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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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kodolenerģijas nākotni.
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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
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 
radioaktīvos atkritumus, paredzot tās 
noglabāšanu;

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. cs

Grozījums Nr. 2

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 brīvprātīgi noslēgušas nolīgumus par 
noglabāšanas iekārtu izmantošanu vienā no 
tām.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. cs

Grozījums Nr. 4

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.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
15. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ņems vērā dalībvalstu 
skaidrojumus un atkritumu valsts 
programmu izpildes gaitu, pieņemot 

4. Komisija ņems vērā dalībvalstu 
paziņojumus un atkritumu valsts 
programmu izpildes gaitu, pieņemot 
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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 projektiem saskaņā ar 
Euratom līguma 43. pantu.

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 projektiem saskaņā ar 
Euratom līguma 43. pantu.

Or. en


