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Grozījums Nr. 6
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
1. pamatojums

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 191. un 
192. pantu,

Or. en

Pamatojums

Direktīvas mērķis pašreizējā situācijā ir saskaņot dalībvalstu tiesību aktus, lai aizsargātu vidi 
un cilvēku veselību no lietotās degvielas un radioaktīvo atkritumu izraisītā apdraudējuma; tā 
nenosaka drošības standartus, kā to paredz Euratom juridiskais pamats. Tādēļ piemērots 
juridiskais pamats ir LESD 191. un 192. pants (Vide).

Grozījums Nr. 7
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
-1. apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) LESD 192. pantā noteikts juridiskais 
pamats vides kvalitātes saglabāšanai, 
aizsardzībai un uzlabošanai un cilvēku 
veselības aizsardzībai, tai skaitā pret 
izlietotās degvielas un radioaktīvo 
atkritumu radīto apdraudējumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 2. panta b) punktā strādājošo 
un iedzīvotāju veselības aizsardzībai 
paredzēts ieviest vienotus drošības 
standartus.

(1) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 153. pants ļauj strādājošo 
un iedzīvotāju veselības aizsardzībai 
ieviest vienotus drošības standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Līguma 30. pantā paredzēts Kopienā 
noteikt pamatstandartus strādājošo un 
iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma kaitīgo iedarbību.

(2) LESD 168. pants ļauj Kopienā noteikt 
pamatstandartus strādājošo un iedzīvotāju 
veselības aizsardzībai pret jonizējošā 
starojuma kaitīgo iedarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pašreizējos Kopienas tiesību aktos nav 
paredzēti konkrēti noteikumi par lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
drošu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu visos 
posmos no to rašanās līdz noglabāšanai.

(16) Pašreizējos Kopienas tiesību aktos nav 
paredzēti konkrēti noteikumi par lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
drošu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu visos 
posmos no to rašanās līdz galīgai 
apglabāšanai vai noglabāšanai.
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Or. en

Grozījums Nr. 11
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) 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.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai gan dalībvalstis var pašas noteikt 
energonesēju struktūru, radioaktīvie 
atkritumi rodas visās dalībvalstīs, 
neatkarīgi no tā, vai tām ir kodolreaktori. 
Radioaktīvie atkritumi galvenokārt rodas 
kodoldegvielas cikla darbībās, piemēram, 
kodolspēkstacijās un lietotās 
kodoldegvielas pārstrādē, tie rodas arī citās 
darbībās, piemēram, radioaktīvos izotopus 
izmantojot medicīnā, pētniecībā un 
rūpniecībā.

(24) Lai gan dalībvalstis var pašas noteikt 
energonesēju struktūru, radioaktīvie 
atkritumi rodas visās dalībvalstīs, ražojot 
elektroenerģiju, militāru, rūpniecisku, 
medicīnas vai pētniecības darbību
rezultātā, neatkarīgi no tā, vai tām ir 
kodolreaktori. Radioaktīvie atkritumi 
galvenokārt rodas kodoldegvielas cikla 
darbībās, piemēram, kodolspēkstacijās un 
lietotās kodoldegvielas pārstrādē, tie rodas 
arī citās darbībās, piemēram, radioaktīvos 
izotopus izmantojot medicīnā, pētniecībā 
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un rūpniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Sabine Wils

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 atkritumiem.

(25) Kodolreaktoros rodas arī lietotā 
kodoldegviela. Dalībvalstis drīkst noteikt 
savu kodoldegvielas cikla politiku. Tomēr 
lietotā kodoldegviela jānoglabā kā augsta 
radioaktivitātes līmeņa atkritumi.

Or. de

Grozījums Nr. 14
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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, 

(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 
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kuri rodas atkārtotas pārstrādes procesā, 
gan lietoto kodoldegvielu, kuru uzskata par 
atkritumiem.

vienmēr jāapsver iespējas galīgi apglabāt 
vai noglabāt gan augsta radioaktivitātes 
līmeņa atkritumus, kuri rodas atkārtotas 
pārstrādes procesā, gan lietoto 
kodoldegvielu, kuru uzskata par 
atkritumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
atkritumiem.

(25) Kodolreaktoros rodas arī lietotā 
kodoldegviela. Dalībvalstis drīkst noteikt 
savu kodoldegvielas cikla politiku, 
uzskatot lietoto kodoldegvielu par
pārstrādājamu vai noglabājamu. Tomēr 
vienmēr jāapsver iespējas galīgi apglabāt 
vai noglabāt gan augsta radioaktivitātes 
līmeņa atkritumus, kuri rodas atkārtotas 
pārstrādes procesā, gan lietoto 
kodoldegvielu, kuru uzskata par 
atkritumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Lietotā degviela, ko uzglabā 
baseinos, ir vides radioaktivitātes 
iespējamais papildu iemesls, jo īpaši, ja 
dzesēšanas konteineros nav pietiekams 
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ūdens līmenis, kā to nesen apliecināja 
Fukušimas gadījums.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
25.b apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25b) Lietotās degvielas apsaimniekošana 
sākas brīdī, kad degvielas stieņus pārvieto 
no kodolreaktora.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Sabine Wils

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) Radioaktīvie atkritumi, kā arī lietotā 
kodoldegviela atbilstīgi jākondicionē un 
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.

Or. de
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Grozījums Nr. 19
Judith A. Merkies

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) 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. Tomēr radioaktīvo 
atkritumu ilgtermiņa glabāšanu var 
uzskatīt par pagaidu risinājumu tik ilgi, 
kamēr noglabāšana galīgajā glabātavā 
nav atzīta par pilnīgi drošu.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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) 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 galīgā 
apglabāšana vai noglabāšana piemērotās 
iekārtās kā to apsaimniekošanas pēdējais 
pasākums. Radioaktīvo atkritumu 
glabāšana ir pagaidu risinājums, nevis 
alternatīva galīgai apglabāšanai vai
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noglabāšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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) Radioaktīvie atkritumi, kā arī lietotā 
kodoldegviela atbilstīgi jākondicionē un
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 galīgā 
apglabāšana vai noglabāšana piemērotās 
iekārtās kā to apsaimniekošanas pēdējais 
pasākums. Laikā ierobežota radioaktīvo 
atkritumu glabāšana ir pagaidu risinājums, 
nevis alternatīva galīgai apglabāšanai vai
noglabāšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Strādājošie un iedzīvotāji ir pakļauti 
nepieņemamam un pieaugošam riskam 
apstākļu dēļ, kādos ir noglabāti daži 
vēsturiski atkritumi, kā plutoniju 
saturošas dūņas vai piesārņojošs grafīts.
Nekondicionēti, viegli izkliedējami 
atkritumu veidi un lietotā degviela 
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neaizsargātos baseinos veido glabātavas, 
kas ir radioaktīvi toksiskas un īpaši 
apdraudētas un rada pastāvīgu nelaimes 
gadījumu vai teroristu uzbrukuma risku 

Or. en

Grozījums Nr. 23
Kriton Arsenis

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 24
Sabine Wils

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 

(29) Zemas un vidējas radioaktivitātes 
līmeņa atkritumu ar īsu pussabrukšanas 
periodu noglabāšanas veidi var būt 
atšķirīgi, sākot ar noglabāšanu zem zemes 
virsmas (noglabāšana ēkās, sekla 
noglabāšana vai noglabāšana dažu 
desmitu metru dziļumā) vai mūsdienīgu 
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līmeņa atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas noglabāšanas paņēmiens. 
Tāpēc jāveic pasākumi virzībai uz šādas 
noglabāšanas ieviešanu.

noglabāšanu ģeoloģiskās glabātavās 70–
100m dziļumā. Pēc 30 gadu ilgiem 
pētījumiem kodolenerģijas interesēs ir 
pieņemts, ka, dziļa ģeoloģiskā noglabāšana 
ir visekonomiskākais augsta 
radioaktivitātes līmeņa atkritumu
noglabāšanas paņēmiens, lai arī tiek pētīti 
arī citi paņēmieni, kā būvētas glabātavas 
virszemē vai zem zemes virsmas, sauso 
iežu izvietojums vai noglabāšana 
dziļurbumos (3000–5000 metru dziļumā). 
Ja ir iespējams veikt ierosināto dziļās 
ģeoloģiskās noglabāšanas metožu 
drošības analīzi, var veikt pasākumus
virzībai uz šādas noglabāšanas ieviešanu.
Jāveicina citu iespēju pētīšana.

Or. en

Pamatojums

Ir nevis viens, bet gan vairāki zemas un vidējas radioaktivitātes līmeņa atkritumu ar īsu 
pussabrukšanas periodu apglabāšanas un/vai noglabāšanas veidi. Nav būtiski norādīt, ka 
augsta radioaktivitātes līmeņa atkritumu galīgās noglabāšanas koncepts pagaidām nav 
licencēts un tāpēc drošības analīze nav apstiprināta vai neapstiprināta.

Grozījums Nr. 25
Judith A. Merkies

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) 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 var būt visdrošākais un 
ilgtspējīgākais augsta radioaktivitātes 
līmeņa atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas noglabāšanas paņēmiens. 
Šādas noglabāšanas ieviešanu var veikt, ja 
ir atrisināti drošības jautājumi.
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Or. en

Grozījums Nr. 26
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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) Zemas un vidējas radioaktivitātes 
līmeņa atkritumu ar īsu pussabrukšanas 
periodu noglabāšanas veidi var būt 
atšķirīgi, sākot ar noglabāšanu zem zemes 
virsmas (noglabāšana ēkās, sekla 
noglabāšana vai noglabāšana dažu 
desmitu metru dziļumā) vai mūsdienīgu 
noglabāšanu ģeoloģiskās glabātavās 70-
100m dziļumā. Pēc 30 gadu ilgiem 
pētījumiem kodolenerģijas interesēs ir 
pieņemts, ka, dziļa ģeoloģiskā noglabāšana 
ir visekonomiskākais augsta 
radioaktivitātes līmeņa atkritumu
noglabāšanas paņēmiens, lai arī tiek pētīti 
arī citi paņēmieni, kā būvētas glabātavas 
virszemē vai zem zemes virsmas, sauso 
iežu izvietojums vai noglabāšana 
dziļurbumos (3000 līdz 5000 metru 
dziļumā). Ja ir iespējams veikt ierosināto 
dziļās ģeoloģiskās noglabāšanas metožu 
drošības analīzi, var veikt pasākumus
virzībai uz šādas noglabāšanas ieviešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Zemas un vidējas radioaktivitātes 
līmeņa atkritumus ar īsu pussabrukšanas 

(29) Zemas un vidējas radioaktivitātes 
līmeņa atkritumus ar īsu pussabrukšanas 
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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.

periodu parasti noglabā zem zemes 
virsmas. Pēc 30 gadu ilgiem pētījumiem 
pieņemts, ka, dziļa ģeoloģiskā noglabāšana 
ir visdrošākais un ilgtspējīgākais augsta 
radioaktivitātes līmeņa atkritumu un 
lietotās kodoldegvielas noglabāšanas 
paņēmiens, taču jāveic turpmāki pētījumi 
šajā jomā un attiecībā uz alternatīvām 
iespējām.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

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. 30
Sabine Wils

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 kas ir saskaņā ar 
Orhūsas Konvencijas principiem. Valsts 
programma var būt atsauces dokumenta vai 
dokumentu kopuma veidā.
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Or. de

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. 31
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Strādājošajiem visos lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas posmos ir jābūt 
aizsargātiem un nosegtiem, neatkarīgi no 
viņu darbības vai statusa; jebkurā lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas instrumentā jāņem 
vērā ilgtermiņa ietekme uz strādājošo
veselību un drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
34.b apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34b) Īstenojot šo direktīvu, īpaša 
uzmanība jāpievērš riskam pakļautajiem 
darbiniekiem. Veselības un drošības 
jomas tiesību aktu neievērošanas 
gadījumā nekavējoties jāpiemēro stingras 
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sankcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Sabine Wils

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 saistītai 
informācijai un obligāti un savlaicīgi 
iesaistot iedzīvotājus un visas ieinteresētās 
puses lēmumu pieņemšanas procesā.
Gadījumā, ja tiek liegta pieeja 
informācijai attiecībā uz lēmumiem, kuros 
jāpiedalās sabiedrībai, kā arī gadījumā, ja 
tiek pārkāpti vides tiesību akti, katrai 
fiziskai vai juridiskai personai ir jābūt 
tiesībām celt iebildumus un prasības.

Or. de

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. 34
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums
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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.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 35
Sabine Wils

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 risinājums varētu būt 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, arī 
apglabāšanas un/vai noglabāšanas iekārtu, 
kopīga izmantošana uz nolīguma pamata 
starp attiecīgajām dalībvalstīm. Kopīgu 
galīgo apglabāšanu un/vai noglabāšanu 
var apsvērt tikai attiecībā uz nelielu 
radioaktīvo atkritumu daudzumu, kas 
radušies medicīnas vai rūpniecības
procesā. Radioaktīvos atkritumus, kas 
radušies enerģijas ražošanā vai 
militārajās darbībās, kā arī enerģijas 
ražošanas vai militāro lietojumu 
pētniecībā, ir aizliegts ievietot kopīgās 
galīgās apglabāšanas un/vai 
noglabāšanas iekārtās.

Or. en

Pamatojums

Jo īpaši attiecībā uz radioaktīvajiem atkritumiem, kas radušies enerģijas ražošanā vai 
militārajās darbībās, kā arī enerģijas ražošanas vai militāro lietojumu pētniecībā, kas ir 
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katras dalībvalsts neatkarīga izvēle, atbildība arī turpmāk ir jāuzņemas dalībvalstij.

Grozījums Nr. 36
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 risinājums varētu būt 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, arī 
apglabāšanas un/vai noglabāšanas iekārtu, 
kopīga izmantošana uz nolīguma pamata 
starp attiecīgajām dalībvalstīm. Kopīga 
galīgā apglabāšana un/vai noglabāšana ir 
jāapsver tikai attiecībā uz nelielu 
radioaktīvo atkritumu daudzumu, kas 
radušies pētniecības, medicīnas vai 
rūpniecības rezultātā, izņemot enerģijas 
ražošanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 38
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Pamatojoties uz drošības analīzi un 
diferencēto pieeju, jāpieņem lēmumi par 
noglabāšanas iekārtas attīstīšanu, 
ekspluatāciju un slēgšanu, kā arī 
jāidentificē neskaidrās jomas, kurām 
jāpievērš uzmanība, lai labāk izprastu 
aspektus, kuriem ir ietekme uz 
noglabāšanas sistēmu drošību, tostarp 
dabīgās (ģeoloģiskās) un mākslīgi 
izveidotās barjeras, kā arī to sagaidāmā 
attīstība pēc noteikta laika. Drošības 
analīzē jāiekļauj drošības novērtējuma 
rezultāti, kā arī informācija par drošības 
novērtējuma drošumu un ticamību, kā arī 
tajā izteiktajiem pieņēmumiem. Tāpēc tajā 
jābūt apkopotiem argumentiem un liecībām 
par lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtas vai ar 
to apsaimniekošanu saistītās darbības 
drošību.

(39) Pamatojoties uz drošības analīzi un 
diferencēto pieeju, jāpieņem lēmumi par 
apglabāšanas, tostarp lietoto 
kodoldegvielu baseinos, un noglabāšanas 
iekārtas attīstīšanu, ekspluatāciju un 
slēgšanu, kā arī jāidentificē neskaidrās 
jomas, kurām jāpievērš uzmanība, lai labāk 
izprastu aspektus, kuriem ir ietekme uz 
apglabāšanas vai noglabāšanas sistēmu 
drošību, tostarp dabīgās (ģeoloģiskās) un 
mākslīgi izveidotās barjeras, kā arī to 
sagaidāmā attīstība pēc noteikta laika. 
Drošības analīzē jāiekļauj drošības 
novērtējuma rezultāti, kā arī informācija 
par drošības novērtējuma drošumu un 
ticamību, kā arī tajā izteiktajiem 
pieņēmumiem. Drošības analīze zema 
radioaktivitātes līmeņa atkritumiem un 
vidēja radioaktivitātes līmeņa atkritumiem 
ar īsu pussabrukšanas periodu ir jāveic 
vismaz 500 gadiem un augsta 
radioaktivitātes līmeņa atkritumiem vai 
lietotai kodoldegvielai – vismaz 
100 000 gadiem. Tāpēc tajā jābūt 
apkopotiem argumentiem un liecībām par 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtas vai ar 
to apsaimniekošanu saistītās darbības 
drošību.

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Savienības tiesību akti par veselības 
aizsardzību un drošību darbā ir 
piemērojami arī attiecībā uz lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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  veselības 
un vides aizsardzības, drošības un 
pārredzamības augsta līmeņa 
nodrošināšanas būtisks priekšnosacījums, 
visu tajā iesaistīto pušu sadarbībā jāmācās 
no praktiskā darba pieredzes, 
zinātniskajiem pētījumiem, tehnoloģiju 
attīstības un tehniskās sadarbības.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
1. panta 2. punkts
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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.

Or. de

Grozījums Nr. 42
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
1. panta 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.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
1. panta 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 

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

strādājošos un iedzīvotājus pret jonizējošā 
starojuma kaitīgo iedarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
1. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ar to uztur un veicina sabiedrības
informētību un iesaistīšanos attiecībā uz 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu.

(3) Ar to paredz iedzīvotāju informētību un 
iesaistīšanos attiecībā uz lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 45
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. panta 1. punkta 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 posmiem, ja lietotā 
kodoldegviela rodas civilo kodolreaktoru 
ekspluatācijas rezultātā, vai to 
apsaimniekošanu veic kā civilas vai 
militāras darbības;

Or. de

Grozījums Nr. 46
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
2. panta 1. punkta a) apakšpunkts 
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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;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
2. panta 1. punkta 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 posmiem, ja lietotā 
kodoldegviela rodas kodolreaktoru 
ekspluatācijas rezultātā;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. panta 1. punkta 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, ja radioaktīvie atkritumi 
rodas civilajās vai militārajās darbībās, vai 
to apsaimniekošanu veic kā civilas 
darbības.

Or. de
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Grozījums Nr. 49
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
2. panta 1. punkta 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 galīgai apglabāšanai vai 
noglabāšanai, ieskaitot transportēšanu, ja 
radioaktīvie atkritumi rodas civilajās 
darbībās, vai to apsaimniekošanu veic kā 
civilas darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
2. panta 1. punkta 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 galīgai apglabāšanai un noglabāšanai
ieskaitot.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

rūpniecības atkritumiem, kas var būt 
radioaktīvi, kuri ir Direktīvas 2006/21/EK 
darbības jomā.

Or. de

Grozījums Nr. 52
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
2. panta 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 tāpat attiecas uz ieguves 
rūpniecības atkritumiem, kas var būt 
radioaktīvi, kuri ir Direktīvas 2006/21/EK 
darbības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
2. panta 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šī direktīva attiecas uz atļautām 
izplūdēm.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 54
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
2. panta 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šī direktīva attiecas uz atļautām 
izplūdēm.

(3) Šī direktīva attiecas arī uz atļautām 
izplūdēm, jo īpaši attiecībā uz drošību, 
ietekmi uz vidi un veselību un to 
regulējumu. Atbildīgajām iestādēm 
periodiski jāpārskata un vajadzības 
gadījumā jāatjauno atļaujas.

Or. en

Pamatojums

ES Direktīvas par atkritumiem (2006/12/EK) 4. pantā noteikts, ka dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai aizliegtu atkritumu izmešanu, izgāšanu un nekontrolētu apglabāšanu. Tam 
jāattiecas arī uz atļauto radioaktīvo atkritumu emisiju.

Grozījums Nr. 55
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
3. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „noglabāšana” ir lietotās 
kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu 
ievietošana apstiprinātā iekārtā, neparedzot 
iespēju tos no turienes izņemt;

(3) „noglabāšana” ir lietotās 
kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu 
ievietošana apstiprinātā iekārtā;

Or. de

Grozījums Nr. 56
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
3. panta 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 

(6) „radioaktīvie atkritumi” ir visu veidu 
radioaktīvas gāzes, šķidrumi vai cietvielas;
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kuriem kompetenta reglamentācijas 
iestāde saskaņā ar dalībvalsts tiesisko 
regulējumu veic kontroles pasākumus kā 
par radioaktīviem atkritumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 57
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
3. panta 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 lietotā 
kodoldegviela, radioaktīvas gāzes, 
šķidrumi vai cietvielas, kas radušies 
atkārtotas pārstrādes rezultātā, un citas 
radioaktīvas gāzes, šķidrumi vai cietvielas, 
par kuriem kompetenta reglamentācijas 
iestāde saskaņā ar dalībvalsts tiesisko 
regulējumu veic kontroles pasākumus kā 
par radioaktīviem atkritumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums
3. panta 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, 
izņemot transportēšanu ārpus objekta 
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teritorijas;

Or. ro

Grozījums Nr. 59
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
3. panta 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, ieskaitot
transportēšanu ārpus objekta teritorijas;

Or. de

Grozījums Nr. 60
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
3. panta 9. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) „pārstrāde” ir process vai operācija, 
kurā no lietotās kodoldegvielas turpmākai 
lietošanai izdala skaldmateriālus un 
fertilos kodolmateriālus;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 61
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
3. panta 10. punkts 
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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 apsaimnieko kā
radioaktīvos atkritumus, paredzot tās 
noglabāšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 62
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
3. panta 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 izņemta 
kodoldegviela; lietoto kodoldegvielu var 
atkārtoti pārstrādāt, uzskatot to par 
radioaktīvajiem atkritumiem, ja turpmāko 
divu gadu laikā dalībvalsts vai licences 
īpašnieks, kura lēmumu ir atzinusi 
dalībvalsts, neparedz tās turpmāku 
lietošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
3. panta 11. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) „lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošana” ir visas darbības, kas 

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

saistītas ar lietoto kodoldegvielu, tās 
glabāšanu, pārstrādi vai noglabāšanu, 
ieskaitot transportēšanu ārpus objekta 
teritorijas;

Or. de

Grozījums Nr. 64
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
3. panta 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 
baseinos, pārstrādi vai noglabāšanu, 
ieskaitot transportēšanu ārpus objekta 
teritorijas;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
3. panta 13. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
3. panta 13. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. en

Grozījums Nr. 67
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
3. panta 13. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 68
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
4. panta 2. punkta 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 

(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, arī 
konvencionālo materiālu pārstrādi un 
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atkārtotu izmantošanu; atkārtotu izmantošanu;

Or. en

Pamatojums

ES Direktīvas par atkritumiem (2006/12/EK) prioritāte ir atkritumu ražošanas ierobežošana. 
Radioaktīvo atkritumu direktīvai jāatbilst šai pieejai un jānosaka noteikumi radioaktīvo 
atkritumu ražošanas ierobežošanai.

Grozījums Nr. 69
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
4. panta 2. punkta 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;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
4. panta 2. punkta ba) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) sabiedrībai un visām ieinteresētajām
pusēm ir pieejama visa ar galīgo 
noglabāšanu saistītā informācija, 
iedzīvotāji un visas ieinteresētās puses 
obligāti un savlaicīgi ir iesaistītas lēmumu 
pieņemšanas procesā un gadījumā, ja tiek 
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liegta pieeja informācijai attiecībā uz 
lēmumiem, kuros jāpiedalās sabiedrībai, 
kā arī gadījumā, ja tiek pārkāpti vides 
tiesību akti, katrai fiziskai un juridiskai 
personai ir tiesības celt iebildumus un 
prasības;

Or. de

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. 71
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
4. panta 2. punkta 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 tik ilgi, kamēr tie rada 
apdraudējumu cilvēkiem un videi.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
4. panta 2. punkta da) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) apsaimniekošanas rezerves, kas 
jāveido no atkritumu radītāju izmaksām, 
tiek pārvaldītas valsts kontrolētos fondos, 
un ka tas nodrošina šo rezervju 
izmantošanu ilgstošai un drošai 
apsaimniekošanai.
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Or. de

Grozījums Nr. 73
Rebecca Harms, Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
4. panta 2. punkta da) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 74
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
4. panta 2. punkta db) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 75
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
4. panta 2. punkta dc) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) ir solidārā atbildība, lai visi lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanā iesaistītie būtu 
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aizsargāti.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
4. panta 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 noslēgušas nolīgumus par nelielu 
daudzumu apglabāšanas vai noglabāšanas 
iekārtu izmantošanu vienā no tām. Šie 
nolīgumi neļauj licencēt kopīgu 
radioaktīvo atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas, kas radušies enerģijas 
ražošanas vai militāru darbību rezultātā, 
kā arī enerģijas ražošanas un militāro 
lietojumu pētniecības rezultātā, galīgo 
apglabāšanu un/vai noglabāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
4. panta 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 noslēgušas nolīgumus par 
apglabāšanas vai noglabāšanas iekārtu 
izmantošanu vienā no tām.

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Direktīvas priekšlikums
4. panta 3.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) 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 
izcelsmes valsti.

Or. en

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. 79
Kriton Arsenis

Direktīvas priekšlikums
4. panta 3.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Radioaktīvos atkritumus nedrīkst 
noglabāt augsta seismiskā un cunami 
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riska reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
5. panta 1. punkta b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) valsts prasības par lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
drošu apsaimniekošanu;

(b) valsts prasības par lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
drošu un videi draudzīgu 
apsaimniekošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 81
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
5. panta 1. punkta d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atbilstoša institucionālās kontroles, 
reglamentētu inspekciju, dokumentācijas 
un ziņošanas sistēma;

(d) visaptverošas institucionālās kontroles, 
reglamentētu inspekciju, dokumentācijas 
un ziņošanas sistēma;

Or. de

Grozījums Nr. 82
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
5. panta 1. punkta e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

apturēšana un licences grozīšana vai 
atcelšana, ieskaitot, inter alia, 
pārkāpumus attiecībā uz iesaistīto 
strādājošo veselības un drošības tiesību 
aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
5. panta 1. punkta fa apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) sabiedrības un visu ieinteresēto pušu 
pieeja visai ar galīgo noglabāšanu 
saistītajai informācijai, iedzīvotāju un 
visu ieinteresēto pušu obligāta un 
savlaicīga iesaistīšanās lēmumu 
pieņemšanas procesā un katras fiziskas 
vai juridiskas personas tiesības celt 
iebildumus un prasības gadījumā, ja tiek 
liegta pieeja informācijai attiecībā uz 
lēmumiem, kuros jāpiedalās sabiedrībai, 
kā arī gadījumā, ja tiek pārkāpti vides 
tiesību akti;

Or. de

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. 84
Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
5. panta 1. punkta fa apakšpunkts (jauns) 



PE460.954v01-00 40/57 AM\861450LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. xm

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 īpašnieka piedalīšanās.

Grozījums Nr. 85
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
5. panta 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.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Kriton Arsenis

Direktīvas priekšlikums
5. panta 2.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Valstu programmām jānosaka
sociālās, ekonomiskās un ekoloģiskās 
ietekmes novērtējums un jānodrošina, ka 
nepastāv urāna noplūdes risks.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
6. panta 3.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Kompetentajai pārvaldes iestādei ir 
pilnvaras un resursi regulārai 
kodoldrošības novērtējuma, izpētes un 
kontroles veikšanai un, vajadzības 
gadījumā, noteikumu izpildes 
pasākumiem iekārtās pat to ekspluatācijas 
pārtraukšanas laikā. Šajos novērtējumos 
jāietilpst strādājošo, tostarp 
apakšuzņēmēju, veselībai un drošībai, kā 
arī darbinieku skaitam un apmācībām.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
6. panta 3.b punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 89
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
6. panta 3.c punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.c) Reglamentējošā iestāde ziņo par 
novērtējumu rezultātiem dalībvalstīm un
atbilstīgajām organizācijām, licences 
īpašniekiem, licences īpašnieku 
darbinieku pārstāvjiem, apakšuzņēmējiem 
un iedzīvotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums
7. panta 5.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Dalībvalstis nodrošina, ka licences 
īpašnieki 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 
atgadījumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Marķēšana un dokumentācija

Dalībvalstis nodrošina, ka licences 
īpašnieki nodrošina iepakojuma 
marķēšanu un lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
dokumentus nesadēdējošā veidā. 
Dokumentiem jāsatur gan inventāra 
ķīmiskais, toksiskais un radioloģiskais 
sastāvs, gan arī norādes par to, vai tas ir 
gāzveida, cietā vai šķidrā veidā. 

Or. de

Pamatojums

Tam ir jānodrošina nākamajām paaudzēm iespēja atpazīt, vai tie ir vērtīgu izejvielu un/vai 
bīstamu vielu iepakojumi.

Grozījums Nr. 92
Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
7. panta 1.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 93
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
7. panta 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 savu darbību un iekārtu 
drošību saskaņā ar labākajām 
pieejamajām tehnoloģijām.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
7. panta 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 

(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 
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iespējams, savu darbību un iekārtu drošību. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
7. panta 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 
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 cilvēka darbības novēršanai, 
ieskaitot fiziskus uzbrukumus, un avāriju 
un cilvēka darbības 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.

Or. en

Pamatojums

Cilvēka darbība rada vienu no lielākajiem radioaktīvo vielu riskiem, tai skaitā teroristu 
uzbrukumi vai sabotāža, karadarbība, kā arī cilvēka darbība, lai iegūtu vērtīgas vielas (vai tie 
būtu fiziski šķēršļi vai radioaktīvie atkritumi kā tādi, piemēram, plutonijs).

Grozījums Nr. 96
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
7. panta 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.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
7. panta 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.–4. punktā 
noteiktos pienākumus lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
drošas apsaimniekošanas jomā.

(5) Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
sistēmā licences turētājiem ir paredzēts 
pienākums nodrošināt un uzturēt 
pietiekamas finanšu rezerves, ko pārvalda 
valsts kontrolēti fondi, un cilvēkresursus, 
lai izpildītu 1.–4. punktā noteiktos 
pienākumus lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu drošas 
apsaimniekošanas jomā.

Or. de

Grozījums Nr. 98
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
8. panta 2. punkts 
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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 iekārtas vai darbības 
ekspluatācijas izbeigšana vai galīgās 
noglabāšanas iekārtas vai darbības
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.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
8. panta 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 noglabāšanas 
iekārtas slēgšana vai ekspluatācijas
izbeigšana; 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 drošības riska novērtējums, kā arī 
prasmju līmenis un darbinieku skaits, kas 
nepieciešams drošai iekārtas 
ekspluatācijai jebkurā laikā, lai varētu 
rīkoties nelaimes gadījumā.
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Or. en

Grozījums Nr. 100
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
8. panta 3. punkts 

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 ekspluatācijas 
izbeigšanu vai iekārtas daļas, 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.

Or. de

Grozījums Nr. 101
Rovana Plumb

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 tehniskajam un 
zinātniskajam progresam.
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Or. ro

Grozījums Nr. 102
Sabine Wils

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 saskaņā ar 
principu „maksā piesārņotājs”.

Or. en

Pamatojums

Šā mērķis ir novērst iespējamību, ka ražotāji liek dalībvalstij uzņemties daļu no finanšu riska, 
ko rada radioaktīvo atkritumu ražošana.

Grozījums Nr. 103
Sabine Wils

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 finanšu rezervju pieejamību, ko 
nodrošina licences turētāji un ko pārvalda 
valsts kontrolēti fondi, un kas garantē 
ilgstošu un drošu apsaimniekošanu ilgā 
laika posmā.

Or. de
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Grozījums Nr. 104
Rebecca Harms, Michèle Rivasi

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 un 
drošības apsvērumi, arodslimības, kas var 
rasties ilgstošas radioaktīvās iedarbības 
rezultātā, saskaņā ar principu „maksā 
piesārņotājs”.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Sirpa Pietikäinen

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 pilnīgu finanšu resursu pieejamību 
gadījumos, kad tie vajadzīgi lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanai, tiek ņemta vērā pilnīga 
to personu atbildība, pie kurām rodas 
radioaktīvie atkritumi. Ir jānodrošina, ka 
par radioaktīvo atkritumu radīšanu 
atbildīgā pusei ir pietiekami līdzekļi, lai 
pilnībā segtu izdevumus iespējamos 
nelaimes gadījumos, ņemot vērā arī 
veselības un drošības apsvērumus un 
arodslimības, kas var rasties ilgstošas 
radioaktīvās iedarbības rezultātā, saskaņā 
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ar principu „maksā piesārņotājs”.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārredzamība Sabiedrības līdzdalība

Or. de

Grozījums Nr. 107
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
12. panta 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 ar 
nosacījumu, ka tādējādi netiek apdraudētas 
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citas valsts tiesību aktos vai starptautiskās 
saistībās atzītas intereses, piemēram, inter 
alia, drošība.

Or. de

Grozījums Nr. 108
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
12. panta 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, jo īpaši 
saistībā ar Orhūsas Konvenciju par pieeju 
informācijai, sabiedrības dalību lēmumu 
pieņemšanā un iespēju griezties tiesu 
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, ar 
nosacījumu, ka tādējādi netiek apdraudētas 
citas valsts tiesību aktos vai starptautiskās 
saistībās atzītas intereses, piemēram, inter 
alia, drošība.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
12. panta 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis nodrošina ar lietotās (1) Dalībvalstis nodrošina ar lietotās 
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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.

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. Informācijai, kas tieši 
attiecas uz strādājošo un iedzīvotāju 
veselību un drošību (jo īpaši uz 
radioaktīvām un toksiskām noplūdēm un 
to iedarbību), ir jābūt publiski pieejamai 
neatkarīgi no apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
12. panta 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu sabiedrībai 
tiek dotas faktiskas iespējas iesaistīties 
lēmumu pieņemšanas procesā.

(2) Dalībvalstis rūpējas par sabiedrības 
savlaicīgu piedalīšanos lēmumu 
pieņemšanas procesā attiecībā uz lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu laikā, kad vēl ir 
apsveramas visas iespējas un ir iespējama 
efektīva sabiedrības līdzdalība.

Or. de

Grozījums Nr. 111
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
12. panta 2.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Sabiedrības līdzdalības process 
paredz piemērotu laika posmu dažādām 
fāzēm, lai ir pietiekoši daudz laika 
iedzīvotāju informēšanai un lai 
iedzīvotājiem ir pietiekoši daudz laika 
efektīvai sagatavošanās un līdzdalībai 
lēmumu pieņemšanas procesā.

Or. de

Grozījums Nr. 112
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
12. panta 2.b punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 113
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Pārskatīšana

Katra dalībvalsts nodrošina, ka katrai 
juridiskai vai fiziskai personai ir pieejama 
plaša pārskatīšanas procedūra tiesā. 
Turklāt katra dalībvalsts nodrošina, ka 
katrai juridiskai vai fiziskai personai ir 
pieejamas administratīvas vai tiesas 
procedūras, lai apstrīdētu kompetento 
reglamentācijas iestāžu darbību vai 
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bezdarbību.

Or. de

Grozījums Nr. 114
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Direktīvas priekšlikums
13. panta 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Dalībvalstis pēc iespējas ātrāk 
informē pārrobežu reģionālās un vietējās 
iestādes par valsts programmām, ja to 
īstenošanai varētu būt pārrobežu ietekme.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
13. panta 3.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Valsts programmu ietvaros 
dalībvalstis skaidri norāda pieejamos 
finanšu resursus lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) integrēta un detalizēta lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
klasifikācijas sistēma, kurā ietilpst visi 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas posmi, sākot 
ar rašanos līdz pat galīgai noglabāšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 117
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
14. panta 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) visas lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu uzskaite un 
turpmākās prognozes par to daudzumiem, 
arī daudzumiem, kas radīsies, izbeidzot 
kodoliekārtu ekspluatāciju. Uzskaitē 
precīzi norāda attiecīgā materiāla atrašanās 
vietu, daudzumu, bīstamību un bīstamības 
klasifikāciju;

(1) saskaņā ar -1. punktā minēto 
klasifikācijas sistēmu visas lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
uzskaite un turpmākās prognozes par to 
daudzumiem, arī daudzumiem, kas 
radīsies, izbeidzot kodoliekārtu 
ekspluatāciju. Uzskaitē precīzi norāda 
attiecīgā materiāla atrašanās vietu, 
daudzumu un bīstamību;

Or. de

Grozījums Nr. 118
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
14. panta 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) koncepcijas, plāni un tehniskie 
risinājumi no atkritumu rašanās līdz to 
apglabāšanai vai noglabāšanai. Augsta 
prioritātes pakāpe jāpiešķir vēsturiskajiem 
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radioaktīvajiem atkritumiem un lietotai 
kodoldegvielai vidēja līmeņa glabāšanas 
baseinos;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
15. panta 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisija ņems vērā dalībvalstu 
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.

svītrots

Or. de


