā uz kuriem izsniedz licences 
(kodoliekārtu atrašanās vietas izvēle, būvniecība, nodošana ekspluatācijā, ekspluatācija un 
ekspluatācijas pārtraukšana). 
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Grozījums Nr. 137
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jāievēro SAEA drošības 
pamatprincipi (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)). Tām jāievēro
Konvencijā par kodoldrošību paredzētās 
saistības un prasības (SAEA INFCIRC 449 
5.7.1994.).

1. Dalībvalstis ievēro pielikumā detalizēti 
norādīto SAEA drošības pamatprincipu
(IAEA Safety Fundamentals: 
Fundamental safety principles, IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)) 
tās daļas, kas attiecas uz Kopienas 
kodoldrošības pamatstruktūras izveidi, un 
ievēro Konvencijā par kodoldrošību 
paredzētās saistības un prasības 
(SAEA INFCIRC 449 5.7.1994.).

Or. de

Pamatojums

Drošības pamatprincipi, kurus noteikusi SAEA un kuri ietverti Konvencijā par kodoldrošību 
attiecas arī uz dažādiem pasākumiem un iekārtām, kuras nav norādītas direktīvas 
priekšlikumā. Pielikumā ir norādītas SAEA un Konvencijas par kodoldrošību drošības 
pamatprincipu daļas, kuras attiecas uz šo direktīvu un jāietver ES Kopienas pamatstruktūrā.

Grozījums Nr. 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jāievēro SAEA drošības 
pamatprincipi (IAEA Safety Fundamentals:
Fundamental safety principles, IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)).
Tām jāievēro Konvencijā par kodoldrošību 
paredzētās saistības un prasības 
(SAEA INFCIRC 449 5.7.1994.).

1. Dalībvalstis ievēro:

– SAEA drošības pamatprincipu (IAEA 
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Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)) daļas, kas attiecas uz 
kodoliekārtu un kas pilnībā norādītas 
pielikumā, un
– Konvencijā par kodoldrošību paredzētās 
piemērojamās saistības un prasības (SAEA 
INFCIRC 449 5.7.1994.).

Or. en

Pamatojums

SAEA drošības pamatprincipi un Konvencija par kodoldrošību attiecas arī uz citiem 
pasākumiem vai citām iekārtām, nevis tikai uz pasākumiem/iekārtām, kas minētas direktīvas 
priekšlikumā. Pielikumā ir detalizēti norādītas SAEA un Konvencijas par kodoldrošību 
drošības pamatprincipu daļas, kas atbilst šai direktīvai un ir pielāgotas ES kontekstā.

Grozījums Nr. 139
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tas, ka direktīvas pielikumā ir norādīti īpaši principi, nenozīmē, ka to pieminēšana šeit nav 
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vajadzīga. Turklāt tos var ievērot, ekspluatējot vecākas iekārtas, kurās drošības problēmas ir 
lielākas.

Grozījums Nr. 140
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Direktīvā dalībvalstīm nevar noteikt saistības par nākotnē sagaidāmiem rezultātiem, kuri vēl 
nav definēti satura vai termiņa ziņā. Turklāt uz jaunu reaktoru drošību attiecas 6. panta 
1. punkts, kurā minēti vispārēji jaunu reaktoru drošības noteikumi.

Grozījums Nr. 141
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Drošības pastāvīgai paaugstināšanai, 
cieši sadarbojoties ar Eiropas augstākā
līmeņa grupu kodoldrošības un 
kodolatkritumu apsaimniekošanas 
jautājumos un ņemot vērā Rietumeiropas 
Kodolregulatoru asociācijas (WENRA) 

2. Lai varētu pastāvīgi paaugstināt 
drošību, dalībvalstīm, cieši sadarbojoties ar 
Eiropas augstākā līmeņa grupu 
kodoldrošības un kodolatkritumu 
apsaimniekošanas jautājumos, jāizstrādā 
papildu drošības prasības par jaunu 
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izstrādātos Eiropas drošības 
robežlīmeņus, dalībvalstīm jāizstrādā 
papildu drošības prasības par jaunu 
spēkstaciju drošību.

atomelektrostaciju drošību. Šīm drošības 
paaugstināšanas prasībām jāpamatojas uz 
nozares un kodolenerģētikas regulatoru 
noteikumiem par jaunām iekārtām, kā arī 
jāņem vērā darbojošos atomelektrostaciju 
ekspluatācijas pieredze, paraugprakse un 
drošības novērtējumi, moderni paņēmieni 
un metodes, lai analizētu reaktoru 
drošību, un sasniegumi kodoltehnoloģijā 
un pētījumi par drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Vladimír Remek

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Strādājošie tieši saskaras ar starojuma draudiem visos kodoliekārtu ekspluatācijas posmos, 
tostarp ekspluatācijas pārtraukšanas un radioaktīvo atkritumu pārvietošanas un glabāšanas 
laikā. Kodoliekārtās strādājošām personām ir pamatīgas zināšanas par kodoliekārtu drošību.
Tādēļ augsta līmeņa grupā jābūt pietiekami nodrošinātai strādājošo pārstāvībai. Pārstāvību 
var īstenot, izmantojot Eiropā atzītu sociālo partneru palīdzību. Šis grozījums būs vajadzīgs, 



AM\771348LV.doc 63/97 PE421.201v01-00

LV

ja tiks pieņemts referenta ierosinātais grozījums Nr. 30.

Grozījums Nr. 143
Vladimír Remek

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Drošības pastāvīgai paaugstināšanai, 
cieši sadarbojoties ar Eiropas augstākā 
līmeņa grupu kodoldrošības un 
kodolatkritumu apsaimniekošanas 
jautājumos un ņemot vērā Rietumeiropas 
Kodolregulatoru asociācijas (WENRA) 
izstrādātos Eiropas drošības robežlīmeņus, 
dalībvalstīm jāizstrādā papildu drošības 
prasības par jaunu spēkstaciju drošību.
Eiropas Komisijas izveidotās Eiropas 
struktūrās ir pienācīgi jāpārstāv 
strādājošo intereses un citas 
sociālekonomiskas intereses, lai izskatītu 
jautājumus par kodoldrošību un 
atkritumiem.

Or. en

Pamatojums

Strādājošie tieši saskaras ar starojuma draudiem visos kodoliekārtu ekspluatācijas posmos, 
kā arī tad, kad notiek ekspluatācijas pārtraukšana un radioaktīvo atkritumu pārvietošana un 
glabāšana. Kodoliekārtās strādājošām personām ir pamatīgas zināšanas par kodoliekārtu 
drošību. Tādēļ strādājošie ir pienācīgi jāpārstāv.

Grozījums Nr. 144
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

līdz vispārēju EK kodoldrošības standartu 
pieņemšanai, cieši sadarbojoties ar Eiropas 
augstākā līmeņa grupu kodoldrošības un 
kodolatkritumu apsaimniekošanas 
jautājumos un ņemot vērā Rietumeiropas 
Kodolregulatoru asociācijas (WENRA) 
izstrādātos Eiropas drošības robežlīmeņus, 
dalībvalstīm jāizstrādā papildu drošības 
prasības par jaunu spēkstaciju drošību.

Or. en

Pamatojums

Lai visā ES varētu ieviest kodoldrošības standartus, vajadzēs paaugstināt pašreizējās
prasības par drošību un ieviest saistošus drošības noteikumus. Prasības un noteikumus var 
ieviest vienlaikus.

Grozījums Nr. 145
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 146
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Drošības pastāvīgai paaugstināšanai, 
cieši sadarbojoties ar Eiropas 
Reglamentējošo iestādi un ņemot vērā 
Rietumeiropas Kodolregulatoru asociācijas 
(WENRA) izstrādātos Eiropas drošības 
robežlīmeņus, dalībvalstīm jāizstrādā 
papildu drošības prasības par jaunu 
spēkstaciju drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija nodrošina, ka visas trešās 
valstis, kas vēlas sākt vai ir jau sākušas 
sarunas par pievienošanos ES ievēro 
vismaz tos standartus, kas noteikti šajā 
direktīvā, un pielikumā norādītos SAEA 
principus.

Or. en

Pamatojums

Ir obligāti jānodrošina, ka ES kaimiņvalstis ievēro vismaz tādus pašus kodoldrošības 
standartus, jo kodolavāriju sekas vienmēr skar vairākas valstis.
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Grozījums Nr. 148
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai ierobežotu kodoliekārtās notikušu 
smagu avāriju sekas, dalībvalstis 
nodrošina, ka nepārtraukti tiek ievēroti 
šādi ietekmes mazināšanas kritēriji:
– tālāk par 800 m no kodoliekārtas neveic 
ārkārtas aizsardzības pasākumus vai 
ilgtermiņa pasākumus;
– jebkurā laikā veic tūlītējus pasākumus 
tālāk par 3000 m no kodoliekārtas.

Or. en

Pamatojums

Smagu avāriju seku ierobežošana ir pats galvenais aspekts attiecībā uz Eiropas iedzīvotāju 
drošību. Būtu jāierobežo kodoliekārtu radītais maksimālais emisijas apjoms. To var panākt, 
ierobežojot iespējamās avāriju sekas. Ja piemēro visus tehniskās drošības standartus, 
intervences būtu jāierobežo arī smagu avāriju gadījumos, lai nevienu lieki neapgrūtinātu. Šie 
kritēriji būtu jāattiecina gan uz reaktoru, kas tiek ekspluatēts, gan uz jaunu reaktoru.

Grozījums Nr. 149
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Drošības prioritāte

1. Dalībvalstis veic visus atbilstošos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka, īstenojot 
visas darbības, kas tieši saistītas ar 
kodoliekārtām, kodoldrošībai tiktu 
piešķirta absolūta prioritāte.
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2. Dalībvalstis nodrošina, ka, veicot 
iedzīvotāju operatīvos aizsardzības 
pasākumus saskaņā ar Direktīvas 
96/29/Euratom 44. pantu, visos 
kodoldegvielas aprites cikla posmos ņem 
vērā kodoldrošības aspektu, it īpaši:
a) kodoldrošības aspektus ņem vērā arī 
tad, kad pārbauda un apstiprina 
kodoliekārtu projektus un izraudzīto šādu 
iekārtu atrašanās vietu, kā arī
b) kodoldrošības aspektus ņem vērā arī 
tad, kad notiek jaunu iekārtu pieņemšana 
ekspluatācijā;
c) kodoldrošības aspektus ņem vērā arī 
tad, kad izsniedz kodoliekārtu 
ekspluatācijas licenci.
Dalībvalstis nodrošina, ka jonizējošais 
starojums, kas apdraud iedzīvotājus un 
strādājošos kodoliekārtas būvniecības, 
ekspluatācijas un ekspluatācijas 
pārtraukšanas laikā, ir samazināts līdz 
viszemākajam tehniski iespējamam 
līmenim.

Or. en

Pamatojums

Šā panta virsraksts ir “Drošības prioritāte”, tāpēc sabiedrība, kodoliekārtu regulatori un 
operatori ir pilnīgi noteikti jāinformē par to, ka kodoldrošība ir pati svarīgākā prioritāte.

Grozījums Nr. 150
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Lai konsultētu dalībvalstis un palīdzētu 
tām jomās, kas noteiktas 6.a pantā, 
izveido Eiropas Reglamentējošo iestādi.
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Tā it īpaši pārbaudīs, vai dalībvalstis 
pareizi izpilda 6. panta 1. punktā noteiktās 
saistības un prasības par drošību.
Eiropas Reglamentējošo iestādi veido 
dalībvalstu reglamentējošo iestāžu vadītāji 
un Komisijas pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Atanas Paparizov

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants 4.a pants
Dalībvalstis nodrošina, ka:

1. Licences turētāji veic savu kodoliekārtu 
projektēšanu, būvniecību, tās ekspluatē 
un ekspluatāciju izbeidz, ievērojot 6. panta 
1. un 2. punkta noteikumus.

1. licences turētāji ir atbildīgi par savu 
kodoliekārtu drošību, ievērojot 6. panta 
1. un 2. punkta noteikumus;

2. Licences turētāji izveido un ievieš 
pārvaldības sistēmas, kuras reglamentējošā 
iestāde regulāri verificē.

2. licences turētāji izveido un ievieš 
kodoldrošības pārvaldības sistēmas, kuras 
reglamentējošā iestāde regulāri verificē 
saskaņā ar 4. pantu;

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

3. licences turētāju saistību izpildei piešķir 
atbilstošus finanšu līdzekļus un 
cilvēkresursus;
4.a licences turētāji ievēro arī tās 
saistības, kas noteiktas valsts tiesību 
aktos.

Or. en

(Šis teksts kā 4.a pants jāievieto pēc 4. panta.)

Pamatojums

Direktīva jāadresē dalībvalstīm, nevis licenču turētājiem. Trīs 7. pantā ietvertie noteikumi, 
kas tagad veido 4.a pantu (jauns), nav izsmeļoši, un teksts ir jāpapildina ar “saistības, kas 
noteiktas valsts tiesību aktos”, veidojot jaunu 4. punktu, lai tiesību akti kodoldrošības jomā 
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būtu precīzāki un plašāki.

Grozījums Nr. 152
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Licences turētāji veic savu kodoliekārtu 
projektēšanu, būvniecību, tās ekspluatē un 
ekspluatāciju izbeidz, ievērojot 6. panta 
1. un 2. punkta noteikumus.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka licences 
turētāji projektē, būvē, ekspluatē 
kodoliekārtas un izbeidz to ekspluatāciju, 
ievērojot 6. panta 1. un 2. punkta 
noteikumus.

Or. de

Pamatojums

Direktīva jāadresē dalībvalstīm, nevis licenču turētājiem.

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

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Licences turētāji veic savu kodoliekārtu 
projektēšanu, būvniecību, tās ekspluatē un 
ekspluatāciju izbeidz, ievērojot 6. panta 
1. un 2. punkta noteikumus.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka licences 
turētāji projektē, būvē, ekspluatē 
kodoliekārtas un izbeidz to ekspluatāciju, 
ievērojot 6. panta noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Direktīva jāadresē dalībvalstīm, nevis licenču turētājiem.



PE421.201v01-00 70/97 AM\771348LV.doc

LV

Grozījums Nr. 154
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Licences turētāji izveido un ievieš 
pārvaldības sistēmas, kuras reglamentējošā 
iestāde regulāri verificē.

2. Licences turētāji izveido un ievieš 
pārvaldības sistēmas, kuras valsts 
kodoldrošību reglamentējošā un 
uzraudzības iestāde regulāri verificē.

Or. ro

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci un nostiprinātu atsevišķas iestādes nozīmi, tā ir precīzi jādefinē.

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

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar cilvēkresursiem saistītie aspekti ir norādīti ierosinātajā pielikumā. Saskaņā ar Euratom
līguma 31. un 32. pantu ES nav pilnvaru reglamentēt finanšu jautājumus. Tādēļ ES 
nepievienojās Konvencijas par kodoldrošību 11. pantam, kurā šie aspekti ir reglamentēti.
Tāds pats arguments ir attiecināms uz cilvēkresursiem. Turklāt, pamatojoties uz 2006. gada 
oktobra ieteikumu, kurā šis jautājums ir detalizēti izskatīts, nav nepieciešamības turpmāk 
reglamentēt finanšu jautājumus.
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Grozījums Nr. 156
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ierosinātajā pielikumā ir ieteikumi, kuros izklāstīti ar cilvēkresursiem saistīti aspekti.
Atsaucoties uz Euratom līguma 31. un 32. pantu, ES nav pilnvaru noteikt noteikumus, kas 
saistīti ar finanšu aspektiem. Tādēļ ES nav piekritusi Konvencijas par kodoldrošību 
11. pantam, kurā šie aspekti ir noteikti Tāds pats arguments ir attiecināms uz cilvēkresursu 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 157
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Licences turētāji piešķir atbilstošus 
finanšu līdzekļus un cilvēkresursus, lai 
izpildītu saistības. Licences turētājs 
regulāri iesniedz attiecīgajai 
reglamentējošajai iestādei novērtējumu 
par jautājumiem, kas saistīti ar 
nodarbinātību, piemēram, par strādājošo 
veselību un drošību, drošības kultūru, 
kvalifikācijām, apmācību, nodarbināto 
skaitu un apakšuzņēmēju piesaisti.

Or. en
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Pamatojums

Ir vispāratzīts, ka cilvēka faktors lielā mērā apdraud kodoliekārtas darbību. Licences turētāja 
atbildība ir skaidra, savukārt ziņojumus par drošības kultūru kodoliekārtās var uzlabot 
attiecībā uz jautājumu par cilvēka faktoru. Uzlabojumu var panākt ar regulāru ziņojumu.
Grozījums atbilst referenta ierosinātajam grozījumam Nr. 35 un papildina to.

Grozījums Nr. 158
Vladimír Remek

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Licences turētāji piešķir atbilstošus 
finanšu līdzekļus un cilvēkresursus, lai 
izpildītu saistības. Licences turētājs 
regulāri iesniedz attiecīgajai 
reglamentējošajai iestādei novērtējumu 
par jautājumiem, kas saistīti ar 
nodarbinātību, piemēram, strādājošo 
veselību un drošību, drošības kultūru, 
kvalifikācijām, apmācību, nodarbināto 
skaitu un apakšuzņēmēju piesaisti.

Or. en

Pamatojums

Ir vispāratzīts, ka cilvēka faktors lielā mērā apdraud kodoliekārtas darbību. Licences turētāja 
atbildība ir skaidra, savukārt ziņojumus par drošības kultūru kodoliekārtās var uzlabot 
attiecībā uz jautājumu par cilvēka faktoru. Uzlabojumu var panākt ar regulāru ziņojumu.

Grozījums Nr. 159
Eugenijus Maldeikis

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Licences turētāju saistību izpildei
piešķir atbilstošus finanšu līdzekļus un 

3. Licences turētāji piešķir atbilstošus 
finanšu līdzekļus un cilvēkresursus, lai 
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cilvēkresursus. izpildītu saistības, un nodrošina, ka darbā 
pieņemtajiem darbiniekiem ir visas 
nepieciešamās kvalifikācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Reizi trijos gados attiecīgās 
reglamentējošās iestādes iesniedz Eiropas 
Komisijai un Eiropas sociālajiem 
partneriem ziņojumu par kodoldrošību un 
drošības kultūru. Komisija, apspriežoties 
ar Eiropas sociālajiem partneriem, var 
ierosināt uzlabojumus, lai nodrošinātu 
kodoldrošību, tostarp veselības 
aizsardzības visaugstāko iespējamo līmeni 
ES.

Or. en

Pamatojums

Drošības pamatprincipi, uz ko atsaucas EK, un gadījumā, ja tos pieņem ar referenta 
ierosināto grozījumu Nr. 43, nenosaka, kā tiek uzlabota pieredze par kodoldrošību, it īpaši —
par veselību un drošību. Visi — dalībvalstis, regulatori, EK, operatori un strādājošo 
pārstāvji — gūst labumu no regulāras informācijas un pieredzes apmaiņas, kas ļauj veikt 
uzlabojumus un izveidot ES līmeņa drošības kultūru. Attiecīgie sociālie partneri ir tie, kas, 
pārstāvot elektroenerģijas nozari, piedalās nozaru dialogā un nozares sociālajā dialogā.
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Grozījums Nr. 161
Vladimír Remek

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Reizi trijos gados attiecīgās 
reglamentējošās iestādes iesniedz Eiropas 
Komisijai un Eiropas sociālajiem 
partneriem ziņojumu par kodoldrošību un 
drošības kultūru. Komisija, apspriežoties 
ar Eiropas sociālajiem partneriem, var 
ierosināt uzlabojumus, lai nodrošinātu 
kodoldrošību, tostarp veselības 
aizsardzības visaugstāko iespējamo līmeni 
ES.

Or. en

Pamatojums

Drošības pamatprincipi, uz ko atsaucas EK, un gadījumā, ja tos pieņem ar referenta 
ierosināto grozījumu Nr. 43, nenosaka, kā tiek uzlabota pieredze par kodoldrošību, it īpaši —
par veselību un drošību. Visi — dalībvalstis, regulatori, EK, operatori un strādājošo 
pārstāvji — gūst labumu no regulāras informācijas un pieredzes apmaiņas, kas ļauj veikt 
uzlabojumus un izveidot ES līmeņa drošības kultūru. Attiecīgie sociālie partneri ir tie, kas, 
pārstāvot elektroenerģijas nozari, piedalās nozaru dialogā un nozares sociālajā dialogā.

Grozījums Nr. 162
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Licences turētāji ievēro arī visas tās 
saistības, kas noteiktas valsts tiesību 
aktos.

Or. en
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Grozījums Nr. 163
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valsts reglamentējošā iestāde visā 
kodoliekārtu aprites ciklā, ieskaitot to 
ekspluatācijas izbeigšanu, veic ar 
kodoldrošību saistītus novērtējumus, 
izmeklēšanas darbības, kontroles 
pasākumus, un, vajadzības gadījumā, arī 
izpildes pasākumus.

1. Valsts kodoldrošību reglamentējošā un 
uzraudzības iestāde visā kodoliekārtu 
aprites ciklā, ieskaitot to ekspluatācijas 
izbeigšanu, veic ar kodoldrošību saistītus 
novērtējumus, izmeklēšanas darbības, 
kontroles pasākumus, un, vajadzības 
gadījumā, arī izpildes pasākumus.

Or. ro

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci un nostiprinātu atsevišķas iestādes nozīmi, tā ir precīzi jādefinē.

Grozījums Nr. 164
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valsts reglamentējošā iestāde visā 
kodoliekārtu aprites ciklā, ieskaitot to 
ekspluatācijas izbeigšanu, veic ar 
kodoldrošību saistītus novērtējumus, 
izmeklēšanas darbības, kontroles 
pasākumus, un, vajadzības gadījumā, arī 
izpildes pasākumus.

1. Valsts reglamentējošā iestāde visā 
kodoliekārtu aprites ciklā, ieskaitot to 
ekspluatācijas izbeigšanu, veic ar 
kodoldrošību saistītus novērtējumus, 
izmeklēšanas darbības, regulāras 
pārbaudes un, vajadzības gadījumā, arī 
izpildes pasākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Gadījumos, kad tiek konstatēti atkārtoti 
vai nopietni drošības noteikumu 
pārkāpumi, reglamentējošā iestāde ar 
iedarbīgiem piespiedu līdzekļiem panāk, 
lai licences turētājs nodrošina 
kodoliekārtas darbību atbilstīgi 
nepieciešamajam standartam.  

Or. pl

Pamatojums

Nav iespējams anulēt lietotās degvielas glabātavas, kodoldegvielas ražošanas iekārtas, 
bagātināšanas iekārtas, pārstrādes iekārtas vai pat reaktora (ne atomelektrostacijas) 
ekspluatācijas licenci pat tad, ja minētās iekārtas ir slēgtas (nevis uz laiku apturēta to 
darbība). Lietotās degvielas glabātavas, kodoldegvielas ražošanas iekārtas, bagātināšanas 
iekārtas, pārstrādes iekārtas un ar šīm iekārtām saistītie reaktori ir kodoliekārtas, kuras 
jāuzrauga un kuru drošība ir jāgarantē pilnībā.  

Grozījums Nr. 166
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Valsts kodoldrošību reglamentējošajai 
un uzraudzības iestādei ir pilnvaras anulēt 
kodoliekārtu ekspluatācijas licenci 
gadījumos, kad tiek konstatēti atkārtoti vai 
nopietni drošības noteikumu pārkāpumi.

Or. ro
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Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci un nostiprinātu atsevišķas iestādes nozīmi, tā ir precīzi jādefinē.

Grozījums Nr. 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Reglamentējošajai iestādei ir pilnvaras 
likt apturēt kodoliekārtu darbību
gadījumos, kad tā uzskata, ka netiek 
pilnībā garantēta drošība.

3. Reglamentējošajai iestādei ir pilnvaras 
likt slēgt jebkuru kodolreaktoru, kritisko 
un subritisko stendu gadījumos, kad tā 
uzskata, ka netiek pilnībā garantēta 
drošība.

Or. pl

Pamatojums

Regulējuma darbības joma attiecas uz visām kodoliekārtām, tostarp kodolreaktoriem, 
pētniecības reaktoriem un kritiskajiem stendiem. Ja tiek pārkāpti kodoldrošības noteikumi, 
attiecīgās iekārtas jāslēdz. Jāatzīst, ka risku tādā veidā tikai samazinās (nevis novērsīs) un 
iekārtas vajadzēs arī uzraudzīt.  

Grozījums Nr. 168
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Reglamentējošajai iestādei ir pilnvaras 
likt apturēt kodoliekārtu darbību 
gadījumos, kad tā uzskata, ka netiek 
pilnībā garantēta drošība.

3. Valsts kodoldrošību reglamentējošajai 
un uzraudzības iestādei ir pilnvaras likt 
apturēt kodoliekārtu darbību gadījumos, 
kad tā uzskata, ka netiek pilnībā garantēta 
drošība.

Or. ro
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Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci un nostiprinātu atsevišķas iestādes nozīmi, tā ir precīzi jādefinē.

Grozījums Nr. 169
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Finanšu resursi

1. Katra dalībvalsts veic piemērotus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ikvienas 
kodoliekārtas drošības vajadzībām visā tās 
ekspluatācijas laikā un pēc ekspluatācijas 
ir pieejami pietiekami finanšu resursi.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu 
resursi, izmantojot fondus, paredzētajā 
laikā ir pietiekami, lai segtu ikvienas 
kodoliekārtas ekspluatācijas 
pārtraukšanas un atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas, ņemot vērā 
nepieciešamo termiņu. Šiem fondiem ir 
jāatbilst pielikumā noteiktajiem 
minimuma kritērijiem un visiem 
attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem.
Turklāt saskaņā ar EK līgumu Komisijai 
sešu mēnešu laikā jāiesniedz 
likumdošanas priekšlikums, lai 
nodrošinātu līdzekļu pieejamību 
turpmākai iekārtu ekspluatācijas 
pārtraukšanai un likvidētu godīgas 
konkurences šķēršļus enerģijas tirgū.
Dalībvalstīm jāizmanto atsevišķa uzskaite 
par iekārtu ekspluatācijas pārtraukšanas 
vai atkritumu apsaimniekošanas darbību 
turpmāko finansēšanu. Neatkarīgai 
iestādei, piemēram, regulatoram vai 
reglamentējošajām iestādēm, katru gadu 
ir jāpārskata fondi un jāveic tajos revīzija, 
lai pārbaudītu, vai minētajiem 
turpmākajiem pasākumiem paredzētie 
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ieņēmumi un saistītie procentu ieņēmumi 
ir izlietoti tikai šiem mērķiem, proti, 
iekārtu ekspluatācijas pārtraukšanas un 
atkritumu apsaimniekošanas 
pasākumiem, un vai tie tieši vai netieši 
nav izmantoti, lai finansētu darbības 
tirgū.

Or. en

Pamatojums

Jau 2002. gada martā Parlaments direktīvas par elektroenerģijas tirgu pirmajā lasījumā 
atzīmēja, ka ekspluatācijas pārtraukšanas un atkritumu apsaimniekošanas fondu pārvaldība 
ietekmē elektroenerģijas tirgus darbību, jo iekārtām, kam ir pieejami ekspluatācijas 
pārtraukšanas un atkritumu apsaimniekošanas fondi, lai pārņemtu tirgu, ir iespējamas 
finansiālas priekšrocības. Tādēļ saskaņā ar EK līgumu ir jāizstrādā precīzākas 
pamatnostādnes un atbilstības mehānismi, lai novērstu šos traucējumus tirgū.

Grozījums Nr. 170
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai veidotu piemērotus cilvēkresursus 
drošības nodrošināšanai kodoliekārtās, 
dalībvalstis gan atsevišķi, gan 
sadarbojoties starptautiski gādā par 
atbilstošas izglītības un apmācību iespēju 
pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka EK priekšlikumā ir paredzēta tikai pašreizējo darbinieku izglītošana un apmācība un 
tajā nav ņemts vērā tas, ka par kodoldrošību dalībvalstīs vajadzēs rūpēties nākamo paaudžu 
speciālistiem.
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Grozījums Nr. 171
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis gan atsevišķi, gan obligāti 
sadarbojoties starptautiski gādā par 
atbilstošas izglītības un apmācību iespēju, 
tostarp apmaiņas programmu, pieejamību 
pastāvīgu teorētisku zināšanu un praktisku 
iemaņu apgūšanai kodoldrošības 
jautājumos.

Or. fr

Pamatojums

Starptautiskai sadarbībai ir būtiska nozīme atbilstoša zināšanu līmeņa nodrošināšanā, it īpaši 
kodoldrošības jomā. Apmaiņas programmu regulāra īstenošana ir labs paņēmiens, kā 
nodrošināt praktisku iemaņu apguvi un apmaiņu ar paraugpraksi.

Grozījums Nr. 172
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis gan atsevišķi, gan 
sadarbojoties starptautiski gādā par 
atbilstošas izglītības un apmācību iespēju 
pieejamību pastāvīgu teorētisku zināšanu
un praktisku iemaņu apgūšanai
kodoldrošības jautājumos un šo zināšanu 
saglabāšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 173
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 174
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šīs direktīvas ieviešanu
sniedz ziņojumu Komisijai vēlākais līdz 
[trīs gadi pēc spēkā stāšanās dienas], un 
pēc tam reizi trijos gados. Pamatojoties uz 
dalībvalstu pirmo ziņojumu, Komisija 
sagatavo un iesniedz ziņojumu Padomei 

Dalībvalstis sniedz Komisijai ziņojumu par 
šīs direktīvas īstenošanu ikreiz, kad tās 
saskaņā ar Konvenciju par kodoldrošību 
iesniedz valstu ziņojumus. Pamatojoties uz 
šiem ziņojumiem, Komisija regulāri
sagatavo un iesniedz ziņojumu Eiropas 
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par šīs direktīvas ieviešanas gaitu, kuram, 
ja vajadzīgs, pievieno tiesību aktu
priekšlikumus.

Parlamentam un Padomei par šīs 
direktīvas īstenošanas gaitu, un, ja 
vajadzīgs, tam pievieno likumdošanas
priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis sniedz Komisijai ziņojumu par 
šīs direktīvas īstenošanu vēlākais [trīs 
gados no tās stāšanās spēkā dienas] un pēc 
tam reizi gadā. Pamatojoties uz dalībvalstu 
pirmo ziņojumu, Komisija sagatavo un 
iesniedz ziņojumu Padomei par šīs 
direktīvas īstenošanas gaitu, un, ja 
vajadzīgs, tam pievieno likumdošanas
priekšlikumus.

Or. de

Grozījums Nr. 176
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Pārskats

Pamatojoties uz dalībvalstu sniegto pirmo 
ziņojumu saskaņā ar 11. pantu, Komisija 
divu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei priekšlikumu saistošu drošības 
standartu pieņemšanai.
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Šo saistošo drošības standartu pamatā ir 
drošības līmeņi, ko izstrādājusi 
Rietumeiropas Kodolregulatoru asociācija 
(WENRA) ciešā sadarbībā ar Eiropas 
augsta līmeņa grupu kodoldrošības un 
atkritumu apsaimniekošanas jautājumos, 
un tos papildina ar kontroles mehānismu 
ieviešanu visā ES. Šādas prasības un 
mehānismi nodrošina augstu drošības 
līmeni saskaņā ar jaunākajiem 
tehnoloģiskajiem sasniegumiem.

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai ieviestu spēkā esošās konvencijas izpildes mehānismu, kura lietderība ir 
apšaubāma, direktīvai ir jāpieņem mehānisms, lai izveidotu un efektīvi ieviestu kopējus 
drošības standartus, kuriem ir vajadzīgi augstākie sasniegumi vai labākā pieejamā 
tehnoloģija, darbības un regulatīvie režīmi, kurus piemērotu visām kodoliekārtām, kas 
darbojas ES, kā to 1998. gada novembrī arī prasīja Tieslietu un iekšlietu padome un kā 
prasīts PARCOM ieteikumā Nr. 91/4 par radioaktīvajiem atkritumiem saskaņā ar OSPAR
Konvenciju.

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

Direktīvas priekšlikums
Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums
DROŠĪBAS MĒRĶIS

Galvenais drošības mērķis ir darbinieku 
un sabiedrības aizsardzība pret kaitīgo 
jonizējošā starojuma ietekmi, kāda 
iespējama no kodoliekārtām.
1. Lai nodrošinātu darbinieku un 
sabiedrības aizsardzību, ar kodoliekārtām 
jāstrādā, ievērojot augstākos drošības 
standartus, kādus iespējams sasniegt,
ņemot vērā ekonomiskos un sociālos 
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faktorus.
Papildus pasākumiem attiecībā uz 
veselības aizsardzību, kādus nosaka 
Euratom pamatstandartos (Direktīvā 
96/29/Euratom), jāveic šādi pasākumi:
- jāsamazina varbūtība gadījumiem, kuru 
rezultātā varētu nebūt kontroles pār 
kodolreaktora aktīvo zonu, ķēdes 
kodolreakciju, radioaktīvā starojuma 
avotu un
- jāmazina sekas, ja šāds nelaimes 
gadījums tomēr noticis.
2. Galvenais drošības mērķis ir jāņem 
vērā attiecībā uz visām kodoliekārtām un 
attiecībā uz visām kodoliekārtas 
ekspluatācijas laika stadijām.
DROŠĪBAS PRINCIPI
1. princips. Atbildība par kodoliekārtas 
drošību
Katra dalībvalsts nodrošina, ka galvenā 
atbildība par kodoliekārtas drošību piekrīt 
attiecīgās licences īpašniekam, un veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka ikviens šādas licences turētājs pilda 
savas saistības.
1.1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka 
licences turētājs ir izpildījis šādus 
noteikumus:
– izveidojis un saglabājis vajadzīgo 
kompetenci;
– nodrošinājis atbilstošu apmācību un 
informāciju;
– ieviesis procedūras un sistēmu, lai 
saglabātu jebkuros apstākļos drošību;
– pārliecinājies par attiecīgu kodoliekārtu 
projektu un kvalitāti;
– nodrošinājis visa izmantotā, ražotā vai 
uzglabātā radioaktīvā materiāla drošu 
kontroli;
– nodrošinājis visu ģenerēto radioaktīvo 
atkritumu drošu kontroli, apzinoties 
pienākumus attiecībā uz kodoliekārtas 
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drošumu.
Šie pienākumi jāpilda atbilstoši 
piemērojamiem drošības mērķiem un 
prasībām, ko noteikusi vai apstiprinājusi 
reglamentējošā iestāde, un pienākumu 
izpilde jānodrošina, ieviešot pārvaldības 
sistēmu.
2. princips. Vadība un pārvaldība 
attiecībā uz drošību
Efektīva vadība un pārvaldība attiecībā uz 
drošību jāievieš un jāsaglabā visās 
iestādēs, kas saistītas ar kodoldrošību.
2.1. Vadībai attiecībā uz drošības 
jautājumiem iestādē jābūt visaugstākajā 
līmenī. Jāievieš un jāsaglabā efektīva 
pārvaldības sistēma, integrējot visus 
pārvaldības elementus, lai noteiktu un 
piemērotu drošības prasības saskaņoti ar 
citām prasībām, ieskaitot prasības, kas 
saistītas ar cilvēku darbību, kā arī ar 
kvalitāti un drošumu, un lai citi noteikumi 
vai prasības neradītu kompromisus 
attiecībā uz drošību.
Pārvaldības sistēmai jānodrošina arī 
drošības kultūras veicināšana, regulāra 
drošības rezultātu novērtēšana un 
pieredzē gūto mācību piemērošana.
2.2. Pārvaldības sistēmā jāintegrē 
drošības kultūra, kas nosaka attieksmi un 
uzvedību attiecībā uz visu iesaistīto iestāžu 
un personu drošību. Drošības kultūra 
ietver:
- individuālu un kolektīvu apņemšanos 
ievērot visos līmeņos drošību no vadības, 
pārvaldības un personāla puses;
- iestāžu un personu pārskatatbildību par 
drošību visos līmeņos;
- pasākumus, lai veicinātu izzinošu un uz 
erudīciju pamatotu attieksmi un novērstu 
bezrūpīgu attieksmi pret drošības 
jautājumiem.
2.3. Pārvaldības sistēmā jāatzīst viss 
personu mijiedarbības diapazons visos 
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līmeņos ar tehnoloģiju un ar iestādēm.
Lai novērstu cilvēku un organizatoriskas 
kļūmes attiecībā uz drošību, jāņem vērā 
cilvēkfaktori un jāatbalsta laba veiktspēja 
un paraugprakse.
3. princips. Drošības novērtējums
Pirms kodoliekārtas būves un nodošanas 
ekspluatācijā, kā arī visu iekārtas 
ekspluatācijas laiku jāveic visaptveroši un 
sistemātiski novērtējumi. Ņemot vērā ar 
kodoliekārtu saistītā potenciālā riska 
apmērus, jāizmanto dalīta pieeja.
3.1. Reglamentējošā iestāde pieprasa visu 
kodoliekārtu kodoldrošības novērtējumu, 
kas veikts atbilstoši dalītai pieejai. Šajā 
drošības novērtējumā ietver sistemātisku 
analīzi par normālu ekspluatāciju un tās 
ietekmi, par veidiem, kā varētu notikt 
darbības traucējumi, kā arī par šādu 
traucējumu sekām. Drošības novērtējumi 
attiecas uz drošības pasākumiem, kādi 
nepieciešami apdraudējuma kontrolei, 
savukārt projekta un konstrukcijas 
drošības aspektus novērtē, lai 
pārliecinātos, vai tie pilda paredzētās 
drošības funkcijas. Ja drošības 
saglabāšanas nolūkā ir nepieciešami 
kontroles pasākumi vai operatora rīcība, 
jāveic sākotnējais drošības novērtējums, 
lai pierādītu, ka iepriekšējie darbi ir veikti 
kārtīgi un uz tiem var paļauties.
Dalībvalsts izsniedz licenci kodoliekārtai 
tikai tad, kad reglamentējošai iestādei 
pārliecinoši pierādīts, ka licences 
piedāvātie drošības pasākumi ir atbilstoši.
3.2. Pieprasīto drošības novērtējumu 
atkarībā no vajadzības pilnībā vai daļēji 
atkārto ekspluatācijas laikā, lai ņemtu 
vērā jaunos nosacījumus (piemēram, 
jaunu standartu vai zinātnes un 
tehnoloģiju sasniegumu piemērošanas), 
atgriezenisko saiti par ekspluatācijas laikā 
gūto pieredzi, izmaiņas un novecošanas 
sekas. Attiecībā uz ekspluatāciju ilgā laika 
periodā novērtējumi tiek pārskatīti un 
vajadzības gadījumā atkārtoti. Šādi 
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atkārtoti novērtējumi attiecas uz šādu 
ekspluatācijas turpināšanu, ja drošības 
pasākumi joprojām ir atbilstoši.
3.3. Prasītajā drošības novērtējumā 
jāapzina un jāanalizē nelaimes gadījumu 
pazīmes (piemēram, kādi hipotētiski 
notikumi, kuru rezultātā var rasties 
ārkārtēji apstākļi) un jāveic pasākumi 
nelaimes gadījumu novēršanai.
3.4. Turpmākai drošības veicināšanai 
jāievieš savā un citās iekārtās procesi 
atgriezeniskajai saitei un darba pieredzes 
analīzei, ieskaitot hipotētiskus notikumus, 
nelaimes gadījuma priekšvēstnešus, 
gandrīz notikušas kļūmes, nelaimes 
gadījumus un neatļautus aktus, lai no tā 
būtu iespējams mācīties, dalīties ar 
pieredzi un attiecīgi rīkoties.
4. princips. Drošības optimizācija
Dalībvalstis nodrošina kodoliekārtu 
optimizāciju, lai panāktu augstāko 
drošības līmeni, kādu praktiski iespējams 
sasniegt bez nevajadzīgas iekārtu darbības 
ierobežošanas.
4.1. Drošības optimizācijai nepieciešams 
izvērtēt dažādu faktoru relatīvo nozīmi, 
tostarp:
- varbūtību, ka var atgadīties iepriekš 
paredzami nelaimes gadījumi ar 
attiecīgām sekām;
– saņemto starojuma devu lielumu un 
izplatību;
- ar radiācijas risku saistītos 
ekonomiskos, sociālos un vides faktorus.
Drošības optimizācija ietver arī 
paraugprakses un veselā saprāta 
izmantošanu, ciktāl tas ir praktiski 
ikdienas darbā.
5. princips. Novēršana un seku 
mazināšana
Dalībvalstis nodrošina visu praktiski 
realizējamo pasākumu īstenošanu, lai 
novērstu un mazinātu kodolavārijas un 
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negadījumus kodoliekārtās.
5.1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka 
licences saņēmēji dara visu praktiski 
iespējamo, lai:
- novērstu nenormālu apstākļu rašanos 
vai negadījumus, kuru rezultātā varētu 
tikt pazaudēta kontrole;
– novērstu jebkuru šādu nenormālu 
apstākļu vai negadījumu pastiprināšanos;
kā arī
- mazinātu jebkuras avārijas sekas,
īstenojot pastiprinātu aizsardzību.
5.2. Ar pastiprinātās aizsardzības 
piemērošanu nodrošina, ka neviena 
tehniska, cilvēku izraisīta vai 
organizatoriska kļūme nerada kaitīgas 
sekas, kā arī zemu varbūtības līmeni 
darbības traucējumu kombinācijām, kas 
varētu izraisīt ārkārtīgi kaitīgas sekas.
5.3. Pastiprinātu aizsardzību veic, 
kombinējot vairākus secīgus un 
neatkarīgus aizsardzības līmeņus, kuriem 
visiem vajadzētu nobrukt, pirms kaitīgas 
sekas skar darbiniekus vai sabiedrību.
Pastiprinātas aizsardzības līmeņi ietver:
- atbilstošu vietas izvēli;
- atbilstošu kodoliekārtas projektu, kas 
sastāv no:
augstas kvalitātes projekta un 
konstrukcijas;
augstas uzticamības sastāvdaļām un 
iekārtām;
kontroles, ierobežojumu un aizsardzības 
sistēmām, kā arī uzraudzības daļām;
- atbilstošas organizācijas ar:
efektīvu pārvaldības sistēmu ar stingru 
apņemšanos attiecībā uz drošības kultūru;
visaptverošām darba procedūrām un 
praksi;
visaptverošām avāriju pārvaldības 
procedūrām; 
sistēmām, kas gatavas ārkārtas 
situācijām;
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6. princips. Gatavība ārkārtas situācijām 
un reaģēšana
Dalībvalstis nodrošina sistēmu izveidi 
gatavībai ārkārtas situācijās un 
reaģēšanai kodoliekārtu avāriju 
gadījumos atbilstoši Direktīvai 
96/29/Euratom.

Or. en

Pamatojums

SAEA drošības pamatprincipi un Konvencija par kodoldrošību attiecas arī uz citiem 
pasākumiem vai citām iekārtām, nevis tikai uz pasākumiem/iekārtām, kas minētas direktīvas 
priekšlikumā. Šajā pielikumā ir iekļauti attiecīgie SAEA un Konvencijas par kodoldrošību 
principi, kas pielāgoti ES vajadzībām un uz kuriem attiecas šis priekšlikums. Pievienojoties 
SAEA drošības pamatprincipiem un Konvencijai par kodoldrošību, 6. panta 1. punkta 
skaidrojums, kā tas ierosināts citā grozījumā, ir jāsaista ar pielikumu.

Grozījums Nr. 178
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums
DROŠĪBAS MĒRĶIS

Galvenais drošības mērķis ir darbinieku 
un sabiedrības aizsardzība pret kaitīgo 
jonizējošā starojuma ietekmi, kāda 
iespējama no kodoliekārtām.
1. Lai nodrošinātu darbinieku un 
sabiedrības aizsardzību, ar kodoliekārtām 
jāstrādā, lai sasniegtu augstākos drošības 
standartus, kādus vispār iespējams 
sasniegt, ņemot vērā ekonomiskos un 
sociālos faktorus.
Papildus pasākumiem attiecībā uz cilvēku 
aizsardzību, kādus nosaka Euratom 
pamatstandartos (Direktīvā 
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96/29/Euratom) jāveic šādi pasākumi:
- jāsamazina varbūtība gadījumiem, kuru 
rezultātā var nebūt kontroles pār 
kodolreaktora aktīvo zonu, ķēdes 
kodolreakciju, radioaktīvā starojuma 
avotu un
- jāmazina sekas, ja šāds negadījums 
tomēr noticis.
2. Galvenais drošības mērķis ir jāņem 
vērā attiecībā uz visām kodoliekārtām un 
attiecībā uz visām kodoliekārtas 
ekspluatācijas laika stadijām.
DROŠĪBAS PRINCIPI
1. princips. Atbildība par kodoliekārtas 
drošību
Katra dalībvalsts nodrošina, ka galvenā 
atbildība par kodoliekārtas drošību piekrīt 
attiecīgās licences īpašniekam, un veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka ikviens šādas licences turētājs pilda 
savas saistības.
1.1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka 
licences turētājs ir izpildījis šādus 
noteikumus:
– izveidojis un saglabājis vajadzīgo 
kompetenci;
– nodrošinājis atbilstošu apmācību un 
informāciju;
– ieviesis procedūras un sistēmu, lai 
saglabātu jebkuros apstākļos drošību;
– pārliecinājies par attiecīgu kodoliekārtu 
projektu un kvalitāti;
– nodrošinājis visa izmantotā, ražotā vai 
uzglabātā radioaktīvā materiāla drošu 
kontroli;
– nodrošinājis visu ģenerēto radioaktīvo 
atkritumu drošu kontroli, apzinoties 
atbildību par kodoliekārtas drošumu.
Šie pienākumi jāpilda atbilstoši 
piemērojamiem drošības mērķiem un 
prasībām, ko noteikusi vai apstiprinājusi 
reglamentējošā iestāde, un pienākumu 
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izpilde jānodrošina, ieviešot pārvaldības 
sistēmu.
2. princips. Vadība attiecībā uz drošību
Efektīva vadība attiecībā uz drošību 
jāievieš un jāsaglabā visās iestādēs, kas 
saistītas ar kodoldrošību.
2.1. Vadībai attiecībā uz drošības 
jautājumiem iestādē jābūt visaugstākajā 
līmenī. Jāievieš un jāsaglabā efektīva 
pārvaldības sistēma, integrējot visus 
pārvaldības elementus, lai noteiktu un 
piemērotu drošības prasības saskaņoti ar 
citām prasībām, ieskaitot prasības, kas 
saistītas ar cilvēku darbību, kā arī ar 
kvalitāti un drošumu, un lai citi noteikumi 
vai prasības neradītu kompromisus 
attiecībā uz drošību.
Pārvaldības sistēmai jānodrošina arī 
drošības kultūras veicināšana, regulāra 
drošības rezultātu novērtēšana un 
pieredzē gūto mācību piemērošana.
2.2. Pārvaldības sistēmā jāintegrē 
drošības kultūra, kas nosaka attieksmi un 
uzvedību attiecībā uz visu iesaistīto iestāžu 
un personu drošību. Drošības kultūra 
ietver:
- individuālu un kolektīvu apņemšanos 
ievērot visos līmeņos drošību no vadības, 
pārvaldības un personāla puses;
- iestāžu un personu pārskatatbildību par 
drošību visos līmeņos;
- pasākumus, lai veicinātu izzinošu un uz 
erudīciju pamatotu attieksmi un novērstu 
bezrūpīgu attieksmi pret drošības 
jautājumiem.
2.3. Pārvaldības sistēmā jāatzīst viss 
personu mijiedarbības diapazons visos 
līmeņos ar tehnoloģiju un ar iestādēm.
Lai novērstu cilvēku un organizatoriskas 
kļūmes attiecībā uz drošību, jāņem vērā 
cilvēkfaktori un jāatbalsta laba veiktspēja 
un paraugprakse.
3. princips. Drošības novērtējums
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Pirms kodoliekārtas būves un nodošanas 
ekspluatācijā, kā arī visu iekārtas 
ekspluatācijas laiku jāveic visaptveroši un 
sistemātiski novērtējumi. Ņemot vērā ar 
kodoliekārtu saistītā potenciālā riska 
apmērus, jāizmanto dalīta pieeja.
3.1. Reglamentējošā iestāde pieprasa visu 
kodoliekārtu kodoldrošības novērtējumu, 
kas veikts atbilstoši dalītai pieejai. Šajā 
drošības novērtējumā ietver sistemātisku 
analīzi par normālu ekspluatāciju un tās 
ietekmi, par veidiem, kā varētu notikt 
darbības traucējumi, kā arī par šādu 
traucējumu sekām. Drošības novērtējumi 
attiecas uz drošības pasākumiem, kādi 
nepieciešami apdraudējuma kontrolei, 
savukārt projekta un konstrukcijas 
drošības aspektus novērtē, lai 
pārliecinātos, vai tie pilda paredzētās 
drošības funkcijas. Ja drošības 
saglabāšanas nolūkā ir nepieciešami 
kontroles pasākumi vai operatora rīcība, 
jāveic sākotnējais drošības novērtējums, 
lai pierādītu, ka iepriekšējie darbi ir veikti 
kārtīgi un uz tiem var paļauties.
Dalībvalsts izsniedz licenci kodoliekārtai 
tikai tad, kad reglamentējošai iestādei 
pārliecinoši pierādīts, ka licences 
piedāvātie drošības pasākumi ir atbilstoši.
3.2. Pieprasīto drošības novērtējumu 
atkarībā no vajadzības pilnībā vai daļēji 
atkārto ekspluatācijas laikā, lai ņemtu 
vērā jaunos nosacījumus (piemēram, 
jaunu standartu vai zinātnes un 
tehnoloģiju sasniegumu piemērošanas), 
atgriezenisko saiti par ekspluatācijas laikā 
gūto pieredzi, izmaiņas un novecošanas 
sekas. Attiecībā uz ekspluatāciju ilgā laika 
periodā novērtējumi tiek pārskatīti un 
vajadzības gadījumā atkārtoti. Šādi 
atkārtoti novērtējumi attiecas uz šādu 
ekspluatācijas turpināšanu, ja drošības 
pasākumi joprojām ir atbilstoši.
3.3. Prasītajā drošības novērtējumā 
jāapzina un jāanalizē negadījumu 
pazīmes (piemēram, kādi notikumi, kuru 
rezultātā var rasties ārkārtēji apstākļi) un 
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jāveic pasākumi negadījumu novēršanai.
Turpmākai drošības veicināšanai jāievieš 
savā un citās iekārtās procesi 
atgriezeniskajai saitei un darba pieredzes 
analīzei, ieskaitot hipotētiskus notikumus, 
nelaimes gadījuma priekšvēstnešus, 
gandrīz notikušas kļūmes, nelaimes 
gadījumus un neatļautus aktus, lai no tā 
būtu iespējams mācīties, dalīties ar 
pieredzi un attiecīgi rīkoties.
4. princips. Drošības optimizācija
Dalībvalstis nodrošina kodoliekārtu 
optimizāciju, lai panāktu augstāko 
drošības līmeni, kādu praktiski iespējams 
sasniegt bez nevajadzīgas iekārtu darbības 
ierobežošanas.
4.1. Drošības optimizācijai nepieciešams 
izvērtēt dažādu faktoru relatīvo nozīmi, 
tostarp:
- varbūtību, ka var atgadīties iepriekš 
paredzami nelaimes gadījumi ar 
attiecīgām sekām;
– saņemto starojuma devu lielumu un 
izplatību;
- ar radiācijas risku saistītos 
ekonomiskos, sociālos un vides faktorus.
- drošības optimizācija ietver arī 
paraugprakses un veselā saprāta 
izmantošanu, ciktāl tas ir praktiski 
ikdienas darbā.
5. princips. Novēršana un seku 
mazināšana
Dalībvalstis nodrošina visu praktiski 
realizējamo pasākumu īstenošanu, lai 
novērstu un mazinātu kodolavārijas un 
nelaimes gadījumus kodoliekārtās.
5.1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka 
licences saņēmēji dara visu praktiski 
iespējamo, lai:
- novērstu nenormālu apstākļu rašanos 
vai nelaimes gadījumus, kuru rezultātā 
varētu tikt pazaudēta kontrole;
– novērstu jebkuru šādu nenormālu 
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apstākļu vai nelaimes gadījumu 
pastiprināšanos; kā arī
- mazinātu jebkuras avārijas kaitīgās 
sekas,
īstenojot pastiprinātu aizsardzību.
5.2. Ar pastiprinātās aizsardzības 
piemērošanu nodrošina, ka neviena 
tehniska, cilvēku izraisīta vai 
organizatoriska kļūme nerada kaitīgas 
sekas, kā arī zemu varbūtības līmeni 
darbības traucējumu kombinācijām, kas 
varētu izraisīt ārkārtīgi kaitīgas sekas.
5.3. Pastiprinātu aizsardzību veic, 
kombinējot vairākus secīgus un 
neatkarīgus aizsardzības līmeņus, kuriem 
visiem vajadzētu nobrukt, pirms kaitīgas 
sekas skar darbiniekus vai sabiedrību.
Pastiprinātas aizsardzības līmeņi ietver:
- atbilstošu vietas izvēli;
- atbilstošu kodoliekārtas projektu, kas 
sastāv no:
augstas kvalitātes projekta un 
konstrukcijas;
augstas uzticamības sastāvdaļām un 
iekārtām;
kontroles, ierobežojumu un aizsardzības 
sistēmām, kā arī uzraudzības daļām;
- atbilstošas organizācijas ar:
efektīvu pārvaldības sistēmu ar stingru 
apņemšanos attiecībā uz drošības kultūru;
izsmeļošām darba procedūrām un praksi;
visaptverošām avāriju pārvaldības 
procedūrām; 
sistēmām, kas gatavas ārkārtas 
situācijām;
6. princips. Gatavība ārkārtas situācijām 
un reaģēšana
Dalībvalstis nodrošina sistēmu izveidi 
gatavībai ārkārtas situācijās un 
reaģēšanai kodoliekārtu avāriju 
gadījumos atbilstoši Direktīvai 
96/29/Euratom.

Or. xm
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Pamatojums

Drošības pamatprincipi, kurus noteikusi SAEA un kuri ietverti Konvencijā par kodoldrošību 
attiecas arī uz dažādiem pasākumiem un iekārtām, kuras nav norādītas direktīvas 
priekšlikumā. Šajā pielikumā ir iekļauti tie SAEA un Konvencijas par kodoldrošību principi, 
kas attiecas uz šo direktīvu un kuri jāiekļauj ES Kopienas shēmā. Lai pievienotos SAEA 
piemērošanas principiem un pamatprincipiem Konvencijā par kodoldrošību, skaidrojums 
6. panta 1. punktā jāpiemēro pielikumam, kā tas jau tika minēts citā grozījumā.

Grozījums Nr. 179
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums
EKSPLUATĀCIJAS IZBEIGŠANAS 

FONDS
Šīs direktīvas 8.a pantā minētajam 
ekspluatācijas izbeigšanas fondam 
piemēro šādus minimālos kritērijus:
1. Fonds tiek izveidots no kodoliekārtu 
operatoru iemaksām iekārtu darbības 
laikā, lai iekārtas ekspluatācijas galīgas 
izbeigšanas brīdī panāktu resursu līmeni, 
ar kuru pietiktu izdevumu segšanai 
saistībā ar ekspluatācijas izbeigšanu un 
atkritumu apsaimniekošanu, kā noteikts 
2. punktā.
2. Iemaksas fondā tiek veiktas atbilstoši 
sagaidāmajam iekārtas kalpošanas laikam 
un izvēlētajām ekspluatācijas izbeigšanas 
un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas stratēģijām ar 
aprēķinu, lai iemaksas nosegtu jo īpaši 
iekārtas ekspluatācijas izbeigšanu; drošu 
ilgtermiņa parasto un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu pēc iekārtas 
ekspluatācijas izbeigšanas; un drošu 
ilgtermiņa apsaimniekošanu izlietotajai 
degvielai no kodolspēkstacijām un 
atkritumiem no pārstrādes operācijām, ko 
fonds vēl pilnībā nenosedz kā darbības 
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izmaksas.
3. Fonda līdzekļi tiek apsaimniekoti tā, lai 
nodrošinātu likviditāti atbilstoši 
ekspluatācijas izbeigšanas un atkritumu 
apsaimniekošanas grafikam, kā arī 
izmaksām, kas minētas 2. punktā.
4. Fonda līdzekļi jāizlieto tikai 2. punktā 
minēto izmaksu segšanai atbilstoši 
ekspluatācijas izbeigšanas stratēģijai, un 
tos nedrīkst izmantot citiem mērķiem.
Tādēļ ekspluatācijas izbeigšanas fondu 
izveido atsevišķi no iekārtas operatora ar 
savu juridiskās personas statusu.
5. Ja kodoliekārtas ekspluatāciju 
paredzēts izbeigt, pirms stājušies spēkā šīs 
direktīvas 14. pantā izklāstītie normatīvie 
un administratīvie akti, vai … laikā [par 
periodu vēl tiks lemts] no šo noteikumu 
spēkā stāšanās brīža, var izmantot citus 
risinājumus, nevis ekspluatācijas 
izbeigšanas fonda izveidi, kā prasa šī 
direktīva. Ja kodoliekārtas ekspluatāciju 
paredzēts izbeigt, pirms stājušies spēkā šīs 
direktīvas 14. pantā izklāstītie normatīvie 
un administratīvie akti, vai … laikā [par 
periodu vēl tiks lemts] no šo noteikumu 
spēkā stāšanās brīža, var izmantot citus 
risinājumus, nevis ekspluatācijas 
izbeigšanas un atkritumu 
apsaimniekošanas fonda izveidi, kā prasa 
šī direktīva.
6. Dalībvalstis nosaka metodi, pēc kuras 
tiek pārdalīti nepieciešamie resursi 
ekspluatācijas izbeigšanai un atkritumu 
apsaimniekošanai, ko jau uzkrājis 
operators pirms stājušies spēkā pasākumi 
šīs direktīvas īstenošanai. Šīm 
pārdalīšanām jānotiek vismaz 3 gadu 
laikā no datuma, kas noteikts 12. pantā.

Or. en

Pamatojums

Jau 2002. gada martā Parlaments direktīvas par elektroenerģijas tirgu pirmajā lasījumā 
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atzīmēja, ka ekspluatācijas izbeigšanas un atkritumu apsaimniekošanas fondu pārvaldība 
ietekmē elektroenerģijas tirgus darbību, jo iekārtām, kam ir pieejami ekspluatācijas 
izbeigšanas un atkritumu apsaimniekošanas fondi, lai pārņemtu tirgu, ir iespējamas 
finansiālas priekšrocības. Tādēļ saskaņā ar EK līgumu ir jāizstrādā precīzākas 
pamatnostādnes un atbilstības mehānismi, lai novērstu šos traucējumus tirgū.
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