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ĪSS PAMATOJUMS

Ierosinātajā direktīvā noteikts ES tiesiskais regulējums attiecībā uz lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Tajā pārskatīts Komisijas priekšlikums Padomes 
(Euratom) direktīvai par lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu1.

Radioaktīvie atkritumi ir visām dalībvalstīm.
Tādēļ, lai arī kāda būtu kodolenerģijas turpmākā izmantošana gan kodoliekārtās, gan ar tām 
nesaistītās nozarēs, ir jāveic gan esošo, gan nākamo radioaktīvo atkritumu noglabāšana kā to 
apsaimniekošanas cikla pēdējais posms, lai nodrošinātu drošību ilgtermiņā.

Kopumā Eiropas Savienībā katru gadu tiek saražoti 40 000 m³ radioaktīvo atkritumu, no 
kuriem apmēram 80 % ir zema radioaktivitātes līmeņa atkritumi ar īsu pussabrukšanas 
periodu, apmēram 5 % ir radioaktīvie atkritumi ar ilgu pussabrukšanas periodu un mazāk par 
10 % — augsta radioaktivitātes līmeņa atkritumi, kuru sastāvā ir gan pārstikloti atkritumi, kas 
radušies pārstrādes procesā, gan par atkritumiem uzskatītā lietotā kodoldegviela.

Komisijas priekšlikuma kopsavilkums

Atkarībā no atkritumu īpašībām ir jāveic īpaši pasākumi, lai aizsargātu cilvēkus un vidi pret 
jonizējošā starojuma kaitīgo iedarbību. Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
pamatprincips ir atkritumu izolēšana no cilvēkiem un biosfēras tik ilgi, kamēr tie ir 
radioloģiski bīstami. Ilgtermiņā aizsardzību pret iespējamiem apdraudējumiem var nodrošināt 
tikai atkritumu noglabāšana, kurai raksturīgas pasīvās drošības īpašības. Attiecībā uz augsta 
radioaktivitātes līmeņa atkritumiem (HLV) visā pasaulē ir atzīts, ka no zinātniskā un 
tehnoloģiskā viedokļa drošākā un ilgtspējīgākā metode ir dziļa ģeoloģiskā noglabāšana.

Tomēr pašlaik nevienā dalībvalstī nav iekārtu kodolenerģijas izmantošanas rezultātā uzkrāto 
augsta radioaktivitātes līmeņa atkritumu ar ilgu pussabrukšanas periodu galīgai noglabāšanai.
Kodolenerģijas nozares vairāk nekā piecdesmit gadu pastāvēšanas laikā nav izveidots neviens 
galīgās noglabāšanas poligons, un pašreizējie radioaktīvie atkritumi tiek uz laiku noglabāti 
pagaidu glabātavās.

Par lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu galvenokārt atbild 
dalībvalstis. 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.

                                               
1

Sākotnējais Komisijas 2003. gada priekšlikums (COM(2003) 32 galīgā redakcija) un pārskatītā 2004. gada redakcija (COM(2004) 526 
galīgā redakcija).
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Neņemot vērā šos apsvērumus, lielākajai daļai valstu vēl tikai jāpieņem svarīgi lēmumi 
attiecībā uz lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Lai droši 
apsaimniekotu lietoto kodoldegvielu un radioaktīvos atkritumus visos posmos, sākot no brīža, 
kad tie rodas, un beidzot ar to noglabāšanu, dalībvalstīm jāizveido valsts sistēma, kurā 
noteikta politiskā apņemšanās, skaidra pienākumu sadale un garantija, ka vajadzības gadījumā 
ir pieejami pietiekami zinātniskie, tehniskie un finanšu resursi. Tā kā šis ir ļoti jutīgs 
jautājums, jānodrošina arī publiski pieejama informācija un sabiedrības līdzdalība lēmumu 
pieņemšanas procesā.

Tādēļ šā priekšlikuma galvenais mērķis ir izveidot ES tiesisko regulējumu lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai, kurš kļūtu par neatņemamu 
sastāvdaļu drošai kodolenerģijas izmantošanai elektrības ražošanā un jonizējošā starojuma 
izmantošanai medicīnā, rūpniecībā, lauksaimniecībā, pētniecībā un izglītībā.

Referenta nostāja

Referents atzinīgi vērtē priekšlikuma projektu Padomes direktīvai, jo tā palīdzēs visām 
dalībvalstīm pieņemt vajadzīgos politiskos lēmumus, lai ieviestu un īstenotu savas valsts 
programmas, it īpaši attiecībā uz augsta radioaktivitātes līmeņa atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas atbildīgu un drošu apsaimniekošanu.

Īpaša uzmanība jāpievērš, lai nodrošinātu ierosinātās direktīvas atbilstību pastāvošajiem 
Eiropas tiesību aktiem. Jāņem vērā pašreizējā rūpniecības prakse un vienprātība starptautisko 
ekspertu nostājā.

Direktīvas priekšlikumā, kura mērķis ir kodolenerģijas ilgtspējīga izmantošana, nedrīkst 
izslēgt iespēju turpmāk ilgtermiņā izmantot radioaktīvos materiālus un nevajadzētu pieļaut, ka 
atkārtoti izmantojami materiāli tiek pārklasificēti par radioaktīviem atkritumiem.

Starptautiskajā līmenī tehnisko ekspertu starpā valda plaša vienprātība, ka ģeoloģiskā 
noglabāšana ir piemērotākā metode visbīstamāko cieto un cietināto radioaktīvo atkritumu 
ilgtermiņa apsaimniekošanai. Tomēr, lai izstrādātu un ierīkotu šādas glabātuves, būs 
vajadzīga gadiem ilga izpēte. Šajā ziņā jāuztur un finansiāli jāatbalsta pētniecības un 
tehnoloģiju attīstība.

Starp valstīm noslēgtie nolīgumi par radioaktīvo atkritumu eksportu jāizskata katrā gadījumā 
atsevišķi, un tos nedrīkst aizliegt. Pastāv daži īpaši gadījumi, kuros dalībvalstis sūta/ir 
nosūtījušas lietoto kodoldegvielu pārstrādāšanai uz valstīm, kuras nav ES dalībvalstis, un daļa 
saražoto atliekvielu atkritumu tiek atstāta saņēmējvalstīs, tādējādi dalībvalstīm, kas veic 
pārstrādes darbības, jāļauj sūtīt atliekvielu atkritumus uz valstīm, kurās lietotā degviela 
sākotnēji radusies.

Šajā priekšlikuma projektā Padomes direktīvai nevajadzētu risināt drošības jautājumus, ja 
vien tie neattiecas tikai uz radioaktīvo atkritumu noglabāšanas iekārtām.

Referents ir pārliecināts, ka neatkarīgi no īpašām dalībvalstu politikas jomām radioaktīvo 
atkritumu noglabāšana ir svarīgs jautājums, kas pastāv un gaida risinājumu. Diskusijai par 
ierosināto direktīvu jābūt tehniskai, un tā nedrīkst kļūt par politisku cīņas lauku attiecībā uz 
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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) 1998. gada 25. jūnija Orhūsas 
Konvencija par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā 
un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā 
ar vides jautājumiem nodrošina 
sabiedrības tiesības, kā arī nosaka Pusēm 
un valsts iestādēm saistības attiecībā uz 
pieeju informācijai un sabiedrības dalību 
lēmumu pieņemšanā, un iespēju griezties 
tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem, tai skaitā attiecībā uz 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Kodolreaktoros rodas arī lietotā 
kodoldegviela. Dalībvalstis drīkst noteikt 
savu kodoldegvielas cikla politiku, 
uzskatot lietoto kodoldegvielu par vērtīgu 
resursu, kuru iespējams pārstrādāt, vai 
pieņemt lēmumu par tās kā atkritumu 
apsaimniekošanu noglabājot. Tomēr 
vienmēr jāapsver iespējas noglabāt gan 
augsta radioaktivitātes līmeņa atkritumus, 
kuri rodas atkārtotas pārstrādes procesā, 
gan lietoto kodoldegvielu, kuru uzskata par 

(25) Kodolreaktoros, kā arī to 
ekspluatācijas pārtraukšanā rodas arī 
lietotā kodoldegviela un radioaktīvie 
atkritumi. Dalībvalstis drīkst noteikt savu 
kodoldegvielas cikla politiku, uzskatot 
lietoto kodoldegvielu par vērtīgu resursu, 
kuru iespējams pārstrādāt, vai pieņemt 
lēmumu par tās kā atkritumu 
apsaimniekošanu noglabājot. Tomēr 
vienmēr jāapsver iespējas galīgi uzgalbāt 
vai noglabāt gan augsta radioaktivitātes 
līmeņa atkritumus, kuri rodas atkārtotas 
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atkritumiem. pārstrādes procesā, gan lietoto 
kodoldegvielu, kuru uzskata par 
atkritumiem.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Lietotā kodoldegviela, ko uzglabā 
rezervuāros, ir vēl viena iespēja, kā 
radioaktivitāte var nonākt vidē, jo īpaši, ja 
dzesēšanas tvertnēs nav pietiekams ūdens 
līmenis, kā to nesen apliecināja 
Fukušimas gadījums.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Par radioaktīvo atkritumu 
noglabāšanas radīto apdraudējumu 
liecina Fukušimas avārija, un līdzīgi 
nelaimes gadījumi var notikt esošajās vai 
būvējamajās kodoliekārtās Savienības 
teritorijā un tās kaimiņvalstīs ar augstu 
seismisko un cunami risku, kā, piemēram, 
Akuiju (Turcijā). Savienībai ir jāveic 
piemēroti pasākumi, lai nepieļautu 
radioaktīvo atkritumu noglabāšanu šādās 
teritorijās.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Zemas un vidējas radioaktivitātes (29) Zemas un vidējas radioaktivitātes 
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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.

līmeņa atkritumus ar īsu pussabrukšanas 
periodu parasti noglabā zem zemes 
virsmas. Pēc 30 gadu ilgiem pētījumiem 
vispārpieņemts, ka, dziļa ģeoloģiskā 
noglabāšana var būt visdrošākais un 
ilgtspējīgākais augsta radioaktivitātes 
līmeņa atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas noglabāšanas paņēmiens.
Šādas noglabāšanas ieviešanu var veikt, ja 
ir atrisināti drošības jautājumi.

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 ir jāizstrādā 
ekspluatācijas izbeigšanas politika, kas 
nodrošina, ka iekārtas iespējami īsā laikā 
pēc to slēgšanas tiek demontētas 
visdrošākajā veidā.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu atbildīgai 
apsaimniekošanai katrai dalībvalstij 
jāizveido valsts sistēma, kurā noteikta 

(31) Lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu atbildīgai 
apsaimniekošanai katrai dalībvalstij 
jāizveido valsts sistēma, kurā noteikta 
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politiskā apņemšanās un pakāpeniska 
lēmumu pieņemšana, ko īsteno ar 
piemērotiem tiesību aktiem, noteikumiem 
un organizāciju, kurā ir precīzi noteikti 
pienākumi.

politiskā apņemšanās un pakāpeniska 
lēmumu pieņemšana, ievērojot Orhūsas 
Konvenciju, un ko īsteno ar piemērotiem 
tiesību aktiem, noteikumiem un 
organizāciju, kurā ir precīzi noteikti 
pienākumi.

Pamatojums
Eiropas Savienība kā 1998. gada 25. jūnija Orhūsas Konvencijas par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem līgumslēdzēja puse ir apņēmusies ievērot šī starptautiskā līguma principus un 
īstenojusi to ar 2003. gada 26. maija Direktīvu 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības 
līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Politisku lēmumu transponēšanai 
precīzos noteikumos, nodrošinot, lai laikus 
tiktu īstenoti vajadzīgie pasākumi visos 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas posmos no to 
rašanās līdz noglabāšanai, ir jāizveido 
valsts programmas. Tajās jāiekļauj visi 
pasākumi, kuri attiecas uz radioaktīvo 
atkritumu transportēšanu, pirmapstrādi, 
pārstrādāšanu, kondicionēšanu, glabāšanu 
un noglabāšanu. Valsts programma var būt 
atsauces dokumenta vai dokumentu 
kopuma veidā.

(33) Politisku lēmumu transponēšanai 
precīzos noteikumos, nodrošinot, lai laikus 
tiktu īstenoti vajadzīgie pasākumi visos 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas posmos no to 
rašanās līdz noglabāšanai, ir jāizveido 
valsts programmas. Tajās jāiekļauj visi 
pasākumi, kuri attiecas uz radioaktīvo 
atkritumu un lietotās kodoldegvielas
transportēšanu, pirmapstrādi, 
pārstrādāšanu, kondicionēšanu, glabāšanu 
un noglabāšanu un tām ir jābūt saskaņā ar 
Orhūsas Konvencijas principiem. Valsts 
programma var būt atsauces dokumenta vai 
dokumentu kopuma veidā.

Pamatojums
Eiropas Savienība kā 1998. gada 25. jūnija Orhūsas Konvencijas par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem līgumslēdzēja puse ir apņēmusies ievērot šī starptautiskā līguma principus un 
īstenojusi to ar 2003. gada 26. maija Direktīvu 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības 
līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
34.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34b) Īstenojot šo direktīvu, īpašu 
uzmanību vajadzētu pievērst 
strādājošajiem, kuri ir pakļauti riskam. 
Veselības un drošības jomas tiesību aktu 
neievērošanas gadījumā vajadzētu 
nekavējoties piemērot stingras sankcijas.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Būtisks faktors lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanā ir pārredzamība. Tā 
jānodrošina, nosakot prasību sniegt 
pareizu informāciju, kas ir publiski 
pieejama, un visām ieinteresētajām pusēm
nodrošinot iespējas iesaistīties lēmumu 
pieņemšanas procesā.

(35) Lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā ir
jāievēro Orhūsas Konvencija. Tas 
jāpanāk, nodrošinot iedzīvotājiem un 
visām ieinteresētajām pusēm pieeju visai 
ar galīgo noglabāšanu saistītajai 
informācijai un obligāti un savlaicīgi 
iesaistot iedzīvotājus un visas ieinteresētās 
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puses lēmumu pieņemšanas procesā. Ja 
tiek liegta pieeja informācijai attiecībā uz 
lēmumiem, kuros jāpiedalās sabiedrībai, 
kā arī tad, ja tiek pārkāpti vides tiesību 
akti, katrai fiziskai vai juridiskai personai 
ir tiesības celt iebildumus un vērsties tiesu 
iestādēs.

Pamatojums
Eiropas Savienība kā 1998. gada 25. jūnija Orhūsas Konvencijas par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem līgumslēdzēja puse ir apņēmusies ievērot šī starptautiskā līguma principus un 
īstenojusi to ar 2003. gada 26. maija Direktīvu 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības 
līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Dažas dalībvalstis uzskata, ka 
savstarpēji izdevīgs risinājums varētu būt 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, arī 
noglabāšanas iekārtu, kopīga izmantošana 
uz nolīguma pamata starp attiecīgajām 
dalībvalstīm.

(37) Dažas dalībvalstis uzskata, ka 
savstarpēji izdevīgs un rentabls risinājums 
varētu būt lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
iekārtu, arī noglabāšanas iekārtu, kopīga 
izmantošana uz nolīguma pamata starp 
attiecīgajām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 13

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, 

(41) Lai saglabātu un veicinātu 
kompetenču un prasmju attīstīšanu lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, kas ir veselības un 
vides aizsardzības, drošības un 
pārredzamības augsta līmeņa 
nodrošināšanas būtisks priekšnosacījums, 
visu tajā iesaistīto pušu sadarbībā jāmācās 
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tehnoloģiju attīstības un tehniskās 
sadarbības.

no praktiskā darba pieredzes, 
zinātniskajiem pētījumiem, tehnoloģiju 
attīstības un tehniskās sadarbības.

Grozījums Nr. 14

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 visaugstākā drošības 
līmeņa nodrošināšanai, lai aizsargātu 
strādājošos un iedzīvotājus pret jonizējošā 
starojuma kaitīgo iedarbību.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) visiem lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošanas posmiem, ja lietotā 
kodoldegviela rodas civilo kodolreaktoru 
ekspluatācijas rezultātā, vai to 
apsaimniekošanu veic kā civilas darbības;

(a) visiem lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošanas, arī transportēšanas,
posmiem, ja lietotā kodoldegviela rodas 
civilo kodolreaktoru ekspluatācijas 
rezultātā, vai to apsaimniekošanu veic kā 
civilas darbības;

Grozījums Nr. 16

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 

(b) visiem radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas posmiem no to rašanās 
līdz galīgai uzglabāšanai vai noglabāšanai,
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apsaimniekošanu veic kā civilas darbības. ieskaitot transportēšanu.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošana” ir visas darbības, kas 
saistītas ar radioaktīvajiem atkritumiem, to 
pirmapstrādi, pārstrādi, kondicionēšanu, 
glabāšanu vai noglabāšanu, izņemot
transportēšanu ārpus objekta teritorijai;

(7) „radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošana” ir visas darbības, kas 
saistītas ar radioaktīvajiem atkritumiem, to 
pirmapstrādi, pārstrādi, kondicionēšanu, 
glabāšanu vai noglabāšanu, tostarp ar 
darbību uzraudzību, kas saistītas ar 
pagaidu vai galīgas uzglabāšanas telpām 
un to turpmākiem uzturēšanas darbiem, 
ieskaitot transportēšanu ārpus objekta
teritorijas;

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) „lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošana” ir visas darbības, kas 
saistītas ar lietoto kodoldegvielu, tās 
glabāšanu, pārstrādi vai noglabāšanu,
izņemot transportēšanu ārpus objekta
teritorijai;

(11) „lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošana” ir visas darbības, kas 
saistītas ar lietoto kodoldegvielu, tās 
glabāšanu, tostarp pagaidu glabāšanu 
rezervuāros, pārstrādi vai noglabāšanu,
ieskaitot transportēšanu ārpus objekta
teritorijas;

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) „glabāšana” ir lietotās kodoldegvielas 
vai radioaktīvo atkritumu ievietošana 
apstiprinātā iekārtā, paredzot iespēju tos no 

(13) „glabāšana” ir lietotās kodoldegvielas 
vai radioaktīvo atkritumu ievietošana 
apstiprinātā iekārtā, ilgtermiņā paredzot
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turienes izņemt. konkrētu iespēju tos no turienes izņemt;

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) radioaktīvie atkritumi rodas pēc 
iespējas mazāk gan radioaktivitātes līmeņa, 
gan apjoma ziņā, ko panāk ar šim nolūkam 
atbilstošiem pasākumiem, ekspluatācijas 
un ekspluatācijas izbeigšanas metodēm, arī 
konvencionālo materiālu pārstrādi un 
atkārtotu izmantošanu;

(a) radioaktīvie atkritumi rodas pēc 
iespējas mazāk gan radioaktivitātes līmeņa, 
gan apjoma ziņā, ko panāk ar alternatīvām, 
ja pastāv ilgtspējīgas alternatīvas attiecībā 
uz ekonomiku, sabiedrību un vidi, un ar
šim nolūkam atbilstošiem pasākumiem, 
ekspluatācijas un ekspluatācijas 
izbeigšanas metodēm, arī konvencionālo 
materiālu pārstrādi un atkārtotu 
izmantošanu;

Grozījums Nr. 21

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 tikmēr, 
kamēr tie rada apdraudējumu cilvēkiem 
un videi;

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ir novērsta lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu iedarbība uz 
strādājošajiem, iedzīvotājiem un vidi;

Grozījums Nr. 23
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) ir veikti pasākumi turpmākā veselības 
un vides apdraudējuma novēršanai 
attiecībā uz strādājošajiem un 
iedzīvotājiem;

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Radioaktīvie atkritumi jānoglabā tajā 
dalībvalstī, kurā tie radušies, ja dalībvalstis 
nav noslēgušas nolīgumus par 
noglabāšanas iekārtu izmantošanu vienā no 
tām.

(3) Radioaktīvie atkritumi jānoglabā tajā 
dalībvalstī, kurā tie radušies, ja dalībvalstis 
nav brīvprātīgi noslēgušas nolīgumus par
apglabāšanas vai noglabāšanas iekārtu 
izmantošanu vienā no tām.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šī direktīva neietekmē dalībvalsts vai 
dalībvalstī esoša uzņēmuma tiesības, uz 
kuru:
a) jānogādā radioaktīvie materiāli 
apstrādei vai
b) ir jānogādā citi materiāli ar mērķi 
reģenerēt radioaktīvos atkritumus,
lai pēc pārstrādes radioaktīvos atkritumus 
nogādātu atpakaļ uz to izcelsmes valsti. 
Tā arī neietekmē dalībvalsts vai dalībvalstī 
esoša uzņēmuma tiesības, uz kuru 
pārstrādei ir jāved lietotā kodoldegviela, 
nogādāt atpakaļ pēc pārstrādes 
reģenerētos radioaktīvos atkritumus uz to 
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izcelsmes valsti.

Pamatojums
Nolīgumi par radioaktīvo atkritumu eksportu, kas noslēgti starp valstīm, jāizskata katrā 
gadījumā atsevišķi un nav aizliedzami. Šai Direktīvai nav jārada tiesiska nenoteiktība par 
galīgo atkritumu pēc lietotās kodoldegvielas atkārtotas pārstrādes atgriešanu valstij, kur tika 
izmantota kodoldegviela, un tai jābūt saskaņā ar Euratom Padomes Direktīvu 2006/117/ par 
radioaktīvu atkritumu un izlietotas kodoldegvielas pārvadājumu pārraudzību un kontroli.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Radioaktīvos atkritumus nedrīkst 
noglabāt reģionos ar augstu seismisku un 
cunami risku.

Grozījums Nr. 27

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 strādājošajiem;

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
finansējumu lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai 
un izvietošanai nosaka kompetentā 
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regulatīvā iestāde, pamatojoties uz 
pārredzamu procesu, ko regulāri pārskata 
un kurā vienmēr ir iesaistīts licences 
turētājs.

Pamatojums
Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka finansējumu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanai un izvietošanai piešķir efektīva un pārredzama procesa rezultātā, 
kurā nodrošināta licences turētāja piedalīšanās.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Dalībvalstis nodrošina valsts sistēmas 
uzturēšanu un, ja vajadzīgs, uzlabošanu, 
ņemot vērā darbības pieredzi, no 8. pantā 
minētās drošības analīzes gūtās atziņas,
tehnoloģiju attīstību un pētījumu 
rezultātus.

(2) Dalībvalstis nodrošina valsts sistēmas 
uzturēšanu un, ja vajadzīgs, uzlabošanu, 
ņemot vērā darbības pieredzi, no 8. pantā 
minētās drošības analīzes gūtās atziņas,
labākās pieejamās tehnoloģijas un 
pētījumu rezultātus.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Valstu programmām jābūt pakļautām 
sociālās, ekonomiskās un ekologi un ar 
tām ir jānodrošina, ka nepastāv urāna 
noplūdes risks.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Kompetentajai regulatīvajai iestādei 
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ir pilnvaras un resursi regulārai 
kodoldrošības novērtējuma, izpētes un 
kontroles veikšanai un, vajadzības 
gadījumā, noteikumu izpildes 
pasākumiem iekārtās pat to ekspluatācijas 
pārtraukšanas laikā. Šie novērtējumu 
jāveic attiecībā uz strādājošo, tostarp 
apakšuzņēmēju, veselību un drošību, kā 
arī darbinieku skaitu un apmācību.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentajai regulatīvajai iestādei ir 
pilnvaras izdot rīkojumu par jebkuru 
darbību pārtraukšanu, ja netiek garantēta 
drošība.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Kompetentā regulatīvā iestāde ziņo 
par novērtējumu rezultātiem dalībvalstīm 
un atbilstīgajām organizācijām, licences 
turētājiem, licences turētāju strādājošo 
pārstāvjiem, apakšuzņēmējiem un 
iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Dalībvalstis nosaka laiku, kad 
atbildība par lietotās kodoldegvielas un 
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radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu 
pāriet no licences turētāja pie iestādes, 
kas valsts likumā noteiktā kārtībā ir 
atbildīga par šādu apsaimniekošanu.

Pamatojums
Šā grozījuma mērķis ir skaidri noteikt, kad atbildība par lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu pāriet no licences turētāja pie iestādes, kas atbildīga 
par ilgtermiņa apsaimniekošanu. Tas ir tādēļ, ka radioaktīvās vielas var pārvest pirms 
kodoliekārtas darbības beigām, un tādā gadījumā licences turētājs nevar būt atbildīgs par 
vielām, kas vairs neatrodas iekārtā.

Grozījums Nr. 35

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 strādājošo
un apakšuzņēmēju veselību un drošību un 
to iekārtu drošību. Licences turētāji ziņo 
kompetentajai reglamentācijas iestādei un 
citām kompetentajām organizācijām, to 
darbinieku un apakšuzņēmēju 
pārstāvjiem un iedzīvotājiem par veikto 
novērtējumu rezultātiem.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts
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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 
nepilnību dēļ jonizējošais starojums varētu 
radīt būtisku kaitējumu strādājošajiem un 
iedzīvotājiem.

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

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Dalībvalstis nodrošina, ka licences 
turētāji iespējami agri informē starpvalstu 
reģionālās un vietējās iestādes par to 
plāniem izveidot atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtas, ja šādas 
iekārtas atrodas tādā attālumā no valsts 
robežas, ka tas varētu radīt pārrobežu 
ietekmi ierīkošanas, darbības vai darbības 
pārtraukšanas laikā vai nelaimes 
gadījumā, vai ar iekārtu saistītā 
negadījumā.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Marķēšana un dokumentācija

Dalībvalstis nodrošina, ka licences 
turētāji marķē un dokumentē izlietoto 
kodoldegvielu radioaktīvos atkritumus 
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veidā, kas nav pakļauts laikapstākļu 
iedarbībai.  Dokumentos jānorāda 
inventāra ķīmiskais, toksiskais un 
radioloģiskais sastāvs un jābūt 
informācijai, vai tas ir gāzveida, cietā vai 
šķidrā veidā.

Pamatojums
Ar šo grozījumu nodrošina, ka nākamajām paaudzēm ir iespēja atpazīt, vai tie ir vērtīgu 
izejvielu un/vai bīstamu vielu iepakojumi.

Grozījums Nr. 39

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 lietotās kodoldegvielas rezervuāru
ekspluatācija, noglabāšanas iekārtas 
ekspluatācija vai slēgšana; drošības 
analīzē jānorāda šādam novērtējumam 
izmantotie standarti. Jāatrisina jautājums 
par drošību ilgtermiņā un pēc slēgšanas, jo 
īpaši, kā to iespējami pilnīgi nodrošināt, 
izmantojot pasīvās metodes. Drošības 
analīzē un drošības novērtējumā ietilpst 
strādājošo, arī apakšuzņēmumos 
nodarbināto, veselības un apdraudējuma 
novērtējums, kā arī prasmju līmenis un 
darbinieku skaits, kas nepieciešams drošai 
iekārtas ekspluatācijai jebkurā laikā, lai 
varētu rīkoties nelaimes gadījumā.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Iekārtas drošības analīzē apraksta visus 
objekta drošības aspektus, iekārtas 
konstrukciju, pārvaldības kontroles 
pasākumus un reglamentēto kontroli.
Drošības analīze un ar to saistītais drošības 
novērtējums ir apliecinājums 
kompetentajai reglamentācijas iestādei un 
pārējām ieinteresētajām personām par to, 
ka drošības prasības tiks ievērotas, un tajā 
uzskatāmi jāparāda nodrošinātais 
aizsardzības līmenis.

(3) Iekārtas drošības analīzē apraksta visus 
objekta drošības aspektus, iekārtas 
konstrukciju, iekārtas vai iekārtas daļas 
ekspluatācijas izbeigšanu, kā arī
pārvaldības kontroles pasākumus un 
reglamentēto kontroli. Drošības analīze un 
ar to saistītais drošības novērtējums ir 
apliecinājums kompetentajai 
reglamentācijas iestādei un pārējām 
ieinteresētajām personām par to, ka 
drošības prasības tiks ievērotas, un tajā 
uzskatāmi jāparāda nodrošinātais 
aizsardzības līmenis.

Grozījums Nr. 41

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 atbilstīgi tehnikas un zinātnes 
attīstībai.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēmā 
tiek ietvertas programmas pētniecības 
atbalstam radioaktīvo atkritumu 
ražošanas samazināšanas un šo atkritumu 
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apsaimniekošanas jomā.

Grozījums Nr. 43

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, un ka 
pienācīgi tiek ņemta vērā personu 
atbildība, pie kurām rodas radioaktīvie 
atkritumi, veselības un drošības 
apsvērumi, arodslimības, kas var rasties 
ilgstošas radioaktīvās iedarbības rezultātā, 
saskaņā ar principu „maksā 
piesārņotājs”.

Grozījums Nr. 44

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 
apsaimniekošanu saistītu kvalitātes 
nodrošināšanas programmu izstrādāšanu un 
īstenošanu.

Pamatojums

Kvalitātes nodrošināšana ir saistīta ne tikai ar drošību, bet arī ar visiem lietotās degvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas aspektiem.

Grozījums Nr. 45
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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, kā arī ar radioaktīvo 
atkritumu un lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošanas iekārtu saistītās 
informācijas pieejamību strādājošajiem un 
iedzīvotājiem. Šis pienākums arī paredz to, 
ka kompetentā reglamentācijas iestāde pēc 
pieprasījuma katrai fiziskai un juridiskai 
personai atbilstīgā un efektīvā veidā 
sniedz informāciju par radioaktīvo 
atkritumu un lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošanu. Katra dalībvalsts 
nodrošina, ka atbildīgās reglamentācijas 
iestādes katrai juridiskai vai fiziskai 
personai sniedz palīdzību informācijas 
iegūšanā. Informāciju dara sabiedrībai 
pieejamu saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un starptautiskajām saistībām, īpaši 
Orhūsas konvenciju. Informāciju, kas 
tieši saistīta ar strādājošo vai sabiedrības 
veselību un drošību (jo īpaši ar 
radioaktīvu un toksisku vielu emisiju un 
šo emisiju ietekmi), publisko neatkarīgi 
no jebkādiem citiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Sabiedrības līdzdalības process 
paredz piemērotus termiņus dažādiem 
posmiem, lai ir pietiekoši daudz laika 
iedzīvotāju informēšanai, dodot 
pietiekami daudz laika, lai sabiedrība 
varētu sagatavoties un efektīvi piedalīties 
lēmumu pieņemšanas procesā.
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Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Katra dalībvalsts nodrošina, ka 
lēmumu pieņemšanas procesā tiek 
pienācīgi ņemts vērā sabiedrības 
līdzdalības rezultāts.

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Dalībvalstis, cik vien drīz iespējams, 
informē pārrobežu reģionālās un vietējās 
iestādes par savām valsts programmām, ja 
to īstenošanai varētu būt pārrobežu 
ietekme.

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Valstu programmās dalībvalstis 
skaidri norāda pieejamos finanšu 
resursus lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisija ņems vērā dalībvalstu (4) Komisija ņems vērā dalībvalstu
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skaidrojumus un atkritumu valsts 
programmu izpildes gaitu, pieņemot 
lēmumus par Euratom finansiālās un 
tehniskās palīdzības sniegšanu lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtām vai ar to 
saistītajām darbībām, vai arī formulējot tās 
viedokļus par investīciju projektiem 
saskaņā ar Euratom līguma 43.pantu.

paziņojumus un atkritumu valsts 
programmu izpildes gaitu, pieņemot 
lēmumus par Euratom finansiālās un 
tehniskās palīdzības sniegšanu lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtām vai ar to 
saistītajām darbībām, vai arī formulējot tās 
viedokļus par investīciju projektiem 
saskaņā ar Euratom līguma 43. pantu.
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