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PR_CNS_art51am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai (Euratom) par Kopienas kodoldrošības sistēmas 
pamatstruktūru izveidošanu
(COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008) 790),

– ņemot vērā Euratom līguma 31. un 32. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir 
apspriedusies (C6-0026/2009),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A6-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar Euratom līguma 119. panta 
otro daļu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Starptautiskās Atomenerģijas 
aģentūras (SAEA) noteiktie pamatprincipi 
un prasības, kuru pilnveidošanā 
dalībvalstis devušas būtisku ieguldījumu, ir 
pamats praksei, uz kuras pamata jāveido 
valstu drošības prasības. 

(10) Starptautiskās Atomenerģijas 
aģentūras (SAEA) noteiktie pamatprincipi,
prasības un pamatnostādnes, kuru 
pilnveidošanā dalībvalstis devušas būtisku 
ieguldījumu, ir noteikumu kopums un
pamats praksei, uz kuras pamata jāveido 
valstu drošības prasības. Šajos noteikumos 
jāietver ar drošības prasībām saistītā 
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starptautiskā paraugprakse, kas ir laba 
bāze, uz kuras pamatot Kopienas tiesību 
aktus. Kopienas tiesību aktos nevar ieviest 
noteikumus, vien ietverot šajā direktīvā 
vienkāršu atsauci uz SAEA drošības 
standartu sēriju Nr. SF-1 (2006). Tādēļ šī 
direktīva būtu jāpapildina ar pielikumu, 
kurā norādīti drošības pamatprincipi.

Or. en

Pamatojums

Tā kā SAEA drošības principiem ir tikai rekomendējošs raksturs un tie nav juridiski saistoši, 
tos nevar ieviest Kopienas tiesību aktos, izdarot šajā direktīvā vienkāršu atsauci uz SAEA 
drošības standartu sēriju. Direktīva būtu jāpapildina ar pielikumu, kurā norādīti drošības 
pamatprincipi. Šai pieejai ir nepārprotamas priekšrocības regulējuma noteiktības 
uzlabošanas ziņā Kopienas līmenī, un tā veidotu šo principu īstenošanas juridisko pamatu.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai nodrošinātu piekļuvi 
informācijai, kā arī sabiedrības līdzdalību 
un pārredzamību, dalībvalstīm būtu jāveic 
visi atbilstīgie pasākumi, lai īstenotu 
saistības, kas noteiktas starptautiskās 
konvencijās, kurās jau ir paredzētas 
nepieciešamās prasības valsts, 
starptautiskā vai pārrobežu kontekstā, 
piemēram, Konvencijā par pieeju 
informācijai, sabiedrības dalību lēmumu 
pieņemšanā un iespēju vērsties tiesu 
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem
(Orhūsas Konvencija, 1998. gada 
25. jūnijs)1.
---------------------------------------------------------------
1 OV L 124, 17.5.2005., 1. lpp.; OV L 164, 
16.6.2006., 17. lpp un Regula (EK) 1367/2006, OV 
L 264, 25.09.2006., 13. lpp.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums ierosināts saistībā ar šā priekšlikuma 5. panta noteikumiem par pārredzamību.

Grozījums Nr. 3

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 
regulējuma efektivitāti, dalībvalstīm savas 
reglamentējošās iestādes jāizveido kā 
institūcijas, kuras nav atkarīgas no 
interesēm, kas varētu pārmērīgi ietekmēt 
lēmumus par kodoldrošības jautājumiem. 
Reglamentējošajām iestādēm jāpiešķir tām 
uzticēto pienākumu izpildei nepieciešamā 
kompetence un resursi.

Or. en

Pamatojums

Grozījumi izdarīti saistībā ar referenta ierosināto 4. panta 1. punkta grozījumu Nr. 20 par 
reglamentējošās iestādes neatkarību.

Grozījums Nr. 4

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 

(19) Dalībvalstu reglamentējošajām 
iestādēm, kuru pienākumos ietilpst 
kodoliekārtu pārraudzība, ir jāsadarbojas 
galvenokārt Eiropas Augsta līmeņa grupā 
kodoldrošības un kodolatkritumu 
apsaimniekošanas jautājumos. Augsta 
līmeņa grupa ir izstrādājusi kodoldrošības 
reglamentācijas desmit principus, kuriem 
ir liela nozīme šīs direktīvas kontekstā. 
Eiropas Augsta līmeņa grupai 
kodoldrošības un kodolatkritumu 
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kodoldrošībai, kas vērsts uz tās pastāvīgu 
paaugstināšanu,

apsaimniekošanas jautājumos jādod savs 
ieguldījums Kopienas sistēmā 
kodoldrošībai, kas vērsts uz tās pastāvīgu 
paaugstināšanu,

Or. en

Grozījums Nr. 5

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 sistēmu un 
palielināt valstu reglamentējošo iestāžu 
nozīmi.

Or. en

Pamatojums

Ir lietderīgāk jau pirmajā pantā skaidri noteikt direktīvas pieeju, kuras mērķis ir izveidot 
kodoldrošības tiesisko regulējumu Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Tā kā direktīvas mērķis ir izveidot kopēju sistēmu, iekļaujot tās pielikumā SAEA drošības 
principus, ir lietderīgi uzsvērt, ka dalībvalstis piemēros šajā direktīvā ietvertos noteikumus.

Grozījums Nr. 7

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 
un radioaktīvo atkritumu glabātava, 
bagātināšanas vai pārstrādes iekārta;

Or. en

Grozījums Nr. 8

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 tāda
dalībvalsts izraudzīta iestāde vai iestāžu 
sistēma, kurai ir juridiskās pilnvaras vadīt 
regulatīvo procesu, tostarp lemt par 
atļauju izsniegšanu, kā arī reglamentēt 
kodoldrošību, radiācijas, radioaktīvo
atkritumu un transporta drošību;

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, kādus pienākumus uztic pildīt reglamentējošajai iestādei, kas atbild par 
kodoliekārtu drošības aspektu reglamentāciju un kontroli. Šis process pēc būtības atšķiras no 
licenču izdošanas shēmām, par kurām atbild valsts vai valdības kompetentās iestādes.
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Grozījums Nr. 9

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 valdības apstiprināta valdības vai 
valsts iestāde, uzticot atbildību par 
kodoliekārtas atrašanās vietas izvēli, 
projektēšanu, būvniecību, nodošanu 
ekspluatācijā, darbību vai ekspluatācijas 
izbeigšanu;

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu grozījumam Nr. 8, kas attiecas uz 2. panta 8. punktu.

Grozījums Nr. 10

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

Attiecībā uz 6. panta 2. punktā ietverto noteikumu ir jānosaka, kad var ieviest jaunās 
prasības, it īpaši ar drošības sistēmu projektēšanu saistītās prasības. Darbības atļauju 
izsniedz regulatīvā procesa beigās, tiklīdz ir pabeigti celtniecības darbi un ir paredzams, ka 
jautājumu par drošību vairs nevajadzēs pārskatīt.
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildība un kodoliekārtu drošības 
sistēmas pamatstruktūra

Kodoliekārtu drošības sistēmas tiesiskais 
regulējums

Or. en

Pamatojums

Grozījums 3. panta virsrakstā ir izdarīts tāpēc, ka ir pārveidots priekšlikuma 3., 4., 8. un 
10. pants un dalībvalstīm ir pienākums pieņemt tiesisko regulējumu un reglamentējošos 
noteikumus, ar kuriem nodrošina kodoliekārtu reglamentāciju un pārraudzību. Minētais 
attiecas uz šādām darbībām: (i) jāizstrādā atbilstošs tiesiskais regulējums, kurā īpaši paredz 
valsts drošības prasības, licencēšanas sistēmu, regulatīvās pārbaudes un dalībvalstu tiesības 
noteikt stingrākus drošības pasākumus; (ii) drošības politika ir jānosaka par prioritāti; (iii) 
jāveic tiesiskā regulējuma un reglamentējošās iestādes profesionālapskate. 

Grozījums Nr. 12

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.

svītrots

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
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Pamatojums

Skatīt noteikumus, kas ietverti grozījumā Nr. 33 — 7. pants 1. punkts (jauns).

Grozījums Nr. 13

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.

1. 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, 
reglamentētā uzraudzības sistēma, uz kuru 
pamatojoties var uz laiku apturēt licenču 
darbību, grozīt to nosacījumus vai atsaukt 
licences, un tostarp arī nepieciešamā 
piemērošanā.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu grozījumam Nr. 11, kas attiecas uz 3. panta virsrakstu.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
pieņemti tiesību akti, uz kuriem 
pamatojoties var anulēt kodoliekārtas 
darbības licenci, ja ir izdarīts smags 
licences nosacījumu pārkāpums.

Or. en
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(Jaunā grozījuma teksts pamatojas uz daļēji pārstrādāto 8. panta 2. punkta teksta redakciju.)

Pamatojums

Skatīt pamatojumu grozījumam Nr. 11, kas attiecas uz 3. panta virsrakstu.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis nodrošina, ka visas 
organizācijas, kuru darbs ir tieši saistīts 
ar kodoliekārtām, nosaka tādas 
stratēģijas, kurās prioritāte ir piešķirta 
kodoldrošībai.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu grozījumam Nr. 11, kas attiecas uz 3. panta virsrakstu.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Dalībvalstis nodrošina, ka vismaz reizi 
desmit gados attiecībā uz reglamentējošo 
iestādi un valsts regulatīvo sistēmu veic 
starptautisku profesionālapskati, kuras 
mērķis ir regulatīvās infrastruktūras 
pastāvīga pilnveidošana.
Dalībvalstis informē Komisiju par 
starptautiskās profesionālapskates 
rezultātiem.

Or. en
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(Jaunā grozījuma teksts pamatojas uz daļēji pārstrādāto 4. panta 5. punkta teksta redakciju.)

Pamatojums

Pamatojoties uz starptautiskajām profesionālapskatēm, dalībvalstis un to reglamentējošās 
iestādes var apmainīties ar regulatīvo paraugpraksi un pilnveidot vispārējo izpratni par 
starptautiskajām un EK prasībām. Veicot profesionālapskates, varēs sekmēt drošības prasību 
saskaņošanu EK līmenī un kodoldrošības pastāvīgu uzlabošanu Kopienā. Tādēļ Komisija 
būtu jāinformē par profesionālapskašu  rezultātiem.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Dalībvalstis var noteikt drošības 
pasākumus, kas ir stingrāki par šajā 
direktīvā paredzētajiem pasākumiem.

Or. en

(Jaunā grozījuma teksts ir pilnībā pārņemts no 10. panta.)

Pamatojums

Skatīt pamatojumu grozījumam Nr. 11, kas attiecas uz 3. panta virsrakstu.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reglamentējošās iestādes Reglamentējošo iestāžu izraudzīšanās un 
to pienākumi

Or. en

Pamatojums

Šajā pārveidotajā 4. pantā ir noteikumi par reglamentējošo iestādi, tās uzdevumiem, 
resursiem un kompetenci. Turklāt, pamatojoties uz šo pantu, būtu nepārprotami jāstiprina un 
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jāturpina pilnveidot reglamentējošās iestādes neatkarība attiecībā uz valdībām un 
kodolnozares politiku.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
4. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Dalībvalstis izraugās valsts 
reglamentējošo iestādi, kas ir atbildīga 
par kodoliekārtu reglamentēšanu, 
uzraudzību un drošības novērtēšanu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu grozījumam Nr. 18, kas attiecas uz 4. panta virsrakstu.

Grozījums Nr. 20

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, ka 
reglamentējošā iestāde, veicot 
reglamentēšanas pienākumus, ir faktiski 
neatkarīga no visām organizācijām, kuru 
uzdevums ir nodrošināt kodoliekārtu 
lobēšanu, ekspluatāciju, vai pamatot to 
izmantošanas sabiedrisko lietderību, un 
tām jābūt brīvām no jebkādas pārmērīgas
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 
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publiskām struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu grozījumam Nr. 18, kas attiecas uz 4. panta virsrakstu.

Grozījums Nr. 21

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. Dalībvalstis nodrošina, ka
reglamentējošajai iestādei ir tās atbildībai 
un pienākumu izpildei atbilstošas 
pilnvaras, kompetence, finanšu resursi un 
cilvēkresursi. Reglamentējošā iestāde
uzrauga un reglamentē kodoliekārtu 
drošību un nodrošina piemērojamo 
drošības prasību un licencēšanas
nosacījumu izpildi.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu grozījumam Nr. 18, kas attiecas uz 4. panta virsrakstu.

Grozījums Nr. 22

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.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu grozījumam Nr. 8, kas attiecas uz 2. panta 8. punktu, un noteikumus, kuri 
ietverti grozījumā Nr. 23, kas attiecas uz 4. panta 3.a punktu (jauns).

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
reglamentējošā iestāde visā kodoliekārtu 
ekspluatācijas laikā, ieskaitot to 
ekspluatācijas izbeigšanu, veic ar 
kodoldrošību saistītus novērtējumus, 
izmeklēšanas darbības, pārbaudes un 
vajadzības gadījumā arī izpildes 
pasākumus.

Or. en

(Jaunā grozījuma teksts pamatojas uz daļēji pārstrādāto 8. panta 1. punkta teksta redakciju.)

Pamatojums

Skatīt pamatojumu grozījumam Nr. 18, kas attiecas uz 4. panta virsrakstu.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalstis nodrošina, ka 
reglamentējošajai iestādei ir pilnvaras 
izdot rīkojumu par jebkuru kodoliekārtu 
darbības pārtraukšanu, ja netiek 
garantēta drošība. 

Or. en
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(Jaunā grozījuma teksts pamatojas uz daļēji pārstrādāto 8. panta 3. punkta teksta redakciju.)

Pamatojums

Skatīt pamatojumu grozījumam Nr. 18, kas attiecas uz 4. panta virsrakstu.

Grozījums Nr. 25

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

Pamatojums

Skatīt noteikumus, kas atkārtoti ietverti grozījumā Nr. 35 — 7. pants 3. punkts.

Grozījums Nr. 26

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

Skatīt noteikumus, kas atkārtoti ietverti grozījumā Nr. 16, kurš attiecas uz 3. panta 2.c punktu 
(jauns) un kurā runa ir par dalībvalstīs izveidoto tiesisko sistēmu.
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Grozījums Nr. 27

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.

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 
attiecīgiem valsts tiesību aktiem un 
starptautiskām saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 28

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, projektēšanu, būvniecību, 
ekspluatāciju un ekspluatācijas 
pārtraukšanu dalībvalstis piemēro SAEA 
drošības pamatprincipus (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)), kā norādīts pielikumā. 
Tās piemēro Konvencijā par kodoldrošību1

paredzētās saistības un prasības 
________________________________________________________________

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

Or. en

Pamatojums

Skatīt 10. apsvērumu. Direktīvā minētā atsauce uz tiesību aktu, kas nav juridiski saistošs, 



PE418.351v01-00 20/38 PR\764148LV.doc

LV

nepadara tā noteikumus par juridiski saistošiem. Lai drošības pamatprincipi būtu saistoši, to 
nosacījumi ir jāietver saistošā tiesību aktā kā tā teksta daļa. Ietverot drošības pamatprincipu 
noteikumus pielikumā, tie ļautu: (i) nodrošināt atbilstību EP, Padomes un Komisijas 
kopīgajai praktiskajai rokasgrāmatai personām, kas iesaistītas tiesību aktu izstrādē Kopienas 
iestādēs; (ii) nodrošinātu juridisko noteiktību tekstā, kurā ir “statiska” atsauce uz SAEA 
augstāk minētajiem principiem.

Grozījums Nr. 29

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu grozījumam Nr. 28, kas attiecas uz 6. panta 1. punkta pirmo daļu.

Grozījums Nr. 30

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 

2. Lai licencētu jaunu kodolreaktoru
būvniecību, dalībvalstis izstrādā papildu 
drošības prasības, ņemot vērā nepārtraukti 
bagātināto pieredzi par pašreizējo 
reaktoru ekspluatāciju, kā arī ekspluatēto 
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Kodolregulatoru asociācijas (WENRA) 
izstrādātos Eiropas drošības 
robežlīmeņus, dalībvalstīm jāizstrādā 
papildu drošības prasības par jaunu
spēkstaciju drošību.

iekārtu drošības analīžu rezultātus, 
izmantoto moderno metodoloģiju un 
tehnoloģiju un drošības pētījumu 
rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā gan tehnoloģija, gan drošības standarti uzlabojas, kodoliekārtu drošības prasībām 
nepārtraukti jāpastiprinās. Kodoliekārtu drošības sistēmu darbībai ir jābūt visaugstākajā 
līmenī, lai jebkurā brīdī garantētu vislielāko iespējamo drošību. Direktīvas pamatnoteikumos 
nevar ietvert atsauci uz WENRA izstrādātajiem drošības līmeņiem saistībā ar jauniem 
kodolreaktoriem, jo vēl nav noteikti kopējie drošības robežlīmeņi reaktoriem, kurus vēl tikai 
gatavojas būvēt. EK nevar dalībvalstīm uzlikt par pienākumu tos īstenot.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Licences turētāju pienākumi Licences turētāju atbildība

Or. en

Pamatojums

Šā panta teksts ir pārstrādāts un mainīts, un tajā ir noteikta licences turētāja atbildība —
dalībvalstis nodrošina, ka licences turētājam ir galvenā atbildība par kodoliekārtas drošību, 
un veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka licences turētājs izpilda savu 
pienākumu.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
7. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Dalībvalstis nodrošina, ka licences 
turētājam ir galvenā atbildība par 
kodoliekārtu drošību visā to 
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ekspluatācijas laikā. Šo licences turētāja 
atbildību nevar deleģēt.

Or. en

(Jaunais grozījuma teksts pamatojas uz daļēji pārstrādāto 3. panta 1. un 2. punkta teksta 
redakciju.)

Grozījums Nr. 33

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. en

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodrošina, ka licences 
turētāji izveido un ievieš pārvaldības 
sistēmas, kuras reglamentējošā iestāde 
regulāri verificē.

Or. en



PR\764148LV.doc 23/38 PE418.351v01-00

LV

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis nodrošina, ka licences 
turētāji piešķir atbilstošus finanšu līdzekļus 
un cilvēkresursus, lai izpildītu saistības. 
Licenču turētāju personālam jābūt 
atbilstīgi kvalificētam, lai veiktu visas 
darbības, kas svarīgas kodoldrošības 
nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 36

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt noteikumus, kas atkārtoti ietverti grozījumā Nr. 23 — 4. pants 3.a punkts (jauns).
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Grozījums Nr. 37

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt noteikumus, kas atkārtoti ietverti grozījumā Nr. 14 — 3. pants 2.a punkts (jauns).

Grozījums Nr. 38

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt noteikumus, kas atkārtoti ietverti grozījumā Nr. 24 — 4. pants 3.b punkts (jauns).

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs atsevišķi un starpvalstu Dalībvalstis nodrošina, ka valstī un 
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sadarbībā pastāvīgi jānodrošina teorētisku 
un praktisku apmācību pieejamība
kodoldrošības jautājumos.

vajadzības gadījumā sadarbojoties 
starptautiski, ir pieejamas atbilstošas 
izglītības un apmācību iespējas pastāvīgu 
teorētisku pamatzināšanu un praktisku 
iemaņu apgūšanai kodoldrošības 
jautājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt drošības 
pasākumus, kas ir stingrāki par šajā 
direktīvā paredzētajiem pasākumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt noteikumus, kas atkārtoti ietverti grozījumā Nr. 17, kurš attiecas uz 3. panta 2.d punktu 
(jauns) un kurā runa ir par dalībvalstīs izveidoto tiesisko sistēmu, tostarp dalībvalstu tiesībām 
noteikt stingrākas prasības.

Grozījums Nr. 41

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 ziņo Komisijai par šīs 
direktīvas īstenošanu ikreiz, kad tās 
saskaņā ar Konvenciju par kodoldrošību 
iesniedz valstu ziņojumus pārskata 
sanāksmēs. Pamatojoties uz šo ziņojumu, 
Komisija sagatavo un iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs 
direktīvas īstenošanas gaitu, un, ja 
vajadzīgs, tam pievieno likumdošanas
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priekšlikumus.

Or. en

Pamatojums

(i) Ir jānodrošina sekmīga saskaņošana ar dalībvalstu ziņojumiem, kuri tām jāiesniedz 
saskaņā ar atbilstošajiem Konvencijas par kodoldrošību noteikumiem.
(ii) Šīs direktīvas īstenošanā ārkārtīgi liela nozīme ir uzraudzībai, ziņojumu sniegšanai un 
pārredzamībai. Ir ļoti svarīgi nodrošināt EP līdzdalību šajos jautājumos atbilstīgi Euratom
līguma III nodaļai.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [divi gadi pēc 13. pantā minētā 
datuma]. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai 
zināmu šo noteikumu tekstu.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums
DROŠĪBAS PRINCIPI1

1. princips. Atbildība par kodoliekārtas 
drošību. Dalībvalstis nodrošina, ka 
licences turētājam ir galvenā atbildība par 
kodoliekārtas drošību.
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Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka licences 
turētājs ir pieņēmis pasākumus, lai: 
– izveidotu un saglabātu nepieciešamo 
kompetenci;
– nodrošinātu atbilstīgu apmācību un 
informāciju;
– izstrādātu procedūras un kārtību, kādā 
saglabāt drošību jebkuros apstākļos;
– pārbaudītu projekta piemērotību un 
iekārtu, darbību un saistītā aprīkojuma 
kvalitātes atbilstību;
– nodrošinātu visa izmantotā, ražotā, 
uzglabātā vai transportētā radioaktīvā 
materiāla kontroles drošumu;
– nodrošinātu visu radīto radioaktīvo 
atkritumu kontroles drošumu.
Šie pienākumi jāpilda atbilstoši 
piemērojamiem drošības uzdevumiem un 
prasībām, ko noteikusi vai apstiprinājusi 
reglamentējošā iestāde, un pienākumu 
izpilde jānodrošina, ieviešot pārvaldības 
sistēmu.
Tā kā radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošana var ilgt vairāku 
paaudžu garumā, ir jāņem vērā licences 
turētāja (un regulatora) pienākumu 
izpilde saistībā ar iekārtu ekspluatāciju 
gan pašlaik, gan, iespējams, nākotnē. Ir 
arī jāparedz pienākumu nepārtrauktība 
un finansējuma prasību izpilde 
ilgtermiņā.
[2. princips] 
3. princips. Drošības vadība un 
pārvaldība. Ar kodoldrošību saistītajās 
organizācijās un iekārtās ir jāveido un 
jāuztur efektīva drošības vadība un 
pārvaldība.
Organizācijā vadībai drošības jautājumos 
ir jābūt visaugstākajā līmenī. Drošība ir 
jāsasniedz un jāuztur, izmantojot efektīvu 
pārvaldības sistēmu. Šajā sistēmā 
jāapvieno visi pārvaldības elementi, lai 
drošības prasības noteiktu un piemērotu 
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saskaņoti ar citām prasībām, tostarp tām, 
kas saistītas ar cilvēku darbību, kā arī ar 
kvalitāti un drošumu, un lai drošības 
jautājumos nebūtu jāpieņem kompromisi 
attiecībā uz citiem noteikumiem vai 
prasībām. Ar šo pārvaldības sistēmu ir arī 
jānodrošina drošības kultūras 
veicināšana, regulāra drošības rezultātu 
novērtēšana un no pieredzes gūto mācību 
piemērošana.
Pārvaldības sistēmā jāintegrē drošības 
kultūra, kas nosaka attieksmi un uzvedību 
attiecībā uz visu iesaistīto organizāciju un 
indivīdu drošību.  
Drošības kultūru veido:
- individuāla un kolektīva apņemšanās 
ievērot drošību vadības, pārvaldības un 
personāla interesēs visos līmeņos;
- organizāciju un personu atbildība par 
drošību visos līmeņos;
- pasākumi, ar kuriem veicina pozitīvu 
attieksmi pret izjautāšanu un mācīšanos 
un novērš bezrūpīgu attieksmi pret 
drošības jautājumiem.
Svarīgs faktors pārvaldības sistēmā ir 
personu dažāda veida savstarpējās 
sadarbības izpausmes visos līmeņos ar 
tehnoloģiju un organizācijām. Lai 
novērstu cilvēku kļūdas un 
organizatoriskas neveiksmes, ir jāņem 
vērā cilvēkfaktori un jāatbalsta labi 
darbības rādītāji un pozitīvā pieredze. 
Reglamentējošā iestāde pieprasa visu 
kodoliekārtu drošības novērtējumu, kas 
veikts saskaņā ar dalītu pieeju.
Drošības novērtējums ietver sistemātisku 
analīzi par normālu ekspluatāciju un tās 
ietekmi, par veidiem, kā varētu izpausties 
darbības traucējumi, un par šādu 
traucējumu sekām. Drošības novērtējumi 
attiecas uz drošības pasākumiem, kas 
nepieciešami, lai kontrolētu 
apdraudējumu, savukārt projekta un  
konstrukcijas drošības aspektus novērtē, 
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lai pārliecinātos, vai tie pilda paredzētās 
drošības funkcijas.  Ja drošības 
saglabāšanas nolūkā ir nepieciešami 
kontroles pasākumi vai operatora rīcība, 
ir jāveic sākotnējais drošības novērtējums, 
lai pierādītu, ka sagatavošanas darbi ir 
pamatīgi un uz tiem var paļauties. Iekārtu 
var būvēt un nodot ekspluatācijā vai to 
var sākt ekspluatēt tikai tad, ja 
reglamentējošā iestāde ir pārliecinājusies 
par piedāvāto drošības pasākumu 
piemērotību. 
Iekārtu un darbības drošības novērtēšanu 
vēlāk, ekspluatācijas laikā, atkārto pēc 
vajadzības pilnībā vai daļēji, lai ņemtu 
vērā apstākļus, kas ir mainījušies 
(piemēram, piemēro jaunus standartus vai 
zinātnes un tehnoloģiju sasniegumus), 
atgriezenisko saiti par ekspluatācijas laikā 
gūto pieredzi, pārmaiņas un sekas, ko 
izraisa novecošana.  Attiecībā uz 
ekspluatāciju, kas turpinās ilgu laika 
periodu, novērtējumus pārskata un 
vajadzības gadījumā atkārto. Šāda veida 
ekspluatācijas turpināšana ir atkarīga no 
tā, vai šie atkārtotie novērtējumi ir 
pārliecinājuši reglamentējošo iestādi, ka 
drošības pasākumi joprojām ir piemēroti.
[4. princips]
5. princips. Aizsardzības 
optimizācija. Dalībvalstis nodrošina 
aizsardzības optimizāciju, lai sasniegtu 
visaugstāko vispārpieejamo drošības 
līmeni.
Drošības pasākumi, kurus piemēro 
iekārtām un darbībai, kas izraisa 
radiācijas risku, ir uzskatāmi par 
optimizētiem, ja ar tiem visā iekārtas 
ekspluatācijas vai darbības laikā, 
nodrošina visaugstākā vispārpieejamā 
līmeņa drošību, pārmērīgi neierobežojot 
tās izmantošanu.
Lai noteiktu, vai radiācijas risks ir tik 
zems, cik to vispār var samazināt, visi šādi 
apdraudējumi ir jānovērtē jau sākotnēji 
(izmantojot dalīto pieeju) neatkarīgi no tā, 
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vai tos izraisa normāla iekārtas 
ekspluatācija vai anormāli vai ārkārtas 
apstākļi, kā arī tie periodiski ir jānovērtē 
atkārtoti visā iekārtu ekspluatācijas un 
darbības laikā.
Ir jāņem vērā arī savstarpēja atkarība 
starp saistītām darbībām vai starp 
apdraudējumiem, kas ar saistīti ar šīm 
darbībām (piemēram, attiecībā uz 
dažādiem iekārtu ekspluatācijas un 
darbības posmiem, dažādu grupu 
apdraudējumu vai dažādiem pasākumiem 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā). 
Ir jāņem vērā arī zināšanu mainīgums.
Lai optimizētu aizsardzību, ir jāizvērtē 
dažādu faktoru relatīvā nozīme, tostarp: 
– to personu (darbinieku un sabiedrības 
pārstāvju) skaits, kurus var apdraudēt 
radiācija;
– šo personu apdraudējuma iespējamība;
– saņemtā starojuma devu apjoms un 
izplatība;
– radiācijas risks, kas rodas paredzamu 
notikumu rezultātā;
– ekonomikas, sociālie un vides faktori.
Aizsardzības optimizācija ir arī pozitīvās 
pieredzes un veselā saprāta praktiska 
izmantošana ikdienas darbībās, lai 
nepieļautu radiācijas risku.
Resursiem, ko licences turētājs ieguldījis 
aizsardzībā, noteikumu darbības jomai un 
stingrībai un šo noteikumu piemērošanai 
ir jābūt samērīgai ar radiācijas 
apdraudējuma apjomu un iespējām to 
kontrolēt.
Reglamentējoša kontrole var nebūt 
nepieciešama, ja radiācijas apdraudējuma 
apjoma dēļ to veikt nav pamatoti.
6. princips. Personu apdraudējuma 
ierobežošana. Dalībvalstis nodrošina, ka 
radiācijas riska kontroles pasākumi ir 
tādi, kuru rezultātā personām netiek 
nodarīts nevēlams kaitējums.
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Aizsardzības pamatojums un optimizācija 
ir tādi pasākumi, kuri negarantē, ka 
nevienai personai netiks nodarīts 
nevēlams kaitējums. Tāpēc starojuma 
devas un radiācijas risks ir jākontrolē 
noteikto ierobežojumu diapazonā. 
Tomēr — tā kā starojuma devu 
ierobežojumi un riska ierobežojumi ir 
noteikti kā pieņemamības likumīgā 
maksimālā robeža, tie nav pietiekami, lai 
nodrošinātu vislabāko iespējamo 
aizsardzību attiecīgos apstākļos, un tādēļ 
tie ir jāpapildina, optimizējot aizsardzību. 
Tādējādi, lai sasniegtu vēlamo drošības 
līmeni, ir nepieciešama gan aizsardzības 
optimizācija, gan starojuma devu un 
personu apdraudējuma ierobežojumu 
noteikšana.
7. princips. Pašreizējās paaudzes un 
nākamo paaudžu aizsardzība. Gan šobrīd, 
gan nākotnē cilvēki un vide ir jāaizsargā 
pret radiācijas apdraudējumu.
Radiācijas riskam valstu robežas nav 
šķērslis, un tas var turpināties ļoti ilgi. 
Spriežot par radiācijas riska kontroles 
pasākumu piemērotību, ir jāņem vērā, 
kādas sekas pašreizējās darbības izraisīs 
tagad un nākotnē. Jo īpaši jāņem vērā, 
ka:
– drošības standartus piemēro ne tikai 
attiecībā uz vietējiem iedzīvotājiem, bet arī 
attiecībā uz iedzīvotājiem, kuri dzīvo attāli 
no kodoliekārtām un to ekspluatācijas 
vietas;
– ja sekas varētu būt jūtamas vairākās 
paaudzēs, nākamās paaudzes ir pienācīgi
jāaizsargā, un tām nav jāīsteno būtiski 
aizsardzības pasākumi.
Radiācijas ietekme uz cilvēku veselību ir 
salīdzinoši labi apzināta, lai arī ne viss ir 
pilnīgi skaidrs, savukārt radiācijas 
ietekme uz vidi nav tik rūpīgi pētīta. 
Pašreizējā sistēma aizsardzībai pret 
radiāciju cilvēka dzīves vides ekosistēmām 
kopumā nodrošina atbilstošu aizsardzību 
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pret radiācijas kaitīgo ietekmi. Vides 
aizsardzības nolūkos īstenoto pasākumu 
vispārējais mērķis ir aizsargāt ekosistēmas 
pret starojuma apdraudējumu, kas 
negatīvi ietekmētu sugu populācijas (nevis 
atsevišķus organismus).
Radioaktīvie atkritumi ir jāapsaimnieko 
tā, lai nākamajās paaudzēs novērstu 
nevajadzīgu problēmu rašanos; proti, tām 
paaudzēm, kas rada atkritumus, ir 
jācenšas rast un piemērot drošus, 
praktiskus un videi nekaitīgus 
risinājumus atkritumu ilgtermiņa 
apsaimniekošanai. Radioaktīvo atkritumu 
radīšana jānotur minimuma praktiskajā 
līmenī, izmantojot piemērotus 
projektēšanas pasākumus un tādas 
procedūras kā otrreizējā pārstrāde un 
materiāla atkārtota izmantošana.
8. princips. Negadījumu 
novēršana. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
īstenoti jebkādi praktiski centieni, lai 
novērstu un mazinātu kodolnegadījumus 
un negadījumus, kas saistīti ar starojumu.
Cēlonis viskaitīgākajām sekām, ko ir 
radījušas kodoliekārtas un to 
ekspluatācija, ir kodolreaktora aktīvās 
zonas, ķēdes kodolreakcijas, 
radioaktivitātes avota vai cita starojuma 
avota nekontrolēšana. Tādēļ, lai 
nodrošinātu ārkārtīgi niecīgu tāda 
negadījuma iespējamību, kurš izraisa 
kaitīgas sekas, ir jāīsteno šādi pasākumi: 
– jānovērš tādu darbības traucējumu vai 
anormālu apstākļu (tostarp drošības 
pārkāpumu) rašanās, kuri var izraisīt 
kontroles zudumu; 
– jānovērš jebkuru radušos darbības 
traucējumu vai anormālu apstākļu 
pastiprināšanās;
– jānovērš radioaktivitātes avota vai cita 
starojuma avota zudums vai kontroles 
zudums pār to.
Primārais paņēmiens, kā novērst un 
mazināt negadījumu sekas, ir pastiprināta 
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aizsardzība. Aizsardzības pastiprināšanu 
veic, galvenokārt izmantojot vairāku 
secīgu un neatkarīgu aizsardzības līmeņu 
kombināciju, un šī aizsardzība būtu 
pirmā, kas reaģētu uz kaitīgām sekām, 
pirms tās izraisa negatīvu ietekmi uz 
cilvēkiem vai vidi. Ja neiztur kāds no 
aizsardzības vai barjeras līmeņiem, tā 
vietā būtu pieejams nākamais secīgais 
līmenis vai barjera. Ja vien pastiprināto 
aizsardzību pienācīgi īsteno, tā nodrošina, 
ka neviena tehniska, cilvēka izraisīta vai 
organizatoriska kļūme neradīs kaitīgas 
sekas un ka darbības traucējumu 
kombinācijas, kuras varētu izraisīt 
ārkārtīgi negatīvas sekas, ir ļoti zemā 
iespējamības līmenī. Dažādu aizsardzības 
līmeņu neatkarīgā efektivitāte ir 
pastiprinātas aizsardzības neaizstājams 
elements.
Pastiprinātu aizsardzību nodrošina, 
attiecīgi kombinējot:
– efektīvu pārvaldības sistēmu ar stingru 
vadības apņemšanos ievērot drošību un 
spēcīgas drošības kultūru;
– piemērotas vietas izvēli, pārdomāta 
projekta veidošanu un tehnisko 
aprīkojumu, kas nodrošina drošības 
rezerves, daudzveidību un dublēšanu, 
galvenokārt izmantojot:
a) projektu, tehnoloģiju un kvalitatīvus un 
izturīgus materiālus;
b) kontroles, ierobežojumu noteikšanas 
un aizsardzības sistēmas, kā arī 
novērošanas aprīkojumu;
c) raksturīgu un projektētu drošības 
funkciju atbilstošu kombināciju;
– visaptverošas operatīvās procedūras, 
praksi un negadījumu pārzināšanas 
procedūras.
Negadījumu pārzināšanas procedūras 
jāizstrādā iepriekš, lai nodrošinātu veidu, 
kā atgūt kontroli pār kodolreaktora aktīvo 
zonu, ķēdes kodolreakciju, 
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radioaktivitātes avotu vai cita starojuma 
avotu kontroles zuduma gadījumā un 
jebkādu kaitīgu seku mazināšanas 
gadījumā.
[9. princips]
[10. princips]
------------------------------------------------------------------------------

1 Pielikuma teksta redakcija ir līdzīga teksta par 
drošības pamatprincipiem redakcijai SAEA 
2006. gada izdevumā “Safety Fundamentals 
No. SF-1”. Ja SAEA drošības pamatprincipu 
numerācija neatbilst numerācijai, kas norādīta 
šajā direktīvā, iekavās kā atgādinājums ir norādīts 
cipars.

Or. en

Pamatojums

Pielikuma teksta redakcija ir līdzīga teksta par drošības pamatprincipiem redakcijai SAEA 
2006. gada izdevumā “Safety Fundamentals No. SF-1”, un tā ir pārstrādāta, lai drošības 
pamatprincipu noteikumus pielāgotu dalībvalstu saistībām. Turklāt ir saglabāti tikai tie SAEA 
principi, ar kuriem ievieš jaunus noteikumus (ar to saprotot, ka šiem jaunajiem noteikumiem 
nav ekvivalenta Konvencijā par kodoldrošību vai ka tie jau nav ietverti direktīvā vai kādā EK 
tiesību aktā, piemēram, Direktīvā 96/29, kurā nosaka augstāk minētos drošības 
pamatstandartus. 
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PASKAIDROJUMS

Komisijas ierosinātā direktīvas priekšlikuma mērķis ir atsākt kopīgās ES kodoldrošības 
sistēmas pamatstruktūras izveides procesu, kas tika sākts 2003. gadā.

Ir paredzēts izveidot ES kodoldrošības sistēmas pamatstruktūru, kas pamatota uz vairākiem 
darbības mērķiem, proti, dalībvalstu reglamentējošo iestāžu nozīmes palielināšanu, to 
neatkarības nostiprināšanu un augsta līmeņa pārskatāmības ar kodoliekārtu drošību saistītajos 
jautājumos nodrošināšanu. Šajā priekšlikumā ir ietverti būtiskāko pieejamo starptautisko 
instrumentu principi, proti, Konvencijas par kodoldrošību principi un Starptautiskās 
Atomenerģijas aģentūras drošības jomā paveiktā darba principi.

Referents īpaši atzinīgi vērtē šo priekšlikumu, kas nostiprina spēkā esošos Eiropas tiesību 
aktus, lai tiktu uzlabota kodolenerģijas jomā veikto darbību pārredzamība un to pārvaldība.
EP vairākkārt ir norādījis 1, ka ir nepieciešams steidzami izstrādāt stingrus tiesību aktus un 
pieņemt konkrētus pasākumus Kopienas līmenī attiecībā uz kodoldrošību, radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu un kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanu. Tas ir īpaši būtiski, 
ņemot vērā kodolenerģijas, ko ražo 15 no 27 dalībvalstīm un kas nodrošina aptuveni vienu 
trešdaļu no elektroenerģijas pieprasījuma ES, nozīmi. Kodolenerģijas nozīme visticamāk 
pieaugs arī tādēļ, ka salīdzinoši ir palielinājusies kodolenerģijas „popularitāte” — četrās 
dalībvalstīs pašlaik tiek būvēti seši jauni reaktori — un ka tiek pagarināts spēkstaciju 
ekspluatācijas laiks, kā arī tādēļ, ka kodolenerģija ir viens no būtiskākajiem faktoriem 
neatkarīgas ES enerģētikas politikas īstenošanai un ka ir noteikts mērķis samazināt CO2
emisijas, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām.

Šajā sakarā referents vēlas uzsvērt, ka, lai gan dalībvalstis var izvēlēties, vai iekļaut 
kodolenerģiju enerģētikas bilancē, Eiropas Savienībai ir būtiskākā loma šā enerģijas avota 
attīstības veicināšanā, vienlaicīgi nodrošinot ierobežojošu un reglamentējošu noteikumu 
ievērošanu, piemērojot Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu. Pašlaik bez 
iebildumiem ir noteikts, ka attiecībā uz kodoldrošību Komisijai saskaņā ar Eiropas 
Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 31. un 32. pantu ir tiesības pieņemt „vienotus 
drošības pamatstandartus strādājošo un iedzīvotāju veselības aizsardzībai un nodrošināt to 
piemērošanu”, un šīs tiesības ir apstiprinātas Eiropas Kopienu Tiesas spriedumā lietā C-29/99 
Komisija/Padome 2.

Turklāt Komisijas izmantotā pieeja veicina tiesību aktu kopuma izstrādi par saskaņotiem 
kodoldrošības standartiem un no tā izrietošo tiesību aktu izstrādi, kas veido pamatu 
dalībvalstu tiesību aktiem kodoldrošības jomā. Tā ir būtiska arī saistībā ar Eiropas 
Atomenerģijas kopienas sadarbības nolīgumiem kodoldrošības jomā, kodolmateriālu kontroli 
un palīdzības sniegšanu trešām valstīm, lai nodrošinātu visu kodoldrošības jomā veikto 
                                               
1 Eugenijus Maldeikis ziņojums par Eiropas Atomenerģijas kopienas darbības novērtēšanu — „Eiropas 
kodolenerģētikas politikas 50 gadi” (A6-0129/2007, 02.04.2007.); Herbert Reul ziņojums par 
konvencionālajiem enerģijas avotiem un energotehnoloģiju (A6-0348/2007, 24.10.2007.).

2 Lieta C-29/99 Eiropas Komisija pret Eiropas Kopienu Padomi, ECR 2002, I-11221 lpp.
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darbību atbilstību augstākajiem drošības standartiem. Tādējādi šis priekšlikums nostiprina 
starptautisko uzticamību Eiropas Atomenerģijas kopienas darbam kodoldrošības jomā.

REFERENTA PRIEKŠLIKUMI

I. Politikas iespēja
Komisijas izvēlētā politika paredz EK tiesību aktu izstrādi, ar ko tiktu izveidota kopīga 
pamatstruktūra, kura pamatota uz SAEA izstrādātiem spēkā esošiem starptautiskiem tiesību 
aktiem, kas papildināti ar prasībām attiecībā uz jaunajām kodolelektrostacijām nolūkā panākt, 
saglabāt un nepārtraukti uzlabot kodoldrošību Kopienā. Šī pamatstruktūra ietver drošības 
principus, kā arī nosaka dalībvalstīm par pienākumu pieņemt tiesību aktus un reglamentējošus 
pamatnoteikumus, kas nodrošina kodoliekārtu reglamentēšanu un uzraudzību, izmantojot 
galvenokārt tādas iespējas kā valstu drošības prasību izstrāde, kodoliekārtu licencēšanas 
sistēmas izveide, neatkarīgas reglamentējošas iestādes darbība, kodoliekārtu uzraudzības 
nodrošināšana, novērtēšanas un kontroles sistēmas izveide.

i) Referents kopumā šai iespējai piekrīt — tā nodrošina, ka pilnībā tiek ņemts vērā 
subsidiaritātes princips saistībā ar dalībvalstu dalīto kompetenci. Turklāt tā nodrošina 
pietiekami lielu elastību attiecībā uz direktīvas piemērošanu, jo drošības principi (direktīvā 
minētie) tiek noteikti vispārīgi, un dalībvalstis var pieņemt nepieciešamos pasākumus, kā arī 
stingrākus noteikumus.
Šī pieeja atbilst principam, kas paredz dalībvalstu atbildību par kodoliekārtu drošību, kad 
lielāko atbildību uzņemas licences turētājs, ko kontrolē neatkarīga reglamentējoša iestāde.

Šai saistībā referents ierosina veikt nelielus uzlabojumus — mainīt priekšlikuma projekta 
struktūru, tādējādi efektīvāk atspoguļojot normatīvo aktu un atbildības hierarhiju saistībā ar 
dalībvalsts reglamentējošo noteikumu izstrādi, neatkarīgās reglamentējošās iestādes lomu, 
tiesību normu principiem un prasībām un licences turētāja atbildību.

ii) Referents ir pārliecināts par to, ka tajā paša laikā pamatdirektīva patiešām nodrošina 
drošības principu saskaņošanu — priekšlikumā dalībvalstis tiek aicinātas ņemt vērā SAEA 
noteiktos principus un izpildīt SAEA aizgādībā noslēgtajā Konvencijā par kodoldrošību 
noteiktos pienākumus. Šis aicinājums norāda uz to, ka Komisija atzīst, ka starptautiskā līmenī 
jau ir pieņemti nepieciešamie noteikumi un ka tie ir atbilstoši izstrādāti. Šie noteikumi, kuru 
mērķis ir nodrošināt Kopienas tiesību aktu faktisku un vienveidīgu piemērošanu dalībvalstīs, 
veido stabilu pamatu Kopienas tiesību aktiem.
Referents arī uzskata, ka SAEA izstrādātie standarti, metodes un norādījumi ir efektīvs 
labākās starptautiskā līmenī atzītās prakses kopums, ko vairums dalībvalstu ir izmantojušas 
savu noteikumu izstrādei. Mērķis to iestrādei EK tiesību aktos ir garantēt saistību izpildi ES 
līmenī un nodrošināt Komisijai nepieciešamos līdzekļus, lai tā varētu kontrolēt un pieprasīt 
attiecīgo noteikumu piemērošanu, un nodrošināt dalībvalstu tiesību aktu atbilstību direktīvas 
noteikumiem.

II. Drošības noteikumu saskaņošanas procesa uzticamība
i) Referents ir noraizējies par iespēju nodrošināt reglamentējošās iestādes neatkarību.
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Būtiska ierosinātās direktīvas pievienotā vērtība ir reglamentējošās iestādes lomas 
nostiprināšana dalībvalstu tiesību aktos. Referents uzskata, ka ir jānosaka precīzāk tās loma 
un jānodrošina lielāka tās neatkarība. Tādējādi tiktu nodrošināta reglamentējošās iestādes 
leģitimitāte, dodot tai tiesības veikt visus nepieciešamos steidzamos pasākumus, tostarp 
kodoliekārtas darbības apturēšanu (skatīt pārstrādāto 4. pantu).

ii) ES regulējuma juridiskā noteiktība
SAEA noteiktie pamatprincipi, prasības un norādes veido noteikumu kopumu un ieteicamo 
praksi, kam būtu jābūt par pamatu Kopienas tiesību aktiem un dalībvalstu drošības prasībām.
Jo īpaši Komisija uzsver, ka SAEA 2006. gadā publicētie 10 pamatprincipi ir vienots principu 
kopums, uz ko dalībvalstīm ir jāpamato savas drošības prasības. Tā kā šie principi ir tikai 
ieteikumi, un tie nav saistoši, referents uzskata, ka šos principus nevar iestrādāt Kopienas 
tiesību aktos, šajā direktīvā norādot tikai atsauci uz SAEA Drošības standartu sēriju. Tādēļ 
referents iesaka pievienot direktīvai pielikumu, kurā noteikti drošības pamatprincipi. Šīs 
pieejas priekšrocība ir uzlabota regulējuma noteiktība Kopienas līmenī, un tā nodrošinātu 
tiesisko pamatu iepriekš minēto principu piemērošanai, un veicinātu efektīvāku saskaņošanu 
ES līmenī.
Attiecībā uz Konvencijā par kodoldrošību (CNS) noteiktajiem pienākumiem referents atzinīgi 
vērtē to, ka direktīvā ir iekļauta tieša norāde uz saistībām, ko ir uzņēmušās dalībvalstis.
Nav skaidra WENRA un augsta līmeņa grupas loma papildu drošības prasību attiecībā uz 
„jaunajiem reaktoriem” pielīdzināšanā un turpmākā attīstībā. Referentu neuztrauc šo īpašo 
grupu statuss (WENRA ir neformāla kodolregulatoru asociācija), bet gan tas, ka vēl nav 
nosakāmi nākotnē izmantojamo tehnoloģiju drošības līmeņi un standarti. Izstrādājot direktīvu, 
tikai nelielā mērā ir iespējams prognozēt šā procesa rezultātus un noteikt dalībvalstīm par 
pienākumu tos sasniegt. Referents uzskata, ka šis process var radīt juridisku neskaidrību.
Atbilstoši subsidiaritātes principam referents iesaka nodrošināt, lai dalībvalstis nepārtraukti 
paaugstinātu drošības standartus. Tā kā, tos izstrādājot, tiek ņemta vērā labākā prakse un 
pieredze, kā arī tehnoloģijas attīstība un uzlabojumi, saskaņošana veicinās „virzību uz 
pilnību”, jo nepārtraukti tiek paaugstināti drošības standarti un ieviesti uzlabojumi.

III. Pārredzamība
i) Ir nepieciešams nostiprināt spēkā esošo tiesisko regulējumu, lai veicinātu pārredzamību un 
sabiedrības atbalstu.
Referents atbalsta to, ka ir nepieciešams norādīt atsauces uz būtiskām starptautiskām 
konvencijām. Arī šajā jomā ir izstrādāts prasību kopums, piemēram, Orhūsas Konvencija un 
Espo Konvencija, lai nodrošinātu piekļuvi informācijai, sabiedrības līdzdalību un 
pārredzamību dalībvalsts, starptautiskā un pārrobežu līmenī. Nosakot dalībvalstīm par 
pienākumu ievērot šajās konvencijās noteiktās saistības, direktīva nodrošina Komisijai 
līdzekļus, lai garantētu, ka dalībvalstīs efektīvi tiek nodrošināta lēmumu pieņemšanas procesa 
un rezultātu kontroles pārredzamība drošības jomā.
ii) Referents uzskata, ka uzraudzība, ziņojumu sniegšana un pārskatāmība ir būtiski 
pamatdirektīvas elementi.
Referents uzsver nepieciešamību nodrošināt sadarbību ar EP saistībā ar jautājumiem, uz 
kuriem attiecas Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums, un jo īpaši nodrošināt EP 
informētību un iespēju sekot līdzi darbībām kodoldrošības jomā.
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Komisijai ir pienācīgi jāinformē EP par regulāri iesniedzamajiem ziņojumiem par šīs 
direktīvas piemērošanu, kuri sagatavoti saskaņā ar 11. pantu un kuru iesniegšanas biežums ir 
jānosaka atbilstoši Konvencijas par kodoldrošību un tās pārskatīšanas prasībām.
Gan ziņojumi, gan arī salīdzinošie pārskati palīdz identificēt labāko praksi un nepārtraukti 
uzlabot kodoldrošību Kopienā. EP ir jāpiedalās šajā procesā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents ierosina grozīt Komisijas priekšlikumu.
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