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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, dėl kurio buvo konsultuojamasi su Parlamentu, pagrįstas 
Euratomo sutartimi. Komisija mano, kad Euratomo sutarties 3 skyrius, 2 straipsnio b dalis ir 
30 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas. Tačiau pasiūlymo projekto rengėja mano, kad  
tokiu atveju kyla klausimas dėl tam tikrų standartų, susijusių su sveikata ir sauga, 
taikytinumo, darbuotojų konsultavimo ir kitų teisės aktų pagal Sutartis, todėl pranešimo 
rengėja pateikia pirmą pakeitimą dėl teisinio pagrindo. Dėl šio pakeitimo Parlamentas tampa 
pilnateisiu bendrą sprendimą priimančiu dalyviu šiuo svarbiu klausimu.

Komisijos pagrindime teigiama:

„Pagrindinis radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principas – surinkimas ir izoliavimas nuo 
žmonių ir biosferos tol, kol atliekos kelia radiologinį pavojų. Be to, galioja etinis principas, 
kad visuomenė turėtų neužkrauti naštos ateities kartoms, todėl dabartinė karta, kuri naudojasi 
branduoline energija elektros energijos gamybos ar medicininių intervencijų reikmėms, visas 
esamas atliekas turėtų tvarkyti tinkamai.“

Atsižvelgiant į izoliavimo svarbą pranešėja siūlo išplėsti šios direktyvos taikymo sritį, kad ji 
apimtų visus darbuotojus, kurie gali būti atsakingi už radioaktyvių atliekų ir panaudoto 
branduolinio kuro tvarkymą. Negalima daryti prielaidos, kad karinių medžiagų netvarkys 
civiliai ar kad jos nebus tvarkomos civiliniuose įrenginiuose. Ji taip pat siūlo platesnį to, kas 
sudaro radioaktyviąsias atliekas ir panaudotą kurą, apibrėžimą (3 straipsnis), kad būtų įtraukta 
kuo daugiau darbuotojų. Seniau sukauptos atliekos taip pat gali kelti tam tikrų tvarkymo 
problemų dėl blogėjančių saugyklų sąlygų ir į tai reikėtų atsižvelgti planuojant saugą ir imtis 
reikiamų priemonių.

Atsižvelgiant į galimas katastrofiškas žmogiškųjų klaidų tvarkant radioaktyviąsias atliekas ir 
panaudotą kurą pasekmes, būtina nustatyti griežtus mokymo, darbo vietos saugos ir 
nepriklausomų atstovų atliekamų tikrinimų standartus. Būtina konsultuotis su pačiais 
darbuotojais arba jų atstovais, ir jie turėtų dalyvauti kuriant ir taikant saugos procedūras. Visi 
darbuotojai, dirbantys vietose, kuriose laikomos pavojingos atliekos, arba darbuotojai, kurie 
dalyvauja šias medžiagas gabenant, turėtų būti nuolat apmokomi ir turimas mintyje ne tik 
techninis personalas, bet visi darbuotojai, nepaisant jų darbo sutarties trukmės ar jų vaidmens 
atitinkamoje vietoje. Kiekviename atliekų tvarkymo lygyje visi darbuotojai turi suprasti 
galimus pavojus.  Atsižvelgiant į tai, kad darbuotojams, dirbantiems su pavojingesnėmis 
medžiagomis, taikomi tam tikri apribojimai dėl buvimo medžiagos poveikyje laiko, reikia, 
kad būtų pakankamai apmokytų darbuotojų, taip pat reikia, kad būtų priemonių, kuriomis 
stebima tolesnė darbuotojų sveikata. Taip pat svarbu, kad subrangovai laikytųsi griežtų 
saugos ir mokymo kriterijų ir būtų visiškai kompetentingi atlikti priežiūros, statybos ar kitus 
reikalingus darbus. Pranešėja pateikė pasiūlymus, susijusius su visais šiais klausimais, 
įskaitant teisinę atsakomybę dėl ilgalaikių su darbu susijusių sąlygų, turint mintyje 
būtinuosius išteklius.

PAKEITIMAI
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Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 153 straipsnį,

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos tikslas yra koordinuoti nacionalinę socialinę politiką, susijusią su darbuotojų 
sveikatos apsaugos nuo pavojų, kylančių dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų, sritimi, ir pagal šią direktyvą nenustatomi pagrindiniai saugos standartai, kaip 
reikalaujama pagal Euratomo teisinį pagrindą. Taigi tinkamas teisinis pagrindas būtų SESV 
153 straipsnis (socialinė politika).

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 1989 m. birželio 12 d. Tarybos 
direktyva 89/391/EEB numatyta 
priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos 
apsaugai darbe gerinti nustatymas.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Radioaktyviąsias atliekas, įskaitant (27) Radioaktyviąsias atliekas, įskaitant 
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atliekoms priskiriamą panaudotą 
branduolinį kurą, būtina surinkti ir atskirti 
nuo žmonių ir gyvenamosios aplinkos 
ilgam laikotarpiui. Atsižvelgiant į 
radioaktyviųjų atliekų specifinį pobūdį (į 
tai, kad jose yra radionuklidų), būtina imtis 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus priemonių, įskaitant laidojimą 
atitinkamuose įrenginiuose, kaip galutinį 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapą. 
Radioaktyviųjų atliekų saugojimas, 
įskaitant ilgalaikį saugojimą, yra ne 
laidojimo alternatyva, o laikinas 
sprendimas.

atliekoms priskiriamą panaudotą 
branduolinį kurą, būtina tinkamai 
apdoroti, surinkti ir atskirti nuo žmonių ir 
gyvenamosios aplinkos ilgam laikotarpiui. 
Atsižvelgiant į radioaktyviųjų atliekų 
specifinį pobūdį (į tai, kad jose yra 
radionuklidų), būtina imtis žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus priemonių, įskaitant laidojimą 
atitinkamuose įrenginiuose, kaip galutinį 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapą. 
Radioaktyviųjų atliekų saugojimas, 
įskaitant ilgalaikį saugojimą, yra ne 
laidojimo alternatyva, o laikinas 
sprendimas.

Or. en

Pagrindimas
Siekiant tinkamai surinkti atliekas ir atskirti nuo biosferos, būtina sąlyga yra tinkamas šių 
atliekų apdorojimas, paverčiant jas stabiliomis, ir tinkamas supakavimas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Darbuotojai ir plačioji visuomenė 
patiria nepriimtiną ir didėjančią riziką dėl 
sąlygų, kuriomis saugomos kai kurios 
seniau sukauptos radioaktyviosios 
atliekos, pavyzdžiui, plutonio turintis 
dumblas arba užterštas grafitas.  
Neapdorotų, tirpių pavidalų atliekos ir 
panaudotas kuras neapsaugotose 
sankaupose sudaro saugyklas, kurios 
radiotoksiškos ir lengvai pažeidžiamos, 
todėl kelia nuolatinį pavojų, kad įvyks 
avarija, arba kad šios saugyklos taps 
teroristų išpuolio objektu.

Or. en
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Pagrindimas
Kadangi didelis kiekis radioaktyviųjų atliekų nėra tinkamai apdorotos, yra nuolatinis pavojus 
ir būtina imtis veiksmų siekiant sumažinti riziką, kad bus pakenkta žmonių sveikatai arba 
aplinkai.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Paprastai trumpaamžės mažo ir
vidutinio radioaktyvumo atliekos yra 
laidojamos negiliai. Po 30 metų mokslinių 
tyrimų techniniu lygmeniu plačiai 
pripažįstama, kad gilusis geologinis 
laidojimas – saugiausias ir tvariausias 
galutinis didelio radioaktyvumo atliekų ir 
atliekoms priskiriamo panaudoto 
branduolinio kuro tvarkymo etapas. Todėl 
turėtų būti imamasi laidojimui įgyvendinti 
būtinų veiksmų.

(29) Trumpaamžės mažo ir vidutinio 
radioaktyvumo atliekos tvarkomos įvairiai
– jos gali būti laidojamos negiliai
(pastatuose, negiliai esančiuose laidojimo 
įrenginiuose arba užkasamos kelių 
dešimčių metrų gylyje) arba moderniose 
geologinėse saugyklose 70–100 m. po 
žeme. Po 30 metų mokslinių tyrimų 
branduolinių interesų grupės plačiai
pripažįsta, kad gilusis geologinis 
laidojimas – saugiausias ir tvariausias 
galutinis didelio radioaktyvumo atliekų 
tvarkymo etapas. Jei galima užtikrinti, kad 
bus teikiamos saugos ataskaitos apie 
siūlomus giliojo geologinio laidojimo 
metodus, galima būtų svarstyti veiksmus 
siekiant  tokio atliekų tvarkymo 
įgyvendinimo.

Or. en

Pagrindimas

Near surface disposal for short lived low and intermediate level waste can be anything from 
disposal in buildings to disposal several tens of metres below the surface.
No concept for final disposal of high-level nuclear waste has been licensed so far and 
therefore no safety case has been approved. 
Spent fuel must be defined as waste, unless it is clear that it will be reprocessed in the near 
term. Otherwise, there is a risk that Member States keep their spent fuel out of the EU legal 
framework simply by unilaterally declaring an intention to do something with the spent fuel in 
the future. This has implications for regulations regarding worker safety and appropriate 
training.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Nors kiekviena valstybė narė 
atsakinga už savo panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
politiką, įgyvendinant tą politiką turėtų būti 
laikomasi atitinkamų Tatenos nustatytų 
pagrindinių saugos principų. Kiekviena 
valstybė narė privalo įsipareigoti vengti 
ateities kartoms nepagrįstai užkrauti naštą, 
susijusią su esamu panaudotu branduoliniu 
kuru ir radioaktyviosiomis atliekomis, taip 
pat tuo panaudotu branduoliniu kuru ir 
radioaktyviosiomis atliekomis, kurie bus 
paimti iš esamų branduolinių įrenginių, 
kurių eksploatavimas baigiamas.

(30) Nors kiekviena valstybė narė 
atsakinga už savo panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
politiką, įgyvendinant tą politiką turėtų būti 
laikomasi atitinkamų Tatenos nustatytų 
pagrindinių saugos principų. Kiekviena 
valstybė narė privalo įsipareigoti vengti 
ateities kartoms nepagrįstai užkrauti naštą, 
susijusią su esamu panaudotu branduoliniu 
kuru ir radioaktyviosiomis atliekomis, taip 
pat tuo panaudotu branduoliniu kuru ir 
radioaktyviosiomis atliekomis, kurie bus 
paimti iš esamų branduolinių įrenginių, 
kurių eksploatavimas baigiamas. Todėl 
valstybės narės turėtų nustatyti 
eksploatavimo nutraukimo politiką, pagal 
kurią būtų užtikrinama, jog uždarius 
įrenginius jie būtų kuo saugiau ir kuo 
greičiau išardomi.

Or. en

Pagrindimas
Šiuo metu valstybėse narėse elgiamasi labai įvairiai – įrenginiai gali būti nedelsiant 
sustabdomi arba eksploatacijos nutraukimas atidedamas 100 metų, ir tai nepriimtina pagal 
etinius įsipareigojimus, kaip apibrėžta ankstesniame sakinyje.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) Darbuotojai, dirbantys visoje 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
grandinėje, turėtų būti apsaugoti ir 
apdrausti nepaisant jų veiklos ar statuso; 
bet kurios panaudoto branduolinio kuro ir 
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radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
priemonės atveju būtina atsižvelgti į 
ilgalaikį poveikį darbuotojų sveikatai ir 
saugai.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34b) Įgyvendinant šią direktyvą 
ypatingas dėmesį būtina skirti 
darbuotojams, kuriems kyla pavojų; už 
sveikatos ir saugos klausimus 
reglamentuojančių įstatymų nesilaikymą 
būtina nedelsiant taikyti labai griežtas 
sankcijas.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) Sąjungos teisės aktai, 
reglamentuojantys sveikatą ir saugą 
darbe, taikomi ir panaudoto branduolinio 
kuro bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
atveju.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srities 
kompetencijos ir įgūdžių išsaugojimas ir 
didinimas – viena iš svarbiausių aukšto 
lygio saugos užtikrinimo priemonių, kuri 
turėtų būti įgyvendinama derinant darbo 
patirtimi grindžiamą mokymąsi, 
mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, 
taip pat techninį visų susijusių šalių 
bendradarbiavimą.

(41) Panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srities 
kompetencijos ir įgūdžių išsaugojimas ir 
didinimas – viena iš svarbiausių aukšto 
lygio saugos užtikrinimo ir darbuotojų 
apsaugos priemonių, kuri turėtų būti 
įgyvendinama derinant su išankstiniu 
mokymu, darbo patirtimi grindžiamą 
mokymąsi, mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, taip pat techninį visų 
susijusių šalių bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva užtikrinama, kad valstybės 
narės numatytų reikiamas nacionalines 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo aukšto 
lygio saugos užtikrinimo priemones, kad 
darbuotojai ir plačioji visuomenė būtų 
apsaugoti nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės keliamo pavojaus.

2. Direktyva užtikrinama, kad valstybės 
narės numatytų reikiamas nacionalines 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
aukščiausio lygio saugos užtikrinimo 
priemones, kad darbuotojai ir plačioji 
visuomenė būtų apsaugoti nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus.

Or. en

Pagrindimas

Visada būtina nurodyti aukščiausią galimą saugos lygį.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visiems radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
etapams nuo susidarymo iki laidojimo, kai 
radioaktyviųjų atliekų susidaro ar kai jos 
tvarkomos vykdant civilinę veiklą.

b) visiems radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
etapams nuo susidarymo iki laidojimo, 
įskaitant laidojimą;

Or. en

Pagrindimas
Nėra nurodyta, kuris teisinis pagrindas taikomas branduoliniams įrenginiams. Būtina 
nurodyti, kad civiliai taip pat dirba kariuomenei ir gali ardyti karinius įrenginius bei tvarkyti 
atliekas. Kai kurioms paslaugoms teikti pagal sutartis samdomi išorės asmenys. Siekiant 
apsaugoti valstybių narių gyventojus būtina, kad radioaktyviosios atliekos būtų tvarkomos 
laikantis aukščiausių saugos standartų.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kasybos pramonės atliekoms, kurios gali 
būti radioaktyvios ir kurios patenka į 
Direktyvos 2006/21/EB taikymo sritį, ši 
direktyva netaikoma.

2. Kasybos pramonės atliekoms, kurios gali 
būti radioaktyvios ir kurios patenka į 
Direktyvos 2006/21/EB taikymo sritį, taip 
pat taikoma ši direktyva.

Or. en

Pagrindimas

Visų gamtinių radioaktyviųjų medžiagų, kurios kažkaip tvarkomos ir kurias tinkama 
klasifikuoti kaip radioaktyviąsias atliekas, atvejais taip pat turi būti taikoma ši direktyva. 
Nėra priežasčių netaikyti šios direktyvos, pavyzdžiui, urano kasybos ir apdirbimo būdu 
gautoms radioaktyviosioms medžiagoms.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ši direktyva netaikoma leistinam 
medžiagų išmetimui.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Yra daug  branduolinių įrenginių buvimo vietų valstybėse narėse, daugiausia  perdirbimo 
įrenginių ir įrenginių, kurie užteršti branduolinių avarijų metu, kur dėl leistino medžiagų 
išmetimo susidarė situacija, kai dėl valymo operacijų pasigamino radioaktyviosios atliekos, 
kurias toliau būtina prižiūrėti ir tvarkyti.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. radioaktyviosios atliekos – dujų, skysčio 
arba kieto pavidalo radioaktyviosios 
medžiagos, kurių valstybė narė (arba 
fizinis ar juridinis asmuo, kurio 
sprendimą valstybė narė pripažįsta) 
nenumato toliau naudoti ir kurias kaip 
radioaktyviąsias atliekas reguliavimo 
institucija kontroliuoja pagal valstybės 
narės teisinę ir reguliavimo sistemą;

6. radioaktyviosios atliekos – tai 
panaudotas branduolinis kuras, dujų, 
skysčio arba kieto pavidalo 
radioaktyviosios medžiagos, susidariusios 
perdirbant arba iš kitų dujų, skysčio arba 
kieto pavidalo radioaktyviųjų medžiagų,
kurias kaip radioaktyviąsias atliekas 
reguliavimo institucija kontroliuoja pagal 
valstybės narės teisinę ir reguliavimo 
sistemą;

Or. en

Pagrindimas
During normal operations at nuclear installations, large quantities of low and intermediate 
level wastes in liquid or solid form require a disposal route, and the highly radioactive spent 
fuel rods have to be isolated from the biosphere many thousands of years: they have to be 
treated as nuclear waste. 
Some have chosen the reprocessing route which makes nuclear waste management more 
complex because it creates a number of different waste streams, both solid and liquid, some of 
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which are discharged into the environment. Reprocessing separates weapons-usable 
plutonium, which will present a security risk far into the future.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. panaudotas branduolinis kuras –
branduolinis kuras, apšvitintas reaktoriaus 
aktyviojoje zonoje ir visam laikui iš jos 
pašalintas; panaudotas branduolinis kuras 
gali būti laikomas naudotinu ištekliu, 
kuris gali būti perdirbtas arba laidojamas, 
jeigu jis priskiriamas radioaktyviosioms 
atliekoms;

10. panaudotas branduolinis kuras –
branduolinis kuras, apšvitintas reaktoriaus 
aktyviojoje zonoje ir visam laikui iš jos 
pašalintas; panaudotas branduolinis kuras 
gali būti perdirbtas, tačiau laikomas 
radioaktyviosiomis atliekomis, jei valstybė 
narė arba licencijos turėtojas, kurio 
sprendimą pripažįsta valstybė narė, 
nenumato jo toliau naudoti ateinančius 
dvejus metus;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) panaudotas branduolinis kuras ir 
radioaktyviosios atliekos būtų tvarkomi 
saugiai, įskaitant ir ilgąjį laikotarpį.

d) panaudotas branduolinis kuras ir 
radioaktyviosios atliekos būtų tvarkomi 
saugiai mažiausiai 150 metų arba net 
ilgiau, t. y. kol jie yra pavojingi žmonėms 
ir aplinkai;

Or. en

Pagrindimas

It seems appropriate to define what long-term is. Workers might be needed to guard/ protect 
the facility, the knowledge and expertise will be required to manage this waste also in the next 
150 years or even longer (e.g. spent MOX fuel has to cool off at least an additional 100 years 
to reach spent uranium fuel heat levels prior to final disposal); possibly to intervene when 
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there are problems. It is an issue of having the availability of staff and expertise. This 
requires funding, continued investment in training etc.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) vengiama panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyvių atliekų poveikio 
darbuotojams ir visuomenei;

Or. en

Pagrindimas

4 straipsnyje neįvardytas bendras apsaugos principas, taikomas darbuotojams ir visuomenei.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) imtasi priemonių apdrausti 
darbuotojus, kuriuos veikė radioaktyvios 
medžiagos, dėl būsimos rizikos sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) imtasi priemonių apdrausti visus 
darbuotojus, dalyvaujančius procesuose, 
susijusiuose su panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, 
įskaitant netiesiogiai susijusius 
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darbuotojus, pavyzdžiui transporto 
darbuotojus, apsaugos darbuotojus, 
armiją ir policiją;

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dd) taikoma bendra ir keleto subjektų 
atsakomybė siekiant apsaugoti visus 
dalyvius, kurie dalyvavo tvarkant 
panaudotą branduolinį kurą ir 
radioaktyviąsias atliekas.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) priverstinio vykdymo priemonės, 
įskaitant veiklos sustabdymą ir licencijos 
pakeitimą ar panaikinimą;

e) priverstinio vykdymo priemonės,
įskaitant veiklos sustabdymą ir licencijos 
pakeitimą ar panaikinimą, be kitų dalykų 
apimančios sveikatos ir saugos įstatymų 
pažeidimus atitinkamų darbuotojų 
atžvilgiu;

Or. en

Pagrindimas

Atliekų tvarkymo įrenginių savininkams taip pat turėtų būti skirta bauda, jei jie nesilaiko 
sveikatos ir saugos standartų.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kompetentinga reguliavimo institucija 
turi atitinkamus įgaliojimus ir išteklių, 
kad galėtų reguliariai atlikti branduolinės 
saugos vertinimus, tyrimus ir kontrolę ir, 
esant reikalui, imtis prievartos veiksmų 
dėl įrenginių net kai vyksta jų 
eksploatavimo nutraukimo procesas. Šių 
vertinimų dalis yra darbuotojų sveikata ir 
sauga, įskaitant subrangovo darbuotojus. 

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga reguliavimo institucijai 
būtų suteikti įgaliojimai sustabdyti bet 
kokio branduolinio įrenginio 
eksploatavimą, jeigu neužtikrinama 
sauga.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Kompetentinga reguliavimo institucija 
teikia ataskaitas valstybėms narėms ir 
atitinkamoms kompetentingoms 



PE456.851v01-00 16/23 PA\854498LT.doc

LT

organizacijoms, licencijų turėtojams, 
licencijos turėtojo darbuotojų atstovams, 
subrangovams ir plačiajai visuomenei 
apie savo atliktų vertinimų rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
nacionalinę sistemą būtų reikalaujama, kad 
kompetentingos reguliavimo institucijos 
prižiūrimi licencijos turėtojai sistemingai, 
skaidriai ir reguliariai vertintų, tikrintų ir 
kiek įmanoma nuolat gerintų savo veiklos 
ir įrenginių saugą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
nacionalinę sistemą būtų reikalaujama, kad 
kompetentingos reguliavimo institucijos 
prižiūrimi licencijos turėtojai sistemingai, 
skaidriai ir reguliariai vertintų, tikrintų ir 
kiek įmanoma nuolat gerintų savo veiklos 
ir įrenginių saugą, įskaitant darbuotojų ir 
subrangovų sveikatą ir saugą. Licencijos 
turėtojas teikia ataskaitas kompetentingai 
reguliavimo institucijai ir atitinkamoms 
kompetentingoms organizacijoms, 
licencijos turėtojo darbuotojų atstovams, 
subrangovams ir plačiajai visuomenei 
apie savo atliktų vertinimų rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atliekant 2 dalyje nurodytus vertinimus 
patikrinama, ar įdiegtos avarijų prevencijos 
ir jų padarinių mažinimo priemonės, 
įskaitant licencijos turėtojo administracinių 
apsaugos procedūrų ir fizinių barjerų, 
kuriuos pažeidus darbuotojus ir plačiosios 

3. Atliekant 2 dalyje nurodytus vertinimus 
patikrinama, ar įdiegtos avarijų ir fizinių 
išpuolių prevencijos ir jų padarinių 
mažinimo priemonės, įskaitant licencijos 
turėtojo administracinių apsaugos 
procedūrų ir fizinių barjerų, kuriuos 
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visuomenės narius labai paveiktų 
jonizuojančioji spinduliuotė, patikrinimus.

pažeidus darbuotojus ir plačiosios 
visuomenės narius labai paveiktų 
jonizuojančioji spinduliuotė, patikrinimus. 

Or. en

Pagrindimas

Teroristų išpuoliai, ypač jei išpuolį organizuoti padeda kas nors viduje, gali turėti itin baisių 
pasekmių darbuotojų ir visuomenės sveikatai ir saugai.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
nacionalinę sistemą būtų reikalaujama, kad 
licencijos turėtojai sukurtų ir įgyvendintų 
valdymo sistemas, pagal kurias būtų 
deramai teikiama pirmenybė saugai ir 
kurias reguliariai tikrintų kompetentinga 
reguliavimo institucija.

4. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
nacionalinę sistemą būtų reikalaujama, kad 
licencijos turėtojai sukurtų ir įgyvendintų 
valdymo sistemas, pagal kurias būtų 
deramai teikiama pirmenybė saugai ir 
saugumui ir kurias reguliariai tikrintų 
kompetentinga reguliavimo institucija ir 
darbuotojų atstovai.

Or. en

Pagrindimas

Dingus saugumui galima susilaukti tokių pačių pasekmių darbuotojų ir visuomenės sveikatai 
kaip ir avarijų atvejais, arba dar baisesnių. Taigi, siekiant šioje srityje dirbančių asmenų 
interesų, jie turėtų dalyvauti tikrinant standartus ir sistemas.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
įdiegtą nacionalinę sistemą būtų 
reikalaujama, kad licencijos turėtojai 
numatytų ir skirtų pakankamai finansinių ir 

5. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
įdiegtą nacionalinę sistemą būtų 
reikalaujama, kad licencijos turėtojai 
numatytų ir skirtų pakankamai finansinių ir 
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žmogiškųjų išteklių, kad būtų įvykdyti 1–
4 dalyse nustatyti jų įsipareigojimai 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 
srityje.

žmogiškųjų išteklių, kad būtų įvykdyti 1–4 
dalyse nustatyti jų įsipareigojimai 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 
srityje, įskaitant ilgalaikius 
įsipareigojimus, t. y. 150 metų ir 
ilgesniam laikui.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Saugos vertinimo ataskaita ir saugos 
vertinimas apima įrenginio vietos, 
projekto, statybos, eksploatavimo ir 
eksploatavimo nutraukimo (arba laidojimo 
įrenginio uždarymo) aspektus; saugos 
vertinimo ataskaitoje nurodomi šiam 
vertinimui taikomi standartai.
Atsižvelgiama į ilgalaikės saugos po 
uždarymo klausimą, ypač į tai, kaip ji 
užtikrinama visapusiškai išnaudojant 
pasyvias priemones.

2. Saugos vertinimo ataskaita ir saugos 
vertinimas apima įrenginio vietos, 
projekto, statybos, eksploatavimo ir 
eksploatavimo nutraukimo (arba laidojimo 
įrenginio uždarymo) aspektus; saugos 
vertinimo ataskaitoje nurodomi šiam 
vertinimui taikomi standartai. 
Atsižvelgiama į ilgalaikės saugos po 
uždarymo klausimą, ypač į tai, kaip ji 
užtikrinama visapusiškai išnaudojant 
pasyvias priemones. Saugos ataskaitoje ir 
atitinkamame saugos vertinime pateikiami 
sveikatos ir saugos pavojų darbuotojams, 
įskaitant subrangovų darbuotojus, 
vertinimai, reikalaujamų įgūdžių lygiai ir 
personalas, kurio reikia, kad įrenginys 
visą laiką dirbtų saugiai, įskaitant atvejus, 
kai kyla avarija.

Or. en
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Saugos vertinimo ataskaita ir saugos
vertinimas pateikiami kompetentingai 
reguliavimo institucijai tvirtinti.

4. Saugos vertinimo ataskaita ir saugos 
vertinimas pateikiami kompetentingai 
reguliavimo institucijai tvirtinti. Susijusių 
darbuotojų atstovai informuojami ir su 
jais konsultuojamasi prieš pateikiant 
saugos vertinimus kompetentingai 
reguliavimo institucijai.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Saugos ataskaitoje pateikiami 
duomenys ne tik apie įrenginio buvimo 
vietą, bet ir kitais susijusiais klausimais, 
pavyzdžiui, apie radioaktyviųjų atliekų ar 
naudoto branduolinio kuro pristatymą į 
įrenginio buvimo vietą arba išgabenimą iš 
jos.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėse sistemose būtų numatytos 
švietimo ir mokymo priemonės, taikomos 
atsižvelgiant į visų už panaudoto 

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėse sistemose būtų numatytos 
švietimo ir mokymo priemonės, taikomos 
atsižvelgiant į visų už panaudoto 
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branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymą atsakingų šalių poreikius, kad 
būtų užtikrinama ir toliau plėtojama 
reikiama patirtis ir įgūdžiai.

branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymą atsakingų šalių poreikius, kad 
būtų užtikrinama ir toliau plėtojama 
reikiama patirtis ir įgūdžiai; valstybės 
narės skiria ypatingą dėmesį šalims, 
kurios dalyvauja netiesiogiai, ir užtikrina, 
kad šioms šalims būtų pasiūlytas 
atitinkamas modernus švietimas ir 
mokymas.

Or. en

Pagrindimas

Asmenims, kurie tiesiogiai nedirba su branduolinėmis atliekomis, tačiau kurie rizikuoja būti 
šių medžiagų poveikyje (pvz., transporto darbuotojai, apsaugos darbuotojai, aplinkos 
ekspertai), turėtų būti pasiūlytas tinkamas švietimas ir mokymas.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai atsižvelgdamos į radioaktyviųjų 
atliekų gamintojų atsakomybę, valstybės 
narės užtikrina, kad taikant nacionalinę 
sistemą prireikus būtų skiriama panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymui reikalingų finansinių išteklių.

Tinkamai atsižvelgdamos į radioaktyviųjų 
atliekų gamintojų atsakomybę, sveikatos ir 
saugos klausimus ir profesines ligas, 
kurios gali pasireikšti praėjus ilgesniam 
laikui po radiacijos poveikio, valstybės 
narės užtikrina, kad taikant nacionalinę 
sistemą prireikus būtų skiriama panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymui reikalingų finansinių išteklių.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
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sukurtos ir įgyvendinamos tinkamos 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 
kokybės užtikrinimo programos.

sukurtos ir įgyvendinamos tinkamos 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 
kokybės užtikrinimo programos, įskaitant 
švietimą ir mokymą.

Or. en

Pagrindimas
Švietimas ir mokymas yra svarbiausi kokybės užtikrinimo programų, kurios gali būti tinkamai 
įgyvendintos tik jei darbuotojai tinkamai apmokyti, elementai.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 
būtų prieinama darbuotojams ir plačiajai 
visuomenei. Vykdant šį įpareigojimą taip 
pat užtikrinama, kad informaciją 
visuomenei pagal savo kompetenciją teiktų 
kompetentinga reguliavimo institucija.
Informacija visuomenei teikiama 
vadovaujantis nacionalinės teisės aktais ir 
tarptautiniais įsipareigojimais, su sąlyga, 
kad toks informacijos teikimas nekenkia 
kitiems interesams (inter alia, saugumui), 
pripažintiems pagal nacionalinės teisės 
aktus ar tarptautinius įsipareigojimus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 
būtų prieinama darbuotojams ir plačiajai 
visuomenei. Vykdant šį įpareigojimą taip 
pat užtikrinama, kad informaciją 
visuomenei pagal savo kompetenciją teiktų 
kompetentinga reguliavimo institucija. 
Informacija visuomenei teikiama 
vadovaujantis nacionalinės teisės aktais ir 
tarptautiniais įsipareigojimais, su sąlyga, 
kad toks informacijos teikimas nekenkia 
kitiems interesams (inter alia, saugumui), 
pripažintiems pagal nacionalinės teisės 
aktus ar tarptautinius įsipareigojimus. 
Informacija, kuri tiesiogiai svarbi 
darbuotojų ir visuomenės sveikatai ir 
saugai (ypač apie radioaktyviuosius ir 
toksiškus išmetalus ir išmetimą) turi būti 
skelbiama viešai nepaisant aplinkybių.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu, kad darbuotojai ir visuomenė galėtų gauti informaciją apie sveikatą ir aplinką. 
Šis motyvas turėtų būti svarbesnis už komercinius interesus.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. koncepcijos, planai ir techniniai 
sprendimai, taikomi nuo susidarymo iki 
laidojimo;

2. koncepcijos, planai ir techniniai 
sprendimai, taikomi nuo susidarymo iki 
laidojimo; visų pirma prioritetas turėtų 
būti teikiamas anksčiau sukauptoms 
radioaktyviosioms atliekoms ir 
panaudotam branduoliniam kurui, 
saugomiems laikinosiose saugyklose;

Or. en

Pagrindimas

Dešimtmečius kenčiama tai, kad didelis kiekis radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto 
branduolinio kuro tinkamai neapdorota ir saugoma netinkamose saugyklose. Kai kuris 
saugyklose saugomas panaudotas branduolinis kuras itin neapsaugotas nuo fizinių išpuolių. 
Būtina nedelsiant ištaisyti šią padėtį siekiant apsaugoti nuo neišvengiamo apšvitinimo rizikos 
personalą ir visuomenę.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. programos sąnaudų vertinimas ir šio 
vertinimo pagrindas bei prielaidos; 
nurodant, kaip sąnaudos keičiasi einant 
laikui.

7. išsamūs tikrinimų skaičiaus, tikrinimų 
išteklių ir tikrinimo įstaigų mokymų 
planai;

Or. en
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