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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos (Euratomas), kuria nustatoma Bendrijos 
branduolinės saugos sistema
(COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0790),

– atsižvelgdamas į Euratomo sutarties 31 ir 32 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į 
Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0026/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A6-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Euratomo sutarties 119 straipsnio antrą pastraipą atitinkamai 
pakeisti savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Tarptautinės atominės energijos 
agentūros (TATENA) nustatyti pagrindai ir
reikalavimai sudaro praktikos sistemą, 
kuria turėtų būti grindžiami nacionaliniai 
saugos reikalavimai. Tobulinti šiuos 
pagrindinius principus ir reikalavimus 
labai padėjo valstybės narės. 

(10) Tarptautinės atominės energijos 
agentūros (TATENA) nustatyti pagrindai,
reikalavimai ir gairės sudaro taisyklių 
rinkinį ir praktikos sistemą, kuria turėtų 
būti grindžiami nacionaliniai saugos 
reikalavimai. Tobulinti šiuos pagrindinius 
principus, reikalavimus ir gaires labai 
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padėjo valstybės narės. Šiose taisyklėse 
turėtų atsispindėti geriausia tarptautinė 
praktika saugumo reikalavimų srityje, 
todėl jos turėtų sudaryti gerą Bendrijos 
teisėkūros pagrindą. Jos negali būti 
įvestos į Bendrijos teisės aktus šioje 
direktyvoje paprasčiausiai pateikiant 
nuorodą į TATENA saugos standartus, 
serijos Nr. SF-1 (2006). Todėl ši direktyva 
turėtų turėti priedą, kuriame būtų 
numatyti pagrindiniai saugos principai.

Or. en

Pagrindimas

TATENA saugos principai kaip rekomendacija be privalomo statuso negali būti įvesti į 
Bendrijos teisę šioje direktyvoje paprasčiausiai pateikiant nuorodą į TATENA saugos 
standartų serijas. Ši direktyva turėtų būti papildyta priedu, kuriame būtų numatyti 
pagrindiniai saugos principai. Šis metodas teikia aiškių privalumų Bendrijos lygmeniu 
didinant reglamentavimo tikrumą ir suteiktų teisinį pagrindą šių principų įgyvendinimui.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Siekdamos užtikrinti prieigą prie 
informacijos, visuomenės dalyvavimą ir 
skaidrumą valstybės narės turėtų imtis 
visų tinkamų priemonių, kad būtų 
įgyvendinti įpareigojimai, nustatyti 
tarptautinėse konvencijose, kuriose jau 
pateikiami būtini reikalavimai, susiję su 
nacionaliniu, tarptautiniu arba 
tarpvalstybiniu lygmenimis, pvz., 
Konvencijoje dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais (Orhuso 
konvencija, 1998 m. birželio 25 d.) 1.
---------------------------------------------------------------
1 OL L 124, 2005 5 17, p. 1; OL L 164, 2006 6 16, 
p. 17 ir Reglamentas (EB) 1367/2006, OL L 264, 
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2006 9 25, p. 13.

Or. en

Pagrindimas

Susiję su dabartinio pasiūlymo 5 straipsnyje pateiktomis skaidrumo nuostatomis.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Susiję su 4 straipsnio 1 dalies 20 pakeitimu, pranešėjo pateiktu dėl reguliavimo institucijos 
nepriklausomybės.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Už branduolinių įrenginių saugą
valstybėse narėse atsakingos reguliavimo 
institucijos daugiausia turėtų 
bendradarbiauti Europos branduolinės 
saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio 

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

grupėje. Aukšto lygio grupė yra parengusi 
dešimt branduolinės saugos reguliavimo 
principų, kurie svarbūs atsižvelgiant į šią 
direktyvą. Siekiant nuolat tobulinti 
Bendrijos branduolinės saugos sistemą, 
Europos branduolinės saugos ir atliekų 
tvarkymo aukšto lygio grupė turėtų padėti 
ją plėtoti.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šios direktyvos tikslas – nustatyti 
Bendrijos branduolinės saugos sistemą ir 
padidinti nacionalinių reguliavimo 
institucijų vaidmenį

Or. en

Pagrindimas

Derėtų pirmame straipsnyje aiškiai nustatyti direktyvos tikslą sukurti teisinę branduolinės 
saugos Europos Sąjungoje sistemą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Kadangi direktyvos tikslas yra nustatyti bendrą sistemą priede įtraukiant TATENA saugumo 
principus, derėtų pabrėžti, kad valstybės narės turi taikyti šios direktyvos nuostatas.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8) reguliavimo institucija – institucija arba 
institucijų sistema, kurią valstybė narė 
paskyrė kaip turinčią teisinius įgaliojimus 
vykdyti reguliavimą, įskaitant leidimų 
suteikimą, ir reguliuoti branduolinę, 
radiacijos, radioaktyviųjų atliekų ir 
transporto saugą;

Or. en
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Pagrindimas

Reguliavimo institucijos, atsakingos už branduolinių įrenginių saugos reguliavimą ir 
kontroliavimą, kompetencija turėtų būti aiškiai nustatyta. Šis procesas skiriasi nuo 
licencijavimo schemų, už jį atsakingos kompetentingos nacionalinės arba vyriausybinės 
institucijos.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. 8 pakeitimą (2 straipsnio 8 punkto).

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į 6 straipsnio 2 dalies nuostatas reikia nustatyti, kada gali būti įvedami nauji 
reikalavimai, ypač susiję su sauga. Leidimas eksploatuoti numatomas reguliavimo proceso 
pabaigoje, kai statyba baigta ir saugumo klausimo persvarstymas  vargu ar gali būti 
numatytas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomybė už branduolinių įrenginių 
saugą ir šią saugą užtikrinanti sistema

Teisinė branduolinių įrenginių saugos
sistema

Or. en

Pagrindimas

Pakeistame 3 straipsnyje pertvarkomi 3, 4, 8 ir 10 pasiūlymo straipsniai ir jis yra susijęs su 
valstybių narių pareiga patvirtinti teisinę ir reguliavimo sistemą, pagal kurią būtų užtikrintas 
branduolinių įrenginių reguliavimas ir priežiūra. Tai apima: (i) tinkamą reguliavimo sistemą, 
pagal kurią visų pirma nustatomi nacionaliniai saugos reikalavimai, licencijavimo sistema ir 
reguliavimo tikrinimai, bei valstybių narių teisę nustatyti griežtesnes saugos priemones; (ii) 
pirmenybę, teikiamą saugos politikai; (iii) kolegialų reguliavimo sistemos ir reguliavimo 
institucijos vertinimą. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. į 33 pakeitimą (7 straipsnio 1 dalis (nauja)) įtrauktas nuostatas.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės sukuria ir taiko teisinę 
bei reguliavimo sistemą, reglamentuojančią 
branduolinių įrenginių saugą. Šią sistemą 
sudaro nacionaliniai saugos reikalavimai, 
branduolinių įrenginių licencijavimo ir 
kontrolės sistema, draudimas juos 
eksploatuoti neturint licencijos, taip pat 
reguliavimo kontrolės sistema, kai 
licencijų galiojimas sustabdomas, jos 
keičiamos arba panaikinamos, įskaitant 
būtinas atitikties reikalavimams 
užtikrinimo priemones.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 11 pakeitimo (3 straipsnio antraštinė dalis) pagrindimą.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina teisės aktų, 
kuriuose numatytos nuostatos dėl 
branduolinių įrenginių veiklos licencijos 
panaikinimo sunkių licencijos išdavimo 
sąlygų pažeidimo atvejais, taikymą.

Or. en

(Naujas pakeitimas, iš dalies parengtas pagal 8 straipsnio 2 dalį)

Pagrindimas

Žr. 11 pakeitimo (3 straipsnio antraštinė dalis) pagrindimą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
organizacijos, dalyvaujančios tiesiogiai su 
branduoliniais įrenginiais susijusioje 
veikloje, numatytų politiką, kurioje 
branduolinei saugai teikiamas tinkamas 
prioritetas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 11 pakeitimo (3 straipsnio antraštinė dalis) pagrindimą.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Valstybės narės užtikrina, kad, 
siekiant nuolat gerinti reguliavimo 
infrastruktūrą, bent kas dešimt metų būtų 
atliekamas tarptautinis kolegialus 
reguliavimo institucijos ir nacionalinės 
reguliavimo sistemos vertinimas.
Apie tarptautinio kolegialaus vertinimo 
rezultatus valstybės narės praneša 
Komisijai.

Or. en

(Naujas pakeitimas, iš dalies parengtas pagal 4 straipsnio 5 dalį)

Pagrindimas

Tarptautiniai kolegialūs vertinimai leidžia valstybėms narėms ir jų reguliavimo institucijoms 
keistis geriausia reguliavimo patirtimi ir vystyti bendrą supratimą apie tarptautinius ir 
Europos bendrijos reikalavimus. Tai padėtų gerinti saugumo reikalavimų derinimą Europos 
bendrijos lygmeniu ir nuolat gerinti branduolinę saugą Bendrijoje. Komisija turėtų būti 
informuojama apie kolegialių vertinimų rezultatus.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Valstybės narės gali nustatyti 
griežtesnes saugos priemones nei 
nustatytosios šioje direktyvoje.

Or. en

(Naujas pakeitimas, visiškai perkeltas iš 10 straipsnio)
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Pagrindimas

Žr. 11 pakeitimo (3 straipsnio antraštinė dalis) pagrindimą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliavimo institucijos Reguliavimo institucijų skyrimas ir 
atsakomybė

Or. en

Pagrindimas

Šis pertvarkytas 4 straipsnis skirtas reguliavimo institucijoms, jų užduotims, ištekliams ir 
kompetencijai. Visų pirma turėtų būti aiškiai sustiprinta ir toliau didinama reguliavimo 
institucijų nepriklausomybė vyriausybių ir branduolinės pramonės politikos atžvilgiu.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Valstybės narės paskiria nacionalinę 
reguliavimo instituciją, atsakingą už 
branduolinių įrenginių saugos 
reguliavimą, priežiūrą ir vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 18 pakeitimo (4 straipsnio antraštinė dalis) pagrindimą.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. 18 pakeitimo (4 straipsnio antraštinė dalis) pagrindimą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliavimo institucija turėtų pakankamus 
įgaliojimus, kompetenciją ir finansinius bei 
žmogiškuosius išteklius savo 
įsipareigojimams vykdyti ir pareigoms 
atlikti. Reguliavimo institucija prižiūri bei 
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saugos reikalavimų, sąlygų bei saugos 
nuostatų laikymąsi.

reguliuoja branduolinių įrenginių saugą ir 
užtikrina, kad būtų laikomasi taikomų
saugos reikalavimų ir licencijavimo 
sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 18 pakeitimo (4 straipsnio antraštinė dalis) pagrindimą.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 8 pakeitimo (2 straipsnio 8 punktas) pagrindimą ir 23 pakeitime (4 straipsnio 3 a dalis 
(nauja)) įvestas nuostatas.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliavimo institucija vertintų, tirtų, 
kontroliuotų branduolinių įrenginių 
branduolinę saugą ir prireikus imtųsi 
atitikties reikalavimams užtikrinimo 



PE418.351v01-00 18/39 PR\764148LT.doc

LT

priemonių per visą šių įrenginių 
eksploatavimo laiką, įskaitant jų 
eksploatavimo nutraukimą.

Or. en

(Naujas pakeitimas, iš dalies parengtas pagal 8 straipsnio 1 dalį)

Pagrindimas

Žr. 18 pakeitimo (4 straipsnio antraštinė dalis) pagrindimą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės užtikrina, kad 
reguliavimo institucija turėtų įgaliojimus 
sustabdyti bet kokio branduolinio 
įrenginio eksploatavimą, jeigu nėra 
užtikrinama sauga.

Or. en

(Naujas pakeitimas, iš dalies parengtas pagal 8 straipsnio 3 dalį)

Pagrindimas

Žr. 18 pakeitimo (4 straipsnio antraštinė dalis) pagrindimą.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. į 35 pakeitimą (7 straipsnio 3 dalis) vėl įtrauktas nuostatas.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. į 16 pakeitimą (3 straipsnio 2 c dalis (nauja)) vėl įtrauktas nuostatas dėl valstybių narių 
nustatytos teisinės sistemos.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

1OL L 318, 1999 12 11, p. 20 ir OL L 172, 
2004 5 6, p. 7.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 10 konstatuojamąją dalį. Nuoroda į neprivalomą aktą direktyvoje nepadaro jo privalomo. 
Siekiant, kad pagrindiniai saugos principai taptų privalomi, jų sąlygos turėtų būti pateiktos 
privalomame teisės akte. Priedas, kuriame būtų pateiktos saugos pagrindų nuostatos, leistų: 
(i) laikytis nuoseklumo atsižvelgiant į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrąjį 
praktinį vadovą, skirtą asmenims, dalyvaujantiems Bendrijos institucijų teisės aktų rengime; 
(ii) užtikrinti teksto teisinį tikrumą pateikiant nekintamą nuorodą į TATENA principus.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos visų pirma užtikrina, kad aukštam 
branduolinių įrenginių saugos lygiui 
garantuoti būtų įgyvendinami TATENA 
saugos pagrinduose nustatyti taikytini 
principai, įskaitant inter alia veiksmingas 
apsaugos nuo galimų radiacijos pavojų, 
avarijų prevencijos, jų likvidavimo, 

Išbraukta.
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dėvėjimosi valdymo, ilgalaikio visų gautų 
radioaktyviųjų medžiagų tvarkymo ir 
kaimyninių valstybių gyventojų bei 
valdžios institucijų informavimo 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 28 pakeitimo (6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa) pagrindimą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Suteikdamos licencijas naujų
branduolinių reaktorių statybai valstybės 
narės, atsižvelgdamos į nuolatinio 
egzistuojančių reaktorių eksploatavimo 
gerinimo patirtį, žinias, sukauptas 
analizuojant veikiančių įrenginių saugą, 
pasiektą metodologijų ir technologijų 
vystymo lygį ir saugos tyrimų rezultatus,
siekia parengti papildomus saugos 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Tobulėjant technologijoms ir gerėjant saugos standartams branduolinių įrenginių saugos 
reikalavimai turi būti nuolatos gerinami. Branduolinių įrenginių saugos lygis nuolatos turi 
atitikti geriausią įmanomą pasiekti lygį, kad būtų užtikrinta geriausia sauga.  Nuoroda į 
WENRA nustatytus saugos lygius naujų branduolinių reaktorių atžvilgiu negali būti įtraukta į 
pagrindinę direktyvos dalį, nes dar nėra nustatyti bendri būsimų reaktorių saugos atskaitos 
lygiai. Todėl EB negali įpareigoti valstybių narių juos įgyvendinti.



PE418.351v01-00 22/39 PR\764148LT.doc

LT

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Licencijų turėtojų įsipareigojimai Licencijų turėtojų atsakomybė

Or. en

Pagrindimas

Šis perrašytas ir pertvarkytas straipsnis skirtas licencijų turėtojų atsakomybei aptarti. 
Valstybės narės turi užtikrinti, kad pagrindinė atsakomybė už branduolinių įrenginių saugą 
tektų licencijos turėtojui, ir imtis tinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad licencijų turėtojas 
vykdytų savo įsipareigojimus.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pagrindinė atsakomybė už branduolinių 
įrenginių saugą per visą jų eksploatavimo 
laikotarpį tektų licencijos turėtojui. 
Licencijos turėtojas šios atsakomybės 
perduoti negali.

Or. en

(Naujas pakeitimas, iš dalies parengtas pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis)

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Licencijų turėtojai projektuoja, stato, 
eksploatuoja branduolinius įrenginius ir 

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

branduolinius įrenginius ir nutrauktų jų 
eksploatavimą pagal 6 straipsnio 1 ir 2 
dalyse išdėstytas nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės užtikrina, kad licencijų
turėtojai sukurtų ir įgyvendintų valdymo 
sistemas, kurias reguliariai tikrintų
reguliavimo institucijos

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės užtikrina, kad licencijų
turėtojai skirtų pakankamai finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių savo įsipareigojimams 
vykdyti. Licencijų turėtojų darbuotojai 
turi turėti atitinkamą kvalifikaciją vykdyti 
bet kokią branduolinei saugai svarbią 
veiklą.

Or. en
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. į 23 pakeitimą (4 straipsnio 3 a dalis (nauja)) vėl įtrauktas nuostatas.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. į 14 pakeitimą (3 straipsnio 2 a dalis (nauja)) vėl įtrauktas nuostatas.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. į 24 pakeitimą (4 straipsnio 3 b dalis (nauja)) vėl įtrauktas nuostatas.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniu lygmeniu ir prireikus
bendradarbiaujant tarptautiniu lygmeniu 
būtų suteiktos atitinkamos švietimo ir 
mokymo galimybės, kad būtų galima 
vykdyti pagrindinį ir tęstinį teorinį bei 
praktinį mokymą branduolinės saugos 
srityje.

Or. en
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti griežtesnes 
saugos priemones nei nustatytosios šioje 
direktyvoje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. į 17 pakeitimą (3 straipsnio 2 d dalis (nauja)) vėl įtrauktas nuostatas dėl valstybių narių 
nustatytos teisinės sistemos, įskaitant valstybių narių teisę nustatyti griežtesnius reikalavimus.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės Komisijai teikia šios 
direktyvos įgyvendinimo ataskaitą tuo 
pačiu metu ir dažnumu, kurie pagal 
Branduolinio saugumo konvenciją 
numatyti nacionalinių ataskaitų, skirtų 
peržiūros posėdžiams, pateikimui.
Remdamasi šia ataskaita, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai teikia 
įgyvendinant šią direktyvą padarytos 
pažangos ataskaitą ir, jei reikia, teisės aktų 
pasiūlymus.

Or. en

Pagrindimas

(i) Būtina užtikrinti gerą koordinavimą su valstybių narių ataskaitomis, teikiamomis pagal 
atitinkamas Branduolinio saugumo konvencijos nuostatas.
(ii) Stebėsena, ataskaitų teikimas ir skaidrumas yra ypač svarbūs šios direktyvos 
įgyvendinimui. Tai labai svarbu siekiant užtikrinti Europos Parlamento įtraukimą sprendžiant 
klausimus pagal Euratomo sutarties III skyrių ir ypač suteikti Europos Parlamentui galimybę 
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būti tiksliai informuotam.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas
SAUGOS PRINCIPAI1

1 principas. Atsakomybė už saugą. 
Valstybės narės užtikrina, kad pagrindinė 
atsakomybė už branduolinių įrenginių 
saugą tektų licencijos turėtojui.
Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
licencijos turėtojas priimtų priemones, 
skirtas: 
– būtinų kompetencijų įgijimui ir 
palaikymui;
– tinkamo mokymo ir informacijos 
teikimui;
– procedūrų ir tvarkos nustatymui, 
siekiant palaikyti saugą bet kokiomis 
sąlygomis;
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– tinkamo įrenginių projektavimo ir 
kokybės ir veiklos bei panaudotos įrangos 
tikrinimui;
– visų panaudotų, pagamintų, saugomų 
arba transportuojamų radioaktyviųjų 
medžiagų saugios kontrolės užtikrinimui;
– visų gautų radioaktyviųjų atliekų 
saugios kontrolės užtikrinimui.
Šie uždaviniai turi būti atliekami 
atsižvelgiant į taikomus saugos tikslus ir 
reikalavimus, nustatytus arba patvirtintus 
reguliavimo institucijos, ir jų 
įgyvendinimas turi būti užtikrintas 
įgyvendinant valdymo sistemą.
Kadangi radioaktyviųjų atliekų tvarkymas 
gali būti ne vienos žmonių kartos 
uždavinys, reikia apsvarstyti licencijos 
turėtojo (ir reguliuotojo) atsakomybę 
imantis dabartinės ir galimos būsimos 
veiklos. Taip pat turi būti pateiktos 
ilgalaikės nuostatos dėl atsakomybės 
tęstinumo ir finansavimo reikalavimų 
įgyvendinimo.
[2 principas]. 
3 principas. Su sauga susijęs vadovavimas 
ir valdymas. Organizacijose ir 
įrenginiuose, kurie atsakingi už 
branduolinę saugą, turi būti įdiegtas ir 
palaikomas veiksmingas su sauga susijęs 
vadovavimas ir valdymas.
Su sauga susijusių aspektų svarba 
organizacijoje turi pasireikšti 
aukščiausiame vadovavimo lygmenyje. 
Sauga turi būti užtikrinama ir palaikoma 
sukuriant veiksmingą valdymo sistemą. 
Šioje sistemoje turi būti sujungti visi 
valdymo elementai, kad saugos 
reikalavimai būtų nustatyti ir taikomi 
kartu su kitais reikalavimais, įskaitant 
reikalavimus, susijusius su darbuotojų 
veikla, kokybe ir saugumu, ir kad sauga 
nebūtų pažeista dėl kitų reikalavimų ar 
poreikių. Taikant valdymo sistemą taip 
pat turi būti užtikrinta, kad būtų 
skatinama saugos kultūra, nuolatinis su 
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sauga susijusių laimėjimų vertinimas ir 
įgytos patirties taikymas.
Į valdymo sistemą turi būti integruota 
saugos kultūra, daranti įtaką visų 
atitinkamų organizacijų ir asmenų su 
sauga susijusioms nuostatoms ir elgsenai. 
Saugos kultūra apima:
– visų lygmenų individualų ir kolektyvinį 
vadovų, valdymo sektoriaus atstovų ir 
darbuotojų įsipareigojimą siekti saugos;
– visų lygmenų organizacijų ir asmenų 
atskaitingumą su sauga susijusiais 
klausimais;
– priemones, skirtas skatinti kritišką ir 
mokymui palankią nuostatą ir šalinti 
abejingumą saugos klausimų atžvilgiu.
Svarbus valdymo sistemos faktorius yra 
atskirų asmenų visuose lygmenyse 
sąveikos su technologijomis ir 
organizacijomis visumos supratimas. 
Siekiant užkirsti kelią nesėkmėms, 
susijusioms su žmogiškuoju ir 
organizaciniu veiksniais, reikia atsižvelgti 
į žmogiškąjį faktorių ir skatinti gerus 
veiklos rezultatus ir gerąją praktiką.
Reguliavimo institucija reikalauja visų 
branduolinių įrenginių branduolinės 
saugos vertinimo, taikant laipsnišką 
požiūrį.
Saugos vertinimas apima sistemingą 
normalaus veikimo ir jo poveikio, klaidų 
atsiradimo galimybės ir tokių klaidų 
pasekmių analizę. Saugos vertinimai 
apima saugos priemones, būtinas rizikos 
kontrolei; be to, vertinamos saugos 
priemonės projektavimo ir statybos 
technikos srityse ir tikrinama, ar jos 
atlieka reikalaujamas saugos funkcijas. 
Kai siekiant palaikyti saugą taikomos 
kontrolės priemonės arba operatoriaus 
veiksmai, reikia iš pradžių atlikti saugos 
vertinimą, kad būtų pademonstruotas 
taikomų priemonių pakankamumas ir tai, 
kad jomis galima pasikliauti. Įrenginys 
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gali būti statomas ir atiduotas eksploatuoti 
arba veikla gali būti pradėta, tik jei buvo 
pateiktas reguliavimo instituciją 
tenkinantis įrodymas, kad siūlomos 
saugos priemonės yra tinkamos. 
Įrenginių ir veiklos saugos vertinimas 
vėliau vykdant veiklą pagal poreikį 
kartojamas visiškai arba iš dalies, siekiant 
atsižvelgti į pakitusias aplinkybes (pvz., 
naujų standartų taikymą arba mokslo ir 
technologijos laimėjimus), vykdant veiklą 
sukauptą patirtį, pakitimus ir 
susidėvėjimo poveikį. Ilgai besitęsiančių 
eksploatavimo procesų vertinimas 
prireikus peržiūrimas ir pakartojamas. 
Tai, ar šie procesai gali būti tęsiami, 
priklauso nuo šių pakartotinių vertinimų, 
kuriuos atliekant pateikiamas reguliavimo 
instituciją tenkinantis įrodymas, kad 
saugos priemonės išlieka tinkamos.
[4 principas].
5 principas. Apsaugos gerinimas. 
Valstybės narės užtikrina, kad apsauga 
būtų gerinama, siekiant aukščiausio 
praktiškai įmanomo pasiekti saugos 
lygmens.
Saugos priemonės, taikomos įrenginiams 
ir veiklai, kurie gali sukelti radiacijos 
pavojų, laikomos optimizuotomis, jei 
jomis užtikrinamas aukščiausias saugos 
lygmuo, kuris gali būti praktiškai 
pasiektas per visą įrenginio veikimo arba 
veiklos vykdymo laikotarpį, be reikalo 
neapribojant naudojimo arba veiklos.
Siekiant įvertinti, ar radiacijos pavojus 
yra toks mažas, kokį galima praktiškai 
pasiekti, a priori ir periodiškai iš naujo 
per visą įrenginių veikimo ir veiklos 
vykdymo laikotarpį turi būti vertinami 
(taikant laipsnišką požiūrį) visi tokio 
pobūdžio pavojai, kurie kyla vykdant 
įprastas operacijas, dėl nuo normos 
nukrypstančių sąlygų arba avarijų atveju.
Jei egzistuoja susijusių veiksmų arba su 
jais susijusių pavojų tarpusavio 
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priklausomybė (pavyzdžiui, įvairiais 
įrenginių veikimo ir veiksmų vykdymo 
etapais, pavojai skirtingoms grupėms arba 
su skirtingais radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo žingsniais susiję pavojai), į tai 
taip pat turi būti atsižvelgiama. Taip pat 
reikia atsižvelgti į žinių paklaidas.
Gerinant apsaugą reikia priimti 
sprendimus apie įvairių veiksnių 
santykinę svarbą, įskaitant šiuos 
veiksnius:
– žmonių skaičių (darbuotojai ir 
visuomenė), kurį gali veikti radiacija;
– tikimybę, kad šie žmonės patirs veikimą;
– patirtų radiacijos kiekių dydį ir 
pasiskirstymą;
– radiacijos pavojų, kylantį dėl numatomų 
įvykių;
– ekonominius, socialinius ir aplinkos 
veiksnius;
Apsaugos gerinimas taip pat reiškia 
naudojimąsi gerąja patirtimi ir sveiku 
protu, siekiant išvengti radiacijos pavojų, 
kiek tai praktiškai įmanoma vykdant 
kasdienę veiklą.
Ištekliai, licencijos turėtojo skirti saugai, 
ir taisyklių apimtis, griežtumas bei 
taikymas turi atitikti radiacijos pavojaus 
dydį ir galimybę jį kontroliuoti.
Reguliavimo kontrolė gali nebūti 
reikalinga, jei dėl radiacijos pavojaus 
dydžio ji nėra pagrįsta.
6 principas. Pavojaus asmenims 
ribojimas. Valstybės narės užtikrina, kad 
radiacijos pavojaus kontrolės 
priemonėmis būtų užtikrinta, kad jokiam 
asmeniui nekiltų neleistinas pavojus 
patirti žalą.
Apsaugos pagrindimas ir gerinimas 
savaime neužtikrina, kad jokiam asmeniui 
nekils neleistinas pavojus patirti žalą. 
Todėl radiacijos kiekis ir pavojus turi būti 
kontroliuojami laikantis nustatytų ribų.
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Tačiau kadangi siekiant mažinti 
radiacijos kiekius ir pavojų nustatytos 
vertės yra aukščiausia leistina riba, vien 
tik jų nepakanka geriausios įmanomos 
apsaugos užtikrinimui esamomis 
aplinkybėmis, todėl jos turi būti papildytos 
apsaugos gerinimu. Taigi norint pasiekti 
pageidaujamą saugos lygį reikalingas 
apsaugos gerinimas ir radiacijos kiekių 
bei pavojaus asmenims ribojimas.
7 principas. Dabartinės ir būsimų kartų 
apsauga. Žmonės ir aplinka nuo 
radiacijos pavojaus turi būti apsaugoti ir 
dabar, ir atsižvelgiant į ateitį.
Radiacijos pavojus gali peržengti 
nacionalines sienas ir išlikti ilgą laiką. 
Priimant sprendimą apie radiacijos 
pavojaus kontrolės priemonių tinkamumą 
turi būti atsižvelgiama į dabartinių 
veiksmų pasekmes, kurias jie gali turėti 
šiuo metu ir ateityje. Tai reiškia, kad:
– saugos standartai turėtų būti taikomi ne 
tik vietos gyventojams, bet ir gyventojams, 
kurie gyvena nutolę nuo įrenginių ir 
vykdomos veiklos;
– jei poveikis gali būti daromas kelioms 
kartoms, vėlesnės kartos turi būti 
tinkamai apsaugotos, kad joms nereikėtų 
imtis esminių apsisaugojimo priemonių.
Radiacijos poveikis žmonių sveikatai 
palyginti gerai suprantamas, nors ir 
egzistuoja netikrumas, tačiau radiacijos 
poveikis aplinkai buvo tiriamas ne taip 
nuodugniai. Taikant dabartinę apsaugos 
nuo radiacijos sistemą ekosistemos 
žmogaus aplinkoje iš esmės tinkamai 
apsaugomos nuo žalingo radiacijos 
poveikio. Bendras priemonių, kurių imtasi 
siekiant apsaugoti aplinką, tikslas buvo 
apsaugoti ekosistemas nuo radiacijos 
poveikio, kuris turėtų neigiamas pasekmes 
rūšių populiacijoms (besiskiriančioms 
nuo atskirų organizmų).
Radioaktyviosios atliekos turi būti 
tvarkomos taip, kad būtų išvengta 
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nepriimtinos naštos būsimoms kartoms; 
t. y. kartos, kurios gamina atliekas, turi 
ieškoti saugių, praktiškai pritaikomų ir 
aplinkai palankių sprendimų dėl 
ilgalaikio atliekų tvarkymo ir šiuos 
sprendimus taikyti. Radioaktyviųjų atliekų 
atsiradimas turi būti apribojamas 
mažiausiu praktiškai įgyvendinamu 
lygmeniu taikant tinkamas projektavimo 
priemones ir procedūras, pvz., medžiagų 
perdirbimą ir panaudojimą iš naujo.
8 principas. Saugojimasis nuo avarijų. 
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
dedamos visos įmanomos pastangos 
siekiant užkirsti kelią branduolinėms arba 
radiacinėms avarijoms ir jas sušvelninti.
Žalingiausios pasekmės, kylančios dėl 
įrenginių eksploatavimo ir veiklos 
vykdymo kyla praradus branduolinio 
reaktoriaus aktyviosios zonos, 
branduolinės reakcijos grandinės, 
radioaktyvaus šaltinio arba kito radiacijos 
šaltinio kontrolę. Todėl, siekiant užtikrinti 
itin mažą avarijos, kuri turėtų žalingas 
pasekmes, tikimybę, reikia imtis 
priemonių:
– siekiant užkirsti kelią gedimams arba 
nuo normų nukrypstančioms sąlygoms 
(įskaitant saugumo pažeidimus), kurios 
galėtų paskatinti tokį kontrolės 
praradimą;
– siekiant užkirsti kelią tokių 
pasitaikančių gedimų arba nuo normos 
nukrypstančių sąlygų eskalavimui;
– siekiant užkirsti kelią radioaktyvaus 
šaltinio arba kito radiacijos šaltinio 
praradimui arba jo kontrolės netekimui.
Pagrindinė kelio nelaimingiems 
atsitikimams užkirtimo ir jų pasekmių 
švelninimo priemonė yra nuodugni 
apsauga. Nuodugni apsauga 
įgyvendinama derinant kelis nuoseklius ir 
vienas nuo kito nepriklausomus apsaugos 
lygmenis, kurie prieš atsirandant galimam 
žalingam poveikiui žmonėms arba 
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aplinkai turėtų tapti nebeveiksmingi. Jei 
vienas apsaugos lygmuo arba barjeras 
būtų pažeistas, būtų veiksmingas tolesnis 
lygmuo arba barjeras. Tinkamai taikoma 
nuodugni apsauga užtikrina, kad jokia 
pavienė nesėkmė, susijusi su techniniu, 
žmogiškuoju arba organizaciniu 
aspektais, negalėtų sukelti žalingo 
poveikio ir kad nesėkmių, kurios galėtų 
sukelti didelį žalingą poveikį, tikimybė 
vienu metu būtų labai maža. Nuodugniai 
apsaugai būtina, kad įvairūs apsaugos 
lygmenys būtų veiksmingi nepriklausomai 
vieni nuo kitų.
Nuodugni apsauga teikiama tinkamai 
derinant:
– veiksmingą valdymo sistemą su tvirtu 
valdymo sektoriaus atstovų įsipareigojimu 
užtikrinti saugą ir veiksminga saugos 
kultūra;
– tinkamą įrengimo aikštelių parinkimą ir 
gero projektavimo bei inžinerijos 
priemonių įgyvendinimą užtikrinant 
saugos ribas, įvairovę ir gausą, visų 
pirma:
a) naudojant aukštos kokybės ir patikimą 
projektavimą, technologiją ir medžiagas;
b) taikant kontrolę, ribojimo ir apsaugos 
sistemas bei priežiūros priemones;
c) tinkamai derinant vidines ir 
suprojektuotas saugos charakteristikas.
– visapusiškas veikimo procedūras ir 
metodus bei nelaimingų atsitikimų 
reguliavimo procedūras.
Nelaimingų atsitikimų reguliavimo 
procedūros turi būti parengtos iš anksto, 
kad būtų numatytos priemonės, kurias 
taikant galima būtų vėl pradėti 
kontroliuoti branduolinio reaktoriaus 
aktyviąją zoną, branduolinės reakcijos 
grandinę arba kitą radiacijos šaltinį 
kontrolės praradimo atveju ir būtų galima 
sušvelninti žalingas pasekmes.
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[9 principas].
[10 principas].
------------------------------------------------------------------------------

1Priedo tekstas panašus į pagrindinius saugos 
principus, Saugos pagrindai Nr. SF-1, TATENA, 
2006 m. Jei Saugos pagrindų elementas nėra 
svarbus šiai direktyvai, jo numeris pateikiamas 
laužtiniuose skliaustuose kaip simbolinis įrašas.

Or. en

Pagrindimas

Priedo tekstas paremtas pagrindinių saugos principų (Saugos pagrindai Nr. SF-1, TATENA, 
2006 m.) formuluote, kuri pakeista siekiant nuostatas suderinti su valstybių narių pareigomis. 
Be to, buvo išsaugoti tik tie TATENA principai, kuriuose įtrauktos naujos nuostatos, t. y. kurių 
atitikmens nėra Branduolinio saugumo konvencijoje arba jos nėra aptartos šioje direktyvoje 
arba EB teisėje, pvz., Direktyvoje 96/29, kurioje nustatyti pagrindiniai minėti saugos 
standartai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymu dėl direktyvos yra bandoma atgaivinti ES bendrosios branduolinės 
saugos sistemos kūrimo procesą, kuris pradėtas 2003 m. 

Siekiama sukurti ES branduolinės saugos sistemą, pagrįstą keletu veiklos tikslų: padidinti 
nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmenį, sustiprinti reguliavimo institucijos 
nepriklausomumą, užtikrinti didelį su branduolinių įrenginių sauga susijusių klausimų
skaidrumą. Šiuo pasiūlymu integruojami principai, išdėstyti pagrindiniuose galiojančiuose 
tarptautiniuose dokumentuose, pavyzdžiui, Branduolinio saugumo konvencijoje, taip pat 
Tarptautinės atominės energetikos agentūros atliktas darbas saugos srityje. 

Pranešėjas labai palankiai vertina šį pasiūlymą, kuriuo padedama stiprinti Europos teisinę 
sistemą didinant branduolinės veiklos skaidrumą ir tobulinant jos valdymą. EP yra ne kartą 
raginęs1 nedelsiant parengti rimtus teisės aktus ir imtis konkrečių priemonių Bendrijos 
lygmeniu branduolinės saugos, radioaktyviųjų atliekų bei atominių elektrinių uždarymo 
srityje. Tai ypač svarbu atsižvelgiant į branduolinės energijos reikšmę – ji gaminama 15 iš 27 
valstybių narių, patenkinant trečdalį visos ES elektros paklausos. Branduolinė energija turbūt 
įgys dar didesnę reikšmę, turint omenyje santykinį branduolinės energijos atgimimą (šiuo 
metu statomi šeši nauji reaktoriai keturiose valstybėse narėse) bei jėgainių eksploatavimo 
laikotarpio pratęsimą, taip pat tai, kad ši energija yra vienas iš svarbiausių veiksnių siekiant 
nepriklausomos ES energetikos politikos bei išmetamo CO2  kiekio sumažinimo, kovojant su 
klimato kaita. 

Šiuo atžvilgiu pranešėjas norėtų pabrėžti, kad, nors pačios valstybės narės gali nuspręsti, ar 
naudoti branduolinę energiją, Europos Sąjunga atlieka labai svarbų vaidmenį, užtikrindama, 
kad šio energijos šaltinio plėtra būtų vykdoma vadovaujantis griežtomis taisyklėmis ir 
reguliavimo sistema pagal Euratomo sutartį. Šiuo metu neginčijama, kad Komisijai priklauso 
kompetencija branduolinės saugos srityje pagal Euratomo sutarties 31 ir 32 straipsnius, 
siekiant nustatyti „vienodus saugos standartus, kad būtų apsaugota darbuotojų ir plačiosios 
visuomenės sveikata ir užtikrintas jų taikymas“. Tai patvirtinta ir Teisingumo Teismo 
sprendime byloje C-29/99 Komisija prieš Tarybą2. 

Be to, Komisijos požiūris sudaro galimybes parengti teisės aktų dėl suderintų branduolinės 
saugos standartų, taip pat išvestinių teisės aktų, sudarančių valstybių narių nacionalinių 
branduolinės saugos normų pagrindą, rinkinį. Jis labai svarbus ir kalbant apie Euratomo 
bendradarbiavimo susitarimus dėl branduolinės saugos, branduolinių medžiagų kontrolės ir 
pagalbos trečiosioms šalims, siekiant užtikrinti, kad visa branduolinė veikla būtų vykdoma 
vadovaujantis griežčiausiais saugos reikalavimais. Todėl šis pasiūlymas sustiprina Euratomo 
vaidmens branduolinės saugos srityje tarptautinį patikimumą. 

                                               
1 E. Maldeikio parengtas pranešimas „Dėl Euratomo įvertinimo. Europos atominės energetikos politikai 50 
metų“ (A6-0129/2007, 2007 4 2); H. Reulio parengtas pranešimas dėl įprastinių energijos šaltinių ir energetikos 
technologijų (A6-0348/2007, 2007 10 24).
2 Byla C-29/99 Europos Bendrijų Komisija prieš Europos Sąjungos Tarybą, Rink. 2002, p. I-11221.
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PRANEŠĖJO REKOMENDACIJOS

I. – Politikos alternatyva: 
Šia Komisijos palaikoma alternatyva numatoma tobulinti EB teisės aktus, kuriais nustatoma 
bendra sistema, remiantis galiojančiomis, TATENA jau parengtomis tarptautinėmis 
taisyklėmis, kurias papildytų reikalavimai naujoms atominėms elektrinėms, siekiant 
branduolinės saugos Bendrijoje, ją palaikant ir nuolat gerinant. Pagal šią sistemą numatomi 
saugos principai, taip pat valstybės narės įpareigojamos patvirtinti teisės aktų bei 
reglamentavimo sistemą, užtikrinančią branduolinių įrenginių kontrolę bei priežiūrą 
daugiausia tokiais būdais: tobulinant nacionalinius saugos reikalavimus, branduolinių 
įrenginių licencijavimo sistemą, nepriklausomą reguliavimo instituciją, branduolinių įrenginių 
priežiūros vertinimo ir kontrolės sistemą. 

(i) Pranešėjas iš esmės pritaria šiai alternatyvai: ji visiškai atitinka subsidiarumo principą 
kompetencijos pasidalijimo tarp valstybių narių srityje. Be to, ji suteikia užtektinai lankstumo 
įgyvendinant direktyvą, užtikrindama, kad saugos principai (nurodyti direktyvoje) būtų 
apibrėžti bendrai, o valstybėms narėms tektų atsakomybė patvirtinti reikiamas priemones bei 
laisvė priimti griežtesnes taisykles.  
Šis požiūris yra suderinamas su valstybių atsakomybės už branduolinių įrenginių saugą 
principu, pagal kurį atsakomybė pirmiausia tenka licencijos turėtojui, kontroliuojant 
nepriklausomai reguliavimo institucijai. 

Todėl šiuo atžvilgiu pranešėjas siūlo nedidelį patobulinimą pertvarkant pasiūlymo projekto 
struktūrą, siekiant geriau atspindėti normų ir atsakomybės hierarchiją tarp: nacionalinės 
reguliavimo sistemos apibrėžties; nepriklausomos reguliavimo institucijos vaidmens; principų 
bei reikalavimų prisiimti licencijos turėtojo atsakomybę.

(ii) Pranešėjas yra įsitikinęs, kad pagrindų direktyva kartu sudaro galimybes iš tikrųjų 
suderinti saugos principus: pasiūlyme valstybės narės prašomos laikytis TATENA principų 
bei paisyti Branduolinio saugumo konvencijos, kurios pasirašymą rėmė TATENA, 
įpareigojimų. Tai rodo, kad Komisija pripažįsta, jog tarptautiniu lygmeniu reikiamos taisyklės 
egzistuoja ir yra pakankamai gerai parengtos. Jos yra pakankamai geras pagrindas Bendrijos 
teisės aktams, kuriais belieka užtikrinti  faktinį ir vienodą taisyklių įgyvendinimą valstybėse 
narėse. 
Pranešėjas taip pat sutinka, jog TATENA standartai, metodai be rekomendacijos yra tinkamas 
tarptautiniu lygmeniu pripažintos geriausios patirties pagrindas, kuriuo remiantis nustatoma 
dauguma nacionalinių reikalavimų. Jų įtraukimu į EB teisę siekiama užtikrinti įsipareigojimų 
vykdymą ES mastu, taip pat suteikti Komisijai reikiamas kontrolės bei sankcijų taikymo 
priemones šių taisyklių atžvilgiu ir užtikrinti nacionalinių teisės aktų atitiktį direktyvos 
nuostatoms. 

II. – Saugos taisyklių derinimo proceso patikimumas
(i) Pranešėjui rūpi, kad reguliavimo institucija būtų tikrai nepriklausoma. 
Esminė siūlomos direktyvos sukuriama pridėtinė vertė – tai geresnis reguliavimo institucijos 
vaidmens nustatymas nacionaliniais teisės aktais. Pranešėjas mano, kad jos vaidmuo turėtų 
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būti geriau apibrėžtas, o jos nepriklausomumas – padidintas. Jos teisėtumas būtų užtikrintas 
suteikus jai įgaliojimus taikyti visas neatidėliotinas priemonės, įskaitant atominės elektrinės 
veiklos sustabdymą (žr. iš naujo parengtą 4 straipsnį). 

(ii) Reguliavimo ES lygmeniu teisinis apibrėžtumas 
TATENA nustatyti pagrindai, reikalavimai ir rekomendacijos sudaro taisyklių rinkinį bei 
praktikos sistemą, kuriais turėtų būti paremti Bendrijos teisės aktai ir nacionaliniai saugos 
reikalavimai. Visų pirma, Komisija pripažįsta, kad 2006 m. TATENA paskelbti 10 
pagrindinių principų sudaro vientisą principų rinkinį ir pagrindą valstybių narių saugos 
reikalavimams nustatyti. Tačiau, kadangi tai tik neprivalomos rekomendacijos, pranešėjas 
nemano, kad jas būtų galima įtraukti į Bendrijos teisę tiesiog šioje direktyvoje darant nuorodą 
į TATENA saugos standartų seriją. Todėl pranešėjas siūlo direktyvą papildyti priedu, kuriame 
būtų pateikiami pagrindiniai saugos principai. Akivaizdus tokio požiūrio pranašumas –
didesnis reguliavimo Bendrijos lygmeniu apibrėžtumas, taip pat teisinis pagrindas šiems 
principams įgyvendinti bei derinimo ES mastu veiksmingumas. 
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš Branduolinio saugumo konvencijos, pranešėjas pritaria 
direktyvoje daromai tiesioginei nuorodai į valstybių narių įsipareigojimus. 
WENRA bei Aukšto lygio grupei numatytas vaidmuo derinant ir toliau rengiant papildomus 
saugos reikalavimus „naujiems reaktoriams“ yra neapibrėžtas. Pranešėjui labiausiai rūpi ne 
šių ad hoc grupių (WENDRA yra neformali branduolinės energetikos reguliavimo institucijų 
asociacija) statusas, o tai, kad ateities technologijų saugos lygmenys bei standartai dar 
nepakankamai ištobulinti. Vargu, ar pagal direktyvą galima iš anksto spręsti apie šio proceso 
rezultatus ir įpareigoti valstybes nares juos įgyvendinti. Pranešėjas mano, kad šis procesas yra 
teisinio neapibrėžtumo šaltinis. Vadovaudamasis subsidiarumo principais, pranešėjas būtų 
labiau linkęs skatinti valstybes nares stengtis nuolat tobulinti saugos standartus. Joms 
atsižvelgiant į gerąją praktiką bei gerąją sukauptą patirtį,  taip pat į technologinę plėtrą bei 
patobulinimus, derinimo procesas bus „lenktynės  tobulybės link“, kadangi saugos standartų 
lygis vis kyla, ir nuolat įgyvendinami patobulinimai. 

III. – Skaidrumas 
(i) Būtina tobulinti dabartinę teisinę sistemą, siekiant didesnio skaidrumo ir visuomenės 
pritarimo. 
Pranešėjas pritaria nuorodai į atitinkamas tarptautines konvencijas. Šioje srityje taip pat 
parengti nurodymų rinkiniai, kuriais užtikrinama teisė susipažinti su informacija, visuomenės 
dalyvavimas bei skaidrumas atsižvelgiant į nacionalines, tarptautines ir tarpvalstybines 
sąlygas. Geri to pavyzdžiai – Orhuso konvencija ir Espo konvencija. Raginant valstybes nares 
įvykdyti savo įsipareigojimus, direktyva Komisijai suteikiamos priemonės užtikrinti, kad 
valstybės narės veiksmingai siektų savo sprendimų priėmimo proceso bei kontrolės saugos 
srityje rezultatų skaidrumo. 

(ii) Pranešėjas mano, kad stebėsena, ataskaitos ir skaidrumas yra pagrindiniai pagrindų 
direktyvos komponentai. 
Pranešėjas pabrėžia poreikį užtikrinti EP bendradarbiavimą Euratomo sutarties 
reglamentuojamais klausimais, visų pirma sudaryti EP galimybę būti nuolat gerai 
informuotam bei stebėti veiklą branduolinės saugos srityje. 

Komisija turėtų tinkamai informuoti EP apie nuolatines direktyvos įgyvendinimo  ataskaitas, 
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parengtas pagal 11 straipsnį, kurių dažnumas turėtų būti suderintas su Branduolinės saugos 
konvencijos reikalavimais bei jos peržiūros procesu. 
Abi ataskaitos bei kolegialus vertinimas padeda nustatyti gerosios patirties sritis, taip pat 
tobulinti nuolatinį branduolinės saugos gerinimą Bendrijoje. EP turi dalyvauti šiame procese. 

Dėl visų nurodytų priežasčių pranešėjas siūlo iš dalies pakeisti Komisijos pasiūlymą. 
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