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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siūlomoje direktyvoje pateikiama ES panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo teisinė sistema. Tai persvarstytas Komisijos pasiūlymas dėl Tarybos (Euratomo) 
direktyvos dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo1.

Radioaktyviųjų atliekų turi visos valstybės narės. Taigi siekiant užtikrinti ilgalaikę saugą, 
laidojimas, kaip galutinis esamų ir būsimų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapas, yra 
būtinas, kad ir kokios branduolinės energijos gamybos ar kitos reikmės ateityje būtų 
tenkinamos naudojant branduolines technologijas.

Europos Sąjungoje kasmet pagaminama apie 40 000 m³ radioaktyviųjų atliekų, iš kurių apie 
80 proc. yra trumpaamžės mažo radioaktyvumo atliekos, apie 5 proc. – ilgaamžės mažo 
radioaktyvumo atliekos ir mažiau negu 10 proc. – didelio radioaktyvumo atliekos, kurioms 
priskiriamos ir perdirbant susidariusios sustiklėjusios atliekos, ir atliekoms priskiriamas 
panaudotas branduolinis kuras.

Komisijos pasiūlymo santrauka

Atsižvelgiant į atliekų savybes būtina imtis tam tikrų priemonių, kad žmonės ir aplinka būtų 
apsaugoti nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo pavojaus. Pagrindinis radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo principas – surinkimas ir izoliavimas nuo žmonių ir biosferos tol, kol 
atliekos kelia radiologinį pavojų. Ilgainiui tik laidojimas, kuriam būdingos pasyviosios saugos 
savybės, leidžia apsisaugoti nuo visų galimų pavojų. Kartu viso pasaulio mokslininkai ir 
specialistai sutaria, kad saugiausias ir tvariausias didelio radioaktyvumo atliekų tvarkymo 
būdas – geologinis laidojimas giliai po žeme.

Nepaisant to, šiandien nė vienoje valstybėje narėje nėra galutinio laidojimo įrenginių, skirtų 
ilgaamžėms didelio radioaktyvumo atliekoms, kurios susidarė naudojant branduolinę energiją, 
laidoti. Per daugiau negu penkiasdešimt branduolinės pramonės gyvavimo metų nebuvo 
įrengta nė viena galutinio laidojimo vieta ir šiandien radioaktyviosios atliekos laikinai 
saugomos laikinuose saugojimo įrenginiuose.

Galutinė atsakomybė už panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 
tenka valstybėms narėms. Be to, galioja etinis principas, kad visuomenė neturėtų užkrauti 
pernelyg didelės naštos ateities kartoms, todėl dabartinė karta, kuri naudojasi branduoline 
energija elektros energijos gamybos ar medicininių intervencijų reikmėms, visas esamas 
atliekas turėtų tvarkyti tinkamai.

                                               
1

Pradinis 2003 m. Komisijos pasiūlymas (COM (2003) 32 galutinis) ir atnaujintoji 2004 m. versija (COM (2004) 526 galutinis).
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Nepaisant šių aplinkybių, dauguma šalių vis dar nėra priėmusios pagrindinių sprendimų dėl 
panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo. Saugiam radioaktyviųjų 
atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymui visuose etapuose nuo susidarymo iki 
laidojimo užtikrinti būtina nacionalinė sistema, kuri leistų garantuoti politinius 
įsipareigojimus ir pagal kurią būtų aiškiai paskirstyta atsakomybė; taip pat būtina užtikrinti, 
kad prireikus būtų skiriama pakankamai mokslinių, techninių ir finansinių išteklių.
Atsižvelgiant į tai, kad šis klausimas labai svarbus, taip pat būtina užtikrinti, kad visuomenei 
būtų teikiama informacija ir kad visuomenė dalyvautų priimant sprendimus.

Todėl bendrasis šio pasiūlymo tikslas – sukurti ES panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo teisinę sistemą, kuri būtų glaudžiai susieta su saugiu 
branduolinės energijos naudojimu elektros energijai gaminti ir jonizuojančiosios spinduliuotės 
naudojimu medicinos, pramonės, žemės ūkio, mokslinių tyrimų ir švietimo srityse.

Nuomonės referento nuomonė

Nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, nes jį įgyvendinant 
valstybėms narėms būtų sudaromos sąlygos priimti būtinus politinius sprendimus siekiant 
parengti ir įgyvendinti nacionalines programas, ypač susijusias su didelio radioaktyvumo 
atliekų bei panaudoto branduolinio kuro atsakingu ir saugiu tvarkymu.

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kad būtų užtikrinta, jog siūloma direktyva būtų 
suderinama su Europos teisės aktais. Taip pat reikėtų atsižvelgti į šiandien taikomą pramonės 
praktiką ir tarptautinių ekspertų bendrą poziciją.

Siekiant branduolinės energijos tvaraus naudojimo pasiūlyme dėl direktyvos neturėtų būti 
panaikinta galimybė ateityje naudoti radioaktyviąją medžiagą ilguoju laikotarpiu, taip pat 
neturėtų būti sudarytos sąlygos iš naujo klasifikuoti pakartotinai naudojamą medžiagą kaip 
radioaktyviąsias atliekas.

Techniniai ekspertai plačiu tarptautiniu mastu pritaria tam, kad tinkamiausias ilgalaikio 
pavojingiausių kietų ir sukietintų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo metodas – geologinis 
laidojimas. Tačiau prireiks daugelio metų moksliniams tyrimams atlikti siekiant sukurti ir 
pradėti naudoti tokias saugyklas. Todėl reikia toliau vykdyti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą ir remti juos finansiškai.

Reikia atskirai ištirti kiekvieną skirtingų šalių sudarytą susitarimą dėl radioaktyviųjų atliekų 
eksporto ir jų neuždrausti. Iš tiesų, būta konkrečių atvejų, kai valstybės narės į ES 
nepriklausančią šalį perdirbimui siuntė panaudotą branduolinį kurą, taigi susidarę atliekų 
likučiai yra šalyje gavėjoje; atitinkamai, valstybėms narėms, atliekančioms perdirbimo veiklą, 
turėtų būti sudaryta galimybė išsiųsti atliekų likučius į šalis, kuriose susidarė panaudotas 
branduolinis kuras.

Šiame pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos projekte nereikėtų svarstyti saugos vertinimo 
ataskaitų, išskyrus tuos atvejus, kai jos susiję su radioaktyviųjų atliekų laidojimo įrenginiais.

Nuomonės referentas įsitikinęs, kad, nepaisant atskirų valstybių narių politikos, 
radioaktyviųjų atliekų laidojimo klausimas yra aktualus, reikšmingas ir turi būti išspręstas.
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Diskusija dėl pasiūlytos direktyvos turėtų būti techninio pobūdžio ir neturėtų virsti politinių 
kovų dėl branduolinės energijos ateities lauku.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) 1998 m. birželio 25 d. Orhuso 
konvencijoje dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais suteikiamos 
teisės visuomenei ir nustatomos 
konvencijos šalių bei valdžios institucijų 
pareigos, susijusios su teise gauti 
informaciją, visuomenės dalyvavimu ir 
teise kreiptis į teismą aplinkosaugos 
klausimais, įskaitant panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo klausimą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Be to, veikiant branduoliniams 
reaktoriams susidaro panaudoto 
branduolinio kuro. Kiekviena valstybė narė 
gali apibrėžti savo branduolinio kuro ciklo 
politiką, panaudotą branduolinį kurą 
vertindama kaip vertingą išteklių, kurį 
galima perdirbti, arba nuspręsti jį šalinti 
kaip atliekas. Kad ir kuris variantas būtų 
pasirinktas, turėtų būti apsvarstyta 
galimybė laidoti perdirbant atskirtas 
didelio radioaktyvumo atliekas arba 
atliekoms priskiriamą panaudotą 

(25) Be to, veikiant branduoliniams 
reaktoriams, taip pat nutraukiant jų 
eksploatavimą susidaro panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų. Kiekviena valstybė narė gali 
apibrėžti savo branduolinio kuro ciklo 
politiką, panaudotą branduolinį kurą 
vertindama kaip vertingą išteklių, kurį 
galima perdirbti, arba nuspręsti jį šalinti 
kaip atliekas. Kad ir kuris variantas būtų 
pasirinktas, turėtų būti apsvarstyta 
galimybė atiduoti galutiniam saugojimui 
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branduolinį kurą. arba laidoti perdirbant atskirtas didelio 
radioaktyvumo atliekas arba atliekoms 
priskiriamą panaudotą branduolinį kurą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Panaudoto branduolinio kuro 
saugojimas saugyklose – dar vienas 
galimas aplinką veikiančio radioaktyvumo 
šaltinis, ypač jeigu aušinimo baseinai 
nebeuždengiami, kaip neseniai paaiškėjo 
Fukušimos atveju.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Per avariją Fukušimos atominėje 
elektrinėje paaiškėjo radioaktyviųjų 
atliekų laidojimo pavojus ir panašios 
avarijos galėtų įvykti veikiančiuose arba 
statomuose branduoliniuose įrenginiuose 
tuose Sąjungos regionuose arba tose 
kaimyninėse šalyse, kurioms būdinga 
didelė seisminė ir cunamio rizika , pvz., 
Akkuyu, Turkijoje. Sąjunga turėtų imtis 
visų tinkamų priemonių siekdama užkirsti 
kelią radioaktyviųjų atliekų laidojimui 
tokiose vietovėse.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis
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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) Paprastai trumpaamžės mažo ir 
vidutinio radioaktyvumo atliekos yra 
laidojamos negiliai. Po 30 metų mokslinių 
tyrimų techniniu lygmeniu plačiai 
pripažįstama, kad gilusis geologinis 
laidojimas galėtų būti saugiausias ir 
tvariausias galutinis didelio radioaktyvumo 
atliekų ir atliekoms priskiriamo panaudoto 
branduolinio kuro tvarkymo etapas. Jeigu 
bus išspręsti likę saugos klausimai, būtų 
galima imtis įgyvendinimo veiksmų.

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.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Siekdama užtikrinti atsakingą 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, kiekviena 
valstybė narė turėtų sukurti nacionalines 
sistemas, kurias taikant būtų užtikrinti 
politiniai įsipareigojimai ir apibrėžtas 
laipsniško sprendimų priėmimo procesas, 
kurį įgyvendinant būtų priimami reikiami 
teisės aktai, nustatomas reguliavimas ir 
organizavimas ir aiškiai paskirstoma 
atsakomybė.

(31) Siekdama užtikrinti atsakingą 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, kiekviena 
valstybė narė turėtų sukurti nacionalines 
sistemas, kurias taikant būtų užtikrinti 
politiniai įsipareigojimai ir apibrėžtas 
laipsniško sprendimų priėmimo laikantis 
Orhuso konvencijos procesas, kurį 
įgyvendinant būtų priimami reikiami teisės 
aktai, nustatomas reguliavimas ir 
organizavimas ir aiškiai paskirstoma 
atsakomybė.

Pagrindimas
Kaip 1998 m. birželio 25 d. vykusios Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais šalis Europos Sąjunga prisiėmė įsipareigojimą laikytis šios tarptautinės 
konvencijos principų ir juos įtraukė į 2003 m. gegužės 26 d. Direktyvą 2003/35/EB, 
numatančią visuomenės dalyvavimą sudarant tam tikrus aplinkosaugos planus ir programas.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Siekiant užtikrinti, kad politiniai 
sprendimai būtų perkelti į aiškias 
nuostatas, susijusias su visais panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo etapais nuo susidarymo ir 
laidojimo, turėtų būti sudaryta nacionalinė 
programa. Ji turėtų apimti visas veiklos, 
susijusios su radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymu, pradiniu apdorojimu, 
apdorojimu, galutiniu apdorojimu, 
saugojimu ir laidojimu, rūšis. Nacionalinė 
programa gali būti pamatinis dokumentas 
arba dokumentų rinkinys.

(33) Siekiant užtikrinti, kad politiniai 
sprendimai būtų perkelti į aiškias 
nuostatas, susijusias su visais panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo etapais nuo susidarymo ir 
laidojimo, turėtų būti sudaryta nacionalinė 
programa. Ji turėtų apimti visas veiklos, 
susijusios su radioaktyviųjų atliekų ir 
panaudoto branduolinio kuro tvarkymu, 
pradiniu apdorojimu, apdorojimu, galutiniu 
apdorojimu, saugojimu ir laidojimu, rūšis 
ir turėtų atitikti Orhuso konvencijoje 
nustatytus principus. Nacionalinė 
programa gali būti pamatinis dokumentas 
arba dokumentų rinkinys.
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Pagrindimas
Kaip 1998 m. birželio 25 d. vykusios Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais šalis Europos Sąjunga prisiėmė įsipareigojimą laikytis šios tarptautinės 
konvencijos principų ir juos įtraukė į 2003 m. gegužės 26 d. Direktyvą 2003/35/EB, 
numatančią visuomenės dalyvavimą sudarant tam tikrus aplinkosaugos planus ir programas.

Pakeitimas 9

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. 
Taikant bet kurią panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
priemonę būtina atsižvelgti į ilgalaikį 
poveikį darbuotojų sveikatai ir saugai.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34b) Įgyvendinant šią direktyvą ypatingą 
dėmesį reikėtų skirti darbuotojams, 
kuriems kyla pavojus. Už sveikatos ir 
saugos klausimus reglamentuojančių 
teisės aktų nesilaikymą reikėtų nedelsiant 
taikyti labai griežtas sankcijas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Skaidrumas yra svarbus panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo aspektas. Jis turėtų būti 
užtikrintas reikalaujant tinkamai 
informuoti visuomenę ir visoms 
suinteresuotosioms šalims suteikti 
galimybę dalyvauti sprendimų priėmimo 
procesuose.

(35) Tvarkant panaudotą branduolinį 
kurą ir radioaktyviąsias atliekas reikėtų 
laikytis Orhuso konvencijos. Tai reiškia, 
kad visuomenei ir visoms susijusioms
suinteresuotosioms šalims užtikrinama 
prieiga prie visos informacijos apie 
laidojimą, su sąlyga, kad visuomenė ir 
visos susijusios suinteresuotosios šalys 
turi dalyvauti jau pradiniame sprendimų 
priėmimo procesų etape. Tuo atveju, kai 
prieiga prie informacijos nesuteikiama dėl 
sprendimų, susijusių su visuomenės 
dalyvavimo reikalavimu, ir apskritai, kai 
pažeidžiama aplinkosaugos teisė, 
kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo 
turi teisę pareikšti prieštaravimą ir iškelti 
bylą.

Pagrindimas
Kaip 1998 m. birželio 25 d. vykusios Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais šalis Europos Sąjunga prisiėmė įsipareigojimą laikytis šios tarptautinės 
konvencijos principų ir juos įtraukė į 2003 m. gegužės 26 d. Direktyvą 2003/35/EB, 
numatančią visuomenės dalyvavimą sudarant tam tikrus aplinkosaugos planus ir programas.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kai kurios valstybės narės mano, kad 
gali būti naudinga bendrai naudoti 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, 
jei toks naudojimas pagrįstas tų valstybių 
narių susitarimu.

(37) Kai kurios valstybės narės mano, kad 
gali būti naudinga ir ekonomiškai 
veiksminga bendrai naudoti panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įrenginius, įskaitant laidojimo 
įrenginius, jei toks naudojimas pagrįstas tų 
valstybių narių susitarimu.

Pakeitimas 13
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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 sveikatos ir aplinkos apsaugos,
saugos ir skaidrumo užtikrinimo 
priemonių, kuri turėtų būti įgyvendinama 
derinant darbo patirtimi grindžiamą 
mokymąsi, mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą, taip pat techninį visų 
susijusių šalių bendradarbiavimą.

Pakeitimas 14

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.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visiems panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymo etapams, kai panaudoto 
branduolinio kuro susidaro eksploatuojant 
civilinius branduolinius reaktorius ar kai jis 

(a) visiems panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymo etapams, įskaitant transportą, 
kai panaudoto branduolinio kuro susidaro 
eksploatuojant civilinius branduolinius 
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tvarkomas vykdant civilinę veiklą; reaktorius ar kai jis tvarkomas vykdant 
civilinę veiklą;

Pakeitimas 16

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 
galutinio saugojimo ar laidojimo, 
įskaitant transportavimą;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – visa 
veikla, susijusi su radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymu, pradiniu apdorojimu, 
apdorojimu, galutiniu apdorojimu, 
saugojimu ir laidojimu, išskyrus išvežimą;

(7) radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – visa 
veikla, susijusi su radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymu, pradiniu apdorojimu, 
apdorojimu, galutiniu apdorojimu, 
saugojimu ar laidojimu, įskaitant šios 
veiklos stebėjimą ir tolesnius priežiūros 
darbus laikino arba galutinio 
radioaktyviųjų atliekų saugojimo 
įrenginyje, įskaitant išvežimą;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymas – visa veikla, susijusi su 
panaudoto branduolinio kuro tvarkymu, 
saugojimu, perdirbimu ar laidojimu, 

(11) panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymas – visa veikla, susijusi su 
panaudoto branduolinio kuro, taip pat ir 
saugomo laikinose saugyklose, tvarkymu, 
saugojimu, perdirbimu ar laidojimu, 
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išskyrus išvežimą; įskaitant išvežimą;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) saugojimas – radioaktyviųjų atliekų 
arba panaudoto branduolinio kuro 
saugojimas patvirtintame įrenginyje, 
ketinant juos iš ten paimti.

(13) saugojimas – radioaktyviųjų atliekų 
arba panaudoto branduolinio kuro 
saugojimas patvirtintame įrenginyje, turint 
realią galimybę ilgainiui juos iš ten paimti.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) būtų vykdoma kuo mažiau 
radioaktyviųjų atliekų generavimo veiklos 
ir susidarytų kuo mažiau radioaktyviųjų 
atliekų, tuo tikslu imantis tinkamų 
projektinių priemonių, taip pat 
eksploatavimo ir eksploatavimo 
nutraukimo veiksmų, įskaitant įprastų 
medžiagų perdirbimą ir pakartotinį 
naudojimą;

(a) būtų vykdoma kuo mažiau 
radioaktyviųjų atliekų generavimo veiklos 
ir susidarytų kuo mažiau radioaktyviųjų 
atliekų, tuo tikslu naudojant alternatyvius 
šaltinius, jei yra ekonominiu, socialiniu ir 
aplinkos apsaugos požiūriais tvarių 
alternatyvų, imantis tinkamų projektinių 
priemonių, taip pat imantis eksploatavimo 
ir eksploatavimo nutraukimo veiksmų, 
įskaitant įprastų medžiagų perdirbimą ir 
pakartotinį naudojimą;

Pakeitimas 21

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 tol, kol jie yra pavojingi žmonėms 
ir aplinkai.
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Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) vengiama panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų poveikio 
darbuotojams, visuomenei ir aplinkai;

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) imamasi priemonių apdrausti 
darbuotojų ir visuomenės sveikatą nuo 
būsimos rizikos ir nuo aplinkos poveikio, 
kurį sukelia radioaktyviosios medžiagos;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Radioaktyviosios atliekos laidojamos 
toje valstybėje narėje, kurioje jų susidarė, 
nebent tarp valstybių narių sudaromi 
susitarimai naudotis vienoje iš jų esančiais 
laidojimo įrenginiais.

(3) Radioaktyviosios atliekos laidojamos 
toje valstybėje narėje, kurioje jų susidarė, 
nebent tarp valstybių narių savanoriškai 
sudaromi susitarimai naudotis vienoje iš jų
esančiais saugojimo ar laidojimo 
įrenginiais.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Ši direktyva neturi įtakos valstybės 
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narės arba valstybėje narėje esančios 
įmonės, į kurias:
(a) apdorojimo tikslais turi būti vežamos 
radioaktyviosios atliekos arba
(b) vežamos kitos medžiagos siekiant 
išskirti radioaktyviąsias atliekas,
teisei po apdorojimo grąžinti 
radioaktyviąsias atliekas į jų kilmės šalį. 
Ši direktyva taip pat neturi įtakos 
valstybių narių arba konkrečioje 
valstybėje narėje esančių įmonių, į kurias 
perdirbimo tikslais turi būti vežamas 
panaudotas kuras, teisei grąžinti į jo 
kilmės šalį perdirbimo metu gautas 
radioaktyviąsias atliekas.

Pagrindimas
Reikia atskirai ištirti kiekvieną skirtingų šalių sudarytą susitarimą dėl radioaktyviųjų atliekų 
eksporto ir jų neuždrausti. Ši direktyva neturi lemti teisinio neaiškumo dėl galutinių atliekų 
produktų, susidarančių perdirbus panaudotą kurą, grąžinimo į šalį, kurioje branduolinis 
kuras buvo naudojamas. Ji turi būti visiškai suderinta su Tarybos direktyva 
2006/117/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo 
priežiūros ir kontrolės.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Radioaktyviosios atliekos 
nelaidojamos zonose, pasižyminčiose 
didele seismine ir cunamio rizika.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) priemonės, kuriomis užtikrinama, kad 
kompetentinga reguliavimo institucija, 
taikydama skaidrią procedūrą, kuri 
periodiškai tikslinama ir kurioje visais 
etapais dalyvauja licencijos turėtojas, 
numato panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymui, taip pat 
patalpinimui reikalingas lėšas.

Pagrindimas
Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad lėšos, reikalingos panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymui, taip pat patalpinimo darbų vykdymui, būtų numatomos
taikant veiksmingą ir skaidrią procedūrą ir atsižvelgiant į licencijos turėtojo nuomonę.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinė sistema būtų tinkamai 
prižiūrima ir tobulinama, atsižvelgiant į 
darbo patirtį, į 8 straipsnyje nurodytų 
saugos vertinimo ataskaitų įžvalgas, 
technologijos raidą ir mokslinių tyrimų 
rezultatus.

(2) Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinė sistema būtų tinkamai 
prižiūrima ir tobulinama, atsižvelgiant į 
darbo patirtį, į 8 straipsnyje nurodytų 
saugos vertinimo ataskaitų įžvalgas, 
geriausią turimą technologiją (GTT) ir 
mokslinių tyrimų rezultatus.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Rengiant nacionalines programas 
atliekamas socialinis, ekonominis ir 
aplinkos poveikio vertinimas ir 
užtikrinama, kad nėra urano nuotėkio 
rizikos.

Pakeitimas 31

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 
priverstinio vykdymo priemonių dėl 
įrenginių, net tuomet, kai vyksta jų 
eksploatavimo baigimo procesas. Šie 
vertinimai apima darbuotojų, įskaitant 
subrangovo darbuotojus, sveikatą ir 
saugą, taip pat darbuotojų skaičių ir 
mokymą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingai reguliavimo institucijai 
būtų suteikti įgaliojimai sustabdyti bet 
kokio branduolinio įrenginio 
eksploatavimą tais atvejais, kai 
neužtikrinama sauga.

Pakeitimas 33
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) Kompetentinga reguliavimo 
institucija teikia ataskaitas valstybėms 
narėms ir atitinkamoms kompetentingoms 
organizacijoms, licencijų turėtojams, 
licencijos turėtojo darbuotojų atstovams, 
subrangovams ir plačiajai visuomenei 
apie savo atliktų vertinimų rezultatus.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Valstybės narės nustato, kada 
licencijos turėtojas perduoda atsakomybę 
dėl panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tai 
institucijai, kuriai pagal nacionalinius 
teisės aktus pavesta juos tvarkyti.

Pagrindimas
Šiuo pakeitimu siekiama tiksliai nurodyti, kada licencijos turėtojas perduoda atsakomybę dėl 
panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tai institucijai, kuriai 
pavestas ilgalaikis atliekų tvarkymas. Tai daroma todėl, kad radioaktyviosios medžiagos gali 
būti perkeliamos dar nebaigus eksploatuoti branduolinio įrenginio. Tokiu atveju licencijos 
turėtojas neturėtų būti atsakingas už medžiagas, kurios jau nelaikomos jo įrenginyje.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybės narės užtikrina, kad pagal (2) Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
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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.

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 
turėtojai teikia ataskaitas kompetentingai 
reguliavimo institucijai ir kitoms 
atitinkamoms kompetentingoms 
organizacijoms, licencijos turėtojų 
darbuotojų atstovams, subrangovams ir 
plačiajai visuomenei apie savo atliktų 
vertinimų rezultatus.

Pakeitimas 36

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 
visuomenės narius labai paveiktų 
jonizuojančioji spinduliuotė, patikrinimus.

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

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Valstybės narės užtikrina, kad 
licencijų turėtojai kuo anksčiau 
informuotų tarptautines regionines ir 
vietos valdžios institucijas apie savo 
planus statyti radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įrenginį, jei šis įrenginys yra 
tokiu atstumu nuo šalies sienos, kad jis 
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gali daryti tarptautinį poveikį vykdant 
statybos ir eksploatavimo darbus, taip pat 
nutraukus įrenginio eksploataciją arba 
avarijos ar incidento atveju.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Ženklinimas ir dokumentacija

Valstybės narės užtikrina, kad licencijos 
turėtojai ženklintų panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų konteinerius ir jų laidojimą 
dokumentuotų nuo erozijos apsaugotu 
būdu. Dokumentuose nurodoma 
medžiagos cheminė sudėtis, toksiškumas, 
radioaktyvumas, taip pat nurodoma, ar ji 
kietos, skystos, ar dujų būsenos.

Pagrindimas
Taip siekiama informuoti ateities kartas, ar konteineriuose yra vertingos žaliavos, ir (arba) 
pavojingos medžiagos.

Pakeitimas 39

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. 

(2) Saugos vertinimo ataskaita ir saugos 
vertinimas apima įrenginio vietos, 
projekto, statybos, eksploatavimo ir 
įrenginio eksploatavimo nutraukimo arba 
panaudoto kuro saugyklų eksploatavimo, 
galutinio saugojimo įrenginio arba 
laidojimo įrenginio eksploatavimo ir
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Atsižvelgiama į ilgalaikės saugos po 
uždarymo klausimą, ypač į tai, kaip ji 
užtikrinama visapusiškai išnaudojant 
pasyvias priemones.

uždarymo aspektus; saugos vertinimo 
ataskaitoje nurodomi šiam vertinimui 
taikomi standartai. Atsižvelgiama į 
ilgalaikės saugos ir saugos po uždarymo 
klausimą, ypač į tai, kaip ji užtikrinama 
visapusiškai išnaudojant pasyvias 
priemones. Saugos vertinimo ataskaitoje ir 
saugos vertinime pateikiamas sveikatos ir 
saugos pavojaus darbuotojams, įskaitant 
subrangovų darbuotojus, vertinimas, 
reikalaujamų įgūdžių lygiai ir darbuotojų, 
reikalingų, kad įrenginys visą laiką dirbtų 
saugiai, skaičius, kad galima būtų imtis 
veiksmų įvykus avarijai.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Įrenginio saugos vertinimo ataskaitoje 
aprašomi visi saugos aspektai, susiję su 
įrenginio vieta, projektu ar vadybos 
kontrolės priemonėmis ir reguliavimo 
institucijų atliekamais patikrinimais. 
Saugos vertinimo ataskaita ir saugos 
vertinimu patvirtinamas užtikrintos 
apsaugos lygis ir kompetentingai 
reguliavimo institucijai ir kitoms 
suinteresuotosioms šalims užtikrinama, kad 
saugos reikalavimų bus laikomasi.

(3) Įrenginio saugos vertinimo ataskaitoje 
aprašomi visi saugos aspektai, susiję su 
įrenginio vieta, projektu, įrenginio ar jo 
dalių eksploatavimo nutraukimu ar 
vadybos kontrolės priemonėmis ir 
reguliavimo institucijų atliekamais 
patikrinimais. Saugos vertinimo ataskaita ir 
saugos vertinimu patvirtinamas užtikrintos 
apsaugos lygis ir kompetentingai 
reguliavimo institucijai ir kitoms 
suinteresuotosioms šalims užtikrinama, kad 
saugos reikalavimų bus laikomasi.

Pakeitimas 41

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 neatsiliekant 
nuo pažangos technikos ir mokslo srityse.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėse sistemose būtų numatytos 
programos, kurias vykdant būtų remiami 
moksliniai tyrimai susidarančių 
radioaktyviųjų atliekų mažinimo ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
klausimais.

Pakeitimas 43

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 
pagal principą „moka teršėjas“.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Kokybė turi būti užtikrinama ne tik saugos, bet ir visais kitais su panaudotu branduoliniu 
kuru ir radioaktyviosiomis atliekomis susijusiais aspektais.

Pakeitimas 45

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 
darbuotojai ir plačioji visuomenė turėtų 
prieigą prie informacijos apie panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymą ir apie įrenginio, skirto 
radioaktyviosioms atliekoms ir 
branduoliniam kurui laidoti, statybą. 
Vykdant šį įpareigojimą taip pat 
užtikrinama, kad kompetentinga 
reguliavimo institucija reguliariai, 
tinkamai ir veiksmingai visiems 
juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie 
to paprašo, teiktų naujausią informaciją, 
susijusią su radioaktyviųjų atliekų ir 
panaudoto branduolinio kuro laidojimu. 
Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
kompetentingos reguliavimo institucijos 
konsultuotų juridinius ir fizinius asmenis 
dėl prieigos prie informacijos. Informacija 
visuomenei teikiama vadovaujantis 
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nacionalinės teisės aktais ir tarptautiniais 
įsipareigojimais, ypač Orhuso konvencija.
Informacija, kuri tiesiogiai svarbi 
darbuotojų ir visuomenės sveikatai ir 
saugai (ypač apie radioaktyviuosius ir 
toksiškus išmetalus ir išmetalų poveikį) 
skelbiama viešai nepaisant aplinkybių.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Visi visuomenės dalyvavimo 
procedūrų etapai turi būti vykdomi per 
protingą laikotarpį, kad būtų skiriama 
pakankamai laiko visuomenei informuoti 
ir ją paruošti veiksmingai dalyvauti 
sprendimų priėmimo procese.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) Kiekviena valstybė narė užtikrina, 
kad sprendimų priėmimo procese būtų 
tinkamai atsižvelgiama į visuomenės 
dalyvavimo rezultatus.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Valstybės narės kiek įmanoma 
anksčiau informuoja tarptautines 
regionines ir vietos valdžios institucijas 
apie savo nacionalines programas, jei jų 
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įgyvendinimas galėtų turėti tarptautinį 
poveikį.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Nacionalinėse programose valstybės 
narės aiškiai nurodo turimus finansavimo 
šaltinius, kurie būtų naudojami 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymui.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Priimdama sprendimą dėl Euratomo 
finansinės ar techninės paramos panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įrenginiams ar veiklai arba 
formuluodama savo požiūrį į investicinius 
projektus pagal Euratomo sutarties 43 
straipsnį, Komisija atsižvelgia į valstybių 
narių paaiškinimus ir nacionalinių atliekų 
tvarkymo programų įgyvendinimo 
pažangą.

(4) Priimdama sprendimą dėl Euratomo 
finansinės ar techninės paramos panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įrenginiams ar veiklai arba 
formuluodama savo požiūrį į investicinius 
projektus pagal Euratomo sutarties 43 
straipsnį, Komisija atsižvelgia į valstybių 
narių pranešimus ir nacionalinių atliekų 
tvarkymo programų įgyvendinimo 
pažangą. 
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