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Pakeitimas 32
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Teisėkūros rezoliucijos projektas
2 nurodomoji dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Euratomo sutarties 31 
ir 32 straipsnius, pagal kuriuos Taryba 
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos 
(C7-0385/2013),

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 191 ir
192 straipsnius,

Or. en

Pakeitimas 33
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
I antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

TARYBOS DIREKTYVA EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

kuria iš dalies keičiama Direktyva 
2009/71/EURATOMAS, kuria nustatoma 
Bendrijos branduolinių įrenginių 
branduolinės saugos sistema

kuria iš dalies keičiama Direktyva 
2009/71/EURATOMAS, kuria nustatoma 
Bendrijos branduolinių įrenginių 
branduolinės saugos sistema

Or. en

Pakeitimas 34
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
I antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

TARYBOS DIREKTYVA EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

kuria iš dalies keičiama Direktyva 
2009/71/Euratomas, kuria nustatoma 
Bendrijos branduolinių įrenginių 
branduolinės saugos sistema

kuria iš dalies keičiama Direktyva 
2009/71/Euratomas, kuria nustatoma 
Bendrijos branduolinių įrenginių 
branduolinės saugos sistema

Or. fr

Pakeitimas 35
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į 
jos 31 ir 32 straipsnius,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 191 ir 
192 straipsnius,

Or. en

Pakeitimas 36
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į 
jos 31 ir 32 straipsnius,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 153, 191 ir 
192 straipsnius,

Or. fr
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Pagrindimas

Negalima, kaip numatyta Komisijos pasiūlyme, Europos Parlamentui panaikinti jo įgaliojimų 
dėl bendro sprendimo, juolab kad pasiūlymas yra susijęs su svarbiausiais aplinkos ir 
sveikatos klausimais. Todėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 153 (socialinė politika) ir 
191–192 straipsniai (aplinka, sveikata) sudaro tinkamą teisinį pagrindą.

Pakeitimas 37
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos Komisijos 
pasiūlymą, parengtą atsižvelgiant į Mokslo 
ir technikos komiteto paskirtų valstybių 
narių mokslinių ekspertų grupės pateiktą 
nuomonę,

atsižvelgdama į Europos Komisijos 
pasiūlymą,

Or. en

Pakeitimas 38
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos Komisijos 
pasiūlymą, parengtą atsižvelgiant į Mokslo 
ir technikos komiteto paskirtų valstybių 
narių mokslinių ekspertų grupės pateiktą 
nuomonę,

atsižvelgdama į Europos Komisijos 
pasiūlymą,

Or. fr
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Pakeitimas 39
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos Parlamento 
nuomonę,

laikydamasi įprastos teisėkūros 
procedūros,

Or. fr

Pakeitimas 40
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kadangi 1998 m. Europos Bendrija ir 
visos Europos Sąjungos valstybės narės 
pasirašė Orhuso konvenciją dėl teisės 
gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais,

Or. fr

Pakeitimas 41
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b nurodomoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kadangi Orhuso konvencija įgyvendinta 
branduolinės saugos srityje remiantis 
iniciatyva „Aarhus Convention and 
Nuclear“ (ACN), pagal kurią valstybės 
narės privalo skelbti pagrindinę 
informaciją, susijusią su branduoline 
sauga, o visuomenė turi dalyvauti 
priimant sprendimus,

Or. fr

Pakeitimas 42
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos atominės energijos bendrijos 
steigimo sutarties (Euratomo sutarties) 2 
straipsnio b punkte numatyta, kad turi būti 
nustatyti vienodi saugos standartai, kad 
būtų apsaugota darbuotojų ir plačiosios 
visuomenės sveikata;

(1) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 191 straipsnio 1 dalį Sąjungos 
aplinkos politika padeda siekti būtent šių 
tikslų: aplinkos kokybės išsaugojimo, 
apsaugos ir gerinimo, taip pat asmenų 
sveikatos apsaugos;

Or. fr

Pakeitimas 43
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) branduolinė energija yra energijos 
šaltinis, ir ES bei valstybės narės, 
remdamosi Sutartimi dėl Europos 
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Sąjungos veikimo, branduolinę energiją 
turėtų vertinti remiantis tuo pačiu 
pagrindu, kaip ir kitus energijos šaltinius;

Or. en

Pakeitimas 44
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Euratomo sutarties 30 straipsnyje 
numatyta, kad Europos atominės energijos 
bendrijoje (toliau – Bendrija) turi būti 
nustatyti pagrindiniai darbuotojų ir 
plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos 
nuo jonizuojančiosios spinduliuotės 
keliamos grėsmės standartai;

(2) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 153 straipsnyje numatyta, kad gali
būti nustatyti vienodi saugos standartai, 
kad būtų apsaugota darbuotojų ir 
plačiosios visuomenės sveikata;

Or. fr

Pakeitimas 45
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 2011 m. liepos 19 d. Tarybos 
direktyvoje 2011/70/Euratomas, kuria 
nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus 
tvarkymo Bendrijos sistema33, valstybėms 
narėms nustatomi įpareigojimai sukurti ir 
taikyti nacionalinę panaudoto kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemą;

(6) 2011 m. liepos 19 d. Tarybos 
direktyvoje 2011/70/Euratomas, kuria 
nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir
radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus 
tvarkymo Bendrijos sistema33, valstybėms 
narėms nustatomi įpareigojimai sukurti ir 
taikyti nacionalinę panaudoto kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemą. 
2013 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 
rezoliucijoje dėl Europos Sąjungos 
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branduolinių elektrinių rizikos ir saugos 
vertinimo (testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis) ir susijusios veiklos 
primenama, kad įvykus Fukušimos 
branduolinei avarijai dar kartą atkreiptas 
dėmesys į radioaktyviųjų atliekų šalinimo 
pavojų, o Komisija raginama remti 
pastangas siekiant atvirai ir nešališkai 
nustatyti geriausias atliekų laikymo vietas, 
kuriose jos būtų laikomos kuo saugiau;

__________________ __________________
33 OL L 199, 2011 8 2, p. 48. 33 OL L 199, 2011 8 2, p. 48.

Or. de

Pakeitimas 46
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2007 m. gegužės 8 d. Tarybos išvadose 
dėl branduolinės saugos ir panaudoto 
branduolinio kuro bei radioaktyviųjų 
atliekų saugaus tvarkymo34 pažymima, kad 
„atsakomybė dėl branduolinės saugos 
tenka kiekvienai valstybei narei; 
atitinkamais atvejais jos imamasi ES 
struktūroje. Sprendimai dėl saugos 
veiksmų ir branduolinių objektų priežiūra 
ir toliau priklausys tik veiklos vykdytojų ir 
nacionalinių valdžios institucijų 
kompetencijai.“;

(7) 2007 m. gegužės 8 d. Tarybos išvadose 
dėl branduolinės saugos ir panaudoto 
branduolinio kuro bei radioaktyviųjų 
atliekų saugaus tvarkymo34 pažymima, kad 
„atsakomybė dėl branduolinės saugos 
tenka kiekvienai valstybei narei; 
atitinkamais atvejais jos imamasi ES 
struktūroje. Sprendimai dėl saugos 
veiksmų ir branduolinių objektų priežiūra 
ir toliau priklausys tik veiklos vykdytojų ir 
nacionalinių valdžios institucijų 
kompetencijai.“. 2013 m. kovo 14 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
Europos Sąjungos branduolinių 
elektrinių rizikos ir saugos vertinimo 
(testavimo nepalankiausiomis sąlygomis) 
ir susijusios veiklos raginama apibrėžti ir 
įgyvendinti privalomus branduolinės 
saugos standartus;

__________________ __________________
34 Nuolatinių atstovų komitetas priėmė 34 Nuolatinių atstovų komitetas priėmė 



PE529.779v01-00 10/108 AM\1019806LT.doc

LT

2007 m. balandžio 25 d. (dok. Nr. 
8784/07), o Ekonomikos ir finansų reikalų 
taryba – 2007 m. gegužės 8 d.

2007 m. balandžio 25 d. (dok. Nr. 
8784/07), o Ekonomikos ir finansų reikalų 
taryba – 2007 m. gegužės 8 d.

Or. de

Pakeitimas 47
Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) primena, kad Fukušimos avarija 
skaudžiai parodė, kad nėra branduolinės 
elektrinės, kuri nekeltų visiškai jokios 
rizikos; todėl nėra būdo, kaip ateityje 
tvirtai užkirsti kelią didelėms avarijoms 
ES viduje ar už jos ribų;

Or. en

Pakeitimas 48
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 2011 m. Fukušimoje įvykusi 
branduolinė avarija vėl atkreipė viso 
pasaulio dėmesį į priemones, kurių reikia 
rizikai kuo labiau sumažinti ir 
aukščiausiam branduolinės saugos lygiui 
užtikrinti. Vadovaudamasi 2011 m. kovo 
mėn. Europos Vadovų Tarybos suteiktais 
įgaliojimais36, Komisija kartu su Europos 
branduolinės saugos reguliavimo institucijų 
grupe (ENSREG) ES mastu atliko 
visapusišką ES branduolinių elektrinių 
rizikos ir saugos vertinimą (testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis). Iš rezultatų 

(9) 2011 m. Fukušimoje įvykusi 
branduolinė avarija vėl atkreipė viso 
pasaulio dėmesį į priemones, kurių reikia 
rizikai kuo labiau sumažinti ir 
aukščiausiam branduolinės saugos lygiui 
užtikrinti. Vadovaudamasi 2011 m. kovo 
mėn. Europos Vadovų Tarybos suteiktais 
įgaliojimais36, Komisija kartu su Europos 
branduolinės saugos reguliavimo institucijų 
grupe (ENSREG) ES mastu atliko 
visapusišką ES branduolinių elektrinių 
rizikos ir saugos vertinimą (testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis). Iš rezultatų 
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matyti, kad galimi tam tikri dalyvaujančių 
šalių37 branduolinės saugos strategijų ir 
sektoriuje nusistovėjusios praktikos 
patobulinimai;

matyti, kad galimi tam tikri dalyvaujančių 
šalių37 branduolinės saugos strategijų ir 
sektoriuje nusistovėjusios praktikos 
patobulinimai. 2013 m. kovo 14 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
Europos Sąjungos branduolinių 
elektrinių rizikos ir saugos vertinimo 
(testavimo nepalankiausiomis sąlygomis) 
ir susijusios veiklos pabrėžiama, jog iš 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 
buvo matyti, kad beveik visos 
branduolinės elektrinės turi įgyvendinti 
tam tikras kiekvienai jų būdingas saugos 
gerinimo priemones, raginama nedelsiant 
įgyvendinti būtinas tobulinimo priemones 
ir prašoma Parlamentą kiekvienais metais 
informuoti apie rezultatus, priemones ir 
planus branduolinės saugos srityje ir su 
juo šiais klausimais konsultuotis;

__________________ __________________
36 Europos Vadovų Taryba, EUCO 
10/1/11.

36 Europos Vadovų Taryba, EUCO 
10/1/11.

37 ENSREG tarpusavio vertinimo ataskaita 
– Europos branduolinėse elektrinėse 
atliktas testavimas nepalankiausiomis 
sąlygomis, 2012 m. balandžio 25 d.

37 ENSREG tarpusavio vertinimo ataskaita 
– Europos branduolinėse elektrinėse 
atliktas testavimas nepalankiausiomis 
sąlygomis, 2012 m. balandžio 25 d.

Or. de

Pakeitimas 49
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 2011 m. Fukušimoje įvykusi 
branduolinė avarija vėl atkreipė viso 
pasaulio dėmesį į priemones, kurių reikia 
rizikai kuo labiau sumažinti ir 
aukštesniam branduolinės saugos lygiui 

(9) 2011 m. Fukušimoje įvykusi 
branduolinė avarija vėl atkreipė viso 
pasaulio dėmesį į priemones, kurių reikia 
rizikai pašalinti ir aukščiausiam
branduolinės saugos lygiui užtikrinti. 
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užtikrinti. Vadovaudamasi 2011 m. 
kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos 
suteiktais įgaliojimais36, Komisija kartu su 
Europos branduolinės saugos reguliavimo 
institucijų grupe (ENSREG) ES mastu 
atliko visapusišką ES branduolinių 
elektrinių rizikos ir saugos vertinimą 
(testavimą nepalankiausiomis sąlygomis). 
Iš rezultatų matyti, kad galimi tam tikri 
dalyvaujančių šalių branduolinės saugos 
strategijų ir sektoriuje nusistovėjusios 
praktikos37 patobulinimai;

Vadovaudamasi 2011 m. kovo mėn. 
Europos Vadovų Tarybos suteiktais 
įgaliojimais36, Komisija kartu su Europos 
branduolinės saugos reguliavimo institucijų 
grupe (ENSREG) ES mastu atliko 
visapusišką ES branduolinių elektrinių 
rizikos ir saugos vertinimą (testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis). Iš rezultatų 
matyti, kad būtini tam tikri dalyvaujančių 
šalių branduolinės saugos strategijų ir 
sektoriuje nusistovėjusios praktikos37

patobulinimai;

__________________ __________________
36 Europos Vadovų Taryba, EUCO 
10/1/11. 

36 Europos Vadovų Taryba, EUCO 
10/1/11. 

37 ENSREG tarpusavio vertinimo 
ataskaita – Europos branduolinėse 
elektrinėse atliktas testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis, 2012 m. 
balandžio 25 d.

37 ENSREG tarpusavio vertinimo 
ataskaita – Europos branduolinėse 
elektrinėse atliktas testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis, 2012 m. 
balandžio 25 d.

Or. fr

Pakeitimas 50
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) pabrėžia, kad testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis apima tik 
konkrečių iš anksto suderintų rizikos 
rūšių vertinimą ir kad neatsižvelgta į 
antrinius įvykius, medžiagų nusidėvėjimą, 
žmogiškąsias klaidas, konkrečius srautus 
reaktorių talpose ir daugelį kitų panašių 
rizikos rūšių, todėl pabrėžia, kad net ir 
sėkmingai atliktas testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis nėra 
branduolinės elektrinės saugos garantija;

Or. en
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Pakeitimas 51
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) pabrėžia, kad po testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis rezultatų 
nesiėmus atitinkamų priemonių tie 
rezultatai praranda didžiąją dalį savo 
vertės; tačiau primena, kad sprendimas 
imtis ar nesiimti veiksmų esant 
neigiamiems testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis rezultatams visiškai ir išimtinai 
priklauso valstybių narių kompetencijai; 
jei analizė grindžiama kitais veiksniais, ne 
tik didžiausios galimos saugos siekiu, 
tokiu atveju priimant sprendimą dėl 
reikalingų veiksmų pakenkiama testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis teikiamai 
naudai;

Or. en

Pakeitimas 52
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) stipri ir nepriklausoma kompetentinga 
reguliavimo institucija yra viena iš 
pagrindinių Europos branduolinės saugos 
reguliavimo sistemos sąlygų. Jos 
nepriklausomumas ir naudojimasis savo 
įgaliojimais nešališkai ir skaidriai – tai 
svarbiausi aukšto branduolinės saugos 
lygio užtikrinimo veiksniai. Priimamiems 
objektyviems reguliavimo sprendimams ir 
įgyvendinimo užtikrinimo priemonėms 

(15) stipri ir nepriklausoma kompetentinga 
reguliavimo institucija yra viena iš 
pagrindinių Europos branduolinės saugos 
reguliavimo sistemos sąlygų. Jos 
nepriklausomumas ir naudojimasis savo 
įgaliojimais nešališkai ir skaidriai – tai 
svarbiausi aukšto branduolinės saugos 
lygio užtikrinimo veiksniai. Priimamiems 
objektyviems reguliavimo sprendimams ir 
įgyvendinimo užtikrinimo priemonėms 
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neturėtų būti daroma jokios nederamos 
grėsmę saugai galinčios kelti išorinės 
įtakos, pavyzdžiui, spaudimo, susijusio su 
kintančiomis politinėmis, ekonominėmis ar 
visuomenės sąlygomis, arba vyriausybinių 
padalinių ar kitų viešųjų ar privačiųjų 
subjektų daromo spaudimo. 
Nepriklausomumo stygiaus neigiamos 
pasekmės buvo akivaizdžios Fukušimos 
avarijos atveju. Direktyvos 
2009/71/Euratomas nuostatos dėl 
kompetentingų reguliavimo institucijų 
funkcijų atskyrimo turėtų būti sustiprintos 
siekiant užtikrinti reguliavimo institucijų 
faktinį nepriklausomumą ir garantuoti, kad 
joms būtų suteiktos tinkamos priemonės ir 
kompetencija tinkamai atlikti joms 
pavestas pareigas. Visų pirma, reguliavimo 
institucija turėtų turėti pakankamai teisinių 
galių, pakankamai darbuotojų ir 
pakankamai finansinių išteklių, kad galėtų 
tinkamai vykdyti jai pavestas pareigas. 
Tačiau sugriežtinti reikalavimai, kuriais 
siekiama užtikrinti reguliavimo užduočių 
vykdymo nepriklausomumą, neturėtų 
daryti poveikio prireikus glaudžiam 
bendradarbiavimui su kitomis 
atitinkamomis nacionalinėmis 
institucijomis arba vyriausybės parengtoms 
bendrosioms politikos gairėms, 
nesusijusioms su reguliavimo galiomis ir 
pareigomis;

neturėtų būti daroma jokios nederamos 
grėsmę saugai galinčios kelti išorinės 
įtakos, pavyzdžiui, spaudimo, susijusio su 
kintančiomis politinėmis, ekonominėmis ar 
visuomenės sąlygomis, arba vyriausybinių 
padalinių ar kitų viešųjų ar privačiųjų 
subjektų daromo spaudimo. 
Nepriklausomumo stygiaus neigiamos 
pasekmės buvo akivaizdžios Fukušimos 
avarijos atveju. Direktyvos 
2009/71/Euratomas nuostatos dėl 
kompetentingų reguliavimo institucijų 
funkcijų atskyrimo turėtų būti sustiprintos 
siekiant užtikrinti reguliavimo institucijų 
faktinį nepriklausomumą ir garantuoti, kad 
joms būtų suteiktos tinkamos priemonės ir 
kompetencija tinkamai atlikti joms 
pavestas pareigas. Visų pirma, reguliavimo 
institucija turėtų turėti pakankamai teisinių 
galių, pakankamai darbuotojų ir 
pakankamai finansinių išteklių, kad galėtų 
tinkamai vykdyti jai pavestas pareigas. 
Tačiau sugriežtinti reikalavimai, kuriais 
siekiama užtikrinti reguliavimo užduočių 
vykdymo nepriklausomumą, neturėtų 
daryti poveikio prireikus glaudžiam 
bendradarbiavimui su kitomis 
atitinkamomis nacionalinėmis 
institucijomis ir Europos Komisija arba 
vyriausybės parengtoms bendrosioms 
politikos gairėms, kuriomis 
nepažeidžiamos nacionalinės valdžios 
institucijos reguliavimo galios ir pareigos;

Or. en

Pakeitimas 53
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) stipri ir nepriklausoma kompetentinga 
reguliavimo institucija yra viena iš 
pagrindinių Europos branduolinės saugos 
reguliavimo sistemos sąlygų. Jos 
nepriklausomumas ir naudojimasis savo 
įgaliojimais nešališkai ir skaidriai – tai 
svarbiausi aukšto branduolinės saugos 
lygio užtikrinimo veiksniai. Priimamiems 
objektyviems reguliavimo sprendimams ir 
įgyvendinimo užtikrinimo priemonėms 
neturėtų būti daroma jokios nederamos 
grėsmę saugai galinčios kelti išorinės 
įtakos, pavyzdžiui, spaudimo, susijusio su 
kintančiomis politinėmis, ekonominėmis ar 
visuomenės sąlygomis, arba vyriausybinių 
padalinių ar kitų viešųjų ar privačiųjų 
subjektų daromo spaudimo. 
Nepriklausomumo stygiaus neigiamos 
pasekmės buvo akivaizdžios Fukušimos 
avarijos atveju. Direktyvos 
2009/71/Euratomas nuostatos dėl 
kompetentingų reguliavimo institucijų 
funkcijų atskyrimo turėtų būti sustiprintos 
siekiant užtikrinti reguliavimo institucijų 
faktinį nepriklausomumą ir garantuoti, kad 
joms būtų suteiktos tinkamos priemonės ir 
kompetencija tinkamai atlikti joms 
pavestas pareigas. Visų pirma, reguliavimo 
institucija turėtų turėti pakankamai teisinių 
galių, pakankamai darbuotojų ir 
pakankamai finansinių išteklių, kad galėtų 
tinkamai vykdyti jai pavestas pareigas. 
Tačiau sugriežtinti reikalavimai, kuriais 
siekiama užtikrinti reguliavimo užduočių 
vykdymo nepriklausomumą, neturėtų 
daryti poveikio prireikus glaudžiam 
bendradarbiavimui su kitomis 
atitinkamomis nacionalinėmis 
institucijomis arba vyriausybės parengtoms 
bendrosioms politikos gairėms, 
nesusijusioms su reguliavimo galiomis ir 
pareigomis;

(15) stipri ir nepriklausoma kompetentinga 
reguliavimo institucija yra viena iš 
pagrindinių Europos branduolinės saugos 
reguliavimo sistemos sąlygų. Jos politinis, 
teisinis, administracinis ir finansinis 
nepriklausomumas ir naudojimasis savo 
įgaliojimais nešališkai ir skaidriai – tai 
svarbiausi aukšto branduolinės saugos 
lygio užtikrinimo veiksniai. Priimamiems 
objektyviems reguliavimo sprendimams ir 
įgyvendinimo užtikrinimo priemonėms 
neturėtų būti daroma jokios grėsmę saugai 
galinčios kelti išorinės įtakos, pavyzdžiui, 
spaudimo, susijusio su kintančiomis 
politinėmis, ekonominėmis ar visuomenės 
sąlygomis, arba vyriausybinių padalinių ar 
kitų viešųjų ar privačiųjų subjektų daromo 
spaudimo. Nepriklausomumo stygiaus 
neigiamos pasekmės buvo akivaizdžios 
Fukušimos avarijos atveju. Direktyvos 
2009/71/Euratomas nuostatos dėl 
kompetentingų reguliavimo institucijų 
funkcijų atskyrimo turėtų būti sustiprintos 
siekiant užtikrinti reguliavimo institucijų 
faktinį nepriklausomumą ir garantuoti, kad 
joms būtų suteiktos tinkamos priemonės ir 
kompetencija tinkamai atlikti joms 
pavestas pareigas. Visų pirma, reguliavimo 
institucija turėtų turėti pakankamai teisinių 
galių, ypač galią taikyti sankcijas,
pakankamai darbuotojų ir pakankamai 
finansinių išteklių, kad galėtų tinkamai 
vykdyti jai pavestas pareigas. Tačiau 
sugriežtinti reikalavimai, kuriais siekiama 
užtikrinti reguliavimo užduočių vykdymo 
nepriklausomumą, neturėtų daryti poveikio 
prireikus glaudžiam bendradarbiavimui su 
kitomis atitinkamomis nacionalinėmis 
institucijomis arba vyriausybės parengtoms 
bendrosioms politikos gairėms, 
nesusijusioms su reguliavimo galiomis ir 
pareigomis;

Or. fr
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Pakeitimas 54
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kai vykdomi infrastruktūros projektai, 
galintys paveikti branduolinių įrenginių 
branduolinę saugą, turėtų būti taikomi 
tinkami nacionaliniai konsultacijų su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis 
ir visuomene mechanizmai ir turėtų būti 
visiškai atsižvelgiama į jų pareikštas 
nuomones;

(17) kai vykdomi infrastruktūros projektai, 
galintys paveikti branduolinių įrenginių 
branduolinę saugą, turėtų būti taikomi 
tinkami nacionaliniai ir ES konsultacijų su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, 
nepriklausomais tarptautiniais ekspertais
ir visuomene mechanizmai ir turėtų būti 
visiškai atsižvelgiama į jų pareikštas 
nuomones;

Or. en

Pakeitimas 55
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) branduolinės avarijos padariniai gali 
būti juntami ir už valstybės ribų, todėl 
reikia skatinti kaimyninių šalių arba to 
paties regiono šalių glaudų 
bendradarbiavimą, veiksmų koordinavimą 
ir keitimąsi informacija, nepriklausomai 
nuo to, ar tos šalys naudoja branduolinius 
įrenginius ar ne. Šiuo atžvilgiu valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad būtų įdiegta 
derama tvarka, kuri palengvintų tokį 
bendradarbiavimą tarpvalstybinio poveikio 
branduolinės saugos klausimais, įskaitant 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. 
Turėtų būti siekiama užtikrinti sinergiją su 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmu41 –
ES sistema, pagal kurią valstybės narės 

(21) branduolinės avarijos padariniai gali 
būti juntami ir už valstybės ribų, todėl 
reikia įpareigoti vykdyti kaimyninių šalių 
arba to paties regiono šalių glaudų 
bendradarbiavimą, veiksmų koordinavimą 
ir keitimąsi informacija, nepriklausomai 
nuo to, ar tos šalys naudoja branduolinius 
įrenginius ar ne. Šiuo atžvilgiu valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad būtų įdiegta 
derama tvarka, kuri palengvintų tokį 
bendradarbiavimą tarpvalstybinio poveikio 
branduolinės saugos klausimais, įskaitant 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. 
Turėtų būti siekiama užtikrinti sinergiją su 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmu41 –
ES sistema, pagal kurią valstybės narės 
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bendradarbiauja civilinės saugos srityje 
didindamos stichinių ir žmogaus sukeliamų 
nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo sistemų veiksmingumą;

bendradarbiauja civilinės saugos srityje 
didindamos stichinių ir žmogaus sukeliamų 
nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo sistemų veiksmingumą;

__________________ __________________
41 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimo dėl Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmo (COM(2011) 934 
galutinis).

41 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimo dėl Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmo (COM(2011) 934 
galutinis).

Or. en

Pakeitimas 56
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekiant užtikrinti, kad būtų įgyjami 
tinkami įgūdžiai ir įgyjama bei palaikoma 
tinkamo lygio kompetencija, visos šalys 
turėtų užtikrinti, kad visi darbuotojai 
(įskaitant subrangovus), turintys pareigų, 
susijusių su branduolinių įrenginių sauga ir 
branduolinio įrenginio aikštelėje 
taikomomis avarinės parengties ir 
reagavimo priemonėmis, būtų nuolatos 
mokomi. Šis tikslas gali būti pasiektas 
parengus mokymo programas ir mokymo 
planus, mokymo programų periodinio 
persvarstymo ir atnaujinimo procedūras ir 
numačius tinkamų biudžeto lėšų mokymui;

(22) siekiant užtikrinti, kad būtų įgyjami 
tinkami įgūdžiai ir įgyjama bei palaikoma 
tinkamo lygio kompetencija, visos šalys 
turėtų užtikrinti, kad visi darbuotojai 
(įskaitant subrangovus), turintys pareigų, 
susijusių su branduolinių įrenginių sauga ir 
branduolinio įrenginio aikštelėje 
taikomomis avarinės parengties ir 
reagavimo priemonėmis, būtų nuolatos 
mokomi. Šis tikslas gali būti pasiektas 
parengus mokymo programas ir mokymo 
planus, mokymo programų periodinio 
persvarstymo ir atnaujinimo procedūras 
keičiantis praktine patirtimi tarp šalių ES 
viduje ir už jos ribų ir numačius tinkamų 
biudžeto lėšų mokymui;

Or. en

Pakeitimas 57
Bernd Lange
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Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) dar viena svarbi Fukušimoje įvykusios 
branduolinės avarijos pamoka –
branduolinės saugos klausimų skaidrumo 
didinimo svarba. Skaidrumas – tai taip pat 
svarbi reguliavimo sprendimų priėmimo 
nepriklausomumo užtikrinimo priemonė. 
Todėl dabartinėse Direktyvos 
2009/71/Euratomas nuostatose dėl 
visuomenei teiktinos informacijos turėtų 
būti konkrečiau nustatyta, per kokį 
laikotarpį ir kokio pobūdžio būtiniausią 
informaciją turėtų teikti kompetentinga 
reguliavimo institucija ir licencijos 
turėtojas. Šiuo tikslu, pavyzdžiui, turėtų 
būti nustatyta, kokio pobūdžio būtiniausią 
informaciją turėtų teikti kompetentinga 
reguliavimo institucija ir licencijos 
turėtojas pagal jų platesnio masto 
skaidrumo strategijas. Informacija turėtų 
būti suteikta laiku, ypač anomaliųjų įvykių 
ir avarijų atveju. Periodinių saugos 
tikrinimų ir tarptautinių ekspertinių 
įvertinimų rezultatai taip pat turėtų būti 
viešai skelbiami;

(23) dar viena svarbi Fukušimoje įvykusios 
branduolinės avarijos pamoka –
branduolinės saugos klausimų skaidrumo 
didinimo svarba. Skaidrumas – tai taip pat 
svarbi reguliavimo sprendimų priėmimo 
nepriklausomumo užtikrinimo priemonė. 
Todėl dabartinėse Direktyvos 
2009/71/Euratomas nuostatose dėl 
visuomenei teiktinos informacijos turėtų 
būti konkrečiau nustatyta, per kokį 
laikotarpį ir kokio pobūdžio būtiniausią 
informaciją turėtų teikti kompetentinga 
reguliavimo institucija ir licencijos 
turėtojas. Šiuo tikslu, pavyzdžiui, turėtų 
būti nustatyta, kokio pobūdžio būtiniausią 
informaciją turėtų teikti kompetentinga 
reguliavimo institucija ir licencijos 
turėtojas pagal jų platesnio masto 
skaidrumo strategijas. Informacija turėtų 
būti suteikta laiku, ypač anomaliųjų įvykių 
ir avarijų atveju. Periodinių saugos 
tikrinimų ir tarptautinių ekspertinių 
įvertinimų rezultatai taip pat turėtų būti 
viešai skelbiami. 2013 m. kovo 14 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
Europos Sąjungos branduolinių 
elektrinių rizikos ir saugos vertinimo 
(testavimo nepalankiausiomis sąlygomis) 
ir susijusios veiklos raginama ES piliečius 
išsamiai informuoti apie branduolinę 
saugą Europos Sąjungoje ir su jais šiuo 
klausimu konsultuotis;

Or. de

Pakeitimas 58
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) dar viena svarbi Fukušimoje įvykusios 
branduolinės avarijos pamoka –
branduolinės saugos klausimų skaidrumo 
didinimo svarba. Skaidrumas – tai taip pat 
svarbi reguliavimo sprendimų priėmimo 
nepriklausomumo užtikrinimo priemonė. 
Todėl dabartinėse Direktyvos 
2009/71/Euratomas nuostatose dėl 
visuomenei teiktinos informacijos turėtų 
būti konkrečiau nustatyta, per kokį 
laikotarpį ir kokio pobūdžio būtiniausią 
informaciją turėtų teikti kompetentinga 
reguliavimo institucija ir licencijos 
turėtojas. Šiuo tikslu, pavyzdžiui, turėtų 
būti nustatyta, kokio pobūdžio būtiniausią 
informaciją turėtų teikti kompetentinga 
reguliavimo institucija ir licencijos 
turėtojas pagal jų platesnio masto 
skaidrumo strategijas. Informacija turėtų 
būti suteikta laiku, ypač anomaliųjų įvykių 
ir avarijų atveju. Periodinių saugos 
tikrinimų ir tarptautinių ekspertinių 
įvertinimų rezultatai taip pat turėtų būti 
viešai skelbiami;

(23) dar viena svarbi Fukušimoje įvykusios 
branduolinės avarijos pamoka –
branduolinės saugos klausimų skaidrumo 
didinimo svarba. Skaidrumas – tai taip pat 
svarbi reguliavimo sprendimų priėmimo 
nepriklausomumo skatinimo ir užtikrinimo 
priemonė. Todėl dabartinėse Direktyvos 
2009/71/Euratomas nuostatose dėl 
visuomenei teiktinos informacijos turėtų 
būti konkrečiau nustatyta, per kokį 
laikotarpį ir kokio pobūdžio būtiniausią 
informaciją turėtų teikti kompetentinga 
reguliavimo institucija ir licencijos 
turėtojas. Šiuo tikslu, pavyzdžiui, turėtų 
būti nustatyta, kokio pobūdžio būtiniausią 
informaciją turėtų teikti kompetentinga 
reguliavimo institucija ir licencijos 
turėtojas pagal jų platesnio masto 
skaidrumo strategijas. Informacija turėtų 
būti suteikta realiu laiku, ypač anomaliųjų 
įvykių, incidentų ir avarijų atveju. 
Periodinių saugos tikrinimų ir tarptautinių 
ekspertinių įvertinimų rezultatai taip pat 
turėtų būti viešai skelbiami kaip ir veiklos 
vykdytojų atsakymai dėl nacionalinių 
reguliavimo institucijų rekomendacijų;

Or. fr

Pakeitimas 59
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) šios direktyvos reikalavimai dėl 
skaidrumo papildo nustatytuosius 
galiojančiuose Euratomo teisės aktuose. 
1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimu 

(24) šios direktyvos reikalavimai dėl 
skaidrumo papildo nustatytuosius 
galiojančiuose Euratomo teisės aktuose. 
1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimu 



PE529.779v01-00 20/108 AM\1019806LT.doc

LT

87/600/Euratomas dėl Bendrijoje 
nustatomos skubaus pasikeitimo 
informacija radiacinės avarijos atveju 
tvarkos42 valstybėms narėms nustatomi 
įpareigojimai pranešti ir pateikti Komisijai 
ir kitoms valstybėms narėms informaciją 
radiacinės avarijos jų teritorijoje atveju, o į 
1989 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 
89/618 Euratomas43 įtraukti įpareigojimai 
valstybėms narėms informuoti visuomenę 
apie taikytinas sveikatos apsaugos 
priemones ir veiksmus, kurių turi būti 
imtasi radiacinės avarijos atveju, taip pat 
teikti patarimus bei nuolat informuoti 
gyventojus, kurie gali nukentėti tokios 
avarijos atveju. Tačiau, be informacijos, 
kuri yra teiktina tokiu atveju, valstybės 
narės pagal šią direktyvą turėtų numatyti 
tinkamas skaidrumo nuostatas, pagal kurias 
būtų iš karto ir reguliariai atnaujinama 
teikiama informacija, siekiant užtikrinti, 
kad darbuotojai ir plačioji visuomenė būtų 
informuojami apie visus su branduoline 
sauga susijusius įvykius, įskaitant 
anomaliuosius įvykius arba avarines 
sąlygas. Be to, gyventojams turėtų būti 
suteikta galimybių veiksmingai dalyvauti 
branduolinių įrenginių licencijavimo 
procese, o kompetentinga reguliavimo 
institucija turėtų teikti su sauga susijusią 
informaciją nepriklausomai ir jai 
nebūtina gauti išankstinį kito viešojo arba 
privačiojo subjekto sutikimą;

87/600/Euratomas dėl Bendrijoje 
nustatomos skubaus pasikeitimo 
informacija radiacinės avarijos atveju 
tvarkos42 valstybėms narėms nustatomi 
įpareigojimai pranešti ir pateikti Komisijai 
ir kitoms valstybėms narėms informaciją 
radiacinės avarijos jų teritorijoje atveju, o į 
1989 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 
89/618 Euratomas43 įtraukti įpareigojimai 
valstybėms narėms informuoti visuomenę 
apie taikytinas sveikatos apsaugos 
priemones ir veiksmus, kurių turi būti 
imtasi radiacinės avarijos atveju, taip pat 
teikti patarimus bei nuolat informuoti 
gyventojus, kurie gali nukentėti tokios 
avarijos atveju. Tačiau, be informacijos, 
kuri yra teiktina tokiu atveju, valstybės 
narės pagal šią direktyvą turėtų numatyti 
tinkamas skaidrumo nuostatas, pagal kurias 
būtų iš karto ir reguliariai atnaujinama 
teikiama informacija, siekiant užtikrinti, 
kad darbuotojai ir plačioji visuomenė būtų 
informuojami apie visus su branduoline 
sauga susijusius įvykius, įskaitant 
anomaliuosius įvykius arba avarines 
sąlygas;

__________________ __________________
42 OL L 371, 1987 12 30, p. 76. 42 OL L 371, 1987 12 30, p. 76.
43 OL L 357, 1989 12 7, p. 31. 43 OL L 357, 1989 12 7, p. 31.

Or. en

Pakeitimas 60
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) šios direktyvos reikalavimai dėl 
skaidrumo papildo nustatytuosius 
galiojančiuose Euratomo teisės aktuose. 
1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimu 
87/600/Euratomas dėl Bendrijoje 
nustatomos skubaus pasikeitimo 
informacija radiacinės avarijos atveju 
tvarkos42 valstybėms narėms nustatomi 
įpareigojimai pranešti ir pateikti Komisijai 
ir kitoms valstybėms narėms informaciją 
radiacinės avarijos jų teritorijoje atveju, o į 
1989 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 
89/618 Euratomas43 įtraukti įpareigojimai 
valstybėms narėms informuoti visuomenę 
apie taikytinas sveikatos apsaugos 
priemones ir veiksmus, kurių turi būti 
imtasi radiacinės avarijos atveju, taip pat 
teikti patarimus bei nuolat informuoti 
gyventojus, kurie gali nukentėti tokios 
avarijos atveju. Tačiau, be informacijos, 
kuri yra teiktina tokiu atveju, valstybės 
narės pagal šią direktyvą turėtų numatyti 
tinkamas skaidrumo nuostatas, pagal kurias 
būtų iš karto ir reguliariai atnaujinama 
teikiama informacija, siekiant užtikrinti, 
kad darbuotojai ir plačioji visuomenė būtų 
informuojami apie visus su branduoline 
sauga susijusius įvykius, įskaitant 
anomaliuosius įvykius arba avarines 
sąlygas. Be to, gyventojams turėtų būti 
suteikta galimybių veiksmingai dalyvauti 
branduolinių įrenginių licencijavimo 
procese, o kompetentinga reguliavimo 
institucija turėtų teikti su sauga susijusią 
informaciją nepriklausomai ir jai nebūtina 
gauti išankstinį kito viešojo arba privačiojo 
subjekto sutikimą;

(24) šios direktyvos reikalavimai dėl 
skaidrumo papildo nustatytuosius 
galiojančiuose Euratomo teisės aktuose. 
1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimu 
87/600/Euratomas dėl Bendrijoje 
nustatomos skubaus pasikeitimo 
informacija radiacinės avarijos atveju 
tvarkos42 valstybėms narėms nustatomi 
įpareigojimai pranešti ir pateikti Komisijai 
ir kitoms valstybėms narėms informaciją 
radiacinės avarijos jų teritorijoje atveju, o į 
1989 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą
89/618/Euratomas43 įtraukti įpareigojimai 
valstybėms narėms informuoti visuomenę 
apie taikytinas sveikatos apsaugos 
priemones ir veiksmus, kurių turi būti 
imtasi radiacinės avarijos atveju, taip pat 
teikti patarimus bei nuolat informuoti 
gyventojus, kurie gali nukentėti tokios 
avarijos atveju. Tačiau, be informacijos, 
kuri yra teiktina tokiu atveju, valstybės 
narės pagal šią direktyvą turėtų numatyti 
tinkamas skaidrumo nuostatas, pagal kurias 
būtų realiu laiku atnaujinama teikiama 
informacija, siekiant užtikrinti, kad 
darbuotojai ir plačioji visuomenė būtų 
informuojami apie visus su branduoline 
sauga susijusius įvykius, įskaitant 
anomaliuosius įvykius, incidentus arba 
avarines sąlygas. Be to, gyventojams turėtų 
būti suteikta galimybių veiksmingai 
dalyvauti branduolinių įrenginių 
licencijavimo ir licencijų pakeitimo
procese, o kompetentinga reguliavimo 
institucija turėtų teikti su sauga susijusią 
informaciją nepriklausomai ir jai nebūtina 
gauti išankstinį kito viešojo arba privačiojo 
subjekto sutikimą. Europos Komisija ir 
valstybės narės privalo užtikrinti pilietinės 
visuomenės dalyvavimą konsultavimo ir 
sprendimų priėmimo procese;

__________________ __________________



PE529.779v01-00 22/108 AM\1019806LT.doc

LT

42 OL L 371, 1989 12 7, p. 76. 42 OL L 371, 1989 12 7, p. 76.
43 OL L 357, 1989 12 7, p. 31. 43 OL L 357, 1989 12 7, p. 31.

Or. fr

Pakeitimas 61
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Direktyvoje 2009/71/Euratomas 
nustatyta teisiškai privaloma Bendrijos 
sistema, kuria grindžiama branduolinės 
saugos teisinė, administracinė ir 
organizacinė sistema. Ji neapima 
branduoliniams įrenginiams skirtų 
konkrečių reikalavimų. Atsižvelgiant į 
techninę pažangą, kurią padarė TATENA 
ir Vakarų Europos branduolinės 
energetikos reguliavimo institucijų 
asociacija, ir kitus specialiųjų žinių 
šaltinius, visų pirma testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis patirtį ir 
Fukušimos branduolinės avarijos tyrimų 
rezultatus, Direktyva 2009/71/Euratomas 
turėtų būti iš dalies pakeista – į ją turėtų 
būti įtraukti Bendrijos branduolinės saugos 
tikslai, apimantys visus branduolinių 
įrenginių gyvavimo ciklo etapus (aikštelės 
parinkimą, projektavimą, statybą, 
perdavimą eksploatuoti, eksploatavimą ir 
eksploatavimo nutraukimą);

(25) Direktyvoje 2009/71/Euratomas 
nustatyta teisiškai privaloma Bendrijos 
sistema, kuria grindžiama branduolinės 
saugos teisinė, administracinė ir 
organizacinė sistema. Ji neapima 
branduoliniams įrenginiams skirtų 
konkrečių reikalavimų. Atsižvelgiant į 
techninę pažangą, kurią padarė TATENA 
ir Vakarų Europos branduolinės 
energetikos reguliavimo institucijų 
asociacija, ir kitus specialiųjų žinių 
šaltinius, visų pirma testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis patirtį ir 
Fukušimos branduolinės avarijos tyrimų 
rezultatus, Direktyva 2009/71/Euratomas 
turėtų būti iš dalies pakeista – į ją turėtų 
būti įtraukti teisiškai privalomi Bendrijos 
branduolinės saugos tikslai, apimantys 
visus branduolinių įrenginių gyvavimo 
ciklo etapus (aikštelės parinkimą, 
projektavimą, statybą, perdavimą 
eksploatuoti, eksploatavimą ir 
eksploatavimo nutraukimą);

Or. de

Pakeitimas 62
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
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Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) taikant rizika pagrįstus metodus 
nagrinėjama kiekvieno įvykių sekos įvykio, 
galinčio nulemti avariją arba prisidėti prie 
jos, tikimybė, taip pat galimos tokio įvykio 
pasekmės. Pasinaudojant atsakymais 
galima įvertinti branduolinio įrenginio 
projektavimo ir eksploatavimo stipriąsias 
bei silpnąsias puses – taip reikalavimus ir 
reguliavimą galima nukreipti į sritis, 
kuriose galima gauti daugiausia naudos, 
susijusios su branduolinio įrenginio sauga. 
Licencijų turėtojai ir kompetentingos 
reguliavimo institucijos visame pasaulyje 
per pastaruosius dešimtmečius skyrė 
didelių išteklių tikimybiniams 
branduolinių įrenginių (visų pirma 
branduolinių elektrinių ir mokslinių 
tyrimų reaktorių) saugos vertinimams 
parengti, todėl tie licencijų turėtojai ir 
kompetentingos reguliavimo institucijos 
dabar gali panaudoti gautas žinias 
branduolinių įrenginių saugai didinti 
(remdamiesi rizikos analize), kuo 
efektyviau eksploatuodami tuos 
įrenginius;

(26) taikant rizika pagrįstus metodus 
nagrinėjama kiekvieno įvykių sekos įvykio, 
galinčio nulemti avariją arba prisidėti prie 
jos, tikimybė, taip pat galimos tokio įvykio 
pasekmės. Atsižvelgiant į Fukušimoje 
įvykusios branduolinės katastrofos 
priežastis, taikant metodus privaloma 
ištirti ir atsižvelgti į kombinuotuosius, ne 
tik į pavienius rizikos veiksnius.
Pasinaudojant atsakymais galima įvertinti 
branduolinio įrenginio projektavimo ir 
eksploatavimo stipriąsias bei silpnąsias 
puses – taip reikalavimus ir reguliavimą 
galima nukreipti į sritis, kuriose galima 
gauti daugiausia naudos, susijusios su 
branduolinio įrenginio sauga. Vis dėlto 
patikimumo, būtino sudėtingai 
sąveikaujančiai ir tvirtai branduolinei 
elektrinei, kurioje veikia skirtingo dizaino 
ir konfigūracijų reaktoriai, lygis yra labai 
aukštas. Dėl jų sudėtingumo ir fizinių 
veikimo sąlygų reaktorių dizainas ir 
veikimas visada suprantami iš dalies. Be 
to, kadangi sistemos sudedamosios dalys 
ir išorės įvykiai gali sąveikauti 
nenumatytais būdais, neįmanoma 
numatyti visų galimų klaidų. Todėl labai 
sunku sudaryti reikšmingų avarijų 
tikimybių skaitmeninę sąmatą. Dėl 
nesėkmingo bandymo numatyti daugybę 
su dizainu nesusijusių avarijų (tokių kaip 
avarija Fukušimoje ir visos kitos prieš tai 
įvykusios didelės avarijos) tikimybinio 
saugos vertinimo kontrolė pasirodė per 
mažai akcentuojama. Šis metodas per 
vėlai dar kartą įvertintas ir praktiškai 
įgyvendintas;

Or. xm
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Pakeitimas 63
Bernd Lange

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) su sauga susijusių branduolinio 
įrenginio struktūrų, sistemų ir komponentų 
senėjimas, ypač komponentų, kuriuos 
sunku praktiškai pakeisti (pavyzdžiui, 
reaktoriaus slėginių indų), būklės 
prastėjimas savaime apriboja priimtiną 
tolesnį to įrenginio eksploatavimą. Saugos 
ir ekonomikos atžvilgiais branduolinio 
įrenginio eksploatavimo laikotarpis po 
komercinio eksploatavimo pradžios 
paprastai yra ne ilgesnis kaip 40 metų, 
todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
dėl galimo esamų branduolinių elektrinių 
eksploatavimo laiko pratęsimo 
darbuotojams ir visuomenei nekiltų 
papildomos rizikos. Šiuo tikslu Direktyva 
2009/71/Euratomas turėtų būti iš dalies 
pakeista ir į ją įtraukti nauji Bendrijos 
masto saugos tikslai, kuriuos reguliavimo 
institucijos ir licencijų turėtojai turės 
įvykdyti, jei esamų branduolinių elektrinių 
eksploatavimo laikas būtų pratęstas;

(27) su sauga susijusių branduolinio 
įrenginio struktūrų, sistemų ir komponentų 
senėjimas, ypač komponentų, kuriuos 
sunku praktiškai pakeisti (pavyzdžiui, 
reaktoriaus slėginių indų), būklės 
prastėjimas savaime apriboja priimtiną 
tolesnį to įrenginio eksploatavimą. Saugos 
ir ekonomikos atžvilgiais branduolinio 
įrenginio eksploatavimo laikotarpis po 
komercinio eksploatavimo pradžios 
paprastai yra ne ilgesnis kaip 40 metų, 
todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
dėl galimo esamų branduolinių elektrinių 
eksploatavimo laiko pratęsimo 
darbuotojams ir visuomenei nekiltų 
papildomos rizikos. Šiuo tikslu Direktyva 
2009/71/Euratomas turėtų būti iš dalies 
pakeista ir į ją įtraukti nauji teisiškai 
privalomi Bendrijos masto saugos tikslai, 
kuriuos reguliavimo institucijos ir licencijų 
turėtojai turės įvykdyti, jei esamų 
branduolinių elektrinių eksploatavimo 
laikas būtų pratęstas. Komisija užtikrina, 
kad būtų kuo tiksliau ištirtas 
modernizavimo priemonių 
ekonomiškumas, atsižvelgiant į pavojaus 
potencialą, ir ES finansuojamomis 
branduolinės saugos didinimo 
priemonėmis būtų remiamas tik saugos 
gerinimas, o ne senų branduolinių 
elektrinių modernizavimas siekiant 
pailginti jų gyvavimo trukmę;

Or. de

Pakeitimas 64
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell
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Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) su sauga susijusių branduolinio 
įrenginio struktūrų, sistemų ir komponentų 
senėjimas, ypač komponentų, kuriuos 
sunku praktiškai pakeisti (pavyzdžiui, 
reaktoriaus slėginių indų), būklės 
prastėjimas savaime apriboja priimtiną 
tolesnį to įrenginio eksploatavimą. Saugos 
ir ekonomikos atžvilgiais branduolinio 
įrenginio eksploatavimo laikotarpis po 
komercinio eksploatavimo pradžios 
paprastai yra ne ilgesnis kaip 40 metų, 
todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
dėl galimo esamų branduolinių elektrinių 
eksploatavimo laiko pratęsimo 
darbuotojams ir visuomenei nekiltų 
papildomos rizikos. Šiuo tikslu Direktyva 
2009/71/Euratomas turėtų būti iš dalies 
pakeista ir į ją įtraukti nauji Bendrijos 
masto saugos tikslai, kuriuos reguliavimo 
institucijos ir licencijų turėtojai turės 
įvykdyti, jei esamų branduolinių elektrinių 
eksploatavimo laikas būtų pratęstas;

(27) su sauga susijusių branduolinio 
įrenginio struktūrų, sistemų ir komponentų 
senėjimas, ypač komponentų, kuriuos 
sunku praktiškai pakeisti (pavyzdžiui, 
reaktoriaus slėginių indų), būklės 
prastėjimas savaime apriboja priimtiną 
tolesnį to įrenginio eksploatavimą. Saugos 
ir ekonomikos atžvilgiais branduolinio 
įrenginio eksploatavimo laikotarpis po 
komercinio eksploatavimo pradžios 
paprastai yra ne ilgesnis kaip 40 metų, 
todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
dėl galimo esamų branduolinių elektrinių 
eksploatavimo laiko pratęsimo 
darbuotojams ir visuomenei nekiltų 
papildomos rizikos. Šiuo tikslu Direktyva 
2009/71/Euratomas turėtų būti iš dalies 
pakeista ir į ją įtraukti nauji Bendrijos 
masto saugos tikslai, kuriuos reguliavimo 
institucijos ir licencijų turėtojai turės 
įvykdyti, jei esamų branduolinių elektrinių 
eksploatavimo laikas būtų pratęstas.
Prašant pratęsti eksploatavimo laiką 
branduolinis įrenginys turėtų atitikti tuos 
pačius saugumo reikalavimus, kurie 
keliami naujiems branduoliniams 
įrenginiams; be to, turi būti nustatyta 
bendra ilgiausia branduolinių įrenginių 
eksploatavimo trukmė, kuri turėtų būti 
taikoma visose valstybėse narėse, taip 
siekiant užtikrinti aukštesnį saugos lygį, 
sukurti vienodas sąlygas valstybėse narėse
ir padėti parengti branduolinių elektrinių 
laipsniško uždarymo struktūrinę 
apžvalgą;

Or. en

Pakeitimas 65
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) su sauga susijusių branduolinio 
įrenginio struktūrų, sistemų ir komponentų 
senėjimas, ypač komponentų, kuriuos 
sunku praktiškai pakeisti (pavyzdžiui, 
reaktoriaus slėginių indų), būklės 
prastėjimas savaime apriboja priimtiną 
tolesnį to įrenginio eksploatavimą. Saugos 
ir ekonomikos atžvilgiais branduolinio 
įrenginio eksploatavimo laikotarpis po 
komercinio eksploatavimo pradžios 
paprastai yra ne ilgesnis kaip 40 metų. 
Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
dėl galimo esamų branduolinių elektrinių 
eksploatavimo laiko pratęsimo 
darbuotojams ir visuomenei nekiltų 
papildomos rizikos. Šiuo tikslu Direktyva 
2009/71/Euratomas turėtų būti iš dalies 
pakeista ir į ją įtraukti nauji Bendrijos 
masto saugos tikslai, kuriuos reguliavimo 
institucijos ir licencijų turėtojai turės 
įvykdyti, jei esamų branduolinių elektrinių 
eksploatavimo laikas būtų pratęstas;

(27) su sauga susijusių branduolinio 
įrenginio struktūrų, sistemų ir komponentų 
senėjimas, ypač komponentų, kuriuos 
sunku praktiškai pakeisti (pavyzdžiui, 
reaktoriaus slėginių indų), būklės 
prastėjimas apriboja priimtiną tolesnį to 
įrenginio eksploatavimą. Saugos ir 
ekonomikos atžvilgiais branduolinio 
įrenginio eksploatavimo laikotarpis po 
komercinio eksploatavimo pradžios 
paprastai yra 25–40 metų. Kuo 
branduolinės elektrinės ilgiau 
naudojamos, tuo dažniau stabdomi
reaktoriai, o tai turi įtakos medžiagų 
tvirtumui ir jas silpnina, kaip yra 
reaktorių korpusų atveju. Todėl valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad dėl galimo 
esamų branduolinių elektrinių 
eksploatavimo laiko pratęsimo 
darbuotojams ir visuomenei nekiltų 
papildomos rizikos. Šiuo tikslu Direktyva 
2009/71/Euratomas turėtų būti iš dalies 
pakeista ir į ją įtraukti nauji Bendrijos 
masto saugos tikslai, kuriuos reguliavimo 
institucijos ir licencijų turėtojai turės 
įvykdyti, jei esamų branduolinių elektrinių 
eksploatavimo laikas būtų pratęstas;

Or. fr

Pakeitimas 66
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) naujo reaktoriaus projektavimui (28) naujo reaktoriaus projektavimui 
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keliamas aiškus lūkestis atsižvelgti 
pirminiame projekte į dalykus, į kuriuos 
nebuvo atsižvelgiama projektuojant 
ankstesnių kartų reaktorius. Projekto 
išplėtimo sąlygos – tai avarinės sąlygos, į 
kurias neatsižvelgiama numatant 
projektines avarijas, tačiau į jas 
atsižvelgiama projektuojant įrenginį pagal 
tiksliausių skaičiavimų metodiką, be to, 
tomis sąlygomis radioaktyviųjų medžiagų 
išmetimas neviršija priimtinų ribų. Į 
projekto išplėtimo sąlygas galėtų būti 
įtrauktos didelių avarijų sąlygos;

keliamas aiškus lūkestis atsižvelgti 
pirminiame projekte į dalykus, į kuriuos 
nebuvo atsižvelgiama projektuojant 
ankstesnių kartų reaktorius. Projekto 
išplėtimo sąlygos – tai avarinės sąlygos, į 
kurias neatsižvelgiama numatant 
projektines avarijas, tačiau į jas 
atsižvelgiama projektuojant įrenginį pagal 
tiksliausių skaičiavimų metodiką, be to, 
tomis sąlygomis radioaktyviųjų medžiagų 
išmetimas neviršija priimtinų ribų. Į 
projekto išplėtimo sąlygas turėtų būti 
įtrauktos didelių avarijų sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 67
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) naujo reaktoriaus projektavimui 
keliamas aiškus lūkestis atsižvelgti 
pirminiame projekte į dalykus, į kuriuos 
nebuvo atsižvelgiama projektuojant 
ankstesnių kartų reaktorius. Projekto 
išplėtimo sąlygos – tai avarinės sąlygos, į 
kurias neatsižvelgiama numatant 
projektines avarijas, tačiau į jas 
atsižvelgiama projektuojant įrenginį pagal 
tiksliausių skaičiavimų metodiką, be to, 
tomis sąlygomis radioaktyviųjų medžiagų 
išmetimas neviršija priimtinų ribų. Į 
projekto išplėtimo sąlygas galėtų būti 
įtrauktos didelių avarijų sąlygos;

(28) naujo reaktoriaus projektavimui 
keliamas aiškus lūkestis atsižvelgti 
pirminiame projekte į dalykus, į kuriuos 
nebuvo atsižvelgiama projektuojant 
ankstesnių kartų reaktorius. Projekto 
išplėtimo sąlygos – tai avarinės sąlygos, į 
kurias neatsižvelgiama numatant 
projektines avarijas, tačiau į jas 
atsižvelgiama projektuojant įrenginį pagal 
tiksliausių skaičiavimų metodiką, be to, 
tomis sąlygomis radioaktyviųjų medžiagų 
išmetimas neviršija priimtinų ribų. Į 
projekto išplėtimo sąlygas privalo būti 
įtrauktos didelių avarijų sąlygos;

Or. fr
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Pakeitimas 68
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) taikant pakopinę apsaugos koncepciją 
su branduoliniu įrenginiu susijusioje 
organizacinėje, elgsenos arba projektavimo 
veikloje užtikrinama, kad su sauga 
susijusiai veiklai būtų taikomi vienas su 
kitu nesusiję nuostatų rinkiniai, todėl, jei 
įvyktų sutrikimas, jis būtų aptiktas ir 
kompensuotas tinkamomis priemonėmis. 
Kiekvieno atskiro nuostatų rinkinio 
savaiminis veiksmingumas yra svarbus 
pakopinės apsaugos elementas, kad būtų 
galima užkirsti kelią avarijoms ir 
sušvelninti padarinius, jeigu tokių būtų;

(29) taikant pakopinę apsaugos koncepciją 
su branduoliniu įrenginiu susijusioje 
organizacinėje, elgsenos arba projektavimo 
veikloje užtikrinama, kad su sauga 
susijusiai veiklai būtų taikomi vienas su 
kitu nesusiję nuostatų rinkiniai, todėl, jei 
įvyktų sutrikimas, jis būtų aptiktas ir 
kompensuotas arba pašalintas tinkamomis 
priemonėmis. Kiekvieno atskiro nuostatų 
rinkinio savaiminis veiksmingumas yra 
svarbus pakopinės apsaugos elementas, kad 
būtų galima užkirsti kelią avarijoms, 
aptikti ir kontroliuoti nukrypimus ir 
sušvelninti padarinius, jeigu tokių būtų;

Or. en

Pakeitimas 69
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) po Trijų mylių saloje ir Černobylyje 
įvykusių branduolinių avarijų Fukušimos 
branduolinė avarija dar kartą parodė, kokia 
svarbi yra apsauginio gaubto funkcija, nes 
tai paskutinė užtvara, galinti apsaugoti 
žmones ir aplinką nuo radioaktyviųjų 
medžiagų išmetimo po avarijos. Todėl 
pareiškėjas, prašantis licencijos statyti 
naują energetinį arba mokslinių tyrimų 
reaktorių, turėtų įrodyti, kad pagal projektą 
reaktoriaus šerdies pažeidimo poveikis 
praktiškai juntamas tik apgaubo viduje, 
t. y. jis turi įrodyti, kad radioaktyviųjų 

(30) po Trijų mylių saloje ir Černobylyje 
įvykusių branduolinių avarijų Fukušimos 
branduolinė avarija dar kartą parodė, kokia 
svarbi yra apsauginio gaubto funkcija, nes 
tai paskutinė užtvara, galinti apsaugoti 
žmones ir aplinką nuo radioaktyviųjų 
medžiagų išmetimo po avarijos. Todėl 
pareiškėjas, prašantis licencijos statyti 
naują energetinį arba mokslinių tyrimų 
reaktorių, turėtų įrodyti, kad pagal projektą 
reaktoriaus šerdies pažeidimo poveikis 
praktiškai juntamas tik apgaubo viduje, 
t. y. jis turi įrodyti, kad radioaktyviųjų 
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medžiagų išmetimas už apsauginio gaubto 
ribų fiziškai neįmanomas arba labai 
užtikrintai gali būti laikoma, jog toks 
išmetimas visiškai netikėtinas;

medžiagų išmetimas už apsauginio gaubto 
ribų fiziškai neįmanomas;

Or. lv

Pakeitimas 70
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) po Trijų mylių saloje ir Černobylyje 
įvykusių branduolinių avarijų Fukušimos 
branduolinė avarija dar kartą parodė, kokia 
svarbi yra apsauginio gaubto funkcija, nes 
tai paskutinė užtvara, galinti apsaugoti 
žmones ir aplinką nuo radioaktyviųjų 
medžiagų išmetimo po avarijos. Todėl 
pareiškėjas, prašantis licencijos statyti 
naują energetinį arba mokslinių tyrimų 
reaktorių, turėtų įrodyti, kad pagal projektą 
reaktoriaus šerdies pažeidimo poveikis 
praktiškai juntamas tik apgaubo viduje, 
t. y. jis turi įrodyti, kad radioaktyviųjų 
medžiagų išmetimas už apsauginio gaubto 
ribų fiziškai neįmanomas arba labai 
užtikrintai gali būti laikoma, jog toks 
išmetimas visiškai netikėtinas;

(30) po Trijų mylių saloje ir Černobylyje 
įvykusių branduolinių avarijų Fukušimos 
branduolinė avarija dar kartą parodė, kokia 
svarbi yra apsauginio gaubto funkcija, nes 
tai paskutinė užtvara, galinti apsaugoti 
žmones ir aplinką nuo radioaktyviųjų 
medžiagų išmetimo po avarijos. Todėl 
pareiškėjas, prašantis licencijos statyti 
naują energetinį arba mokslinių tyrimų 
reaktorių, turėtų įrodyti, kad pagal projektą 
reaktoriaus šerdies pažeidimo poveikis 
praktiškai juntamas tik apgaubo viduje, 
t. y. jis turi įrodyti, kad radioaktyviųjų 
medžiagų išmetimas už apsauginio gaubto 
ribų fiziškai neįmanomas;

Or. en

Pakeitimas 71
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis



PE529.779v01-00 30/108 AM\1019806LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) po Trijų mylių saloje ir Černobylyje 
įvykusių branduolinių avarijų Fukušimos 
branduolinė avarija dar kartą parodė, kokia 
svarbi yra apsauginio gaubto funkcija, nes 
tai paskutinė užtvara, galinti apsaugoti 
žmones ir aplinką nuo radioaktyviųjų 
medžiagų išmetimo po avarijos. Todėl 
pareiškėjas, prašantis licencijos statyti 
naują energetinį arba mokslinių tyrimų 
reaktorių, turėtų įrodyti, kad pagal projektą 
reaktoriaus šerdies pažeidimo poveikis 
praktiškai juntamas tik apgaubo viduje, 
t. y. jis turi įrodyti, kad radioaktyviųjų 
medžiagų išmetimas už apsauginio gaubto 
ribų fiziškai neįmanomas arba labai 
užtikrintai gali būti laikoma, jog toks 
išmetimas visiškai netikėtinas;

(30) po Trijų mylių saloje ir Černobylyje 
įvykusių branduolinių avarijų Fukušimos 
branduolinė avarija dar kartą parodė, kokia 
svarbi yra apsauginio gaubto funkcija, nes 
tai paskutinė užtvara, galinti apsaugoti 
žmones ir aplinką nuo radioaktyviųjų 
medžiagų išmetimo po avarijos. Todėl 
pareiškėjas, prašantis licencijos statyti 
naują energetinį arba mokslinių tyrimų 
reaktorių, turėtų įrodyti, kad pagal projektą 
reaktoriaus šerdies pažeidimo poveikis 
praktiškai juntamas tik apgaubo viduje, 
t. y. jis turi įrodyti, kad radioaktyviųjų
medžiagų išmetimas už apsauginio gaubto 
ribų fiziškai neįmanomas;

Or. fr

Pakeitimas 72
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) į Direktyvą 2009/71/Euratomas 
neįtrauktos su avarine parengtimi ir 
reagavimu branduolinio įrenginio aikštelėje 
susijusios priemonės, kurios, kaip parodė 
Fukušimos branduolinė avarija, yra labai 
svarbios norint sušvelninti branduolinės 
avarijos padarinius. Tarybos direktyvoje 
96/29/Euratomas numatyta, kad radiacinių 
nelaimių atveju būtina imtis tinkamų 
intervencinių priemonių, kad būtų 
sustabdytas arba sumažintas radionuklidų 
išmetimas, ir įvertinti bei užregistruoti 
nelaimės padarinius ir intervencinių 

(31) į Direktyvą 2009/71/Euratomas 
neįtrauktos su avarine parengtimi ir 
reagavimu branduolinio įrenginio aikštelėje 
susijusios priemonės, kurios, kaip parodė 
Fukušimos branduolinė avarija, yra labai 
svarbios norint sušvelninti branduolinės 
avarijos padarinius. Tarybos direktyvoje 
96/29/Euratomas numatyta, kad radiacinių 
nelaimių atveju būtina imtis tinkamų 
intervencinių priemonių, kad būtų 
sustabdytas arba sumažintas radionuklidų 
išmetimas, ir įvertinti bei užregistruoti 
nelaimės padarinius ir intervencinių 
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priemonių veiksmingumą. Taip pat turėtų 
būti numatytos aplinkos ir gyventojų 
apsaugos ir stebėsenos priemonės. Tačiau 
reikia konkretesnių nuostatų dėl avarinės 
parengties ir reagavimo branduolinio 
įrenginio aikštelėje, kad būtų galima 
įvertinti situacijas, kuriose galbūt reikėtų 
imtis apsaugos priemonių branduolinio 
įrenginio aikštelėje, nustatyti organizacinę 
struktūrą ir avarinių situacijų valdymo 
įstaigų veiksmų tarpusavio koordinavimo 
tvarką, užtikrinti, kad būtų turima 
pakankamai išteklių toms tinkamoms 
apsaugos priemonėms taikyti net 
ekstremaliais atvejais;

priemonių veiksmingumą. Kadangi 
branduolinė avarija gali turėti įtakos 
daugybei šalių, turi būti sukurtos Europos 
reagavimo į nelaimes pajėgos. Taip pat 
turėtų būti numatytos aplinkos ir gyventojų 
apsaugos ir stebėsenos priemonės. Tačiau 
reikia konkretesnių nuostatų dėl avarinės 
parengties ir reagavimo branduolinio 
įrenginio aikštelėje, kad būtų galima 
įvertinti situacijas, kuriose galbūt reikėtų 
imtis apsaugos priemonių branduolinio 
įrenginio aikštelėje, nustatyti organizacinę 
struktūrą ir avarinių situacijų valdymo 
įstaigų veiksmų tarpusavio koordinavimo 
tvarką, užtikrinti, kad būtų turima 
pakankamai išteklių toms tinkamoms 
apsaugos priemonėms taikyti net 
ekstremaliais atvejais;

Or. fr

Pakeitimas 73
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) testavimas nepalankiausiomis 
sąlygomis parodė, koks svarbus vaidmuo 
tenka visų už branduolinę saugą atsakančių 
šalių bendradarbiavimo ir tarpusavio 
koordinavimo mechanizmams. Ekspertiniai 
įvertinimai pasiteisino kaip gera 
pasitikėjimo ugdymo priemonė, kurios 
tikslas – kaupti patirtį ir keistis ja, taip pat 
užtikrinti bendrą aukštų branduolinės 
saugos standartų taikymą. Tačiau į 
Direktyvos 2009/71/Euratomas nuostatų 
taikymo sritį įtraukti tik su valstybių narių 
teisine, reguliavimo ir organizacine 
infrastruktūra susiję savo veiklos 
vertinimai ir tarptautiniai ekspertiniai 

(32) testavimas nepalankiausiomis 
sąlygomis parodė, koks svarbus vaidmuo 
tenka visų už branduolinę saugą atsakančių 
šalių bendradarbiavimo ir tarpusavio 
koordinavimo mechanizmams. Ekspertiniai 
įvertinimai pasiteisino kaip gera 
pasitikėjimo ugdymo priemonė, kurios 
tikslas – kaupti patirtį ir keistis ja, taip pat 
užtikrinti bendrą aukštų branduolinės 
saugos standartų taikymą. Tačiau į 
Direktyvos 2009/71/Euratomas nuostatų 
taikymo sritį įtraukti tik su valstybių narių 
teisine, reguliavimo ir organizacine 
infrastruktūra susiję savo veiklos 
vertinimai ir tarptautiniai ekspertiniai 
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įvertinimai, todėl direktyvos taikymo sritis 
turėtų būti išplėsta įtraukiant branduolinių 
įrenginių ekspertinius įvertinimus;

įvertinimai, todėl direktyvos taikymo sritis 
turėtų būti išplėsta įtraukiant branduolinių 
įrenginių ekspertinius įvertinimus. Šiuose 
tarpusavio įvertinimuose privalo dalyvauti 
pilietinei visuomenei priklausantys 
ekspertai ir kiti ekspertai, nepriklausomi 
nuo reguliavimo institucijų;

Or. fr

Pakeitimas 74
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) šioje direktyvoje numatoma naujų 
nuostatų dėl branduoliniuose įrenginiuose 
atliekamų savo veiklos vertinimų ir 
ekspertinių įvertinimų, kurie grindžiami 
atrinktomis branduolinės saugos temomis, 
apimančiomis visą jų gyvavimo ciklą. 
Tarptautiniu lygmeniu jau sukaupta tokių 
branduolinių elektrinių ekspertinių 
įvertinimų patirties. ES lygmeniu testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis patirtis rodo 
koordinuoto ES branduolinių elektrinių 
saugos vertinimo ir persvarstymo vertę. 
Šioje srityje turėtų būti taikomas panašus 
mechanizmas, grindžiamas valstybių 
narių reguliavimo institucijų ir Komisijos 
bendradarbiavimu. Todėl kompetentingos 
reguliavimo institucijos, atliekančios 
koordinuojamąjį darbą ekspertų grupėse 
(pavyzdžiui, ENSREG), galėtų padėti 
specialiosiomis žiniomis nustatant svarbias 
saugos temas ir atlikti tuos ekspertinius 
įvertinimus. Jeigu valstybėms narėms 
nepavyksta kartu pasirinkti bent vienos 
temos, Komisija turėtų parinkti vieną ar 
kelias temas, kurioms bus skirti 
ekspertiniai įvertinimai. Kitų 
suinteresuotųjų šalių (pavyzdžiui, 
techninės paramos organizacijų, 

(33) šioje direktyvoje numatoma naujų 
nuostatų dėl branduoliniuose įrenginiuose 
atliekamų savo veiklos vertinimų ir 
ekspertinių įvertinimų, kurie grindžiami 
atrinktomis branduolinės saugos temomis, 
apimančiomis visą jų gyvavimo ciklą. 
Tarptautiniu lygmeniu jau sukaupta tokių 
branduolinių elektrinių ekspertinių 
įvertinimų patirties. ES lygmeniu testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis patirtis rodo 
koordinuoto ES branduolinių elektrinių 
saugos vertinimo ir persvarstymo vertę. 
Todėl kompetentingos reguliavimo 
institucijos, atliekančios koordinuojamąjį 
darbą ekspertų grupėse (pavyzdžiui, 
ENSREG), galėtų padėti specialiosiomis 
žiniomis nustatant svarbias saugos temas ir 
pasinaudojant esamomis priemonėmis, 
pvz., TATENA vykdomomis misijomis;
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tarptautinių stebėtojų ar kitų 
nevyriausybinių organizacijų) 
dalyvavimas galėtų duoti tokiems 
ekspertiniams įvertinimams pridėtinės 
vertės;

Or. en

Pakeitimas 75
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) šioje direktyvoje numatoma naujų 
nuostatų dėl branduoliniuose įrenginiuose 
atliekamų savo veiklos vertinimų ir 
ekspertinių įvertinimų, kurie grindžiami 
atrinktomis branduolinės saugos temomis, 
apimančiomis visą jų gyvavimo ciklą. 
Tarptautiniu lygmeniu jau sukaupta tokių 
branduolinių elektrinių ekspertinių 
įvertinimų patirties. ES lygmeniu testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis patirtis rodo 
koordinuoto ES branduolinių elektrinių 
saugos vertinimo ir persvarstymo vertę. 
Šioje srityje turėtų būti taikomas panašus 
mechanizmas, grindžiamas valstybių narių 
reguliavimo institucijų ir Komisijos 
bendradarbiavimu. Todėl kompetentingos 
reguliavimo institucijos, atliekančios 
koordinuojamąjį darbą ekspertų grupėse 
(pavyzdžiui, ENSREG), galėtų padėti 
specialiosiomis žiniomis nustatant svarbias 
saugos temas ir atlikti tuos ekspertinius 
įvertinimus. Jeigu valstybėms narėms 
nepavyksta kartu pasirinkti bent vienos 
temos, Komisija turėtų parinkti vieną ar 
kelias temas, kurioms bus skirti 
ekspertiniai įvertinimai. Kitų 
suinteresuotųjų šalių (pavyzdžiui, 
techninės paramos organizacijų, 
tarptautinių stebėtojų ar kitų 
nevyriausybinių organizacijų) dalyvavimas 

(33) šioje direktyvoje numatoma naujų 
nuostatų dėl branduoliniuose įrenginiuose 
atliekamų savo veiklos vertinimų ir 
ekspertinių įvertinimų, kurie grindžiami 
atrinktomis branduolinės saugos temomis, 
apimančiomis visą jų gyvavimo ciklą. 
Tarptautiniu lygmeniu jau sukaupta tokių 
branduolinių elektrinių ekspertinių 
įvertinimų patirties. ES lygmeniu testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis patirtis rodo 
koordinuoto ES branduolinių elektrinių 
saugos vertinimo ir persvarstymo vertę. 
2013 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 
rezoliucijoje dėl Europos Sąjungos 
branduolinių elektrinių rizikos ir saugos 
vertinimo (testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis) ir susijusios veiklos 
pabrėžiama, kad testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis nėra 
pilnutinis ir kad net jei branduolinė 
elektrinė sėkmingai išlaiko testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis bandymą, 
tai nėra jos saugos garantija. Šioje 
Parlamento rezoliucijoje 
rekomenduojama periodinius vertinimus 
pagrįsti bendrais saugos standartais. Šioje 
srityje turėtų būti taikomas panašus 
mechanizmas, grindžiamas valstybių narių 
reguliavimo institucijų ir Komisijos 
bendradarbiavimu. Todėl kompetentingos 
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galėtų duoti tokiems ekspertiniams 
įvertinimams pridėtinės vertės;

reguliavimo institucijos, atliekančios 
koordinuojamąjį darbą ekspertų grupėse 
(pavyzdžiui, ENSREG), galėtų padėti 
specialiosiomis žiniomis nustatant svarbias 
saugos temas ir atlikti tuos ekspertinius 
įvertinimus. Jeigu valstybėms narėms 
nepavyksta kartu pasirinkti bent vienos 
temos, Komisija turėtų parinkti vieną ar 
kelias temas, kurioms bus skirti 
ekspertiniai įvertinimai. Kitų 
suinteresuotųjų šalių (pavyzdžiui, 
techninės paramos organizacijų, 
tarptautinių stebėtojų ar kitų 
nevyriausybinių organizacijų) dalyvavimas 
galėtų duoti tokiems ekspertiniams 
įvertinimams pridėtinės vertės;

Or. de

Pakeitimas 76
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) šioje direktyvoje numatoma naujų 
nuostatų dėl branduoliniuose įrenginiuose 
atliekamų savo veiklos vertinimų ir 
ekspertinių įvertinimų, kurie grindžiami 
atrinktomis branduolinės saugos temomis, 
apimančiomis visą jų gyvavimo ciklą. 
Tarptautiniu lygmeniu jau sukaupta tokių 
branduolinių elektrinių ekspertinių 
įvertinimų patirties. ES lygmeniu testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis patirtis rodo 
koordinuoto ES branduolinių elektrinių 
saugos vertinimo ir persvarstymo vertę. 
Šioje srityje turėtų būti taikomas panašus 
mechanizmas, grindžiamas valstybių narių 
reguliavimo institucijų ir Komisijos 
bendradarbiavimu. Todėl kompetentingos 
reguliavimo institucijos, atliekančios 

(33) šioje direktyvoje numatoma naujų 
nuostatų dėl branduoliniuose įrenginiuose 
atliekamų savo veiklos vertinimų ir 
ekspertinių įvertinimų, kurie grindžiami 
atrinktomis branduolinės saugos temomis, 
apimančiomis visą jų gyvavimo ciklą. 
Tarptautiniu lygmeniu jau sukaupta tokių 
branduolinių elektrinių ekspertinių 
įvertinimų patirties. ES lygmeniu testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis patirtis rodo 
koordinuoto ES branduolinių elektrinių 
saugos vertinimo ir persvarstymo vertę. 
Šioje srityje turėtų būti nuolat taikomas 
panašus mechanizmas, grindžiamas 
valstybių narių reguliavimo institucijų ir 
Komisijos bendradarbiavimu. Todėl 
kompetentingos reguliavimo institucijos, 
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koordinuojamąjį darbą ekspertų grupėse 
(pavyzdžiui, ENSREG), galėtų padėti 
specialiosiomis žiniomis nustatant svarbias 
saugos temas ir atlikti tuos ekspertinius 
įvertinimus. Jeigu valstybėms narėms 
nepavyksta kartu pasirinkti bent vienos 
temos, Komisija turėtų parinkti vieną ar 
kelias temas, kurioms bus skirti 
ekspertiniai įvertinimai. Kitų 
suinteresuotųjų šalių (pavyzdžiui, 
techninės paramos organizacijų, 
tarptautinių stebėtojų ar kitų 
nevyriausybinių organizacijų) dalyvavimas 
galėtų duoti tokiems ekspertiniams 
įvertinimams pridėtinės vertės;

atliekančios koordinuojamąjį darbą 
ekspertų grupėse (pavyzdžiui, ENSREG), 
galėtų padėti specialiosiomis žiniomis 
nustatant svarbias saugos temas ir atlikti 
tuos ekspertinius įvertinimus. Jeigu 
valstybėms narėms nepavyksta kartu 
pasirinkti bent vienos temos, Komisija 
turėtų parinkti vieną ar kelias temas, 
kurioms bus skirti ekspertiniai įvertinimai. 
Kitų suinteresuotųjų šalių (pavyzdžiui, 
techninės paramos organizacijų, 
tarptautinių stebėtojų ar kitų 
nevyriausybinių organizacijų) dalyvavimas 
duoda tokiems ekspertiniams įvertinimams 
pridėtinės vertės, taigi jų dalyvavimas yra 
būtinas;

Or. fr

Pakeitimas 77
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) atsižvelgiant į dubliavimosi su 
esamais tarptautinio ekspertinio 
įvertinimo procesais ir kišimosi į 
nepriklausomų nacionalinių reguliavimo 
valdžios institucijų darbą riziką, teminiai 
ekspertiniai įvertinimai turėtų būti 
paremti Europos branduolinės saugos 
reguliavimo institucijų grupės (ENSREG) 
ir Vakarų Europos branduolinės 
energetikos reguliavimo institucijų 
asociacijos (WENRA) patirtimi, sukaupta 
per pakartotinius Europos saugos 
vertinimus, atliktus po avarijos 
Fukušimoje. Valstybės narės turėtų 
patikėti ENSREG ir WENRA temų 
parinkimą, teminių ekspertinių įvertinimų 
rengimą, jų vykdymą ir tolesnius 
veiksmus;
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Or. en

Pakeitimas 78
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) turėtų būti sukurtas tinkamas tolesnės 
priežiūros mechanizmas, kad tų ekspertinių 
įvertinimų išvados būtų tinkamai 
įgyvendinamos. Ekspertiniai įvertinimai 
turėtų padėti padidinti pavienių 
branduolinių įrenginių saugą ir parengti 
bendras technines saugos rekomendacijas 
ir gaires, kurios galiotų visoje Sąjungoje;

(35) turėtų būti sukurtas tinkamas tolesnės 
priežiūros mechanizmas, kad jau atlikto 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ir 
būsimų ekspertinių įvertinimų išvados būtų 
tinkamai įgyvendinamos. Ekspertiniai 
įvertinimai turėtų padėti padidinti pavienių 
branduolinių įrenginių saugą ir parengti 
bendras technines saugos rekomendacijas 
ir teisiškai privalomas gaires, kurios 
galiotų visoje Sąjungoje. Komisija 
nuosekliai, taikydama visas savo šiuo 
tikslu turimas priemones, užtikrina, kad 
būtų nedelsiant įgyvendintos branduolinės 
saugos didinimo rekomendacijos, 
parengtos remiantis testavimu 
nepalankiausiomis sąlygomis ir 
ekspertiniais įvertinimais, kuo tiksliau 
ištiria modernizavimo priemonių 
ekonomiškumą, atsižvelgdama į pavojaus 
potencialą, ir užtikrina, kad visas tokių 
patobulinimo priemonių išlaidas 
apmokėtų branduolinių įrenginių 
operatoriai, o ne mokesčių mokėtojai;

Or. de

Pakeitimas 79
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) turėtų būti sukurtas tinkamas tolesnės 
priežiūros mechanizmas, kad tų ekspertinių 
įvertinimų išvados būtų tinkamai 
įgyvendinamos. Ekspertiniai įvertinimai 
turėtų padėti padidinti pavienių 
branduolinių įrenginių saugą ir parengti 
bendras technines saugos rekomendacijas 
ir gaires, kurios galiotų visoje Sąjungoje;

(35) turėtų būti sukurtas tinkamas tolesnės 
priežiūros mechanizmas, kad tų ekspertinių 
įvertinimų išvados būtų tinkamai 
įgyvendinamos. Ekspertiniai įvertinimai 
turėtų padėti padidinti pavienių 
branduolinių įrenginių saugą skirtingose 
prietaikose ir parengti bendras technines 
saugos rekomendacijas ir gaires, kurios
galiotų visoje Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 80
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) jeigu Komisija konstatuoja, kad labai 
nukrypstama nuo techninių 
rekomendacijų, pateiktų užbaigus 
ekspertinį įvertinimą, arba vėluojama jas 
įgyvendinti, Komisija turėtų paraginti
nesusijusių valstybių narių 
kompetentingas reguliavimo institucijas 
surengti ir atlikti patikrinimą, kad būtų 
galima susidaryti išsamią nuomonę apie 
padėtį ir informuoti atitinkamą valstybę 
narę apie galimas priemones nustatytiems 
trūkumams pašalinti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 81
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) jeigu Komisija konstatuoja, kad labai 
nukrypstama nuo techninių rekomendacijų, 
pateiktų užbaigus ekspertinį įvertinimą, 
arba vėluojama jas įgyvendinti, Komisija 
turėtų paraginti nesusijusių valstybių narių 
kompetentingas reguliavimo institucijas 
surengti ir atlikti patikrinimą, kad būtų 
galima susidaryti išsamią nuomonę apie 
padėtį ir informuoti atitinkamą valstybę 
narę apie galimas priemones nustatytiems 
trūkumams pašalinti;

(36) jeigu Komisija konstatuoja, kad labai 
nukrypstama nuo techninių rekomendacijų, 
pateiktų užbaigus ekspertinį įvertinimą, 
arba vėluojama jas įgyvendinti, Komisija 
paragins nesusijusių valstybių narių 
kompetentingas reguliavimo institucijas 
surengti ir atlikti patikrinimą, kad būtų 
galima susidaryti išsamią nuomonę apie 
padėtį ir informuoti atitinkamą valstybę 
narę apie būtinas priemones nustatytiems 
trūkumams pašalinti;

Or. fr

Pakeitimas 82
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) pagal proporcingumo principą šios 
direktyvos 2 skyriaus 2 skirsnio 
„Specialieji įpareigojimai“ taikymas 
priklauso nuo valstybės narės teritorijoje 
esančio branduolinių įrenginių tipo. Todėl, 
perkeldamos šias nuostatas į nacionalinę 
teisę, valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
riziką, kurią kelia konkrečių tipų 
branduoliniai įrenginiai, kuriuos jos 
planuoja statyti ar eksploatuoti. Visų 
pirma, proporcingumo principas bus 
taikomas toms valstybėms narėms, kurios 
turi visai mažai branduolinių ir 
radioaktyviųjų medžiagų (pavyzdžiui, 
susijusių su nedidelių mokslinių tyrimų 
reaktorių eksploatavimu), kurios didelės 
avarijos atveju nesukeltų padarinių, 

(39) pagal proporcingumo principą šios 
direktyvos 2 skyriaus 2 skirsnio 
„Specialieji įpareigojimai“ taikymas 
priklauso nuo valstybės narės teritorijoje 
esančio branduolinių įrenginių tipo. Todėl, 
perkeldamos šias nuostatas į nacionalinę 
teisę, valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
riziką, kurią kelia konkrečių tipų 
branduoliniai įrenginiai, kuriuos jos 
planuoja statyti ar eksploatuoti;
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panašių į branduolinių elektrinių avarijų 
padarinius;

Or. fr

Pakeitimas 83
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) šios direktyvos nuostatos, kurios pagal 
savo pobūdį susijusios su branduolinių 
įrenginių egzistavimu, o konkrečiau tos, 
kurios susijusios su licencijos turėtojo 
įpareigojimais, naujais konkrečiais 
reikalavimais branduoliniams įrenginiams, 
taip pat nuostatos dėl avarinės parengties ir 
reagavimo branduolinio įrenginio aikštelėje 
netaikomos valstybėms narėms, kurios 
neturi branduolinių įrenginių, kaip 
apibrėžta šioje direktyvoje. Tos valstybės 
narės neturi perkelti ir įgyvendinti 
reikalavimo taikyti nuobaudas tiems, kas 
nesilaiko šios direktyvos. Kitos šios 
direktyvos nuostatos turėtų būti perkeltos ir 
įgyvendintos proporcingai atsižvelgiant į 
nacionalines aplinkybes ir į tai, kad tos 
valstybės narės neturi branduolinių 
įrenginių, kartu užtikrinant, kad vyriausybė 
arba kompetentingos institucijos skirtų 
deramą dėmesį branduolinei saugai;

(40) šios direktyvos nuostatos, kurios pagal 
savo pobūdį susijusios su branduolinių 
įrenginių egzistavimu, o konkrečiau tos, 
kurios susijusios su licencijos turėtojo 
įpareigojimais, naujais konkrečiais 
reikalavimais branduoliniams įrenginiams, 
taip pat nuostatos dėl avarinės parengties ir 
reagavimo branduolinio įrenginio aikštelėje 
netaikomos valstybėms narėms, kurios 
neturi branduolinių įrenginių, kaip 
apibrėžta šioje direktyvoje. Tos valstybės 
narės neturi perkelti ir įgyvendinti 
reikalavimo taikyti nuobaudas tiems, kas 
nesilaiko šios direktyvos. Kitos šios 
direktyvos nuostatos turėtų būti perkeltos ir 
įgyvendintos proporcingai atsižvelgiant į 
nacionalines aplinkybes ir į tai, kad tos 
valstybės narės neturi branduolinių 
įrenginių, kartu užtikrinant, kad vyriausybė 
arba kompetentingos institucijos skirtų 
deramą dėmesį branduolinei saugai.
Valstybė narė, kurios teritorijoje nėra 
branduolinės elektrinės, galės būti 
įtraukta į kaimyninių valstybių narių 
vertinimus;

Or. fr
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Pakeitimas 84
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) pagal Direktyvą 2009/71/Euratomas 
valstybės narės turi sukurti ir taikyti 
nacionalinę teisėkūros, reguliavimo ir 
organizacinę sistemą (nacionalinę sistemą), 
skirtą branduolinių įrenginių branduolinei 
saugai užtikrinti. Teisė nuspręsti, kaip 
priimti nacionalinės sistemos nuostatas ir 
pagal kokius teisės aktus jas taikyti, 
paliekama valstybių narių kompetencijai;

(41) pagal Direktyvą 2009/71/Euratomas 
valstybės narės turi sukurti ir taikyti 
nacionalinę teisėkūros, reguliavimo ir 
organizacinę sistemą (nacionalinę sistemą), 
skirtą branduolinių įrenginių branduolinei 
saugai užtikrinti. Teisė nuspręsti, kaip 
priimti nacionalinės sistemos nuostatas ir 
pagal kokius teisės aktus jas taikyti, 
paliekama valstybių narių kompetencijai, o 
Europos Komisija užtikrins jų tinkamą 
perkėlimą;

Or. fr

Pakeitimas 85
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) siekiant skatinti demokratiją, 
branduolinės energijos ir visų pirma 
branduolinės saugos klausimai turėtų būti 
sprendžiami pagal ES sutartį ir įprastą 
teisėkūros procedūrą;

Or. de

Pakeitimas 86
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos -2 punktas (naujas)
Direktyva 2009/71/Euratomas
1 straipsnio b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-2) 1 straipsnio b punktas iš dalies 
keičiamas taip:

„b) užtikrinti, kad valstybės narės nustatytų 
tinkamas nacionalines priemones, skirtas 
aukšto lygio branduolinei saugai užtikrinti 
siekiant apsaugoti darbuotojus ir plačiąją 
visuomenę nuo branduolinių įrenginių 
skleidžiamos jonizuojančiosios 
spinduliuotės keliamo pavojaus.“

„b) užtikrinti, kad valstybės narės nustatytų 
visas priemones, skirtas aukščiausio lygio 
branduolinei saugai užtikrinti siekiant 
apsaugoti darbuotojus ir plačiąją 
visuomenę nuo branduolinių įrenginių 
skleidžiamos jonizuojančiosios 
spinduliuotės keliamo pavojaus.“

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:LT:PDF)

Pakeitimas 87
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
1 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„c) užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi 
tinkamų nacionalinių priemonių, kad 
branduoliniai įrenginiai būtų 
projektuojami, jiems parenkama aikštelė, 
jie statomi, perduodami eksploatuoti, 
eksploatuojami ir jų eksploatavimas 
nutraukiamas taip, kad būtų išvengta 
neleistino radioaktyviųjų medžiagų 
išmetimo į aplinką.“

„c) užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi 
visų priemonių, kad branduoliniai 
įrenginiai būtų projektuojami, jiems 
parenkama aikštelė, jie statomi, 
perduodami eksploatuoti, eksploatuojami, 
prižiūrimi, gerinami ir jų eksploatavimas 
nutraukiamas taip, kad būtų išvengta 
neleistino radioaktyviųjų medžiagų 
išmetimo į aplinką.“
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Or. fr

Pakeitimas 88
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/71/Euratomas
1 straipsnio d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 1 straipsnyje įterpiamas šis punktas:

d) skatinti ir gerinti branduolinės saugos 
kultūrą;

Or. en

Pakeitimas 89
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos -4 punktas (naujas)
Direktyva 2009/71/Euratomas
2 straipsnio antra pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-4) 3 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama 
taip:

„2) branduolinė sauga – tinkamo 
eksploatavimo sąlygų užtikrinimas, avarijų 
prevencija ir jų padarinių mažinimas, 
užtikrinant darbuotojų ir plačiosios 
visuomenės apsaugą nuo branduolinių 
įrenginių skleidžiamos jonizuojančiosios 
spinduliuotės keliamos grėsmės;”

„2) branduolinė sauga – tinkamo 
eksploatavimo sąlygų užtikrinimas, avarijų 
prevencija ir jų padarinių mažinimas, 
užtikrinant darbuotojų, plačiosios 
visuomenės ir aplinkos apsaugą nuo 
branduolinių įrenginių skleidžiamos 
radiacijos keliamos rizikos;“

Or. fr
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:LT:PDF)

Pagrindimas

Siekiant šios direktyvos tikslo Komisijos branduolinės saugos apibrėžtis turėtų būti visiškai 
suderinta su atitinkama TATENA apibrėžtimi (žr. TATENA saugos terminų žodynėlį, 2007 m. 
leidimas, p. 133). Ši apibrėžtis taip pat susijusi su teisinio pagrindo klausimu ir joje aiškiai 
nurodoma aplinkos apsauga, kaip pagrindinis sąvokos „branduolinės sauga“ elementas.

Pakeitimas 90
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. anomalusis įvykis – netikėtas 
atsitikimas, kurio esami arba galimi 
padariniai apsaugos arba branduolinės 
saugos atžvilgiu nėra nereikšmingi;

7. anomalusis įvykis – netikėtas 
atsitikimas, kurio esami arba galimi 
padariniai gali kelti grėsmę apsaugai arba 
branduolinei saugai;

Or. fr

Pakeitimas 91
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
3 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. avarija – neplanuotas įvykis (įskaitant 
eksploatavimo klaidas, įrangos gedimus ir 
kitokius nelaimingus nutikimus), kurio 
esami arba galimi padariniai apsaugos arba 

8. avarija – neplanuotas įvykis (įskaitant 
eksploatavimo klaidas, įrangos gedimus ir 
kitokius nelaimingus nutikimus), kurio 
esami arba galimi padariniai gali kelti 
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branduolinės saugos atžvilgiu nėra 
nereikšmingi;

grėsmę apsaugai arba branduolinei 
saugai;

Or. fr

Pakeitimas 92
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
3 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. avarinės sąlygos – nukrypimai nuo 
įprastų eksploatavimo sąlygų, kurie yra 
dažnesni ir didesni negu tikėtini 
eksploatavimo įvykių padariniai ir kurie 
apima projektines avarijas ir projekto 
išplėtimo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 93
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
3 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. „praktiškai neįmanoma“ reiškia, kad 
kokia nors sąlyga yra fiziškai negalima 
arba labai užtikrintai gali būti laikoma, 
jog visiškai netikėtina, kad tokia sąlyga 
atsiras;

11. „praktiškai neįmanoma“ reiškia, kad 
kokia nors sąlyga yra fiziškai negalima;

Or. fr
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Pakeitimas 94
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
3 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. „protingai įmanoma“ reiškia, kad, 
projektuojant branduolinį įrenginį, jį 
perduodant eksploatuoti, eksploatuojant 
arba nutraukiant eksploatavimą, reikėtų ne 
tik paisyti inžinerijos gerosios patirties 
reikalavimų, bet vadovautis ir 
papildomomis saugos arba rizikos 
mažinimo priemonėmis, taip pat kad šios 
priemonės turėtų būti įgyvendinamos, 
išskyrus atvejus, kai gali būti įrodyta, kad 
tos priemonės, palyginti su jų nauda 
saugai, yra labai neproporcingos;

12. „pagrįstai praktiškai įmanoma“ 
reiškia, kad, projektuojant branduolinį 
įrenginį, jį perduodant eksploatuoti, 
eksploatuojant arba nutraukiant 
eksploatavimą, reikėtų ne tik paisyti 
inžinerijos gerosios patirties reikalavimų, 
bet vadovautis ir papildomomis saugos 
arba rizikos mažinimo priemonėmis, taip 
pat kad šios priemonės turėtų būti 
įgyvendinamos, išskyrus atvejus, kai gali 
būti įrodyta, kad tos priemonės, palyginti 
su jų nauda saugai, yra labai 
neproporcingos;

(Patartina pakeisti junginį „protingai 
įmanoma“ junginiu „pagrįstai praktiškai 
įmanoma“ visame Komisijos pasiūlymo 
tekste, taip pat pranešime)

Or. en

Pagrindimas

Terminas „pagrįstai praktiškai įmanoma“ naudojamas apsaugos nuo radiacijos 
dokumentuose, t. y. WENRA. Direktyvos persvarstymas yra unikali galimybė parengti bendras 
apibrėžtis ir terminologiją, kurie taikomi saugos reikalavimams (Branduolinės saugos 
direktyva, Branduolinės saugos konvencija, TATENA specialieji saugos reikalavimai) ir kurie 
turėtų būti vartojami.

Pakeitimas 95
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas



PE529.779v01-00 46/108 AM\1019806LT.doc

LT

Direktyva 2009/71/Euratomas
3 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. „protingai įmanoma“ reiškia, kad, 
projektuojant branduolinį įrenginį, jį 
perduodant eksploatuoti, eksploatuojant 
arba nutraukiant eksploatavimą, reikėtų ne 
tik paisyti inžinerijos gerosios patirties 
reikalavimų, bet vadovautis ir 
papildomomis saugos arba rizikos 
mažinimo priemonėmis, taip pat kad šios 
priemonės turėtų būti įgyvendinamos, 
išskyrus atvejus, kai gali būti įrodyta, kad 
tos priemonės, palyginti su jų nauda 
saugai, yra labai neproporcingos;

12. „protingai įmanoma“ reiškia, kad, 
projektuojant branduolinį įrenginį, jį 
perduodant eksploatuoti, eksploatuojant 
arba nutraukiant eksploatavimą, reikėtų ne 
tik paisyti inžinerijos gerosios patirties 
reikalavimų, bet vadovautis ir 
papildomomis saugos arba rizikos 
mažinimo priemonėmis, taip pat kad šios 
priemonės turėtų būti įgyvendinamos, 
išskyrus atvejus, kai nacionalinė 
reguliavimo institucija pripažįsta, jog yra 
įrodyta, kad tos priemonės, palyginti su jų 
nauda saugai, yra labai neproporcingos;

Or. en

Pakeitimas 96
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
3 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. „protingai įmanoma“ reiškia, kad, 
projektuojant branduolinį įrenginį, jį 
perduodant eksploatuoti, eksploatuojant 
arba nutraukiant eksploatavimą, reikėtų ne 
tik paisyti inžinerijos gerosios patirties 
reikalavimų, bet vadovautis ir 
papildomomis saugos arba rizikos 
mažinimo priemonėmis, taip pat kad šios 
priemonės turėtų būti įgyvendinamos, 
išskyrus atvejus, kai gali būti įrodyta, kad 
tos priemonės, palyginti su jų nauda
saugai, yra labai neproporcingos;

12. „protingai įmanoma“ reiškia, kad, 
projektuojant branduolinį įrenginį, jį 
perduodant eksploatuoti, eksploatuojant 
arba nutraukiant eksploatavimą, reikėtų ne 
tik paisyti inžinerijos gerosios patirties 
reikalavimų, bet vadovautis ir 
papildomomis saugos arba rizikos 
mažinimo priemonėmis, taip pat kad šios 
priemonės turėtų būti įgyvendinamos tol, 
kol teikia kokią nors naudą saugai;
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Or. fr

Pakeitimas 97
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
3 straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. projektavimo duomenų sąvadas –
sąlygų ir įvykių seka, į kurią pagal 
nustatytus kriterijus tiesiogiai 
atsižvelgiama projektuojant įrenginį, kad 
tos sąlygos ir įvykiai negalėtų įrenginio 
paveikti ir nebūtų viršytos leidžiamos 
ribos, kai saugos sistemos veikia taip, kaip 
numatyta;

13. projektavimo duomenų sąvadas –
sąlygų ir įvykių bei jų sumos seka, į kurią 
pagal nustatytus kriterijus tiesiogiai 
atsižvelgiama projektuojant įrenginį, kad 
tos sąlygos ir įvykiai negalėtų įrenginio 
paveikti;

Or. fr

Pakeitimas 98
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
3 straipsnio 14 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. projektinė avarija – avarinės sąlygos, į
kurias atsižvelgiant įrenginys 
projektuojamas pagal nustatytus kriterijus
ir kurioms susidarius žala kurui ir 
radioaktyviųjų medžiagų išmetimas 
neviršytų leidžiamų ribų;

14. projektinė avarija – avarija, dėl kurios 
susidaro avarinės sąlygos, kurioms 
įrenginys projektuojamas pagal nustatytus
projektinius kriterijus ir konservatyvią 
metodiką ir kurioms susidarius 
radioaktyviųjų medžiagų išmetimas 
neviršytų priimtinų ribų;

Or. en
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Pakeitimas 99
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
3 straipsnio 15 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. neprojektinė avarija – avarija, kuri 
yra galima, bet rengiant projektą į ją 
nebuvo deramai atsižvelgta, nes buvo 
laikoma, kad jos tikimybė pernelyg maža;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 100
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
3 straipsnio 15 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. neprojektinė avarija – avarija, kuri 
yra galima, bet rengiant projektą į ją 
nebuvo deramai atsižvelgta, nes buvo 
laikoma, kad jos tikimybė pernelyg maža;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 101
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
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Direktyva 2009/71/Euratomas
3 straipsnio 16 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a. projekto išplėtimo sąlygos – tai 
avarinės sąlygos, į kurias neatsižvelgiama 
numatant projektines avarijas, tačiau į jas 
atsižvelgiama projektuojant įrenginį pagal 
tiksliausių skaičiavimų metodiką, be to, 
tomis sąlygomis radioaktyviųjų medžiagų 
išmetimas neviršija priimtinų ribų. Į 
projekto išplėtimo sąlygas galėtų būti 
įtrauktos didelių avarijų sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 102
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
3 straipsnio 17 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a. tikrinimas – tyrimo procesas, kurį 
atliekant siekiama patikrinti, ar sistemos 
etapo produktai, sistemos sudedamosios 
dalys, metodas, skaičiavimo priemonė, 
kompiuterinė programa, vystymas ir 
gamyba atitinka visus ankstesniam etapui 
taikomus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 103
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punkto a papunktis
Direktyva 2009/71/Euratomas
4 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės sukuria ir taiko 
branduolinių įrenginių branduolinei saugai 
užtikrinti skirtą nacionalinę teisėkūros, 
reguliavimo ir organizacinę sistemą (toliau 
– nacionalinė sistema), pagal kurią 
paskirstoma atsakomybė ir numatomas 
atitinkamų valstybinių įstaigų veiksmų 
koordinavimas. Nacionalinė sistema visų 
pirma numato:

1. Valstybės narės sukuria ir taiko 
branduolinių įrenginių branduolinei saugai 
užtikrinti skirtą nacionalinę teisėkūros, 
reguliavimo, administracinę ir 
organizacinę sistemą (toliau – nacionalinė 
sistema), pagal kurią paskirstoma 
atsakomybė ir numatomas atitinkamų 
valstybinių įstaigų veiksmų koordinavimas. 
Nacionalinė sistema visų pirma numato:

Or. ro

Pakeitimas 104
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punkto d a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/71/Euratomas
4 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

da) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinė sistema būtų palaikoma ir 
tobulinama atsižvelgiant, kai galima, į 
eksploatavimo patirtį, eksploatuojamų 
branduolinių įrenginių saugos analizės 
išvadas, technologijų vystymąsi ir 
mokslinių tyrimų branduolinės saugos 
srityje rezultatus, jei tokių yra ir jie yra 
svarbūs.“

„2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinė sistema būtų palaikoma ir 
tobulinama reguliariais intervalais ir kad 
būtų atsižvelgta į atitinkamą 
eksploatavimo patirtį, eksploatuojamų 
branduolinių įrenginių saugos analizės 
išvadas, technologijų vystymąsi ir 
mokslinių tyrimų branduolinės saugos 
srityje rezultatus, kai tik jie tampa 
prieinami.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:LT:PDF)

Pakeitimas 105
António Fernando Correia de Campos
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atskirti savo funkcijas nuo kitų viešųjų ir 
privačiųjų subjektų, susijusių su 
branduolinės energijos skatinimu ar 
naudojimu arba elektros energijos gamyba, 
funkcijų;

a) teisiškai atskirti savo funkcijas nuo kitų 
viešųjų ir privačiųjų subjektų, susijusių su 
branduolinės energijos skatinimu ar 
naudojimu arba elektros energijos gamyba, 
funkcijų;

Or. en

Pakeitimas 106
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atskirti savo funkcijas nuo kitų viešųjų ir 
privačiųjų subjektų, susijusių su 
branduolinės energijos skatinimu ar 
naudojimu arba elektros energijos gamyba, 
funkcijų;

atskirti savo funkcijas ir teisiškai atsiskirti
nuo kitų viešųjų ir privačiųjų subjektų, 
susijusių su branduolinės energijos 
skatinimu ar naudojimu arba elektros 
energijos gamyba, funkcijų;

Or. nl

Pakeitimas 107
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
5 straipsnio 2 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) turėti savo tinkamų biudžeto asignavimų 
ir savarankiškai vykdyti paskirtą biudžetą. 
Finansavimo mechanizmas ir biudžeto 
skyrimo procesas aiškiai nustatomi 
nacionalinėje sistemoje;

d) turėti savo tinkamų biudžeto asignavimų 
ir savarankiškai vykdyti paskirtą biudžetą. 
Finansavimo mechanizmas ir biudžeto 
skyrimo procesas aiškiai nustatomi 
nacionalinėje sistemoje ir turėtų apimti 
tinkamo naujų žinių, patirties ir įgūdžių 
kaupimo bei įgijimo ir jau esamų žinių, 
patirties ir įgūdžių valdymo nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 108
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
5 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) įdarbinti direktorate (generaliniame 
direktorate ir direktorate) darbuotojus, 
turinčius reikiamą kvalifikaciją, patirtį ir 
specialiųjų žinių, kurie pastaruosius 
dešimt ar mažiau metų neužėmė aukštų 
pareigų jokioje kitoje valstybės ar 
privačioje įmonėje, kuri rūpinasi 
branduolinės energijos skatinimu, 
gamyba ir vartojimu;

Or. fr

Pakeitimas 109
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
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Direktyva 2009/71/Euratomas
5 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) įdarbinti deramą skaičių darbuotojų, 
turinčių reikiamą kvalifikaciją, patirtį ir 
specialiųjų žinių;

e) įdarbinti deramą skaičių darbuotojų, 
turinčių reikiamą kvalifikaciją, patirtį ir 
specialiųjų žinių, kurios reikalingos jos 
įpareigojimams vykdyti, ir galėti 
pasinaudoti išorės moksliniais ir 
techniniais ištekliais bei pagalbinėmis 
specialiosiomis žiniomis, kiek manoma, 
kad jų reikia remiant jos reguliavimo 
funkcijas ir laikantis reguliavimo procesų 
skaidrumo, nepriklausomumo ir 
teisingumo principų;

Or. en

Pakeitimas 110
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas

5 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) įdarbinti deramą skaičių darbuotojų, 
turinčių reikiamą kvalifikaciją, patirtį ir 
specialiųjų žinių;

e) įdarbinti deramą skaičių darbuotojų, iš 
kurių visi, ypač politinio skyrimo 
procedūrą taikant paskirti valdybos 
nariai, turėtų reikiamą kvalifikaciją, patirtį 
ir specialiųjų žinių;

Or. en

Pakeitimas 111
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
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Direktyva 2009/71/Euratomas
5 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) įdarbinti deramą skaičių darbuotojų, 
turinčių reikiamą kvalifikaciją, patirtį ir 
specialiųjų žinių;

e) įdarbinti deramą skaičių darbuotojų, 
turinčių reikiamą kvalifikaciją, patirtį ir 
specialiųjų žinių, užtikrinti jų tęstinį 
mokymą ir nepriklausomumą nuo galimų 
interesų konfliktų; 

Or. fr

Pakeitimas 112
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kompetentinga reguliavimo institucija 
turi būti nepriklausomos ir savarankiškos 
Europos saugos ir kontrolės skėtinės 
organizacijos, kuri įsteigiama turint 
išimtinį tikslą užtikrinti bendrą saugą, 
narė. Skėtinė organizacija sudaroma iš 
nepriklausomų ir techniniu požiūriu 
kompetentingų ekspertų, jai suteikiama 
pakankamai kompetencijos ir įgaliojimų, 
kad ji galėtų parengti priemones ar atlikti 
veiksmus, kuriais būtų užtikrinta 
didžiausia įmanoma branduolinė sauga 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 113
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
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Direktyva 2009/71/Euratomas,
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kompetentingoje reguliavimo 
institucijoje vykdomąsias pareigas 
atliekantys asmenys skiriami laikantis 
aiškiai apibrėžtų procedūrų ir skyrimo 
reikalavimų. Kadencijos metu šie asmenys 
gali būti atleisti iš pareigų, visų pirma tuo 
atveju, kai jie neatitinka šiame straipsnyje 
išdėstytų nepriklausomumo reikalavimų 
arba yra kalti padarę nusižengimą pagal 
nacionalinės teisės aktus. Turi būti 
nustatytas atitinkamas apsisprendimo 
laikotarpis priimant į tas pareigas, kuriose 
galimas interesų konfliktas;

Or. en

Pakeitimas 114
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
5 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) reikalauti, kad licencijos turėtojas 
laikytųsi nacionalinių branduolinės saugos 
reikalavimų ir atitinkamoje licencijoje 
nustatytų sąlygų;

b) reikalauti, kad licencijos turėtojas 
laikytųsi nacionalinių branduolinės saugos 
reikalavimų ir atitinkamoje licencijoje 
nustatytų sąlygų. Jeigu licencijos turėtojas 
nesilaiko saugos reikalavimų, reguliavimo 
institucija turi galimybę įgalioti licencijos 
turėtoją nutraukti savo veiklą;

Or. en

Pakeitimas 115
António Fernando Correia de Campos
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
5 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) taikyti vykdymo užtikrinimo priemones, 
įskaitant branduolinio įrenginio 
eksploatavimo sustabdymą laikantis 
sąlygų, kurios nustatomos 4 straipsnio 1 
dalyje apibūdintoje nacionalinėje 
sistemoje;

e) taikyti vykdymo užtikrinimo priemones, 
įskaitant nuobaudas pagal 9a straipsnį ir 
branduolinio įrenginio eksploatavimo 
sustabdymą laikantis sąlygų, kurios 
nustatomos 4 straipsnio 1 dalyje
apibūdintoje nacionalinėje sistemoje;

Or. en

Pakeitimas 116
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
5 straipsnio 3 dalies f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) sudaryti atitinkamas sąlygas mokslinių 
tyrimų ir vystymo veiklai, kuri reikalinga 
plėtojant būtiną žinių bazę ir remiant 
patirties valdymą reguliavimo procese;

Or. en

Pakeitimas 117
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto a papunktis
Direktyva 2009/71/Euratomas
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 1. Valstybės narės užtikrina, kad 
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nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas, kad pagrindinė atsakomybė 
už branduolinio įrenginio branduolinę 
saugą tektų licencijos turėtojui. Šios 
atsakomybės negalima perduoti.

nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas, kad išimtinė atsakomybė už 
branduolinio įrenginio branduolinę saugą 
tektų licencijos turėtojui. Šios atsakomybės 
negalima perduoti. Branduolines 
elektrines eksploatuojantys subjektai ir 
atliekų tvarkymo licencijų turėtojai turi 
būti visapusiškai apdrausti ir visiškai 
padengti visas draudimo sąnaudas, taip 
pat įsipareigojimus ir išlaidas už aplinkai 
ir žmonėms padarytą žalą avarijų atveju.

Or. en

Pakeitimas 118
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto a papunktis
Direktyva 2009/71/Euratomas
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas, kad pagrindinė atsakomybė 
už branduolinio įrenginio branduolinę 
saugą tektų licencijos turėtojui. Šios 
atsakomybės negalima perduoti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas, kad visa atsakomybė už 
branduolinio įrenginio branduolinę saugą 
tektų jo statytojui ir licencijos turėtojui. 
Šios atsakomybės negalima perduoti.

Or. fr

Pakeitimas 119
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto b papunktis
Direktyva 2009/71/Euratomas
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje licencijų 
turėtojams būtų nustatytas reikalavimas, 
prižiūrint kompetentingai reguliavimo 
institucijai, sistemingai ir patikrinamu būdu 
reguliariai vertinti ir tikrinti bei nuolatos 
didinti, kiek tai protingai įmanoma, savo 
branduolinių įrenginių branduolinę saugą.

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje licencijų 
turėtojams būtų nustatytas reikalavimas, 
prižiūrint kompetentingai reguliavimo 
institucijai, sistemingai ir patikrinamu būdu 
reguliariai vertinti ir tikrinti bei nuolatos 
didinti savo branduolinių įrenginių 
branduolinę saugą.

Or. ro

Pakeitimas 120
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto b papunktis
Direktyva 2009/71/Euratomas
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje licencijų 
turėtojams būtų nustatytas reikalavimas, 
prižiūrint kompetentingai reguliavimo 
institucijai, sistemingai ir patikrinamu būdu 
reguliariai vertinti ir tikrinti bei nuolatos 
didinti, kiek tai protingai įmanoma, savo 
branduolinių įrenginių branduolinę saugą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje licencijų 
turėtojams būtų nustatytas reikalavimas, 
prižiūrint kompetentingai reguliavimo 
institucijai, sistemingai ir patikrinamu būdu 
reguliariai vertinti ir tikrinti bei nuolatos 
didinti savo branduolinių įrenginių 
branduolinę saugą.

Or. en

Pakeitimas 121
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto b papunktis
Direktyva 2009/71/Euratomas
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje licencijų 
turėtojams būtų nustatytas reikalavimas, 
prižiūrint kompetentingai reguliavimo 
institucijai, sistemingai ir patikrinamu būdu 
reguliariai vertinti ir tikrinti bei nuolatos 
didinti, kiek tai protingai įmanoma, savo 
branduolinių įrenginių branduolinę saugą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje licencijų 
turėtojams būtų nustatytas reikalavimas, 
prižiūrint kompetentingai reguliavimo 
institucijai, sistemingai ir patikrinamu būdu 
reguliariai vertinti ir tikrinti bei nuolatos 
didinti savo branduolinių įrenginių 
branduolinę saugą.

Or. fr

Pakeitimas 122
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto d papunktis
Direktyva 2009/71/Euratomas
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje licencijų 
turėtojams būtų nustatytas reikalavimas 
sukurti ir taikyti valdymo sistemas, kuriose 
būtų teikiamas deramas pirmumas 
branduolinei saugai ir kurias reguliariai 
tikrintų kompetentinga reguliavimo 
institucija.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje licencijų 
turėtojams būtų nustatytas reikalavimas 
sukurti ir taikyti valdymo sistemas, kuriose 
būtų teikiamas deramas pirmumas 
branduolinei saugai, įskaitant 
branduolinės saugos kultūros skatinimą ir 
gerinimą, ir kurias reguliariai tikrintų 
kompetentinga reguliavimo institucija.

Or. en

Pakeitimas 123
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto f papunktis
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Direktyva 2009/71/Euratomas
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje licencijų 
turėtojams būtų nustatytas reikalavimas 
numatyti ir nuolat turėti pakankamų 
finansinių išteklių ir deramą kvalifikaciją, 
specialiųjų žinių ir įgūdžių turinčių 
darbuotojų, kad licencijų turėtojai įvykdytų 
šios direktyvos šio straipsnio 1–4a dalyse ir 
8a–8d straipsniuose jiems nustatytus 
įpareigojimus užtikrinti branduolinio 
įrenginio branduolinę saugą. Šie 
įpareigojimai taip pat taikomi pagal 
subrangos sutartis dirbantiems 
darbuotojams.

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje licencijų 
turėtojams būtų nustatytas reikalavimas 
numatyti ir nuolat turėti pakankamų 
finansinių išteklių ir deramą kvalifikaciją, 
specialiųjų žinių ir įgūdžių turinčių 
darbuotojų, kad licencijų turėtojai įvykdytų 
šios direktyvos šio straipsnio 1–4a dalyse ir 
8a–8d straipsniuose jiems nustatytus 
įpareigojimus užtikrinti branduolinio 
įrenginio branduolinę saugą, įskaitant per 
arba po jų eksploatavimo nutraukimo. Šie 
įpareigojimai taip pat taikomi pagal 
subrangos sutartis dirbantiems 
darbuotojams.

Or. fr

Pakeitimas 124
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje visoms šalims būtų 
nustatytas reikalavimas parengti savo 
darbuotojų, vykdančių su branduolinių 
įrenginių branduoline sauga ir su avarine 
parengtimi bei reagavimu branduolinio 
įrenginio aikštelėje susijusias pareigas, 
švietimo, mokymo ir pratybų priemones, 
kurių paskirtis – ugdyti, puoselėti ir toliau 
plėtoti naujausias ir abipusiai pripažįstamas 
branduolinės saugos specialiąsias žinias ir 
įgūdžius.

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje visoms šalims būtų 
nustatytas reikalavimas parengti savo 
darbuotojų, vykdančių su branduolinių 
įrenginių branduoline sauga ir su avarine 
parengtimi bei reagavimu branduolinio 
įrenginio aikštelėje susijusias pareigas, 
švietimo, mokymo tęstiniu lygmeniu ir 
pratybų priemones, kurių paskirtis –
ugdyti, puoselėti ir toliau plėtoti naujausias 
ir abipusiai pripažįstamas branduolinės 
saugos specialiąsias žinias ir įgūdžius.
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Or. ro

Pakeitimas 125
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje visoms šalims būtų 
nustatytas reikalavimas parengti savo 
darbuotojų, vykdančių su branduolinių 
įrenginių branduoline sauga ir su avarine 
parengtimi bei reagavimu branduolinio 
įrenginio aikštelėje susijusias pareigas, 
švietimo, mokymo ir pratybų priemones, 
kurių paskirtis – ugdyti, puoselėti ir toliau 
plėtoti naujausias ir abipusiai pripažįstamas 
branduolinės saugos specialiąsias žinias ir 
įgūdžius.

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje visoms šalims būtų 
nustatytas reikalavimas parengti savo 
darbuotojų, įskaitant subrangovus,
vykdančių su branduolinių įrenginių 
branduoline sauga ir su avarine parengtimi 
bei reagavimu branduolinio įrenginio 
aikštelėje susijusias pareigas, švietimo, 
mokymo ir pratybų priemones, kurių 
paskirtis – ugdyti, puoselėti ir toliau plėtoti 
naujausias ir abipusiai pripažįstamas 
branduolinės saugos specialiąsias žinias ir 
įgūdžius.

Or. fr

Pakeitimas 126
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai 
ir plačioji visuomenė būtų laiku 
supažindinami su naujausia informacija 
apie branduolinių įrenginių branduolinę 

Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai 
ir plačioji visuomenė būtų laiku 
supažindinami su naujausia informacija 
apie branduolinių įrenginių branduolinę 
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saugą ir susijusią riziką, ypač daug 
dėmesio skiriant žmonėms, gyvenantiems 
branduolinio įrenginio kaimynystėje.

saugą ir susijusią riziką, ypač daug 
dėmesio skiriant žmonėms, gyvenantiems 
branduolinio įrenginio kaimynystėje. ES 
piliečiai turi būti reguliariai 
informuojami ir su jais turi būti 
konsultuojamasi taip užtikrinant 
visapusišką ir skaidrų bendravimo 
procesą.

Or. de

Pakeitimas 127
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai 
ir plačioji visuomenė būtų laiku 
supažindinami su naujausia informacija 
apie branduolinių įrenginių branduolinę 
saugą ir susijusią riziką, ypač daug 
dėmesio skiriant žmonėms, gyvenantiems 
branduolinio įrenginio kaimynystėje.

Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai, 
pilietinė visuomenė ir plačioji visuomenė 
būtų realiu laiku supažindinami su 
naujausia informacija apie branduolinių 
įrenginių branduolinę saugą ir susijusią 
riziką, ypač daug dėmesio skiriant 
žmonėms, gyvenantiems branduolinio 
įrenginio kaimynystėje.

Or. fr

Pakeitimas 128
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant pirmoje dalyje nustatytą 
įpareigojimą taip pat užtikrinama, kad 
kompetentinga reguliavimo institucija ir 
licencijų turėtojai tose srityse, už kurias jie 
atsako, rengtų, skelbtų ir įgyvendintų 
skaidrumo strategiją, kurioje, inter alia, 
pateikiama informacija apie įprastas 
branduolinių įrenginių eksploatavimo 
sąlygas, neprivalomas konsultacijas su 
darbuotojais ir plačiąja visuomene bei 
informavimą anomaliųjų įvykių ir avarijų 
atveju.

Vykdant pirmoje dalyje nustatytą 
įpareigojimą taip pat užtikrinama, kad 
kompetentinga reguliavimo institucija ir 
licencijų turėtojai tose srityse, už kurias jie 
atsako, rengtų, skelbtų ir įgyvendintų 
skaidrumo strategiją, kurioje būtų apibrėžti 
reikšmingi atvejai, pvz., aikštelės 
parinkimas, statyba, plėtimas, perdavimas 
eksploatuoti, eksploatavimas, 
eksploatavimas pasibaigus projektiniam 
tarnavimo laikui, galutinis uždarymas ir
eksploatavimo nutraukimas.

Or. en

Pakeitimas 129
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant pirmoje dalyje nustatytą 
įpareigojimą taip pat užtikrinama, kad 
kompetentinga reguliavimo institucija ir 
licencijų turėtojai tose srityse, už kurias jie 
atsako, rengtų, skelbtų ir įgyvendintų 
skaidrumo strategiją, kurioje, inter alia, 
pateikiama informacija apie įprastas 
branduolinių įrenginių eksploatavimo 
sąlygas, neprivalomas konsultacijas su 
darbuotojais ir plačiąja visuomene bei 
informavimą anomaliųjų įvykių ir avarijų 
atveju.

Vykdant pirmoje dalyje nustatytą 
įpareigojimą taip pat užtikrinama, kad 
kompetentinga reguliavimo institucija ir 
licencijų turėtojai tose srityse, už kurias jie 
atsako, rengtų, skelbtų ir įgyvendintų 
skaidrumo strategiją, kurioje, inter alia, 
pateikiama informacija apie įprastas 
branduolinių įrenginių eksploatavimo 
sąlygas, konsultacijas su darbuotojais ir 
plačiąja visuomene bei informavimą 
anomaliųjų įvykių ir avarijų atveju.

Or. de
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Pakeitimas 130
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant pirmoje dalyje nustatytą 
įpareigojimą taip pat užtikrinama, kad 
kompetentinga reguliavimo institucija ir 
licencijų turėtojai tose srityse, už kurias jie 
atsako, rengtų, skelbtų ir įgyvendintų 
skaidrumo strategiją, kurioje, inter alia, 
pateikiama informacija apie įprastas 
branduolinių įrenginių eksploatavimo 
sąlygas, neprivalomas konsultacijas su 
darbuotojais ir plačiąja visuomene bei 
informavimą anomaliųjų įvykių ir avarijų 
atveju.

Vykdant pirmoje dalyje nustatytą 
įpareigojimą taip pat užtikrinama, kad 
kompetentinga reguliavimo institucija ir 
licencijų turėtojai tose srityse, už kurias jie 
atsako, rengtų, skelbtų ir įgyvendintų 
skaidrumo strategiją, kurioje, inter alia, 
pateikiama informacija apie įprastas 
branduolinių įrenginių eksploatavimo 
sąlygas, neprivalomas konsultacijas su 
darbuotojais ir plačiąja visuomene bei 
informavimą avarijų atveju.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo atveju „anomalusis įvykis“ nėra naudojamas, lygiai taip pat kaip ir TATENOS 
žodynėlyje. Yra dvi pagrindinės įrenginio būsenos: eksploatavimo sąlygos ir avarinės sąlygos. 
Pirmajai nėra taikomas ataskaitų teikimas.

Pakeitimas 131
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant pirmoje dalyje nustatytą 
įpareigojimą taip pat užtikrinama, kad 
kompetentinga reguliavimo institucija ir 
licencijų turėtojai tose srityse, už kurias jie 

Vykdant pirmoje dalyje nustatytą 
įpareigojimą taip pat užtikrinama, kad 
kompetentinga reguliavimo institucija ir 
licencijų turėtojai tose srityse, už kurias jie 
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atsako, rengtų, skelbtų ir įgyvendintų 
skaidrumo strategiją, kurioje, inter alia, 
pateikiama informacija apie įprastas 
branduolinių įrenginių eksploatavimo 
sąlygas, neprivalomas konsultacijas su 
darbuotojais ir plačiąja visuomene bei 
informavimą anomaliųjų įvykių ir avarijų 
atveju.

atsako, rengtų, skelbtų ir įgyvendintų 
skaidrumo strategiją (įskaitant 
konsultavimo procesus), kurioje, inter alia, 
pateikiama informacija apie įprastas 
branduolinių įrenginių eksploatavimo 
sąlygas, neprivalomas konsultacijas su 
darbuotojais ir plačiąja visuomene bei 
informavimą incidentų ir avarijų atveju.

Or. en

Pakeitimas 132
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad, laikantis 
atitinkamų Sąjungos ir nacionalinės 
teisės aktų bei tarptautinių įsipareigojimų, 
visuomenei būtų sudarytos išankstinės ir 
veiksmingos sąlygos dalyvauti
branduolinių įrenginių licencijavimo 
procese.

3. Valstybės narės užtikrina, kad, laikantis 
Orhuso konvencijos, visuomenei būtų 
sudarytos išankstinės ir veiksmingos 
sąlygos dalyvauti branduolinių įrenginių 
licencijavimo ir eksploatavimo saugos 
didinimo procesuose.

Or. fr

Pakeitimas 133
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad, laikantis 3. Valstybės narės užtikrina, kad, laikantis 
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atitinkamų Sąjungos ir nacionalinės teisės 
aktų bei tarptautinių įsipareigojimų, 
visuomenei būtų sudarytos išankstinės ir 
veiksmingos sąlygos dalyvauti 
branduolinių įrenginių licencijavimo 
procese.

atitinkamų Sąjungos ir nacionalinės teisės 
aktų bei tarptautinių įsipareigojimų, 
visuomenei būtų sudarytos išankstinės ir 
veiksmingos sąlygos dalyvauti 
branduolinių įrenginių poveikio aplinkai 
vertinime.

Or. en

Pakeitimas 134
Edit Herczog, Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva/2009/71/Euratomas
8a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas branduolinius įrenginius 
projektuoti, jiems parinkti aikštelę, juos 
statyti, perduoti eksploatuoti, eksploatuoti 
ir nutraukti eksploatavimą taip, kad būtų 
išvengta galimo radioaktyviųjų medžiagų 
išmetimo:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas branduolinius įrenginius 
projektuoti, juos statyti, eksploatuoti ir 
nutraukti jų eksploatavimą taip, kad būtų
užkirstas kelias avarijoms, o įvykus 
avarijai sušvelnintas jos poveikis ir 
išvengta didelės, ilgalaikės taršos 
radioaktyviosiomis medžiagomis už 
aikštelės ribų:

Or. en

Pagrindimas

ENSREG pasiūlė naujų branduolinių elektrinių saugos tikslus, kurie grindžiami WENRA 
atliktu darbu. Tačiau norint juos perkelti į teisiškai privalomą dokumentą, reikia juos 
išsamiau paaiškinti ir parengti gaires dėl jų aiškinimo.

Pakeitimas 135
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
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Direktyva 2009/71/Euratomas
8a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas branduolinius įrenginius 
projektuoti, jiems parinkti aikštelę, juos 
statyti, perduoti eksploatuoti, eksploatuoti 
ir nutraukti eksploatavimą taip, kad būtų 
išvengta galimo radioaktyviųjų medžiagų 
išmetimo:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas branduolinius įrenginius 
projektuoti, jiems parinkti aikštelę, juos 
statyti, perduoti eksploatuoti, eksploatuoti 
ir nutraukti eksploatavimą taip, kad būtų 
užkirstas kelias avarijoms, o įvykus 
avarijai sušvelnintas jos poveikis ir 
išvengta didelės, ilgalaikės taršos 
radioaktyviosiomis medžiagomis už 
aikštelės ribų:

Or. en

Pakeitimas 136
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas branduolinius įrenginius 
projektuoti, jiems parinkti aikštelę, juos 
statyti, perduoti eksploatuoti, eksploatuoti 
ir nutraukti eksploatavimą taip, kad būtų 
išvengta galimo radioaktyviųjų medžiagų 
išmetimo:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas branduolinius įrenginius 
projektuoti, jiems parinkti aikštelę, juos 
statyti, perduoti eksploatuoti, eksploatuoti 
ir nutraukti eksploatavimą taip, kad būtų 
užkirstas kelias galimam radioaktyviųjų 
medžiagų išmetimui:

Or. en

Pagrindimas

„Prevencija“ yra įprastai naudojamas terminas. Be to, pagal prevencijos apibrėžtį 
reikalaujama imtis veiksmų prieš įvykį arba numatant tam tikrą įvykį ateityje. Vengimas –
prevencijos termino sinonimas, o pagal vengimo apibrėžtį nėra reikalaujama imtis išankstinių 



PE529.779v01-00 68/108 AM\1019806LT.doc

LT

veiksmų. Todėl galimo radioaktyviųjų medžiagų išmetimo prevencija yra tinkamesnis 
terminas tiek kalbiniu, tiek funkciniu požiūriu.

Pakeitimas 137
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas branduolinius įrenginius 
projektuoti, jiems parinkti aikštelę, juos 
statyti, perduoti eksploatuoti, eksploatuoti 
ir nutraukti eksploatavimą taip, kad būtų 
išvengta galimo radioaktyviųjų medžiagų 
išmetimo:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas branduolinius įrenginius 
projektuoti, jiems parinkti aikštelę, juos 
statyti, perduoti eksploatuoti, eksploatuoti 
ir nutraukti eksploatavimą taip, kad būtų 
išvengta radioaktyviųjų medžiagų 
išmetimo:

Or. fr

Pakeitimas 138
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 a straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinant, kad būtų praktiškai 
neįmanomos visos avarijos sekos, kurios 
nulemtų ankstyvą radioaktyviųjų medžiagų 
išmetimą arba didelį radioaktyviųjų 
medžiagų išmetimą;

a) užtikrinant, kad būtų praktiškai 
neįmanomos visos avarijos sekos, kurios 
nulemtų radioaktyviųjų medžiagų 
išmetimą;
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Or. fr

Pakeitimas 139
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 a straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įgyvendinant projektines priemones, kad 
avarijų, kurios nėra praktiškai 
neįmanomos, atveju visuomenei apsaugoti 
reikėtų tik priemonių, kurių taikymo vieta 
ir laikas yra riboti, ir kad būtų pakankamai 
laiko toms priemonėms įgyvendinti ir būtų 
kuo labiau sumažintas tokių avarijų 
dažnumas;

b) įgyvendinant projektines priemones, kad 
visuomenei apsaugoti reikėtų tik 
priemonių, kurių taikymo vieta ir laikas yra 
riboti, ir kad būtų pakankamai laiko toms 
priemonėms įgyvendinti;

Or. fr

Pakeitimas 140
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas 
8 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas 1 dalyje nurodytą tikslą 
esamiems branduoliniams įrenginiams 
taikyti, kiek tai protingai įmanoma.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas 1 dalyje nurodytą tikslą 
taikyti branduoliniams įrenginiams.

Or. fr
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Pakeitimas 141
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas 
8 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas 1 dalyje nurodytą tikslą 
esamiems branduoliniams įrenginiams 
taikyti, kiek tai protingai įmanoma.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas 1 dalyje nurodytą tikslą 
taikyti naujiems reaktoriams, o esamiems 
branduoliniams įrenginiams jį taikyti tiek, 
kiek tai protingai įmanoma.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos tekste nėra atskiriami nauji ir esami įrenginiai, reaktoriai ir kiti įrenginiai. Nors 
Komisijos siūlomo 8a straipsnio 2 dalyje iš dalies to siekiama, junginys „protingai įmanoma“ 
yra pernelyg miglotas.

Pakeitimas 142
Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 71/2009/Euratomas
8 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas 1 dalyje nurodytą tikslą
esamiems branduoliniams įrenginiams 
taikyti, kiek tai protingai įmanoma.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas 1 dalyje nurodytus tikslus
taikyti naujiems reaktoriams, o esamiems 
branduoliniams įrenginiams juos taikyti 
tiek, kiek tai protingai įmanoma.

Or. en
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Pakeitimas 143
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas 1 dalyje nurodytą tikslą 
esamiems branduoliniams įrenginiams
taikyti, kiek tai protingai įmanoma.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas 1 dalyje nurodytą tikslą 
taikyti:

a) branduoliniams įrenginiams, kuriems 
statybos licencija pirmą kartą išduota po 
šios direktyvos įsigaliojimo;

b) kaip nuorodą įgyvendinant 
pažangiausius patobulinimus esamiems 
branduoliniams įrenginiams, įskaitant 
periodinių saugos persvarstymų sistemą, 
kaip apibrėžta 8c straipsnio 1 dalies b 
punkte.

Or. en

Pakeitimas 144
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 b straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) parenkant branduolinio įrenginio 
aikštelę būtų deramai atsižvelgiama į 
būtinybę, kai įmanoma, išvengti išorinių 
stichinių ir žmogaus sukeliamų pavojų ir 
kuo labiau sumažinti tų pavojų poveikį;

a) parenkant branduolinio įrenginio 
aikštelę būtų deramai atsižvelgiama į 
būtinybę išvengti išorinių stichinių ir 
žmogaus sukeliamų pavojų ir kuo labiau 
sumažinti tų pavojų poveikį;



PE529.779v01-00 72/108 AM\1019806LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 145
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 b straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) parenkant branduolinio įrenginio 
aikštelę būtų deramai atsižvelgiama į 
būtinybę, kai įmanoma, išvengti išorinių 
stichinių ir žmogaus sukeliamų pavojų ir 
kuo labiau sumažinti tų pavojų poveikį;

a) parenkant branduolinio įrenginio 
aikštelę būtų deramai atsižvelgiama į 
būtinybę išvengti išorinių stichinių ir 
žmogaus sukeliamų pavojų ir įspėti apie tų 
pavojų poveikį;

Or. fr

Pakeitimas 146
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 b straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) darbuotojų ir plačiosios visuomenės 
apšvitos dozės neviršytų nustatytų ribų ir 
būtų tokios mažos, kiek tai protingai 
įmanoma;

i) darbuotojų ir plačiosios visuomenės 
apšvitos dozės neviršytų nustatytų ribų;

Or. fr



AM\1019806LT.doc 73/108 PE529.779v01-00

LT

Pakeitimas 147
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 b straipsnio b punkto ii papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) būtų kuo labiau sumažinta anomaliųjų 
įvykių tikimybė;

ii) būtų pašalinta anomaliųjų įvykių 
tikimybė;

Or. fr

Pakeitimas 148
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 b straipsnio b punkto iii papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) būtų sumažintos peraugimo į avarines 
situacijas galimybės, stiprinant 
branduolinių įrenginių pajėgumą 
veiksmingai valdyti ir kontroliuoti 
anomaliuosius įvykius;

iii) būtų pašalintos peraugimo į avarines 
situacijas galimybės, stiprinant 
branduolinių įrenginių pajėgumą 
veiksmingai valdyti ir kontroliuoti įvykius, 
kurie vis dėlto įvyktų;

Or. fr

Pakeitimas 149
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
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Direktyva 2009/71/Euratomas
8 b straipsnio b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) žalingi anomaliųjų įvykių ir projektinių 
avarijų (jeigu jos įvyktų) padariniai būtų 
sušvelninti ir taip užtikrinta, kad jie 
nesukeltų radiacinio poveikio už 
branduolinio įrenginio aikštelės ribų arba 
kad tas radiacinis poveikis būtų tik 
nedidelis;

iv) žalingi anomaliųjų įvykių ir projektinių 
avarijų (jeigu jos vis dėlto įvyktų) 
padariniai būtų sušvelninti ir taip 
užtikrinta, kad jie nesukeltų radiacinio 
poveikio už branduolinio įrenginio 
aikštelės ribų;

Or. fr

Pakeitimas 150
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 b straipsnio b punkto v papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) tais atvejais, kai tai įmanoma, būtų 
išvengta išorinių stichinių ir žmogaus 
sukeliamų pavojų ir būtų kuo labiau 
sumažintas tų pavojų poveikis.

v) tais atvejais, kai tai įmanoma, būtų 
išvengta išorinių stichinių ir žmogaus 
sukeliamų pavojų.

Or. fr

Pakeitimas 151
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 b straipsnio b punkto v papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) tais atvejais, kai tai įmanoma, būtų 
išvengta išorinių stichinių ir žmogaus 
sukeliamų pavojų ir būtų kuo labiau 
sumažintas tų pavojų poveikis.

v) tais atvejais, kai tai įmanoma, būtų 
išvengta išorinių stichinių ir žmogaus 
sukeliamų pavojų ir tų pavojų poveikis 
būtų sumažintas, kiek tai protingai 
įmanoma.

Or. en

Pakeitimas 152
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 c straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) reguliariai vertinti branduolinio 
įrenginio radiacinį poveikį darbuotojams, 
plačiajai visuomenei ir orui, vandeniui bei 
dirvožemiui įprastomis eksploatavimo 
sąlygomis ir avarinėmis sąlygomis;

a) reguliariai vertinti branduolinio 
įrenginio radiacinį poveikį darbuotojams, 
plačiajai visuomenei ir aplinkai įprastomis 
eksploatavimo sąlygomis ir avarinėmis 
sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 153
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 c straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) reguliariai vertinti branduolinio 
įrenginio radiacinį poveikį darbuotojams, 
plačiajai visuomenei ir orui, vandeniui bei 

a) reguliariai (bent kas penkerius metus)
vertinti branduolinio įrenginio radiacinį 
poveikį darbuotojams, plačiajai visuomenei 
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dirvožemiui įprastomis eksploatavimo 
sąlygomis ir avarinėmis sąlygomis;

ir orui, vandeniui bei dirvožemiui 
įprastomis eksploatavimo sąlygomis ir 
avarinėmis sąlygomis;

Or. fr

Pakeitimas 154
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 c straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) parengti, pagrįsti dokumentais ir 
reguliariai (bent kas dešimt metų) 
pakartotinai vertinti branduolinių įrenginių
projektavimo duomenų sąvadą, taikant 
periodinį saugos persvarstymą, ir papildyti 
jį projekto išplėtimo analize, taip 
užtikrinant, kad būtų įgyvendintos visos 
pagrįstai praktiškai įmanomos tobulinimo 
priemonės;

b) parengti, pagrįsti dokumentais ir 
reguliariai (bent kas penkerius metus, 
rizikuojant sustabdyti branduolinį 
įrenginį) pakartotinai vertinti branduolinių 
įrenginių projektavimo duomenų sąvadą, 
taikant periodinį saugos persvarstymą, ir 
papildyti jį projekto išplėtimo analize, taip 
užtikrinant, kad būtų įgyvendintos visos 
pagrįstai praktiškai įmanomos tobulinimo 
priemonės;

Or. fr

Pakeitimas 155
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 c straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) parengti, pagrįsti dokumentais ir 
reguliariai (bent kas dešimt metų) 
pakartotinai vertinti branduolinių įrenginių 

b) parengti, pagrįsti dokumentais ir 
reguliariai (bent kas aštuonerius metus) 
pakartotinai vertinti branduolinių įrenginių 
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projektavimo duomenų sąvadą, taikant 
periodinį saugos persvarstymą, ir papildyti 
jį projekto išplėtimo analize, taip 
užtikrinant, kad būtų įgyvendintos visos 
pagrįstai praktiškai įmanomos tobulinimo 
priemonės;

projektavimo duomenų sąvadą, taikant 
periodinį saugos persvarstymą, ir papildyti 
jį projekto išplėtimo analize, taip 
užtikrinant, kad būtų įgyvendintos visos 
pagrįstai praktiškai įmanomos tobulinimo 
priemonės;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama sudaryti sąlygas tam, kad būtų pakankamai atsižvelgta į technologinę ir socialinę 
pažangą.

Pakeitimas 156
Béla Kovács

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 c straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

užtikrinti, kad į projekto išplėtimo analizę 
būtų įtrauktos visos avarijos, įvykiai ir 
įvykių deriniai, įskaitant vidinius ir 
išorinius stichinius arba žmogaus 
sukeliamus pavojus ir dideles avarijas, dėl 
kurių susidaro sąlygos, neįtrauktos į 
projektines avarijas;

siekti užtikrinti, kad į projekto išplėtimo 
analizę būtų įtrauktos visos avarijos, 
įvykiai ir įvykių deriniai, įskaitant vidinius 
ir išorinius stichinius arba žmogaus 
sukeliamus pavojus ir dideles avarijas, dėl 
kurių susidaro sąlygos, neįtrauktos į 
projektines avarijas;

Or. hu

Pakeitimas 157
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 c straipsnio 1 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) atlikti specialų saugos persvarstymą, 
susijusį su branduoliniais įrenginiais, kurių 
pirminis eksploatavimo laikas, 
kompetentingos reguliavimo institucijos 
nuomone, greitai baigsis ir kurių
eksploatavimo laiką paprašyta pratęsti.

f) atlikti specialų saugos persvarstymą, 
susijusį su branduoliniais įrenginiais, kurių 
pirminis eksploatavimo laikas, 
kompetentingos reguliavimo institucijos 
nuomone, greitai baigsis ir įgyvendinti bet 
kokias reguliavimo institucijos įgaliotas 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią neprojektinėms avarijoms, kol nebus 
pratęstas eksploatavimo laikas, kaip 
prašoma.

Or. en

Pakeitimas 158
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 c straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) atlikti specialų saugos persvarstymą, 
susijusį su branduoliniais įrenginiais, kurių 
pirminis eksploatavimo laikas, 
kompetentingos reguliavimo institucijos 
nuomone, greitai baigsis ir kurių 
eksploatavimo laiką paprašyta pratęsti.

f) atlikti specialų saugos persvarstymą, 
susijusį su branduoliniais įrenginiais, kurių 
pirminis eksploatavimo laikas, 
kompetentingos reguliavimo institucijos 
nuomone, greitai baigsis ir kurių 
eksploatavimo laiką paprašyta pratęsti. 
Eksploatavimo laiko pratęsimo atveju 1 
straipsnio a ir b punktuose nurodytas 
dažnumas sumažinamas dvejais metais. 

Or. fr

Pakeitimas 159
António Fernando Correia de Campos
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas, pagal kurį išduodant arba 
persvarstant licenciją statyti ir (arba) 
eksploatuoti branduolinį įrenginį turėtų 
būti vadovaujamasi tinkamu branduolinio 
įrenginio aikštelės ir paties branduolinio 
įrenginio saugos vertinimu.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas, pagal kurį išduodant arba 
persvarstant licenciją statyti ir (arba) 
eksploatuoti branduolinį įrenginį turėtų 
būti vadovaujamasi tinkamu branduolinio 
įrenginio aikštelės ir paties branduolinio 
įrenginio saugos vertinimu, nacionalinei 
institucijai atlikus patikrą.

Or. en

Pakeitimas 160
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 d straipsnio a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) parengti ir reguliariai atnaujinti 
branduolinio įrenginio aikštelėje taikomų 
avarinių priemonių planą, kuris:

a) parengti ir reguliariai atnaujinti (bent 
kas penkerius metus) branduolinio 
įrenginio aikštelėje taikomų avarinių 
priemonių planą, kuris:

Or. fr

Pakeitimas 161
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 d straipsnio a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) rengiamas koordinuojant veiksmus su 
visomis kitomis susijusiomis įstaigomis ir 
atsižvelgiant į naudingą didelių avarijų (jei 
jų įvyksta) likvidavimo patirtį;

ii) rengiamas koordinuojant veiksmus su 
visomis kitomis susijusiomis įstaigomis ir 
atsižvelgiant į naudingą didelių avarijų (jei 
jų įvyksta) likvidavimo patirtį, įskaitant 
gyventojų evakuaciją;

Or. fr

Pakeitimas 162
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 d straipsnio a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) atsižvelgti į papildomą riziką, kuri 
susijusi su netoliese esančiais pavojingais 
pramonės įrenginiais (Seveso III 
pavyzdys);

Or. fr

Pakeitimas 163
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 d straipsnio f punktas 



AM\1019806LT.doc 81/108 PE529.779v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) įsteigti branduolinio įrenginio aikštelėje 
veikiantį avarinių situacijų valdymo centrą, 
kuris būtų pakankamai apsaugotas nuo 
gamtinių pavojų ir radioaktyvumo, kad 
jame galėtų būti žmonės;

f) įsteigti branduolinio įrenginio aikštelėje 
veikiantį avarinių situacijų valdymo centrą, 
kuris būtų pakankamai apsaugotas nuo 
gamtinių pavojų ir radioaktyvumo, kad 
jame galėtų būti žmonės visą krizės 
valdymo laikotarpį;

Or. fr

Pakeitimas 164
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 d straipsnio f a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) leisti, užtikrinti ir skatinti visuomenės 
ir nevyriausybinių organizacijų, kurioms 
rūpi branduolinė sauga, dalyvavimą;

Or. fr

Pakeitimas 165
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 d straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) imtis apsaugos priemonių avarinės 
situacijos atveju, kad būtų sušvelninti 
galimi padariniai žmonių sveikatai ir orui, 
vandeniui bei dirvožemiui.

g) imtis saugos ir saugumo priemonių 
avarinės situacijos atveju, kad būtų 
sušvelninti galimi padariniai žmonių 
sveikatai ir aplinkai.
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Or. en

Pakeitimas 166
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 d straipsnio g punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) imtis apsaugos priemonių avarinės 
situacijos atveju, kad būtų sušvelninti
galimi padariniai žmonių sveikatai ir orui, 
vandeniui bei dirvožemiui.

g) imtis apsaugos priemonių avarinės 
situacijos atveju, kad būtų numatyti galimi 
padariniai žmonių sveikatai ir orui, 
vandeniui bei dirvožemiui.

Or. fr

Pakeitimas 167
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne rečiau kaip kartą per 
dešimt metų atlieka reguliarų savo 
nacionalinės sistemos ir kompetentingų 
reguliavimo institucijų veiklos įvertinimą ir 
paprašo atlikti atitinkamų savo 
nacionalinės sistemos dalių ir (arba) 
kompetentingų reguliavimo institucijų 
tarptautinį ekspertinį įvertinimą, siekdamos 
nuolat gerinti branduolinę saugą. Visų 
ekspertinių įvertinimų turimi rezultatai 
pateikiami valstybėms narėms ir Komisijai.

Valstybės narės ne rečiau kaip kartą per 
dešimt metų atlieka reguliarų savo 
nacionalinės sistemos ir kompetentingų 
reguliavimo institucijų veiklos įvertinimą ir 
paprašo atlikti atitinkamų savo 
nacionalinės sistemos dalių ir (arba) 
kompetentingų reguliavimo institucijų 
tarptautinį ekspertinį įvertinimą, siekdamos 
nuolat gerinti branduolinę saugą. Visų 
ekspertinių įvertinimų turimi rezultatai 
pateikiami valstybėms narėms, 
Parlamentui ir Komisijai. Parlamentas 
kiekvienais metais informuojamas apie 
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rezultatus, priemones ir planus 
branduolinės saugos srityje ir su juo šiais 
klausimais konsultuojamasi.

Or. de

Pakeitimas 168
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ne rečiau kaip kartą per 
dešimt metų atlieka reguliarų savo 
nacionalinės sistemos ir kompetentingų 
reguliavimo institucijų veiklos įvertinimą ir 
paprašo atlikti atitinkamų savo 
nacionalinės sistemos dalių ir (arba) 
kompetentingų reguliavimo institucijų 
tarptautinį ekspertinį įvertinimą, siekdamos 
nuolat gerinti branduolinę saugą. Visų 
ekspertinių įvertinimų turimi rezultatai 
pateikiami valstybėms narėms ir 
Komisijai.

1. Valstybės narės ne rečiau kaip kartą per 
dešimt metų atlieka reguliarų savo 
nacionalinės sistemos ir kompetentingų 
reguliavimo institucijų veiklos įvertinimą ir 
paprašo atlikti atitinkamų savo 
nacionalinės sistemos dalių ir (arba) 
kompetentingų reguliavimo institucijų 
tarptautinį ekspertinį įvertinimą, siekdamos 
nuolat gerinti branduolinę saugą.

Or. en

Pakeitimas 169
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ne rečiau kaip kartą per 
dešimt metų atlieka reguliarų savo 
nacionalinės sistemos ir kompetentingų 

1. Valstybės narės ne rečiau kaip kartą per 
dešimt metų atlieka reguliarų savo 
nacionalinės sistemos ir kompetentingų 
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reguliavimo institucijų veiklos įvertinimą ir 
paprašo atlikti atitinkamų savo 
nacionalinės sistemos dalių ir (arba) 
kompetentingų reguliavimo institucijų 
tarptautinį ekspertinį įvertinimą, siekdamos 
nuolat gerinti branduolinę saugą. Visų 
ekspertinių įvertinimų turimi rezultatai 
pateikiami valstybėms narėms ir 
Komisijai.

reguliavimo institucijų veiklos įvertinimą ir 
paprašo atlikti atitinkamų savo 
nacionalinės sistemos dalių ir (arba) 
kompetentingų reguliavimo institucijų 
tarptautinį ekspertinį įvertinimą, siekdamos 
nuolat gerinti branduolinę saugą. Visų 
ekspertinių įvertinimų rezultatai viešai 
skelbiami.

Or. en

Pakeitimas 170
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ne rečiau kaip kartą per 
dešimt metų atlieka reguliarų savo 
nacionalinės sistemos ir kompetentingų 
reguliavimo institucijų veiklos įvertinimą ir 
paprašo atlikti atitinkamų savo 
nacionalinės sistemos dalių ir (arba) 
kompetentingų reguliavimo institucijų 
tarptautinį ekspertinį įvertinimą, siekdamos 
nuolat gerinti branduolinę saugą. Visų 
ekspertinių įvertinimų turimi rezultatai 
pateikiami valstybėms narėms ir Komisijai.

1. Valstybės narės ne rečiau kaip kartą per 
aštuonerius metus atlieka reguliarų savo 
nacionalinės sistemos ir kompetentingų 
reguliavimo institucijų veiklos įvertinimą ir 
paprašo atlikti savo nacionalinės sistemos 
ir (arba) kompetentingų reguliavimo 
institucijų tarptautinį ekspertinį įvertinimą, 
siekdamos nuolat gerinti branduolinę 
saugą. Visų ekspertinių įvertinimų turimi 
rezultatai pateikiami valstybėms narėms ir 
Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama sudaryti sąlygas tam, kad būtų pakankamai atsižvelgta į technologinę ir socialinę 
pažangą.

Pakeitimas 171
Michèle Rivasi



AM\1019806LT.doc 85/108 PE529.779v01-00

LT

Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ne rečiau kaip kartą per 
dešimt metų atlieka reguliarų savo 
nacionalinės sistemos ir kompetentingų 
reguliavimo institucijų veiklos įvertinimą ir 
paprašo atlikti atitinkamų savo 
nacionalinės sistemos dalių ir (arba) 
kompetentingų reguliavimo institucijų 
tarptautinį ekspertinį įvertinimą, siekdamos 
nuolat gerinti branduolinę saugą. Visų 
ekspertinių įvertinimų turimi rezultatai 
pateikiami valstybėms narėms ir Komisijai.

1. Valstybės narės ne rečiau kaip kartą per 
penkerius metus atlieka reguliarų savo 
nacionalinės sistemos ir kompetentingų 
reguliavimo institucijų veiklos įvertinimą ir 
paprašo atlikti atitinkamų savo 
nacionalinės sistemos dalių ir (arba) 
kompetentingų reguliavimo institucijų 
tarptautinį ekspertinį įvertinimą, siekdamos 
nuolat gerinti branduolinę saugą. Visų 
ekspertinių įvertinimų turimi rezultatai 
pateikiami valstybėms narėms ir Komisijai.

Or. fr

Pakeitimas 172
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, padedamos 
kompetentingų reguliavimo institucijų, 
periodiškai ir ne rečiau kaip kas šešerius 
metus taiko teminių ekspertinių 
įvertinimų sistemą ir susitaria dėl grafiko 
ir įgyvendinimo sąlygų. Šiuo tikslu 
valstybės narės:

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegta tvarka dėl periodinių savo veiklos 
vertinimų, susijusių su jų jurisdikcijoje 
esančių branduolinių įrenginių saugos 
veiksmingumu, ir ragina atlikti 
tarptautinius ekspertinius įvertinimus 
tiems įrenginiams siekiant nuolat gerinti 
branduolinę saugą. Kiekvieno įrenginio 
vertinimas turi būti atliekamas bent kas 
dešimt metų.

Or. en
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Pakeitimas 173
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, padedamos 
kompetentingų reguliavimo institucijų,
periodiškai ir ne rečiau kaip kas šešerius 
metus taiko teminių ekspertinių 
įvertinimų sistemą ir susitaria dėl grafiko 
ir įgyvendinimo sąlygų. Šiuo tikslu 
valstybės narės:

2. Valstybės narės, padedamos 
kompetentingų reguliavimo institucijų, gali 
bendrai pasirinkti vieną ar daugiau 
konkrečių temų, susijusių su 
branduolinių įrenginių branduoline 
sauga. Tas temas siūloma nagrinėti 
taikant esamą tarptautinę misijų sistemą.

Or. en

Pakeitimas 174
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, padedamos 
kompetentingų reguliavimo institucijų, 
periodiškai ir ne rečiau kaip kas šešerius
metus taiko teminių ekspertinių įvertinimų 
sistemą ir susitaria dėl grafiko ir 
įgyvendinimo sąlygų. Šiuo tikslu valstybės 
narės:

2. Valstybės narės, padedamos
kompetentingų reguliavimo institucijų, 
periodiškai ir ne rečiau kaip kas trejus
metus taiko teminių ekspertinių įvertinimų 
sistemą ir susitaria dėl grafiko ir 
įgyvendinimo sąlygų. Šiuo tikslu valstybės 
narės:

Or. en

Pakeitimas 175
António Fernando Correia de Campos
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, padedamos 
kompetentingų reguliavimo institucijų, 
periodiškai ir ne rečiau kaip kas šešerius 
metus taiko teminių ekspertinių įvertinimų 
sistemą ir susitaria dėl grafiko ir
įgyvendinimo sąlygų. Šiuo tikslu valstybės 
narės:

Valstybės narės, padedamos 
kompetentingų reguliavimo institucijų, 
periodiškai ir ne rečiau kaip kas šešerius 
metus taiko teminių ekspertinių įvertinimų 
sistemą ir susitaria dėl įgyvendinimo 
sąlygų per tą patį laiką. Šiuo tikslu 
valstybės narės:

Or. en

Pakeitimas 176
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kartu ir glaudžiai koordinuodamos 
veiksmus su Komisija pasirenka vieną ar 
daugiau konkrečių temų, susijusių su 
branduolinių įrenginių branduoline 
sauga. Jeigu valstybėms narėms 
nepavyksta kartu pasirinkti bent vienos 
temos per šioje dalyje nustatytą laiką, 
Komisija parenka ekspertinio įvertinimo 
temas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 177
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kartu ir glaudžiai koordinuodamos 
veiksmus su Komisija pasirenka vieną ar 
daugiau konkrečių temų, susijusių su 
branduolinių įrenginių branduoline 
sauga. Jeigu valstybėms narėms 
nepavyksta kartu pasirinkti bent vienos 
temos per šioje dalyje nustatytą laiką, 
Komisija parenka ekspertinio įvertinimo 
temas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 178
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kartu ir glaudžiai koordinuodamos 
veiksmus su Komisija pasirenka vieną ar 
daugiau konkrečių temų, susijusių su 
branduolinių įrenginių branduoline sauga. 
Jeigu valstybėms narėms nepavyksta 
kartu pasirinkti bent vienos temos per 
šioje dalyje nustatytą laiką, Komisija 
parenka ekspertinio įvertinimo temas;

a) kartu ir glaudžiai koordinuodamos 
veiksmus su Komisija pasirenka vieną ar 
daugiau konkrečių temų, susijusių su 
branduolinių įrenginių branduoline sauga.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu sustiprinami Europos Komisijos įgaliojimai, prieštaraujant 5 straipsniui. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos yra atsakingos už branduolinės saugos sritį. Žr. 
TATENA bendrųjų saugos reikalavimų 1 dalies 2.8 punktą („Kad būtų iš tikrųjų 
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nepriklausoma, reguliavimo institucija turi turėti pakankamai galių, pakankamai darbuotojų 
ir pakankamai finansinių išteklių, kad galėtų tinkamai vykdyti jai pavestas pareigas.“).

Pakeitimas 179
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 71/2009/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kartu ir glaudžiai koordinuodamos 
veiksmus su Komisija pasirenka vieną ar 
daugiau konkrečių temų, susijusių su 
branduolinių įrenginių branduoline sauga. 
Jeigu valstybėms narėms nepavyksta 
kartu pasirinkti bent vienos temos per 
šioje dalyje nustatytą laiką, Komisija 
parenka ekspertinio įvertinimo temas;

a) kartu ir glaudžiai koordinuodamos 
veiksmus su Komisija pasirenka vieną ar 
daugiau konkrečių temų, susijusių su 
branduolinių įrenginių branduoline sauga.

Or. en

Pakeitimas 180
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kartu ir glaudžiai koordinuodamos 
veiksmus su Komisija pasirenka vieną ar 
daugiau konkrečių temų, susijusių su 
branduolinių įrenginių branduoline sauga. 
Jeigu valstybėms narėms nepavyksta kartu 
pasirinkti bent vienos temos per šioje 
dalyje nustatytą laiką, Komisija parenka 
ekspertinio įvertinimo temas;

a) kartu ir glaudžiai koordinuodamos 
veiksmus su Komisija pasirenka vieną ar 
daugiau konkrečių temų, susijusių su 
branduolinių įrenginių branduoline sauga. 
Jeigu valstybėms narėms nepavyksta kartu 
pasirinkti bent vienos temos per šioje 
dalyje nustatytą laiką, Taryba, 
bendradarbiaudama su ENSREG, 
parenka vieną ar kelias ekspertinio 
įvertinimo temas;
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Or. en

Pagrindimas

Dėl to pasikeistų Komisijos vaidmuo iš stebėtojos į dalyvę, galinčią viršyti nacionalinių 
reguliavimo institucijų kompetenciją. Griežtų nacionalinių taisyklių ir nacionalinių 
reguliavimo institucijų principas – vienas iš Tarptautinės branduolinės saugos konvencijos 
svarbiausių aspektų. Komisija ketinimas sustiprinti savo kompetenciją sukeltų interesų 
konfliktą su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis. Toks „antrasis lygmuo“ sukeltų 
painiavą dėl atsakomybės pasidalijimo.

Pakeitimas 181
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kartu ir glaudžiai koordinuodamos 
veiksmus su Komisija pasirenka vieną ar 
daugiau konkrečių temų, susijusių su 
branduolinių įrenginių branduoline sauga. 
Jeigu valstybėms narėms nepavyksta kartu 
pasirinkti bent vienos temos per šioje 
dalyje nustatytą laiką, Komisija parenka
ekspertinio įvertinimo temas;

a) kartu ir glaudžiai koordinuodamos 
veiksmus su susijusiomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis ir 
pritariant Komisijai pasirenka vieną ar 
daugiau konkrečių temų, susijusių su 
branduolinių įrenginių branduoline sauga. 
Jeigu valstybėms narėms nepavyksta kartu 
pristatyti bent vienos temos, kuriai pritaria 
Komisija, per šioje dalyje nustatytą laiką, 
Komisija nustato ekspertinio įvertinimo 
temas;

Or. fr

Pakeitimas 182
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remdamosi šiomis temomis, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su licencijų 
turėtojais, atlieka nacionalinius 
vertinimus ir skelbia rezultatus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 183
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remdamosi šiomis temomis, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su licencijų 
turėtojais, atlieka nacionalinius 
vertinimus ir skelbia rezultatus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 184
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remdamosi šiomis temomis, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su licencijų turėtojais, 
atlieka nacionalinius vertinimus ir skelbia 
rezultatus;

b) įvertina, kokiu mastu šios temos buvo 
nagrinėjamos, ir prireikus, remdamosi 
kompetentingos reguliavimo institucijos 
vertinimu, glaudžiai bendradarbiaudamos 
su licencijų turėtojais, atlieka jų įrenginių 
nacionalinius vertinimus ir skelbia 
rezultatus;
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Or. en

Pakeitimas 185
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remdamosi šiomis temomis, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su licencijų turėtojais, 
atlieka nacionalinius vertinimus ir skelbia 
rezultatus;

b) remdamosi šiomis temomis, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su licencijų turėtojais, 
ENSREG, atlieka nacionalinius vertinimus 
ir skelbia rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 186
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendrai nustato metodiką, organizuoja 
ir atlieka b punkte nurodytų nacionalinių 
vertinimų, kuriuose dalyvauti Komisija 
kviečiama, rezultatų ekspertinį įvertinimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 187
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
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Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendrai nustato metodiką, organizuoja 
ir atlieka b punkte nurodytų nacionalinių 
vertinimų, kuriuose dalyvauti Komisija 
kviečiama, rezultatų ekspertinį įvertinimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 188
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendrai nustato metodiką, organizuoja ir 
atlieka b punkte nurodytų nacionalinių 
vertinimų, kuriuose dalyvauti Komisija 
kviečiama, rezultatų ekspertinį įvertinimą;

c) bendrai nustato metodiką, organizuoja ir 
atlieka b punkte nurodytų nacionalinių 
vertinimų, kuriuose dalyvauja Komisija, 
rezultatų ekspertinį (įskaitant 
nepriklausomus pilietinės visuomenės 
ekspertus) įvertinimą;

Or. fr

Pakeitimas 189
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendrai nustato metodiką, organizuoja ir c) bendrai nustato metodiką, organizuoja ir 
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atlieka b punkte nurodytų nacionalinių 
vertinimų, kuriuose dalyvauti Komisija 
kviečiama, rezultatų ekspertinį įvertinimą;

atlieka b punkte nurodytų nacionalinių 
vertinimų, kuriuose dalyvauti Komisija 
kviečiama kaip stebėtoja, rezultatų 
ekspertinį įvertinimą;

Or. en

Pakeitimas 190
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendrai nustato metodiką, organizuoja ir 
atlieka b punkte nurodytų nacionalinių 
vertinimų, kuriuose dalyvauti Komisija 
kviečiama, rezultatų ekspertinį įvertinimą;

c) nustato metodiką, organizuoja ir atlieka 
b punkte nurodytų nacionalinių vertinimų, 
kuriuose dalyvauti Komisija kviečiama 
kaip stebėtoja, rezultatų ekspertinį 
įvertinimą;

Or. en

Pakeitimas 191
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skelbia c punkte nurodytų ekspertinių 
įvertinimų rezultatus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 192
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skelbia c punkte nurodytų ekspertinių 
įvertinimų rezultatus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 193
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skelbia c punkte nurodytų ekspertinių 
įvertinimų rezultatus;

d) iš karto skelbia c punkte nurodytų 
ekspertinių įvertinimų rezultatus;

Or. fr

Pakeitimas 194
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) sprendimas dėl pirmo teminio 
ekspertinio įvertinimo temos priimamas 
ne vėliau kaip per trejus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo.
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Or. en

Pakeitimas 195
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė, kuriai taikomas 
2 dalyje nurodytas ekspertinis įvertinimas, 
nustato, kaip bus planuojamos ir kokiomis 
sąlygomis jos teritorijoje bus 
įgyvendinamos atitinkamos techninės 
rekomendacijos, pateiktos užbaigus 
ekspertinį įvertinimą, ir informuoja apie 
tai Komisiją.

3. Kiekviena valstybė narė, kuriai taikomas 
2 dalyje nurodytas ekspertinis įvertinimas, 
nustato, kaip bus planuojamos ir kokiomis 
sąlygomis jos teritorijoje bus 
įgyvendinamos atitinkamos techninės 
rekomendacijos, pateiktos užbaigus 
ekspertinį įvertinimą.

Or. en

Pakeitimas 196
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė, kuriai taikomas 
2 dalyje nurodytas ekspertinis įvertinimas, 
nustato, kaip bus planuojamos ir kokiomis 
sąlygomis jos teritorijoje bus 
įgyvendinamos atitinkamos techninės 
rekomendacijos, pateiktos užbaigus 
ekspertinį įvertinimą, ir informuoja apie 
tai Komisiją.

3. Kiekviena valstybė narė, kuriai taikomas 
2 dalyje nurodytas ekspertinis įvertinimas, 
nustato, kaip bus planuojamos ir kokiomis 
sąlygomis jos teritorijoje bus 
įgyvendinamos atitinkamos techninės 
rekomendacijos, pateiktos užbaigus 
ekspertinį įvertinimą. 

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu sustiprinami Europos Komisijos įgaliojimai, prieštaraujant 5 straipsniui. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos yra atsakingos už branduolinės saugos sritį. Žr. 
TATENA bendrųjų saugos reikalavimų 1 dalies 2.8 punktą („Kad būtų iš tikrųjų 
nepriklausoma, reguliavimo institucija turi turėti pakankamai galių, pakankamai darbuotojų 
ir pakankamai finansinių išteklių, kad galėtų tinkamai vykdyti jai pavestas pareigas.“).

Pakeitimas 197
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė, kuriai taikomas 
2 dalyje nurodytas ekspertinis įvertinimas, 
nustato, kaip bus planuojamos ir kokiomis 
sąlygomis jos teritorijoje bus 
įgyvendinamos atitinkamos techninės 
rekomendacijos, pateiktos užbaigus 
ekspertinį įvertinimą, ir informuoja apie tai 
Komisiją.

3. Kiekviena valstybė narė, kuriai taikomas 
2 dalyje nurodytas ekspertinis įvertinimas, 
pateikia gautus rezultatus valstybėms ir 
narėms bei Komisijai ir nustato, kaip bus 
planuojamos ir kokiomis sąlygomis jos 
teritorijoje bus įgyvendinamos atitinkamos 
techninės rekomendacijos, pateiktos 
užbaigus ekspertinį įvertinimą, ir 
informuoja apie tai Komisiją.

Or. en

Pakeitimas 198
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė, kuriai taikomas 
2 dalyje nurodytas ekspertinis įvertinimas, 
nustato, kaip bus planuojamos ir kokiomis 
sąlygomis jos teritorijoje bus 

3. Kiekviena valstybė narė, kuriai taikomas 
2 dalyje nurodytas ekspertinis įvertinimas, 
nustato, kaip bus planuojamos ir kokiomis 
sąlygomis jos teritorijoje bus 
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įgyvendinamos atitinkamos techninės 
rekomendacijos, pateiktos užbaigus 
ekspertinį įvertinimą, ir informuoja apie 
tai Komisiją.

įgyvendinamos atitinkamos techninės 
rekomendacijos, pateiktos užbaigus 
ekspertinį įvertinimą, ir paskelbia veiksmų 
planą, kuriame aptariami atlikti veiksmai.

Or. en

Pakeitimas 199
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė, kuriai taikomas 2 
dalyje nurodytas ekspertinis įvertinimas, 
nustato, kaip bus planuojamos ir kokiomis 
sąlygomis jos teritorijoje bus 
įgyvendinamos atitinkamos techninės 
rekomendacijos, pateiktos užbaigus 
ekspertinį įvertinimą, ir informuoja apie tai 
Komisiją.

Kiekviena valstybė narė, kuriai taikomas 2 
dalyje nurodytas ekspertinis įvertinimas, 
nustato, kaip bus planuojamos ir kokiomis 
sąlygomis jos teritorijoje bus privalomai 
įgyvendinamos atitinkamos techninės 
rekomendacijos, pateiktos užbaigus 
ekspertinį įvertinimą, ir informuoja apie tai 
Komisiją.

Or. de

Pakeitimas 200
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nuosekliai, taikydama visas savo 
šiuo tikslu turimas priemones, užtikrina, 
kad būtų nedelsiant įgyvendintos 
branduolinės saugos didinimo 
rekomendacijos, parengtos remiantis 
testavimu nepalankiausiomis sąlygomis ir 
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ekspertiniais įvertinimais, kuo tiksliau 
ištiria modernizavimo priemonių 
ekonomiškumą, atsižvelgdama į pavojaus 
potencialą, ir užtikrina, kad visas tokių 
patobulinimo priemonių išlaidas 
apmokėtų branduolinių įrenginių 
operatoriai, o ne mokesčių mokėtojai.

Or. de

Pakeitimas 201
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu Komisija konstatuoja, kad labai 
nukrypstama nuo techninių 
rekomendacijų, pateiktų užbaigus 
ekspertinį įvertinimą, arba vėluojama jas 
įgyvendinti, Komisija ragina nesusijusių 
valstybių narių kompetentingas 
reguliavimo institucijas surengti ir atlikti 
patikrinimą, kad būtų galima susidaryti 
išsamią nuomonę apie padėtį ir 
informuoti atitinkamą valstybę narę apie 
galimas priemones nustatytiems 
trūkumams pašalinti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 202
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu Komisija konstatuoja, kad labai 
nukrypstama nuo techninių 
rekomendacijų, pateiktų užbaigus 
ekspertinį įvertinimą, arba vėluojama jas 
įgyvendinti, Komisija ragina nesusijusių 
valstybių narių kompetentingas 
reguliavimo institucijas surengti ir atlikti 
patikrinimą, kad būtų galima susidaryti 
išsamią nuomonę apie padėtį ir 
informuoti atitinkamą valstybę narę apie 
galimas priemones nustatytiems 
trūkumams pašalinti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu sustiprinami Europos Komisijos įgaliojimai, prieštaraujant 5 straipsniui. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos yra atsakingos už branduolinės saugos sritį. Žr. 
TATENA bendrųjų saugos reikalavimų 1 dalies 2.8 punktą („Kad būtų iš tikrųjų 
nepriklausoma, reguliavimo institucija turi turėti pakankamai galių, pakankamai darbuotojų 
ir pakankamai finansinių išteklių, kad galėtų tinkamai vykdyti jai pavestas pareigas.“).

Pakeitimas 203
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu Komisija konstatuoja, kad labai 
nukrypstama nuo techninių 
rekomendacijų, pateiktų užbaigus 
ekspertinį įvertinimą, arba vėluojama jas 
įgyvendinti, Komisija ragina nesusijusių 
valstybių narių kompetentingas 
reguliavimo institucijas surengti ir atlikti 
patikrinimą, kad būtų galima susidaryti 
išsamią nuomonę apie padėtį ir 

Išbraukta.
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informuoti atitinkamą valstybę narę apie 
galimas priemones nustatytiems 
trūkumams pašalinti.

Or. en

Pakeitimas 204
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu Komisija konstatuoja, kad labai 
nukrypstama nuo techninių 
rekomendacijų, pateiktų užbaigus 
ekspertinį įvertinimą, arba vėluojama jas 
įgyvendinti, Komisija ragina nesusijusių 
valstybių narių kompetentingas 
reguliavimo institucijas surengti ir atlikti 
patikrinimą, kad būtų galima susidaryti 
išsamią nuomonę apie padėtį ir 
informuoti atitinkamą valstybę narę apie 
galimas priemones nustatytiems 
trūkumams pašalinti.

4. Kiekviena valstybė narė, kuriai 
taikomas ekspertinis įvertinimas, sudaro 
galimybes kitoms valstybėms narėms, 
Komisijai ir visuomenei susipažinti su 
ataskaita dėl rekomendacijų įgyvendinimo 
po ekspertinio įvertinimo. Jei tinkama, 
tolesnis ekspertinis įvertinimas rengiamas 
laikantis tokių pačių procedūrų, kurios 
nurodytos 2 dalyje, o išvados skelbiamos 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 205
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Gavusi informaciją iš Komisijos 
nacionalinė reguliavimo institucija per 
tris mėnesius nurodo licencijos turėtojui 
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įgyvendinti atitinkamas saugos 
priemones, nustatytas ekspertinio 
vertinimo procese. Nacionalinė institucija, 
remdamasi 9a straipsniu, taiko 
nuobaudas, jei per papildomą 6 mėnesių 
laikotarpį licencijos turėtojas nerodo 
aiškios šių priemonių įgyvendinimo 
pažangos.

Or. en

Pakeitimas 206
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Gavusi prašymą pratęsti pirminį 
branduolinio įrenginio eksploatavimo 
laiką, valstybė narė per šešis mėnesius 
pagal 2 dalį surengia atitinkamo įrenginio 
ekspertinį įvertinimą.

Or. en

Pakeitimas 207
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu įvyksta avarija, kuri lemia 
ankstyvą arba didelį radioaktyviųjų 
medžiagų išmetimą į aplinką, arba įvykus 
anomaliajam įvykiui, dėl kurio už 
branduolinio įrenginio aikštelės ribų 

Išbraukta.
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reikėtų taikyti avarines priemones arba 
visuomenės apsaugos priemones, 
atitinkama valstybė narė per šešis 
mėnesius pagal 2 dalį surengia atitinkamo 
įrenginio ekspertinį įvertinimą, kuriame 
dalyvauti kviečiama Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu sustiprinami Europos Komisijos įgaliojimai, prieštaraujant 5 straipsniui. 
Nacionalinės reguliavimo institucijos yra atsakingos už branduolinės saugos sritį. Žr. 
TATENA bendrųjų saugos reikalavimų 1 dalies 2.8 punktą („Kad būtų iš tikrųjų 
nepriklausoma, reguliavimo institucija turi turėti pakankamai galių, pakankamai darbuotojų 
ir pakankamai finansinių išteklių, kad galėtų tinkamai vykdyti jai pavestas pareigas.“).

Pakeitimas 208
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu įvyksta avarija, kuri lemia
ankstyvą arba didelį radioaktyviųjų 
medžiagų išmetimą į aplinką, arba įvykus 
anomaliajam įvykiui, dėl kurio už 
branduolinio įrenginio aikštelės ribų 
reikėtų taikyti avarines priemones arba 
visuomenės apsaugos priemones, 
atitinkama valstybė narė per šešis mėnesius 
pagal 2 dalį surengia atitinkamo įrenginio 
ekspertinį įvertinimą, kuriame dalyvauti 
kviečiama Komisija.

5. Jeigu įvyksta avarija, kuri lemia
padarinius, dėl kurių už branduolinio 
įrenginio aikštelės ribų reikėtų taikyti 
avarines priemones arba visuomenės 
apsaugos priemones, atitinkama valstybė 
narė per šešis mėnesius pagal 2 dalį 
surengia atitinkamo įrenginio ekspertinį 
įvertinimą, kuriame dalyvauti kviečiama 
Komisija.

Or. en

Pakeitimas 209
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu įvyksta avarija, kuri lemia
ankstyvą arba didelį radioaktyviųjų 
medžiagų išmetimą į aplinką, arba įvykus 
anomaliajam įvykiui, dėl kurio už 
branduolinio įrenginio aikštelės ribų 
reikėtų taikyti avarines priemones arba 
visuomenės apsaugos priemones, 
atitinkama valstybė narė per šešis 
mėnesius pagal 2 dalį surengia atitinkamo 
įrenginio ekspertinį įvertinimą, kuriame 
dalyvauti kviečiama Komisija.

5. Jeigu įvyksta avarija, kuri lemia arba 
gali lemti padarinius, dėl kurių už 
branduolinio įrenginio aikštelės ribų 
reikėtų taikyti avarines priemones arba 
visuomenės apsaugos priemones, 
atitinkama valstybė narė pagal 2 dalį 
surengia atitinkamo įrenginio ekspertinį 
įvertinimą.

Or. en

Pakeitimas 210
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 f straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8f straipsnis Išbraukta.

Branduolinės saugos didinimo gairės

Or. en

Pakeitimas 211
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 f straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis pagal 8e straipsnio 2 dalį 
atliekamų ekspertinių įvertinimų 
rezultatais ir po tų vertinimų pateiktomis 
techninėmis rekomendacijomis, pagal 
skaidrumo ir nuolatinio branduolinės 
saugos didinimo principus valstybės 
narės, padedamos kompetentingų 
reguliavimo institucijų, kartu rengia ir 
nustato gaires, skirtas konkrečioms 
temoms, nurodytoms 8e straipsnio 2 dalies 
a punkte.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 212
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 f straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis pagal 8e straipsnio 2 dalį 
atliekamų ekspertinių įvertinimų rezultatais 
ir po tų vertinimų pateiktomis techninėmis 
rekomendacijomis, pagal skaidrumo ir 
nuolatinio branduolinės saugos didinimo 
principus valstybės narės, padedamos 
kompetentingų reguliavimo institucijų, 
kartu rengia ir nustato gaires, skirtas 
konkrečioms temoms, nurodytoms 8e 
straipsnio 2 dalies a punkte.“

Remiantis pagal 8e straipsnio 2 dalį 
atliekamų ekspertinių įvertinimų rezultatais 
ir po tų vertinimų pateiktomis techninėmis 
rekomendacijomis, pagal skaidrumo ir 
nuolatinio branduolinės saugos didinimo 
principus valstybės narės, padedamos 
kompetentingų reguliavimo institucijų, 
kartu rengia ir nustato gaires, skirtas 
konkrečioms temoms, nurodytoms 8e 
straipsnio 2 dalies a punkte. Komisija 
užtikrina, kad ne vėliau kaip po trejų 
metų įsigaliojus šiai direktyvai būtų 
nustatyti ES lygmeniu privalomi 
branduolinės saugos standartai.“

Or. de
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Pakeitimas 213
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 14 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
9 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato nuobaudų, 
taikomų pažeidus nacionalines nuostatas, 
priimtas vadovaujantis šia direktyva, 
taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų 
užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. 
Nustatytos nuobaudos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios. Valstybės narės ne vėliau 
kaip iki [įrašyti datą – ta data turi atitikti 
perkėlimo terminą, nurodytą šio 
pasiūlymo 2 straipsnyje] praneša 
Komisijai apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos ją informuoja apie visus 
vėlesnius joms įtakos turinčius 
pakeitimus.“.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 214
Béla Kovács

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 14 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
9 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato nuobaudų, 
taikomų pažeidus nacionalines nuostatas, 
priimtas vadovaujantis šia direktyva, 
taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų 
užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. 
Nustatytos nuobaudos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios. Valstybės narės ne vėliau 

Valstybės narės pagal susitarimą nustato 
nuobaudų, taikomų pažeidus nacionalines 
nuostatas, priimtas vadovaujantis šia 
direktyva, taisykles ir imasi visų 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos. Nustatytos nuobaudos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios. Valstybės narės praneša 
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kaip iki [įrašyti datą – ta data turi atitikti 
perkėlimo terminą, nurodytą šio 
pasiūlymo 2 straipsnyje] praneša 
Komisijai apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos ją informuoja apie visus 
vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

Komisijai apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos ją informuoja apie visus 
vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

Or. hu

Pakeitimas 215
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 14 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
9 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų 
pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas 
vadovaujantis šia direktyva, taisykles ir 
imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad 
jos būtų įgyvendinamos. Nustatytos 
nuobaudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomosios. Valstybės 
narės ne vėliau kaip iki [įrašyti datą – ta 
data turi atitikti perkėlimo terminą, 
nurodytą šio pasiūlymo 2 straipsnyje] 
praneša Komisijai apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos ją informuoja apie visus 
vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų 
pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas 
vadovaujantis šia direktyva, taisykles ir 
imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad 
jos būtų įgyvendinamos. Nustatytos 
nuobaudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomosios, galinčios 
apimti kasdienę baudą arba susijusio 
branduolinio įrenginio eksploatavimo 
sustabdymą įsakius nacionalinei 
reguliavimo institucijai. Valstybės narės 
ne vėliau kaip iki [įrašyti datą – ta data turi 
atitikti perkėlimo terminą, nurodytą šio 
pasiūlymo 2 straipsnyje] praneša Komisijai 
apie šias nuostatas ir nedelsdamos ją 
informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos 
turinčius pakeitimus.

Or. fr
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