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ĪSS PAMATOJUMS

Juridiskais pamats šim priekšlikumam Padomes direktīvai, par kuru ar Parlamentu tikai 
apspriežas, ir EURATOM LĪGUMS. Komisija uzskata, ka Euratom līguma 3. daļa un 2. panta 
b) apakšpunkts un 30. pants nodrošina stabilu juridisko pamatu.   Tomēr atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka tas rada jautājumu par noteiktu standartu piemērošanu saistībā ar 
veselības aprūpi un drošību, apspriešanos ar darbiniekiem un citiem tiesību aktiem atbilstoši 
ES līgumiem, tādēļ atzinuma sagatavotājas pirmais grozījums attiecas uz juridisko pamatu.  
Ar šādu izmaiņu Parlaments tiktu pilnībā iesaistīts koplēmuma procedūrā par šo svarīgo 
jautājumu.

Komisijas atbalsta paskaidrojumā norādīts šādi:

„Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas pamatprincips ir atkritumus glabāt slēgtos 
konteineros un izolēt no cilvēkiem un biosfēras tik ilgi, kamēr tiem ir radioloģiska bīstamība. 
Turklāt ir pieņemts ētisks princips, ka sabiedrībai jāvairās radīt nākamajām paaudzēm 
pārmērīgu slogu, tāpēc pašreizējai paaudzei, kura izmantojusi no kodolenerģijas ražotu 
elektrību vai kodolenerģijas sniegtās priekšrocības medicīnas nozarē, jāuzņemas atbildība par 
visu radīto atkritumu pareizu apsaimniekošanu.

Tā kā „izolēšanas” jautājums ir ļoti svarīgs, atzinuma sagatavotāja ierosina paplašināt 
direktīvas darbības jomu, tajā iekļaujot visus darbiniekus, kuri varētu būt atbildīgi par 
darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un lietoto kodoldegvielu. Nevar pieņemt par 
pašsaprotamu, ka civiliedzīvotājiem nebūs jāiesaistās darbībās ar militāro aprīkojumu vai arī 
tas nenotiks civiliem mērķiem paredzētās iekārtās.  Viņa ierosina arī plašāku radioaktīvo 
atkritumu un lietotās kodoldegvielas definīciju (3. pants), lai tajā iekļautu plašāku darbinieku 
spektru. Vēsturiskie atkritumi arī var radīt īpašas apsaimniekošanas problēmas uzglabāšanas 
apstākļu pasliktināšanās dēļ, un šis aspekts jāņem vērā plānojot drošību, tam piešķirot 
atbilstošu nozīmi.

Ņemot vērā iespējamo katastrofālo ietekmi, kāda var būt cilvēku kļūdām radioaktīvo 
atkritumu un lietotās kodoldegvielas apsaimniekošanā, ir svarīgi noteikt stingrus apmācības, 
darbvietas drošības un neatkarīgu ekspertu inspekcijas standartus. Jāapspriežas ar pašiem 
darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem, un viņi jāiesaista drošības procedūru izveidē un 
piemērošanā. Nepārtraukta apmācība jānodrošina visiem darbiniekiem, kuri strādā objektos, 
kur tiek glabāts kaitīgs materiāls, un tiem, kuri ir iesaistīti šāda materiāla transportēšanā. Tas 
neattiecas vien tikai uz tehniskajiem darbiniekiem, bet gan uz visiem darbiniekiem neatkarīgi 
no viņu darba līguma ilguma vai viņu lomas objektā. Visiem darbiniekiem jāsaprot 
potenciālais risks katrā atkritumu apsaimniekošanas līmenī.  Tā kā uz darbiniekiem, kas strādā 
ar kaitīgākām vielām, attiecas noteikti kaitīgās iedarbības ierobežojumi, svarīgi, lai būtu 
pieejams pietiekams skaits apmācīta personāla, kā arī līdzekļi darbinieku veselības turpmākas
kontroles nodrošināšanai.   Turklāt ir svarīgi, ka stingrus drošības un apmācības kritērijus 
ievēro arī apakšuzņēmējs, kurš ir kompetents veikt apsaimniekošanu, būvdarbus un citus 
nepieciešamos darbus. Atzinuma sagatavotāja iesniegusi priekšlikumu attiecībā uz visiem 
šiem jautājumiem, tostarp par atbildību par jebkādiem ilgtermiņa ar darbu saistītiem 
apstākļiem un tiem nepieciešamajiem līdzekļiem.
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GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un jo īpaši tā
153. pantu,

Or. en

Pamatojums

Direktīvas pašreiz noteiktais mērķis ir koordinēt dalībvalstu sociālo politiku, lai aizsargātu 
iedzīvotāju veselību no lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu kaitīgās iedarbības, 
un tajā nav noteikti drošības pamatstandarti, kā to prasa Euratom līguma juridiskais pamats. 
Tādēļ atbilstošais juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 153. pants 
(Sociālā politika).

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Padomes 1989. gada 12. jūnija 
Direktīva 89/391/EEK paredz pasākumu 
ieviešanu, lai uzlabotu darba ņēmēju 
drošību un veselības aizsardzību darbā.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Radioaktīvie atkritumi, kā arī lietotā 
kodoldegviela, kuru uzskata par 
atkritumiem, izolēti no cilvēkiem un dzīvās 
dabas ilgstoši jāglabā noslēgtās iekārtās. 
To īpašā rakstura (radionuklīdu satura) dēļ 
jāveic pasākumi cilvēku veselības un vides 
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 
kaitīgo iedarbību, tostarp noglabāšana 
piemērotās iekārtās kā to apsaimniekošanas 
pēdējais pasākums. Radioaktīvo atkritumu 
glabāšana, arī ilgtermiņa glabāšana, ir 
pagaidu risinājums, nevis alternatīva 
noglabāšanai.

(27) Radioaktīvajiem atkritumiem, kā arī 
lietotajai kodoldegvielai, kuru uzskata par 
atkritumiem, nepieciešama atbilstoša 
kondicionēšana, glabāšana slēgtos 
konteineros un ilgtermiņa izolēšana no 
cilvēkiem un dzīvās dabas.  To īpašā 
rakstura (radionuklīdu satura) dēļ jāveic 
pasākumi cilvēku veselības un vides 
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 
kaitīgo iedarbību, tostarp noglabāšana 
piemērotās iekārtās kā to apsaimniekošanas 
pēdējais pasākums. Radioaktīvo atkritumu 
glabāšana, arī ilgtermiņa glabāšana, ir 
pagaidu risinājums, nevis alternatīva 
noglabāšanai.

Or. en

Pamatojums
Atkritumu kondicionēšana stabilās formās un to atbilstoša iepakošana ir būtiski svarīgs 
priekšnoteikums to drošai glabāšanai izolēti no biosfēras.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Darbinieki un sabiedrība kopumā ir 
pakļauta nepieņemam un pieaugošam 
riskam, ko rada apstākļi, kādos tiek 
glabāti vēsturiskie atkritumi, piemēram, 
plutoniju saturošas nogulsnes vai 
piesārņots grafīts. Nekondicionēti, viegli 
izkliedējami atkritumi un lietotā 
kodoldegviela neaizsargātās tilpnēs ir 
bīstami radiotoksiski uzkrājumi, kas 
nepārtraukti pakļauti negadījumu riskam, 
kā arī riskam kļūt par teroristu 
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uzbrukuma mērķi.  

Or. en

Pamatojums
Tā kā liela daļa radioaktīvo vielu netiek atbilstoši kondicionētas, tas rada pastāvīgu 
apdraudējumu, tāpēc ir jārīkojas, lai mazinātu riskus cilvēka veselībai un videi.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Zemas un vidējas radioaktivitātes 
līmeņa atkritumus ar īsu pussabrukšanas 
periodu parasti noglabā zem zemes 
virsmas. Pēc 30 gadu ilgiem pētījumiem 
vispārpieņemts, ka, dziļa ģeoloģiskā 
noglabāšana ir visdrošākais un
ilgtspējīgākais augsta radioaktivitātes 
līmeņa atkritumu un lietotās
kodoldegvielas noglabāšanas paņēmiens. 
Tāpēc jāveic pasākumi virzībai uz šādas 
noglabāšanas ieviešanu.

(29) Atbilstoši noglabāšanas koncepcijai,
zemas un vidējas radioaktivitātes līmeņa 
atkritumus ar īsu pussabrukšanas periodu 
noglabā vai nu zem zemes virsmas (būvēs, 
sekli aprokot vai aprokot dažus desmitus 
metru zem zemes virsmas), vai arī izmanto 
modernāku noglabāšanu ģeoloģiskās 
glabātuvēs 70–100 m zem zemes. Pēc 
30 gadu ilgiem pētījumiem 
kodolzinātnieku aprindās tiek vispārēji 
uzskatīts, ka, dziļa ģeoloģiskā noglabāšana 
ir ilgtspējīgākais augsta radioaktivitātes 
līmeņa atkritumu noglabāšanas paņēmiens. 
Ja ierosināto dziļas ģeoloģiskās 
noglabāšanas metodi varēs apstiprināt 
drošības analīzēs, varēs apsvērt šādas 
noglabāšanas ieviešanu.

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Katra dalībvalsts atbild par savas 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu, tajā tomēr 
jāievēro attiecīgie SAEA noteiktie drošības 
pamatprincipi. Visām dalībvalstīm ir 
pienākums pret nākamajām paaudzēm ne 
tikai attiecībā uz esošajiem lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
krājumiem, bet arī radioaktīvajiem 
atkritumiem, kas radīsies pēc esošo 
kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas.

(30) Katra dalībvalsts atbild par savas 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu, tajā tomēr 
jāievēro attiecīgie SAEA noteiktie drošības 
pamatprincipi. Visām dalībvalstīm ir 
pienākums pret nākamajām paaudzēm ne 
tikai attiecībā uz esošajiem lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
krājumiem, bet arī radioaktīvajiem 
atkritumiem, kas radīsies pēc esošo 
kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas. 
Tādēļ dalībvalstīm jāizstrādā politika 
ekspluatācijas pārtraukšanai, ar kuru 
garantē, ka iekārtas tiek demontētas 
iespējami drošākajā veidā un pēc iespējas 
drīz pēc to slēgšanas.

Or. en

Pamatojums
Nav pieļaujamas lielas atšķirības dalībvalstīs attiecībā uz ekspluatācijas pārtraukšanai
paredzēto laiku (no tūlītējas pārtraukšanas līdz 100 gadus vēlāk), ja ņem vērā iepriekšējā 
teikumā minētos noteikumus.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Visā lietotās kodoldegvielas un
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
ķēdē neatkarīgi no darbinieku darbības 
veida vai statusa viņiem jābūt 
aizsargātiem un nodrošinātiem pret risku;
ikvienā lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
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instrumentā jāņem vērā ilgtermiņa 
ietekme uz darbinieku veselību un 
drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
34.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34b) Īstenojot šo direktīvu, īpaša 
uzmanība jāvelta apdraudētajiem 
darbiniekiem; par veselības aprūpes un 
drošības tiesību aktu neievērošanu jāsoda, 
nekavējoties pieņemot bargas sankcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Savienības tiesību akti veselības 
aprūpes un drošības jomā ir attiecināmi 
arī uz lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Lai saglabātu un veicinātu 
kompetenču un prasmju attīstīšanu lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, kas ir drošības 
augsta līmeņa nodrošināšanas būtisks 
priekšnosacījums, visu tajā iesaistīto pušu 
sadarbībā jāmācās no praktiskā darba 
pieredzes, zinātniskajiem pētījumiem, 
tehnoloģiju attīstības un tehniskās 
sadarbības.

(41) Lai saglabātu un veicinātu 
kompetenču un prasmju attīstīšanu lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, kas ir drošības 
augsta līmeņa nodrošināšanas un 
darbinieku aizsardzības būtisks 
priekšnosacījums, visu tajā iesaistīto pušu 
sadarbībā jāmācās preventīvajā apmācībā, 
no praktiskās darba pieredzes, 
zinātniskajiem pētījumiem, tehnoloģiju 
attīstības un tehniskās sadarbības.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ar to panāk, ka dalībvalstis paredz 
piemērotus valsts pasākumus lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas augsta drošības līmeņa 
nodrošināšanai, lai aizsargātu strādājošos 
un iedzīvotājus pret jonizējošā starojuma 
kaitīgo iedarbību.

2. Ar to panāk, ka dalībvalstis paredz 
piemērotus valsts pasākumus lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas augstākā drošības 
līmeņa nodrošināšanai, lai aizsargātu 
strādājošos un iedzīvotājus pret jonizējošā 
starojuma kaitīgo iedarbību.

Or. en

Pamatojums

Vienmēr jāatsaucas uz iespējami augstāko drošības līmeni.
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – (b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) visiem radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas posmiem no to rašanās 
līdz noglabāšanai, ja radioaktīvie atkritumi 
rodas civilajās darbībās, vai to 
apsaimniekošanu veic kā civilas darbības.

(b) visiem radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas posmiem no to rašanās 
līdz noglabāšanai un ieskaitot to.

Or. en

Pamatojums
Trūkst atsauces par to, kura sistēma attiecas uz kodoliekārtām. Jāatzīmē, ka civilpersonas arī 
tiek iesaistītas militāros uzdevumos, piemēram, militāro iekārtu nojaukšanā un atkritumu 
savākšanā. Dažus pakalpojumus līgumos neparedz. Dalībvalstu pilsoņu aizsardzībai ir būtiski 
svarīgi, ka visus radioaktīvos atkritumus apsaimnieko atbilstoši augstākajiem iespējamajiem 
drošības standartiem.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva neattiecas uz ieguves 
rūpniecības atkritumiem, kas var būt 
radioaktīvi, kuri ir Direktīvas 2006/21/EK 
darbības jomā.

2. Šī direktīva attiecas arī uz ieguves 
rūpniecības atkritumiem, kas var būt 
radioaktīvi un kas ir Direktīvas 
2006/21/EK darbības jomā.

Or. en

Pamatojums

Šai direktīvai jāattiecas uz visiem dabiski radioaktīviem materiāliem, kurus kaut kādā ziņā 
apsaimnieko un kuri var būt klasificēti kā radioaktīvie atkritumi. Nav iemesla no šīs direktīvas 
izslēgt, piemēram, radioaktīvos atkritumus, kas iegūti no urāna ieguves un pārstrādes.
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šī direktīva attiecas uz atļautām 
izplūdēm.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīs pastāv vairāki kodolobjekti, galvenokārt pārstrādes iekārtas vai, iespējams, 
tādas iekārtas, kurās piesārņojumu izraisījušas kodolavārijas un "atļautās izplūdes" ir 
radījušas situāciju, kad savākšanas darbos tika iegūti radioaktīvie atkritumi, kas pēc tam 
jāuzrauga un jāapsaimnieko.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. „radioaktīvie atkritumi” ir radioaktīvas 
gāzes, šķidrumi vai cietvielas, kuras 
dalībvalsts vai fiziska vai juridiska 
persona, kuras lēmumu dalībvalsts ir 
atzinusi, neplāno turpmāk lietot, un par 
kuriem kompetenta reglamentācijas iestāde 
saskaņā ar dalībvalsts tiesisko regulējumu 
veic kontroles pasākumus kā par 
radioaktīviem atkritumiem;

6. „radioaktīvie atkritumi” ir lietotās 
kodoldegvielas, radioaktīvas gāzes, 
šķidrumi vai cietvielas, kuras rodas 
pārstrādes procesā un jebkurš cits 
radioaktīvais materiāls gāzes, šķidruma 
vai cietvielas formā, par kuru kompetenta 
reglamentācijas iestāde saskaņā ar 
dalībvalsts tiesisko regulējumu veic 
kontroles pasākumus kā par radioaktīviem 
atkritumiem;

Or. en

Pamatojums
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.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. „lietotā kodoldegviela” ir reaktora 
aktīvajā zonā apstarota un no tās 
neatgriezeniski izņemta kodoldegviela;
lietoto kodoldegvielu var uzskatīt par 
izmantojamu resursu, ko pēc pārstrādes 
var lietot atkārtoti, vai apsaimniekot kā 
radioaktīvos atkritumus, paredzot tās 
noglabāšanu;

10. „lietotā kodoldegviela” ir reaktora 
aktīvajā zonā apstarota un no tās 
neatgriezeniski izņemta kodoldegviela; 
lietoto kodoldegvielu var pārstrādāt 
atkārtoti, taču to uzskata par
radioaktīvajiem atkritumiem, ja 
dalībvalsts vai licences turētājs, kura 
lēmumu akceptējusi dalībvalsts, 
nākamajos divos gados to nav paredzējis 
izmantot tālāk;

Or. en

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) lietotā kodoldegviela un radioaktīvie 
atkritumi tiek droši apsaimniekoti arī 
ilgtermiņā.

(d) lietotā kodoldegviela un radioaktīvie 
atkritumi tiek droši apsaimniekoti vismaz 
150 gadus vai ilgāk, kamēr tie rada 
kaitējumu cilvēkiem un videi.

Or. en

Pamatojums

Būtu jādefinē „ilgtermiņš”. Būs nepieciešami darbinieki iekārtu apsargāšanai un 
aizsardzībai, kā arī zināšanas un ekspertīze, lai apsaimniekotu šos atkritumus arī nākamajos 
150 gados vai pat ilgāk (piemēram, lietotajai MOX kodoldegvielai pirms tās galīgās 
noglabāšanas ir vajadzīgi vismaz papildu 100 gadi, lai tā atdzistu līdz lietotās urāna 
kodoldegvielas uzkaršanas līmenim), problēmu gadījumā iejaucoties.   Jautājums ir par 
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darbinieku un ekspertīzes pieejamību. Tam nepieciešams finansējums, nepārtraukti 
ieguldījumi apmācībā utt.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) cenšas nepakļaut darbiniekus un 
sabiedrību lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu ietekmei;

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas 4. pantā netiek minēti vispārējie principi darbinieku un sabiedrības 
aizsardzībai.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) tiek veikti pasākumi, lai nodrošinātu 
kaitīgajai iedarbībai pakļauto darbinieku 
iespējamo veselības risku;

Or. en

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d.c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) tiek veikti pasākumi attiecībā uz 
visiem darbiniekiem, kuri iesaistīti 
procesā saistībā ar lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu 
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apsaimniekošanu, tostarp netieši 
iesaistītajiem darbiniekiem, piemēram, 
transporta, apsardzes, bruņoto spēku un 
policijas darbiniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d.d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dd) uz lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu 
attiecas solidāra visu iesaistīto pušu 
atbildība;

Or. en

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) izpildes pasākumi, tostarp darbības 
apturēšana un licences grozīšana vai 
atcelšana;

(e) izpildes pasākumi, tostarp darbības 
apturēšana un licences grozīšana vai 
atcelšana, cita starpā attiecībā uz veselības 
aprūpes un drošības tiesību aktu 
pārkāpumiem saistībā ar darbiniekiem; 

Or. en

Pamatojums

Atkritumu apsaimniekošanas iekārtām jānosaka arī sodi, ja tās neatbilst veselības aprūpes un 
drošības standartiem.



PA\854498LV.doc 15/22 PE456.851v01-00

LV

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kompetentajai regulējošajai iestādei 
būs pilnvaras un resursi, lai regulāri 
veiktu kodoldrošības novērtējumus, 
inspekcijas un kontroles, kā arī 
nepieciešamības gadījumā īstenotu 
piespiedu darbības iekārtas ekspluatācijas 
pārtraukšanas laikā. Šajos novērtējumos 
jāiekļauj darbinieku, tostarp 
apakšuzņēmēju veselība un drošība, kā 
arī darbinieku līmenis un apmācība. 

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Kompetentā reglamentējošā iestāde 
novērtējumu rezultātus paziņos 
dalībvalstīm un attiecīgajām 
kompetentajām organizācijām, licences 
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turētājiem, licences turētāja darbinieku 
pārstāvjiem, apakšuzņēmējiem un 
plašākai sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēmā 
licences turētājiem ir paredzēts pienākums 
sistemātiski verificējamā veidā 
kompetentās reglamentācijas iestādes 
uzraudzībā regulāri novērtēt, verificēt un 
pastāvīgi uzlabot, ciktāl tas ir praktiski 
iespējams, savu darbību un iekārtu drošību.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēmā 
licences turētājiem ir paredzēts pienākums 
sistemātiski verificējamā veidā 
kompetentās reglamentācijas iestādes 
uzraudzībā regulāri novērtēt, verificēt un 
pastāvīgi uzlabot, ciktāl tas ir praktiski 
iespējams, savu darbību, tostarp 
darbinieku un apakšuzņēmēju veselības 
aprūpi un drošību, un iekārtu drošību. 
Licences turētājs novērtējumu rezultātus 
paziņo kompetentajai reglamentējošajai 
iestādei un citām attiecīgajām 
kompetentajām organizācijām, licences 
turētāja darbinieku pārstāvjiem, 
apakšuzņēmējiem un plašākai sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minētie novērtējumi 
ietver verifikāciju, ka ir ieviesti pasākumi 
avāriju novēršanai un avāriju seku 
mazināšanai, tostarp fizisku barjeru un 
licences turētāja tādu administratīvu 
aizsardzības procedūru verifikāciju, kuru 

3. Šā panta 2. punktā minētie novērtējumi 
ietver verifikāciju, ka ir ieviesti pasākumi 
avāriju un fizisku uzbrukumu novēršanai 
un avāriju un fizisku uzbrukumu seku 
mazināšanai, tostarp fizisku barjeru un 
licences turētāja tādu administratīvu 
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nepilnību dēļ jonizējošais starojums varētu 
radīt būtisku kaitējumu strādājošajiem un 
iedzīvotājiem.

aizsardzības procedūru verifikāciju, kuru 
nepilnību dēļ jonizējošais starojums varētu 
radīt būtisku kaitējumu strādājošajiem un 
iedzīvotājiem. 

Or. en

Pamatojums

Teroristu uzbrukumi, jo īpaši ja tie ir darbinieku atbalstīti, var smagi ietekmēt darbinieku un 
sabiedrības drošību un veselību.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēmā 
licences turētājiem ir paredzēts pienākums 
izveidot un ieviest pārvaldības sistēmas, 
kurās par prioritāti noteikta drošība un 
kuras regulāri verificē kompetentā 
reglamentācijas iestāde.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēmā 
licences turētājiem ir paredzēts pienākums 
izveidot un ieviest pārvaldības sistēmas, 
kurās par prioritāti noteikta drošība un 
drošums un kuras regulāri verificē 
kompetentā reglamentācijas iestāde un 
darbinieku pārstāvji.

Or. en

Pamatojums

Drošuma trūkums varētu līdzvērtīgi vai pat smagāk ietekmēt darbinieku un sabiedrības 
veselību nekā avārijas. Uz vietas strādājošo personu interesēs ir iesaistīties standartu un 
sistēmu pārbaudēs.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēmā 
licences turētājiem ir paredzēts pienākums 
nodrošināt un uzturēt pietiekamus finanšu 
resursus un cilvēkresursus, lai izpildītu 1.–

5. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēmā 
licences turētājiem ir paredzēts pienākums 
nodrošināt un uzturēt pietiekamus finanšu 
resursus un cilvēkresursus, lai izpildītu 1.–
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4. punktā noteiktos pienākumus lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
drošas apsaimniekošanas jomā.

4. punktā noteiktos pienākumus lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
drošas apsaimniekošanas jomā, tostarp 
ilgtermiņā — uz 150 gadiem un ilgāk.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Drošības analīzē un ar to saistītajā 
drošības novērtējumā ietilpst iekārtas 
atrašanās vietas izvēle, projektēšana, būve, 
ekspluatācija un ekspluatācijas izbeigšana 
vai noglabāšanas iekārtas slēgšana;
drošības analīzē jānorāda šādam 
novērtējumam izmantotie standarti.
Jāatrisina jautājums par drošību ilgtermiņā 
pēc slēgšanas, jo īpaši, kā to iespējami 
pilnīgi nodrošināt, izmantojot pasīvās 
metodes.

2. Drošības analīzē un ar to saistītajā 
drošības novērtējumā ietilpst iekārtas 
atrašanās vietas izvēle, projektēšana, būve, 
ekspluatācija un ekspluatācijas izbeigšana 
vai noglabāšanas iekārtas slēgšana; 
drošības analīzē jānorāda šādam 
novērtējumam izmantotie standarti. 
Jāatrisina jautājums par drošību ilgtermiņā 
pēc slēgšanas, jo īpaši, kā to iespējami 
pilnīgi nodrošināt, izmantojot pasīvās 
metodes. Drošības analīzē un ar to 
saistītajā drošības novērtējumā jāietver 
darbinieku, tostarp apakšuzņēmēju, 
veselības un drošības risku novērtējums, 
nepieciešamo prasmju līmenis un iekārtas 
drošas darbības pastāvīgai 
nodrošināšanai nepieciešamais 
darbinieku skaits, tostarp avāriju 
gadījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Drošības analīze un ar to saistītais 4. Drošības analīze un ar to saistītais 
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drošības novērtējums jāiesniedz 
kompetentajai reglamentācijas iestādei 
apstiprināšanai.

drošības novērtējums jāiesniedz 
kompetentajai reglamentācijas iestādei 
apstiprināšanai. Attiecīgo darbinieku 
pārstāvji tiks informēti un ar viņiem 
apspriedīsies pirms drošības novērtējumu 
iesniegšanas kompetentajai 
reglamentācijas iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Drošības analīzē jāietver ne tikai 
objekts, bet arī ar to saistīti jautājumi, 
piemēram, radioaktīvo atkritumu vai 
lietotās kodoldegvielas nogādāšana uz 
objektu un no tā.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēmā ir 
paredzēti noteikumi par izglītības un 
apmācību pasākumiem, kuri atbilst visu ar 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu saistīto pušu 
vajadzībām, lai tādējādi saglabātu un 
pilnveidotu vajadzīgās zināšanas un 
prasmes.

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēmā ir 
paredzēti noteikumi par izglītības un 
apmācību pasākumiem, kuri atbilst visu ar 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu saistīto pušu 
vajadzībām, lai tādējādi saglabātu un 
pilnveidotu vajadzīgās zināšanas un 
prasmes. Dalībvalstis velta īpašu 
uzmanību netieši iesaistītajām pusēm un 
nodrošina, ka tām tiek piedāvāta jaunākā 
atbilstošā izglītība un apmācība.
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Or. en

Pamatojums

Arī tām personām, kuras tieši nestrādā ar radioaktīvajiem atkritumiem, bet kuras tomēr ir 
pakļautas kaitīgās iedarbības riskam (piemēram, transporta un drošības darbinieki un vides 
eksperti), tiek piedāvāta jaunākā atbilstošā izglītība un apmācība.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēma 
garantē pietiekamu finanšu resursu 
pieejamību gadījumos, kad tie vajadzīgi 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanai, pienācīgi tiek 
ņemta vērā personu atbildība, pie kurām 
rodas radioaktīvie atkritumi.

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēma 
garantē pietiekamu finanšu resursu 
pieejamību gadījumos, kad tie vajadzīgi 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanai, pienācīgi tiek 
ņemta vērā personu atbildība, pie kurām 
rodas radioaktīvie atkritumi, veselības 
aprūpes un drošības jautājumi un 
profesionālās slimības, kuras varētu 
rasties ilgākā laika posmā pēc 
radioaktīvās iedarbības.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina ar lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
drošu apsaimniekošanu saistītu kvalitātes 
nodrošināšanas programmu izstrādāšanu un 
īstenošanu.

Dalībvalstis nodrošina ar lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
drošu apsaimniekošanu saistītu kvalitātes 
nodrošināšanas programmu, tostarp 
izglītības un apmācības programmu,
izstrādāšanu un īstenošanu.

Or. en
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Pamatojums
Izglītība un apmācība ir kvalitātes nodrošināšanas programmu galvenais elements, un šīs 
programmas var pienācīgi ieviest tikai tad, ja darbinieki ir atbilstoši apmācīti. 

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina ar lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu saistītās informācijas 
pieejamību strādājošajiem un 
iedzīvotājiem. Šis pienākums arī paredz to, 
ka kompetentā reglamentācijas iestāde 
savas kompetences jomās informē 
sabiedrību. Informāciju dara sabiedrībai 
pieejamu saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un starptautiskajām saistībām ar 
nosacījumu, ka tādējādi netiek apdraudētas 
citas valsts tiesību aktos vai starptautiskās 
saistībās atzītas intereses, piemēram, inter 
alia, drošība.

1. Dalībvalstis nodrošina ar lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu saistītās informācijas 
pieejamību strādājošajiem un 
iedzīvotājiem. Šis pienākums arī paredz to, 
ka kompetentā reglamentācijas iestāde 
savas kompetences jomās informē 
sabiedrību. Informāciju dara sabiedrībai 
pieejamu saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un starptautiskajām saistībām ar 
nosacījumu, ka tādējādi netiek apdraudētas 
citas valsts tiesību aktos vai starptautiskās 
saistībās atzītas intereses, piemēram, inter 
alia, drošība. Informācija, kas tieši saistīta 
ar darbinieku vai sabiedrības veselību (jo 
īpaši ar radioaktīvu un toksisku vielu 
emisiju un šo emisiju ietekmi), jāpublisko 
neatkarīgi no jebkādiem citiem 
apstākļiem.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi, ka darbinieki un sabiedrība var piekļūt informācijai saistībā ar veselību un 
vidi — šim apsvērumam jābūt spēcīgākam par komerciālajam interesēm.  

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. koncepcijas, plāni un tehniskie 2. koncepcijas, plāni un tehniskie 
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risinājumi no atkritumu rašanās līdz to 
noglabāšanai;

risinājumi no atkritumu rašanās līdz to 
noglabāšanai; Augsta prioritāte jānosaka 
vēsturiskiem radioaktīvajiem atkritumiem 
un lietotai kodoldegvielai, kas atrodas 
pagaidu uzglabāšanas tilpnēs;

Or. en

Pamatojums

Gadu desmitiem tiek pieļauta situācija, ka liels apjoms radioaktīvo atkritumu netiek atbilstoši 
kondicionēti un uzglabāti. Atsevišķu lietotās kodoldegvielas veidu glabāšana uzglabāšanas 
dīķos ir lielā mērā pakļauta fizisku uzbrukumu riskam. Situācija nekavējoties jāuzlabo, jo tas 
ir būtiski, lai izvairītos no nejaušas darbinieku un sabiedrības pakļaušanas riskam.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. programmas izmaksu novērtējums, to 
noteikšanas pamatojums un izmantotās 
hipotēzes; novērtējumā jāiekļauj 
raksturojums par laikposmu;

7. sīki izstrādāti plāni par inspekciju 
skaitu, tajās izmantotajiem resursiem un 
inspektoru apmācību;

Or. en


