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Grozījums Nr. 32
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Normatīvās rezolūcijas projekts
2. atsauce

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līguma 31. un
32. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar 
to ir apspriedusies (C7-0385/2013),

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas
Savienības darbību, jo īpaši tā 191. un
192. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 33
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

PADOMES DIREKTĪVA, EIROPAS PARLAMENTA UN
PADOMES DIREKTĪVA,

ar kuru groza Padomes Direktīvu 
2009/71/EURATOM, ar ko izveido 
Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības 
pamatstruktūru

ar kuru groza Padomes Direktīvu 
2009/71/EURATOM, ar ko izveido 
Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības 
pamatstruktūru

Or. en

Grozījums Nr. 34
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

PADOMES DIREKTĪVA, EIROPAS PARLAMENTA UN
PADOMES DIREKTĪVA,

ar kuru groza Padomes Direktīvu 
2009/71/EURATOM, ar ko izveido 
Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības 
pamatstruktūru

ar kuru groza Padomes Direktīvu 
2009/71/EURATOM, ar ko izveido 
Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības 
pamatstruktūru

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši 
tā 31. un 32. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas
Savienības darbību, jo īpaši tā 191. un
192. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 36
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši 
tā 31. un 32. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas
Savienības darbību, jo īpaši tā 153., 191.
un 192. pantu,

Or. fr
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Pamatojums

Eiropas Parlamentam nevar atņemt koplēmuma pilnvaras, kā noteikts Komisijas 
priekšlikumā, turklāt priekšlikums attiecas uz būtiski svarīgiem jautājumiem vides un 
veselības aizsardzības jomā. Tāpēc LESD 153. pants (sociālā politika), 191. un 192. pants 
(vide, veselības aizsardzība) veido atbilstošu juridisko pamatu.

Grozījums Nr. 37
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
2. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Komisijas 
priekšlikumu, kas sagatavots, iepriekš 
saņemot atzinumu no personu grupas, ko 
Zinātnes un tehnikas komiteja iecēlusi no 
dalībvalstu zinātnisko ekspertu vidus,

ņemot vērā Eiropas Komisijas 
priekšlikumu,

Or. en

Grozījums Nr. 38
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
2. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Komisijas 
priekšlikumu, kas sagatavots, iepriekš 
saņemot atzinumu no personu grupas, ko 
Zinātnes un tehnikas komiteja iecēlusi no 
dalībvalstu zinātnisko ekspertu vidus,

ņemot vērā Eiropas Komisijas 
priekšlikumu,

Or. fr
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Grozījums Nr. 39
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
3. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
atzinumu,

saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru,

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
4.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā, ka Eiropas kopiena un visas 
Eiropas Savienības dalībvalstis 
1998. gadā parakstīja Orhūsas konvenciju 
par pieeju informācijai, sabiedrības 
dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju 
griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem,

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
4.b atsauce (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Orhūsas konvencijas 
īstenošanu kodoldrošības kontekstā, ko 
uzsāka ar Orhūsas konvencijas un 
kodoldrošības pieeju, ar ko dalībvalstīm 
tiek noteikta prasība publicēt būtiski 
svarīgo informāciju saistībā ar 
kodoldrošību un iesaistīt sabiedrību 
lēmumu pieņemšanas procesā,

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Atomenerģijas kopienas 
dibināšanas līguma (Euratom līgums) 
2. panta b) punktā paredzēts ieviest 
vienotus drošības standartus darba 
ņēmēju un sabiedrības veselības
aizsardzībai.

(1) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 191. panta 1. punktā noteikts, ka 
Savienības politikai vides jomā jāveicina 
jo īpaši šādu mērķu sasniegšana: vides 
kvalitātes saglabāšana, aizsardzība un 
uzlabošana un cilvēku veselības
aizsardzība.

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Kodolenerģija ir energoresurss, un 
Savienībai un dalībvalstīm kodolenerģija 
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būtu jāuztver tāpat kā citi energoresursi 
saskaņā ar Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Euratom līguma 30. pantā paredzēts 
Eiropas Atomenerģijas kopienā (Kopiena)
noteikt pamatstandartus darba ņēmēju un 
sabiedrības veselības aizsardzībai pret 
draudiem, ko rada jonizējošais starojums.

(2) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 153. pants ļauj noteikt vienotus 
drošības standartus darba ņēmēju un 
sabiedrības veselības aizsardzībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Padomes 2011. gada 19. jūlija 
Direktīvā 2011/70/Euratom, ar ko izveido 
Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un 
drošai apsaimniekošanai7, dalībvalstīm 
noteikts pienākums izveidot un uzturēt 
lietotās degvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas valsts sistēmu.

(6) Padomes 2011. gada 19. jūlija 
Direktīvā 2011/70/Euratom, ar ko izveido 
Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un 
drošai apsaimniekošanai7, dalībvalstīm 
noteikts pienākums izveidot un uzturēt 
lietotās degvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas valsts sistēmu. Eiropas 
Parlamenta 2013. gada 14. marta 
rezolūcijā par Eiropas Savienības 
kodolspēkstaciju riska un drošības 
novērtējumiem („noturības testi”) un 
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saistītām darbībām Parlaments atgādina, 
ka Fukušimas kodolavārija vēlreiz 
uzsvēra kodolatkritumu radīto 
apdraudējumu, un aicina Komisiju 
atbalstīt atklātu un objektīvu labāko 
iekārtu noteikšanu pēc iespējas drošākai 
radioaktīvu atkritumu glabāšanai.

__________________ __________________

7 OV L 199, 2.8.2011., 48. lpp. 7 OV L 199, 2.8.2011., 48. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 46
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Padomes 2007. gada 8. maija 
secinājumos par kodoldrošību un lietotas 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
drošu apsaimniekošanu8 uzsvērts, ka
„kodoldrošība ir katras valsts atbildība, ko 
atbilstīgā gadījumā īsteno saskaņā ar ES 
regulējumu. Lēmumus par drošības 
darbībām un kodoliekārtu uzraudzību 
pieņems tikai operatori un attiecīgu valstu 
iestādes”.

(7) Padomes 2007. gada 8. maija 
secinājumos par kodoldrošību un lietotas 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
drošu apsaimniekošanu8 uzsvērts, ka
„kodoldrošība ir katras valsts atbildība, ko 
atbilstīgā gadījumā īsteno saskaņā ar ES 
regulējumu. Lēmumus par drošības 
darbībām un kodoliekārtu uzraudzību 
pieņems tikai operatori un attiecīgu valstu 
iestādes”. Eiropas Parlamenta 2013. gada 
14. marta rezolūcijā par Eiropas 
Savienības kodolspēkstaciju riska un 
drošības novērtējumiem („noturības 
testi”) un saistītām darbībām Parlaments 
aicina noteikt un īstenot saistošus 
kodoldrošības standartus.

__________________ __________________
8 Pieņemti COREPER 2007. gada 25. aprīlī
(dokumenta atsauces Nr. 8784/07) un 
Ekonomikas un finanšu padomē 
2007. gada 8. maijā.

8 Pieņemti COREPER 2007. gada 25. aprīlī
(dokumenta atsauces Nr. 8784/07) un 
Ekonomikas un finanšu padomē 
2007. gada 8. maijā.

Or. de
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Grozījums Nr. 47
Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Atgādina, ka Fukušimas katastrofa 
vēlreiz skaidri apliecināja, ka 
kodolspēkstacijās nav iespējams pilnībā 
izslēgt risku. Tāpēc nav iespējams 
turpmāk pavisam droši novērst smagas 
avārijas Savienībā vai ārpus tās.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pēc 2011. gadā Japānā notikušās 
Fukušimas kodolavārijas visā pasaulē 
uzmanība no jauna tika pievērsta 
pasākumiem, kas nepieciešami, lai 
samazinātu risku un nodrošinātu augsta 
līmeņa kodoldrošību. Pamatojoties uz 
Eiropadomes 2011. gada martā piešķirto 
pilnvarojumu10, Komisija līdz ar Eiropas 
Kodoldrošības jomas regulatoru grupu
(ENSREG) visā Savienībā veica 
visaptverošus riska un drošības 
novērtējumus kodolspēkstacijām (noturības 
testi). Šo novērtējumu rezultāti liecināja, ka 
iesaistītajās valstīs būtu iespējams īstenot 
vairākus kodoldrošībai svarīgus 
uzlabojumus un nozares prakses 
uzlabojumus11.

(9) Pēc 2011. gadā Japānā notikušās 
Fukušimas kodolavārijas visā pasaulē 
uzmanība no jauna tika pievērsta 
pasākumiem, kas nepieciešami, lai 
samazinātu risku un nodrošinātu augsta 
līmeņa kodoldrošību. Pamatojoties uz 
Eiropadomes 2011. gada martā piešķirto 
pilnvarojumu10, Komisija līdz ar Eiropas 
Kodoldrošības jomas regulatoru grupu
(ENSREG) visā Savienībā veica 
visaptverošus riska un drošības 
novērtējumus kodolspēkstacijām (noturības 
testi). Šo novērtējumu rezultāti liecināja, ka 
iesaistītajās valstīs būtu iespējams īstenot 
vairākus kodoldrošībai svarīgus 
uzlabojumus un nozares prakses 
uzlabojumus11. Eiropas Parlamenta 
2013. gada 14. marta rezolūcijā par 
Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska 
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un drošības novērtējumiem („noturības 
testi”) un saistītām darbībām Parlaments 
uzsver, ka noturības testi apliecināja, ka 
praktiski visām kodolspēkstacijām 
jāīsteno ar atrašanās vietu saistīti drošības 
uzlabojumi, un aicina steidzami īstenot 
nepieciešamos atjaunināšanas pasākumus 
un ik gadu informēt un apspriesties ar 
Parlamentu par rezultātiem, pasākumiem 
un plāniem kodoldrošības jomā.

__________________ __________________
10 Eiropadome, EUCO 10/1/11. 10 Eiropadome, EUCO 10/1/11.
11 ENSREG profesionālizvērtēšanas 
ziņojums – Eiropas kodolspēkstacijās 
veiktie noturības testi, 2012. gada 
25. aprīlis.

11 ENSREG profesionālizvērtēšanas 
ziņojums — Eiropas kodolspēkstacijās 
veiktie noturības testi, 2012. gada 
25. aprīlis.

Or. de

Grozījums Nr. 49
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Pēc 2011. gadā Japānā notikušās 
Fukušimas kodolavārijas visā pasaulē 
uzmanība no jauna tika pievērsta 
pasākumiem, kas nepieciešami, lai
samazinātu risku un nodrošinātu augsta 
līmeņa kodoldrošību. Pamatojoties uz 
Eiropadomes 2011. gada martā piešķirto 
pilnvarojumu10, Komisija līdz ar Eiropas 
Kodoldrošības jomas regulatoru grupu
(ENSREG) visā Savienībā veica 
visaptverošus riska un drošības 
novērtējumus kodolspēkstacijām (noturības 
testi). Šo novērtējumu rezultāti liecināja, ka 
iesaistītajās valstīs būtu iespējams īstenot 
vairākus kodoldrošībai svarīgus 
uzlabojumus un nozares prakses 

(9) Pēc 2011. gadā Japānā notikušās 
Fukušimas kodolavārijas visā pasaulē 
uzmanība no jauna tika pievērsta 
pasākumiem, kas nepieciešami, lai
novērstu risku un nodrošinātu maksimālu
kodoldrošību. Pamatojoties uz 
Eiropadomes 2011. gada martā piešķirto 
pilnvarojumu10, Komisija līdz ar Eiropas 
Kodoldrošības jomas regulatoru grupu
(ENSREG) visā Savienībā veica 
visaptverošus riska un drošības 
novērtējumus kodolspēkstacijām (noturības 
testi). Šo novērtējumu rezultāti liecināja, ka 
iesaistītajās valstīs būtu nepieciešams
īstenot vairākus kodoldrošībai svarīgus 
uzlabojumus un nozares prakses 
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uzlabojumus11. uzlabojumus11.

__________________ __________________
10 Eiropadome, EUCO 10/1/11. 10 Eiropadome, EUCO 10/1/11.
11 ENSREG profesionālizvērtēšanas 
ziņojums – Eiropas kodolspēkstacijās 
veiktie noturības testi, 2012. gada 
25. aprīlis.

11 ENSREG profesionālizvērtēšanas 
ziņojums — Eiropas kodolspēkstacijās 
veiktie noturības testi, 2012. gada 
25. aprīlis.

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Uzsver, ka noturības testi aptver tikai 
konkrētus iepriekš pieņemtus riskus un 
tajos nepievērš uzmanību tādiem riskiem 
kā sekundāri notikumi, materiāla 
nolietojums, cilvēku kļūdas, reaktora 
tilpņu īpaši bojājumi un daudziem citiem, 
un tādēļ uzsver, ka pat sekmīgi noturības 
testi negarantē kodolspēkstacijas drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Uzsver, ka noturības testi gandrīz 
pilnībā zaudē vērtību, ja, ņemot vērā to 
rezultātus, netiek veikti piemēroti
pasākumi. Tomēr atgādina, ka lēmumu 
par to, vai rīkoties vai nerīkoties pēc 
negatīviem noturības testu rezultātiem, 
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pieņem tikai un vienīgi dalībvalstis. Ja, 
pieņemot lēmumu par veicamajām 
darbībām, tās savu analīzi balsta uz citiem 
elementiem, nevis tikai uz maksimālās 
iespējamās drošības nodrošināšanu, 
noturības testu mērķis tiek vājināts.

Or. en

Grozījums Nr. 52
António Fernando Correia de Campos

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Eiropas kodoldrošības regulatīvās 
sistēmas pamatu pamats ir spēcīga un 
neatkarīga kompetentā regulatīvā iestāde. 
Lai nodrošinātu augsta līmeņa 
kodoldrošību, ārkārtīgi svarīgi faktori ir 
šādas iestādes neatkarība un spēja savas 
pilnvaras īstenot objektīvi un pārredzami. 
Objektīvi regulatīvie lēmumi būtu 
jāpieņem un izpildes nodrošināšanas 
pasākumi būtu jāīsteno bez jebkādas 
nepamatotas ārējas ietekmes, kas varētu 
apdraudēt drošību, piemēram, bez 
spiediena, kas saistīts ar mainīgiem 
politiskiem, ekonomiskiem vai 
sabiedriskiem apstākļiem, vai spiediena no 
valdības departamentiem vai jebkādām 
citām publiskām vai privātām struktūrām. 
Neatkarības trūkuma negatīvās sekas bija 
skaidri redzamas Fukušimas avārijā. 
Direktīvas 2009/71/Euratom noteikumi par 
kompetento regulatīvo iestāžu funkcionālo 
nodalīšanu būtu jāpastiprina, lai 
nodrošinātu regulatīvo iestāžu faktisku 
neatkarību un lai garantētu, ka tām tiek 
nodrošināti attiecīgi līdzekļi un 
kompetence tām uzticēto pienākumu 
īstenošanai. Regulatīvajām iestādēm jo 
īpaši vajadzētu būt pietiekamām 
juridiskajām pilnvarām, pietiekamam 

(15) Eiropas kodoldrošības regulatīvās 
sistēmas pamatu pamats ir spēcīga un 
neatkarīga kompetentā regulatīvā iestāde. 
Lai nodrošinātu augsta līmeņa 
kodoldrošību, ārkārtīgi svarīgi faktori ir 
šādas iestādes neatkarība un spēja savas 
pilnvaras īstenot objektīvi un pārredzami. 
Objektīvi regulatīvie lēmumi būtu 
jāpieņem un izpildes nodrošināšanas 
pasākumi būtu jāīsteno bez jebkādas 
nepamatotas ārējas ietekmes, kas varētu 
apdraudēt drošību, piemēram, bez 
spiediena, kas saistīts ar mainīgiem 
politiskiem, ekonomiskiem vai 
sabiedriskiem apstākļiem, vai spiediena no 
valdības departamentiem vai jebkādām 
citām publiskām vai privātām struktūrām. 
Neatkarības trūkuma negatīvās sekas bija 
skaidri redzamas Fukušimas avārijā. 
Direktīvas 2009/71/Euratom noteikumi par 
kompetento regulatīvo iestāžu funkcionālo 
nodalīšanu būtu jāpastiprina, lai 
nodrošinātu regulatīvo iestāžu faktisku 
neatkarību un lai garantētu, ka tām tiek 
nodrošināti attiecīgi līdzekļi un 
kompetence tām uzticēto pienākumu 
īstenošanai. Regulatīvajām iestādēm jo 
īpaši vajadzētu būt pietiekamām 
juridiskajām pilnvarām, pietiekamam 
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personālsastāvam un pietiekamiem finanšu 
resursiem pienācīgai tām uzticēto 
pienākumu īstenošanai. Pastiprinātās 
prasības, kuru mērķis ir nodrošināt 
neatkarību, īstenojot regulatīvos 
uzdevumus, tomēr nedrīkstētu skart ciešu 
sadarbību ar citām attiecīgām valstu 
iestādēm, kad tāda vajadzīga, kā arī 
valdības izdotas vispārīgas politikas 
vadlīnijas, kas nav saistītas ar regulatīvām 
pilnvarām un pienākumiem.

personālsastāvam un pietiekamiem finanšu 
resursiem pienācīgai tām uzticēto 
pienākumu īstenošanai. Pastiprinātās 
prasības, kuru mērķis ir nodrošināt 
neatkarību, īstenojot regulatīvos 
uzdevumus, tomēr nedrīkstētu skart ciešu 
sadarbību ar citām attiecīgām valstu 
iestādēm un Eiropas Komisiju, kad tāda 
vajadzīga, kā arī valdības izdotas 
vispārīgas politikas vadlīnijas, kas
nevājina valsts iestādes regulatīvās 
pilnvaras un pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Eiropas kodoldrošības regulatīvās 
sistēmas pamatu pamats ir spēcīga un 
neatkarīga kompetentā regulatīvā iestāde. 
Lai nodrošinātu augsta līmeņa 
kodoldrošību, ārkārtīgi svarīgi faktori ir 
šādas iestādes neatkarība un spēja savas 
pilnvaras īstenot objektīvi un pārredzami. 
Objektīvi regulatīvie lēmumi būtu 
jāpieņem un izpildes nodrošināšanas 
pasākumi būtu jāīsteno bez jebkādas
nepamatotas ārējas ietekmes, kas varētu 
apdraudēt drošību, piemēram, bez 
spiediena, kas saistīts ar mainīgiem 
politiskiem, ekonomiskiem vai 
sabiedriskiem apstākļiem, vai spiediena no 
valdības departamentiem vai jebkādām 
citām publiskām vai privātām struktūrām. 
Neatkarības trūkuma negatīvās sekas bija 
skaidri redzamas Fukušimas avārijā. 
Direktīvas 2009/71/Euratom noteikumi par 
kompetento regulatīvo iestāžu funkcionālo 

(15) Eiropas kodoldrošības regulatīvās 
sistēmas pamatu pamats ir spēcīga un 
neatkarīga kompetentā regulatīvā iestāde. 
Lai nodrošinātu augsta līmeņa 
kodoldrošību, ārkārtīgi svarīgi faktori ir 
šādas iestādes politiskā, juridiskā, 
administratīvā un finansiālā neatkarība un 
spēja savas pilnvaras īstenot objektīvi un 
pārredzami. Objektīvi regulatīvie lēmumi 
būtu jāpieņem un izpildes nodrošināšanas 
pasākumi būtu jāīsteno bez jebkādas ārējas 
ietekmes, kas varētu apdraudēt drošību, 
piemēram, bez spiediena, kas saistīts ar 
mainīgiem politiskiem, ekonomiskiem vai 
sabiedriskiem apstākļiem, vai spiediena no 
valdības departamentiem vai jebkādām 
citām publiskām vai privātām struktūrām. 
Neatkarības trūkuma negatīvās sekas bija 
skaidri redzamas Fukušimas avārijā. 
Direktīvas 2009/71/Euratom noteikumi par 
kompetento regulatīvo iestāžu funkcionālo 
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nodalīšanu būtu jāpastiprina, lai 
nodrošinātu regulatīvo iestāžu faktisku 
neatkarību un lai garantētu, ka tām tiek 
nodrošināti attiecīgi līdzekļi un 
kompetence tām uzticēto pienākumu 
īstenošanai. Regulatīvajām iestādēm jo 
īpaši vajadzētu būt pietiekamām 
juridiskajām pilnvarām, pietiekamam 
personālsastāvam un pietiekamiem finanšu 
resursiem pienācīgai tām uzticēto 
pienākumu īstenošanai. Pastiprinātās 
prasības, kuru mērķis ir nodrošināt 
neatkarību, īstenojot regulatīvos 
uzdevumus, tomēr nedrīkstētu skart ciešu 
sadarbību ar citām attiecīgām valstu
iestādēm, kad tāda vajadzīga, kā arī 
valdības izdotas vispārīgas politikas 
vadlīnijas, kas nav saistītas ar regulatīvām 
pilnvarām un pienākumiem.

nodalīšanu būtu jāpastiprina, lai 
nodrošinātu regulatīvo iestāžu faktisku 
neatkarību un lai garantētu, ka tām tiek 
nodrošināti attiecīgi līdzekļi un 
kompetence tām uzticēto pienākumu 
īstenošanai. Regulatīvajām iestādēm jo 
īpaši vajadzētu būt pietiekamām 
juridiskajām pilnvarām, jo īpaši pilnvarām 
piemērot sankcijas, pietiekamam 
personālsastāvam un pietiekamiem finanšu 
resursiem pienācīgai tām uzticēto 
pienākumu īstenošanai. Pastiprinātās 
prasības, kuru mērķis ir nodrošināt 
neatkarību, īstenojot regulatīvos 
uzdevumus, tomēr nedrīkstētu skart ciešu 
sadarbību ar citām attiecīgām valstu 
iestādēm, kad tāda vajadzīga, kā arī 
valdības izdotas vispārīgas politikas 
vadlīnijas, kas nav saistītas ar regulatīvām 
pilnvarām un pienākumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Uzsākot infrastruktūras projektus, kuri 
varētu ietekmēt kodoliekārtu kodoldrošību, 
vajadzētu būt izveidotiem piemērotiem 
valstu mehānismiem apspriedēm ar valsts 
regulatīvajām iestādēm un sabiedrību, un 
šādās apspriedēs izteiktos viedokļus 
vajadzētu pilnībā ņemt vērā.

(17) Uzsākot infrastruktūras projektus, kuri 
varētu ietekmēt kodoliekārtu kodoldrošību, 
vajadzētu būt izveidotiem piemērotiem 
valstu un Eiropas mehānismiem 
apspriedēm ar valsts regulatīvajām 
iestādēm, neatkarīgiem starptautiskajiem 
ekspertiem un sabiedrību, un šādās 
apspriedēs izteiktos viedokļus vajadzētu 
pilnībā ņemt vērā.

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Valstu robežas kodolavāriju sekām 
nav šķērslis, tāpēc ir jāveicina cieša 
sadarbība, koordinācija un informācijas 
apmaiņa starp kaimiņvalstu vai tā paša 
reģiona valstu regulatīvajām iestādēm 
neatkarīgi no tā, vai tajās tiek vai netiek 
ekspluatētas kodoliekārtas. Šajā sakarā 
dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, lai būtu 
ieviesti piemēroti pasākumi šādas 
sadarbības veicināšanai attiecībā uz 
kodoldrošības jautājumiem ar pārrobežu 
ietekmi, tostarp ar trešām valstīm. Būtu 
jācenšas rast sinerģija ar Savienības civilās 
aizsardzības mehānismu15, kas nodrošina 
ES sistēmu sadarbībai starp dalībvalstīm 
civilās aizsardzības jomā, lai uzlabotu to 
sistēmu efektivitāti, kuru mērķis ir novērst 
dabas un cilvēku izraisītas katastrofas, 
sagatavoties tām un reaģēt uz tām.

(21) Valstu robežas kodolavāriju sekām 
nav šķērslis, tāpēc ir jānosaka cieša 
sadarbība, koordinācija un informācijas 
apmaiņa starp kaimiņvalstu vai tā paša 
reģiona valstu regulatīvajām iestādēm 
neatkarīgi no tā, vai tajās tiek vai netiek 
ekspluatētas kodoliekārtas. Šajā sakarā 
dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, lai būtu 
ieviesti piemēroti pasākumi šādas 
sadarbības veicināšanai attiecībā uz 
kodoldrošības jautājumiem ar pārrobežu 
ietekmi, tostarp ar trešām valstīm. Būtu 
jācenšas rast sinerģija ar Savienības civilās 
aizsardzības mehānismu15, kas nodrošina 
ES sistēmu sadarbībai starp dalībvalstīm 
civilās aizsardzības jomā, lai uzlabotu to 
sistēmu efektivitāti, kuru mērķis ir novērst 
dabas un cilvēku izraisītas katastrofas, 
sagatavoties tām un reaģēt uz tām.

__________________ __________________
15 Komisijas priekšlikums Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmumam par 
Savienības Civilās aizsardzības mehānismu
(COM/2011/934 galīgā redakcija).

15 Komisijas priekšlikums Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmumam par 
Savienības Civilās aizsardzības mehānismu
(COM/2011/934 galīgā redakcija).

Or. en

Grozījums Nr. 56
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu pienācīgu prasmju 
apgūšanu un atbilstošu kompetences 

(22) Lai nodrošinātu pienācīgu prasmju 
apgūšanu un atbilstošu kompetences 
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līmeņu sasniegšanu un uzturēšanu, visām 
pusēm vajadzētu nodrošināt, lai viss 
personāls (tostarp apakšuzņēmēji), kuram 
ir pienākumi saistībā ar kodoliekārtu 
kodoldrošību un gatavību ārkārtas 
situācijām kodoliekārtās un reaģēšanu uz 
tām, turpinātu zināšanu apguvi. To var 
panākt, izveidojot apmācību programmas 
un plānus, procedūras apmācību 
programmu periodiskai pārskatīšanai un 
atjaunināšanai, kā arī budžetā apmācībai 
paredzot attiecīgus līdzekļus.

līmeņu sasniegšanu un uzturēšanu, visām 
pusēm vajadzētu nodrošināt, lai viss 
personāls (tostarp apakšuzņēmēji), kuram 
ir pienākumi saistībā ar kodoliekārtu 
kodoldrošību un gatavību ārkārtas 
situācijām kodoliekārtās un reaģēšanu uz 
tām, turpinātu zināšanu apguvi. To var 
panākt, izveidojot apmācību programmas 
un plānus, procedūras apmācību 
programmu periodiskai pārskatīšanai un 
atjaunināšanai, izmantojot zinātības 
apmaiņas starp valstīm ES un ārpus tās,
kā arī budžetā apmācībai paredzot 
attiecīgus līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Vēl kāda svarīga mācība, kas tika gūta 
no Fukušimas kodolavārijas, ir tas, cik 
svarīgi ir uzlabot kodoldrošības jautājumu 
pārredzamību. Pārredzamība ir arī svarīgs 
līdzeklis, ar kuru var veicināt regulatīvo 
iestāžu lēmumu pieņemšanas neatkarību. 
Tāpēc Direktīvas 2009/71/Euratom 
patlaban spēkā esošajām prasībām par 
sabiedrībai sniedzamo informāciju 
vajadzētu būt konkrētākām, proti, tām 
jānosaka, kāda veida informācijas 
minimums un kādos termiņos būtu jāsniedz 
kompetentajai regulatīvajai iestādei un 
licences turētājam. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka, piemēram, kāda veida 
informācijas minimums būtu jāsniedz 
kompetentajai regulatīvajai iestādei un 
licences turētājam kā daļa no to plašākajām 
pārredzamības stratēģijām. Informāciju 
vajadzētu sniegt savlaicīgi, jo īpaši 
anomālu notikumu un avāriju gadījumā. 

(23) Vēl kāda svarīga mācība, kas tika gūta 
no Fukušimas kodolavārijas, ir tas, cik 
svarīgi ir uzlabot kodoldrošības jautājumu 
pārredzamību. Pārredzamība ir arī svarīgs 
līdzeklis, ar kuru var veicināt regulatīvo 
iestāžu lēmumu pieņemšanas neatkarību. 
Tāpēc Direktīvas 2009/71/Euratom 
patlaban spēkā esošajām prasībām par 
sabiedrībai sniedzamo informāciju 
vajadzētu būt konkrētākām, proti, tām 
jānosaka, kāda veida informācijas 
minimums un kādos termiņos būtu jāsniedz 
kompetentajai regulatīvajai iestādei un 
licences turētājam. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka, piemēram, kāda veida 
informācijas minimums būtu jāsniedz 
kompetentajai regulatīvajai iestādei un 
licences turētājam kā daļa no to plašākajām 
pārredzamības stratēģijām. Informāciju 
vajadzētu sniegt savlaicīgi, jo īpaši 
anomālu notikumu un avāriju gadījumā. 
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Sabiedrībai vajadzētu darīt pieejamus arī 
drošības pārbaužu un starptautiskas 
profesionālizvērtēšanas rezultātus.

Sabiedrībai vajadzētu darīt pieejamus arī 
drošības pārbaužu un starptautiskas 
profesionālizvērtēšanas rezultātus. Eiropas 
Parlamenta 2013. gada 14. marta 
rezolūcijā par Eiropas Savienības 
kodolspēkstaciju riska un drošības 
novērtējumiem („noturības testi”) un 
saistītām darbībām Parlaments aicina 
pilnībā informēt ES iedzīvotājus un ar 
viņiem apspriest kodoldrošības 
jautājumus Savienībā.

Or. de

Grozījums Nr. 58
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Vēl kāda svarīga mācība, kas tika gūta 
no Fukušimas kodolavārijas, ir tas, cik 
svarīgi ir uzlabot kodoldrošības jautājumu 
pārredzamību. Pārredzamība ir arī svarīgs 
līdzeklis, ar kuru var veicināt regulatīvo 
iestāžu lēmumu pieņemšanas neatkarību. 
Tāpēc Direktīvas 2009/71/Euratom 
patlaban spēkā esošajām prasībām par 
sabiedrībai sniedzamo informāciju 
vajadzētu būt konkrētākām, proti, tām 
jānosaka, kāda veida informācijas 
minimums un kādos termiņos būtu jāsniedz 
kompetentajai regulatīvajai iestādei un 
licences turētājam. Šajā nolūkā būtu 
jānosaka, piemēram, kāda veida 
informācijas minimums būtu jāsniedz 
kompetentajai regulatīvajai iestādei un 
licences turētājam kā daļa no to plašākajām 
pārredzamības stratēģijām. Informāciju 
vajadzētu sniegt savlaicīgi, jo īpaši 
anomālu notikumu un avāriju gadījumā. 
Sabiedrībai vajadzētu darīt pieejamus arī 

(23) Vēl kāda svarīga mācība, kas tika gūta 
no Fukušimas kodolavārijas, ir tas, cik 
svarīgi ir uzlabot kodoldrošības jautājumu 
pārredzamību. Pārredzamība ir arī svarīgs 
līdzeklis, ar kuru var veicināt un 
nodrošināt regulatīvo iestāžu lēmumu 
pieņemšanas neatkarību. Tāpēc Direktīvas 
2009/71/Euratom patlaban spēkā esošajām 
prasībām par sabiedrībai sniedzamo 
informāciju vajadzētu būt konkrētākām, 
proti, tām jānosaka, kāda veida 
informācijas minimums un kādos termiņos 
būtu jāsniedz kompetentajai regulatīvajai 
iestādei un licences turētājam. Šajā nolūkā 
būtu jānosaka, piemēram, kāda veida 
informācijas minimums būtu jāsniedz 
kompetentajai regulatīvajai iestādei un 
licences turētājam kā daļa no to plašākajām 
pārredzamības stratēģijām. Informāciju 
vajadzētu sniegt reāllaikā, jo īpaši 
anomālu notikumu, incidentu un avāriju 
gadījumā. Sabiedrībai vajadzētu darīt 
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drošības pārbaužu un starptautiskas 
profesionālizvērtēšanas rezultātus.

pieejamus arī drošības pārbaužu un 
starptautiskas profesionālizvērtēšanas 
rezultātus un operatoru atbildes uz valsts 
regulatīvo iestāžu ieteikumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Šajā direktīvā noteiktās prasības 
attiecībā uz pārredzamību papildina tās 
prasības, kas noteiktas Euratom tiesību 
aktos. Padomes 1987. gada 14. decembra 
Lēmumā 87/600/Euratom par Kopienas 
noteikumiem par operatīvu informācijas 
apmaiņu radiācijas avāriju gadījumos16

dalībvalstīm ir noteikts pienākums ziņot un 
sniegt informāciju Komisijai un pārējām 
dalībvalstīm, ja to teritorijā notiek 
radiācijas avārija, un Padomes 1989. gada 
27. novembra Direktīvā 89/61817 ir 
ietvertas prasības dalībvalstīm informēt 
sabiedrību par veicamajiem veselības 
aizsardzības pasākumiem un rīcību 
gadījumā, ja notiek radiācijas avārija, kā 
arī iedzīvotajiem, kurus varētu ietekmēt 
šāda avārija, sniegt sākotnēju un turpmāku 
informāciju. Tomēr papildus informācijai, 
kas jāsniedz šādā gadījumā, dalībvalstīm 
saskaņā ar šo direktīvu būtu jāparūpējas 
par piemērotiem pārredzamības 
noteikumiem, lai ātri un regulāri tiktu 
sniegta atjaunināta informācija darbinieku 
un sabiedrības informēšanai par visiem ar 
kodoldrošību saistītiem atgadījumiem, 
tostarp anomāliem gadījumiem vai avārijas 
stāvokļiem. Turklāt sabiedrībai vajadzētu 
dot iespējas efektīvi piedalīties 
kodoliekārtu licencēšanas procesā, un 
kompetentajai regulatīvajai iestādei 

(24) Šajā direktīvā noteiktās prasības 
attiecībā uz pārredzamību papildina tās 
prasības, kas noteiktas Euratom tiesību 
aktos. Padomes 1987. gada 14. decembra 
Lēmumā 87/600/Euratom par Kopienas 
noteikumiem par operatīvu informācijas 
apmaiņu radiācijas avāriju gadījumos16

dalībvalstīm ir noteikts pienākums ziņot un 
sniegt informāciju Komisijai un pārējām 
dalībvalstīm, ja to teritorijā notiek 
radiācijas avārija, un Padomes 1989. gada 
27. novembra Direktīvā 89/61817 ir 
ietvertas prasības dalībvalstīm informēt 
sabiedrību par veicamajiem veselības 
aizsardzības pasākumiem un rīcību 
gadījumā, ja notiek radiācijas avārija, kā 
arī iedzīvotajiem, kurus varētu ietekmēt 
šāda avārija, sniegt sākotnēju un turpmāku 
informāciju. Tomēr papildus informācijai, 
kas jāsniedz šādā gadījumā, dalībvalstīm 
saskaņā ar šo direktīvu būtu jāparūpējas 
par piemērotiem pārredzamības 
noteikumiem, lai ātri un regulāri tiktu 
sniegta atjaunināta informācija darbinieku 
un sabiedrības informēšanai par visiem ar 
kodoldrošību saistītiem atgadījumiem, 
tostarp anomāliem gadījumiem vai avārijas 
stāvokļiem.
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jebkādu ar drošību saistītu informāciju 
vajadzētu sniegt neatkarīgi, bez 
nepieciešamības pirms tam saņemt 
piekrišanu no citām publiskā vai privātā 
sektora struktūrām.

__________________ __________________
16 OV L 371, 30.12.1987., 76. lpp. 16 OV L 371, 30.12.1987., 76. lpp.
17 OJ L 357, 7.12.1989., 31. lpp. 17 OJ L 357, 7.12.1989., 31. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Šajā direktīvā noteiktās prasības 
attiecībā uz pārredzamību papildina tās 
prasības, kas noteiktas Euratom tiesību 
aktos. Padomes 1987. gada 14. decembra 
Lēmumā 87/600/Euratom par Kopienas 
noteikumiem par operatīvu informācijas 
apmaiņu radiācijas avāriju gadījumos16

dalībvalstīm ir noteikts pienākums ziņot un 
sniegt informāciju Komisijai un pārējām 
dalībvalstīm, ja to teritorijā notiek 
radiācijas avārija, un Padomes 1989. gada 
27. novembra Direktīvā 89/61817 ir 
ietvertas prasības dalībvalstīm informēt 
sabiedrību par veicamajiem veselības 
aizsardzības pasākumiem un rīcību 
gadījumā, ja notiek radiācijas avārija, kā 
arī iedzīvotajiem, kurus varētu ietekmēt 
šāda avārija, sniegt sākotnēju un turpmāku 
informāciju. Tomēr papildus informācijai, 
kas jāsniedz šādā gadījumā, dalībvalstīm 
saskaņā ar šo direktīvu būtu jāparūpējas 
par piemērotiem pārredzamības 
noteikumiem, lai ātri un regulāri tiktu 
sniegta atjaunināta informācija darbinieku 

(24) Šajā direktīvā noteiktās prasības 
attiecībā uz pārredzamību papildina tās 
prasības, kas noteiktas Euratom tiesību 
aktos. Padomes 1987. gada 14. decembra 
Lēmumā 87/600/Euratom par Kopienas 
noteikumiem par operatīvu informācijas 
apmaiņu radiācijas avāriju gadījumos16

dalībvalstīm ir noteikts pienākums ziņot un 
sniegt informāciju Komisijai un pārējām 
dalībvalstīm, ja to teritorijā notiek 
radiācijas avārija, un Padomes 1989. gada 
27. novembra Direktīvā 89/61817 ir 
ietvertas prasības dalībvalstīm informēt 
sabiedrību par veicamajiem veselības 
aizsardzības pasākumiem un rīcību 
gadījumā, ja notiek radiācijas avārija, kā 
arī iedzīvotajiem, kurus varētu ietekmēt 
šāda avārija, sniegt sākotnēju un turpmāku 
informāciju. Tomēr papildus informācijai, 
kas jāsniedz šādā gadījumā, dalībvalstīm 
saskaņā ar šo direktīvu būtu jāparūpējas 
par piemērotiem pārredzamības 
noteikumiem, lai reāllaikā tiktu sniegta 
atjaunināta informācija darbinieku un 
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un sabiedrības informēšanai par visiem ar 
kodoldrošību saistītiem atgadījumiem, 
tostarp anomāliem gadījumiem vai avārijas 
stāvokļiem. Turklāt sabiedrībai vajadzētu 
dot iespējas efektīvi piedalīties 
kodoliekārtu licencēšanas procesā, un 
kompetentajai regulatīvajai iestādei 
jebkādu ar drošību saistītu informāciju 
vajadzētu sniegt neatkarīgi, bez 
nepieciešamības pirms tam saņemt 
piekrišanu no citām publiskā vai privātā 
sektora struktūrām.

sabiedrības informēšanai par visiem ar 
kodoldrošību saistītiem atgadījumiem, 
tostarp anomāliem gadījumiem, 
incidentiem vai avārijas stāvokļiem. 
Turklāt sabiedrībai vajadzētu dot iespējas 
efektīvi piedalīties kodoliekārtu 
licencēšanas un pārveidošanas procesā, un 
kompetentajai regulatīvajai iestādei 
jebkādu ar drošību saistītu informāciju 
vajadzētu sniegt neatkarīgi, bez 
nepieciešamības pirms tam saņemt 
piekrišanu no citām publiskā vai privātā 
sektora struktūrām. Eiropas Komisijai, kā 
arī dalībvalstīm ir jānodrošina pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalība konsultāciju un 
lēmumu pieņemšanas procesos.

__________________ __________________
16 OV L 371, 30.12.1987., 76. lpp. 16 OV L 371, 30.12.1987., 76. lpp.
17 OJ L 357, 7.12.1989., 31. lpp. 17 OJ L 357, 7.12.1989., 31. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 61
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Ar Direktīvu 2009/71/Euratom tiek 
izveidota juridiski saistošs Kopienas 
satvars, uz kuru pamatojas kodoldrošības 
tiesiskā, administratīvā un organizatoriskā 
sistēma. Tajā nav iekļautas konkrētas 
prasības attiecībā uz kodoliekārtām. Ņemot 
vērā SAEA un Rietumeiropas 
kodolregulatoru asociācijas (WENRA) 
panākto tehnikas attīstību, kā arī citus īpašo 
zināšanu avotus, tostarp mācību, kas gūta 
no noturības testiem un Fukušimas 
kodolavārijas izmeklēšanas, Direktīva 
2009/71/Euratom būtu jāgroza, lai tajā 
iekļautu Kopienas kodoldrošības mērķus, 
kas aptver visus kodoliekārtu dzīves cikla 

(25) Ar Direktīvu 2009/71/Euratom tiek 
izveidota juridiski saistošs Kopienas 
satvars, uz kuru pamatojas kodoldrošības 
tiesiskā, administratīvā un organizatoriskā 
sistēma. Tajā nav iekļautas konkrētas 
prasības attiecībā uz kodoliekārtām. Ņemot 
vērā SAEA un Rietumeiropas 
kodolregulatoru asociācijas (WENRA) 
panākto tehnikas attīstību, kā arī citus īpašo 
zināšanu avotus, tostarp mācību, kas gūta 
no noturības testiem un Fukušimas 
kodolavārijas izmeklēšanas, Direktīva 
2009/71/Euratom būtu jāgroza, lai tajā 
iekļautu juridiski saistošus Kopienas 
kodoldrošības mērķus, kas aptver visus 
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posmus (vietas izvēle, projektēšana, 
būvniecība, nodošana ekspluatācijā, 
ekspluatācija, ekspluatācijas izbeigšana).

kodoliekārtu dzīves cikla posmus (vietas 
izvēle, projektēšana, būvniecība, nodošana 
ekspluatācijā, ekspluatācija, ekspluatācijas 
izbeigšana).

Or. de

Grozījums Nr. 62
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ar uz riska izpēti balstītām metodēm 
pēta katra notikuma iespējamību notikumu 
secībā, kas var novest pie avārijas, veicināt 
to, kā arī tās iespējamās sekas. Atbildes var 
izmantot, lai gūtu priekšstatu par 
kodoliekārtas konstrukcijas un 
ekspluatācijas stiprajām un vājajām pusēm 
un tādējādi vērstu prasības un regulatīvo 
uzmanību uz jautājumiem, kuru risināšana 
var nodrošināt lielākos kodoliekārtas 
drošības ieguvumus. Tā kā pagājušo 
desmitgažu laikā ievērojami resursi ir 
ieguldīti kodoliekārtu, jo īpaši 
kodolspēkstaciju un pētniecības reaktoru 
stohastisko drošības novērtējumu 
izstrādei, tagad licenču turētāji un 
kompetentās regulatīvās iestādes visā 
pasaulē spēj izmantot gūtās atziņas, lai 
uzlabotu kodoliekārtu drošību, 
pamatojoties uz riska izpēti, vienlaikus 
ekspluatējot kodoliekārtas visefektīvākajā
veidā.

(26) Ar uz riska izpēti balstītām metodēm 
pēta katra notikuma iespējamību notikumu 
secībā, kas var novest pie avārijas, veicināt 
to, kā arī tās iespējamās sekas. Ņemot vērā 
Fukušimas kodolkatastrofas cēloņus, 
novērtēšanas metodēs ir jāpēta un jāņem 
vērā kombinēti riska faktori, nevis tikai 
atsevišķi riska faktori. Atbildes var 
izmantot, lai gūtu priekšstatu par 
kodoliekārtas konstrukcijas un 
ekspluatācijas stiprajām un vājajām pusēm 
un tādējādi vērstu prasības un regulatīvo 
uzmanību uz jautājumiem, kuru risināšana 
var nodrošināt lielākos kodoliekārtas 
drošības ieguvumus. Tomēr kompleksai 
interaktīvai un cieši saistītai 
kodolspēkstacijai nepieciešamā 
uzticamības pakāpe ir ļoti augsta, ņemot 
vērā, ka izmantotajiem reaktoriem ir 
dažādi konstrukciju un konfigurāciju 
komplekti. To sarežģītības, kā arī reaktora 
darbības laikā konkrēto fizisko apstākļu 
dēļ izpratne par reaktora konstrukciju un 
darbību vienmēr ir nepilnīga. Turklāt nav 
iespējams prognozēt visus iespējamos 
kļūdas režīmus, jo sistēmas sastāvdaļas un 
ārēji apstākļi var mijiedarboties neplānotā
veidā. No tā izriet, ka skaitliskie aprēķini 
par ievērojamu negadījumu iespējamību 
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joprojām ir ļoti nekonkrēti. Nespējot 
plānot neparedzētus negadījumus, kuru 
pamatā nav konstrukcijas (piemēram, 
Fukušimas un visu citu lielāko līdzšinējo 
katastrofu gadījumos), regulatīvais 
uzsvars uz iespējamības novērtējumu, 
kura pamatā ir riska novērtējums, sevi ir 
apliecinājis kā ļoti ierobežotu. Jau sen ir 
steidzami nepieciešama atkārtota šīs 
pieejas novērtēšana un piemērošana 
praksē.

Or. xm

Grozījums Nr. 63
Bernd Lange

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ar drošību saistītu konstrukciju, 
sistēmu un sastāvdaļu novecošana 
kodoliekārtā, jo īpaši trausluma veidošanās 
tādām sastāvdaļām, kuras praksē ir grūti 
nomaināmas, piemēram, reaktoru spiediena 
tilpnes, nozīmē, ka to nepārtrauktai 
ekspluatācijai ir sava dabiskā robeža. Gan 
no drošības, gan ekonomikas viedokļa 
ekspluatācijas ilgums parasti ir 40 gadi pēc 
komerciālas ekspluatācijas uzsākšanas, 
tāpēc dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, lai 
ekspluatācijā esošo kodolspēkstaciju dzīves 
cikla pagarināšana nepakļautu darbiniekus 
un sabiedrību papildu riskam. Šajā nolūkā 
Direktīva 2009/71/Euratom būtu jāgroza, 
lai iekļautu tajā jaunus drošības mērķus, 
kas attiecas uz visu Kopienu un kuri 
jāievēro regulatīvajām iestādēm un licenču 
turētājiem gadījumos, ja tiek pagarināts 
ekspluatācijā esošu kodolspēkstaciju 
ekspluatācijas ilgums.

(27) Ar drošību saistītu konstrukciju, 
sistēmu un sastāvdaļu novecošana 
kodoliekārtā, jo īpaši trausluma veidošanās 
tādām sastāvdaļām, kuras praksē ir grūti 
nomaināmas, piemēram, reaktoru spiediena 
tilpnes, nozīmē, ka to nepārtrauktai 
ekspluatācijai ir sava dabiskā robeža. Gan 
no drošības, gan ekonomikas viedokļa 
ekspluatācijas ilgums parasti ir 40 gadi pēc 
komerciālas ekspluatācijas uzsākšanas, 
tāpēc dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, lai 
ekspluatācijā esošo kodolspēkstaciju dzīves 
cikla pagarināšana nepakļautu darbiniekus 
un sabiedrību papildu riskam. Šajā nolūkā 
Direktīva 2009/71/Euratom būtu jāgroza, 
lai iekļautu tajā jaunus juridiski saistošus
drošības mērķus, kas attiecas uz visu 
Kopienu un kuri jāievēro regulatīvajām 
iestādēm un licenču turētājiem gadījumos, 
ja tiek pagarināts ekspluatācijā esošu 
kodolspēkstaciju ekspluatācijas ilgums.
Komisija nodrošina, ka atjaunināšanas 
pasākumu ekonomiskais pamatojums tiek 
ļoti rūpīgi pārbaudīts, ņemot vērā 
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iespējamo apdraudējumu un to, ka ES 
finansēto pasākumu kodoldrošības 
veicināšanai vienīgais mērķis ir uzlabot 
drošību un nevis atjaunināt vecas 
kodolspēkstacijas, lai pagarinātu to 
ekspluatācijas laiku.

Or. de

Grozījums Nr. 64
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ar drošību saistītu konstrukciju, 
sistēmu un sastāvdaļu novecošana 
kodoliekārtā, jo īpaši trausluma veidošanās 
tādām sastāvdaļām, kuras praksē ir grūti 
nomaināmas, piemēram, reaktoru spiediena 
tilpnes, nozīmē, ka to nepārtrauktai 
ekspluatācijai ir sava dabiskā robeža. Gan 
no drošības, gan ekonomikas viedokļa 
ekspluatācijas ilgums parasti ir 40 gadi pēc 
komerciālas ekspluatācijas uzsākšanas, 
tāpēc dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, lai 
ekspluatācijā esošo kodolspēkstaciju dzīves 
cikla pagarināšana nepakļautu darbiniekus 
un sabiedrību papildu riskam. Šajā nolūkā 
Direktīva 2009/71/Euratom būtu jāgroza, 
lai iekļautu tajā jaunus drošības mērķus, 
kas attiecas uz visu Kopienu un kuri 
jāievēro regulatīvajām iestādēm un licenču 
turētājiem gadījumos, ja tiek pagarināts 
ekspluatācijā esošu kodolspēkstaciju 
ekspluatācijas ilgums.

(27) Ar drošību saistītu konstrukciju, 
sistēmu un sastāvdaļu novecošana 
kodoliekārtā, jo īpaši trausluma veidošanās 
tādām sastāvdaļām, kuras praksē ir grūti 
nomaināmas, piemēram, reaktoru spiediena 
tilpnes, nozīmē, ka to nepārtrauktai 
ekspluatācijai ir sava dabiskā robeža. Gan 
no drošības, gan ekonomikas viedokļa 
ekspluatācijas ilgums parasti ir 40 gadi pēc 
komerciālas ekspluatācijas uzsākšanas, 
tāpēc dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, lai 
ekspluatācijā esošo kodolspēkstaciju dzīves 
cikla pagarināšana nepakļautu darbiniekus 
un sabiedrību papildu riskam. Šajā nolūkā 
Direktīva 2009/71/Euratom būtu jāgroza, 
lai iekļautu tajā jaunus drošības mērķus, 
kas attiecas uz visu Kopienu un kuri 
jāievēro regulatīvajām iestādēm un licenču 
turētājiem gadījumos, ja tiek pagarināts 
ekspluatācijā esošu kodolspēkstaciju 
ekspluatācijas ilgums. Ja tiek pieprasīts 
ekspluatācijas ilguma pagarinājums, 
kodoliekārtai jāatbilst visām tām pašām 
drošības prasībām, kas noteiktas jaunām 
kodoliekārtām. Turklāt ir jānosaka 
kopējais maksimālais ekspluatācijas 
ilgums, kas jāpiemēro visās dalībvalstīs, 
lai nodrošinātu augstāku drošības līmeni, 
dalībvalstīs radītu vienotību un labāk 



AM\1019806LV.doc 25/104 PE529.779v01-00

LV

nodrošinātu strukturētu pārskatu par 
kodolspēkstaciju darbības izbeigšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ar drošību saistītu konstrukciju, 
sistēmu un sastāvdaļu novecošana 
kodoliekārtā, jo īpaši trausluma veidošanās 
tādām sastāvdaļām, kuras praksē ir grūti 
nomaināmas, piemēram, reaktoru spiediena 
tilpnes, nozīmē, ka to nepārtrauktai 
ekspluatācijai ir sava dabiskā robeža. Gan 
no drošības, gan ekonomikas viedokļa 
ekspluatācijas ilgums parasti ir 40 gadi pēc 
komerciālas ekspluatācijas uzsākšanas,
tāpēc dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, lai 
ekspluatācijā esošo kodolspēkstaciju dzīves 
cikla pagarināšana nepakļautu darbiniekus 
un sabiedrību papildu riskam. Šajā nolūkā 
Direktīva 2009/71/Euratom būtu jāgroza, 
lai iekļautu tajā jaunus drošības mērķus, 
kas attiecas uz visu Kopienu un kuri 
jāievēro regulatīvajām iestādēm un licenču 
turētājiem gadījumos, ja tiek pagarināts 
ekspluatācijā esošu kodolspēkstaciju 
ekspluatācijas ilgums.

(27) Ar drošību saistītu konstrukciju, 
sistēmu un sastāvdaļu novecošana 
kodoliekārtā, jo īpaši trausluma veidošanās 
tādām sastāvdaļām, kuras praksē ir grūti 
nomaināmas, piemēram, reaktoru spiediena 
tilpnes, nozīmē, ka to nepārtrauktai 
ekspluatācijai ir sava robeža. Gan no 
drošības, gan ekonomikas viedokļa 
ekspluatācijas ilgums parasti ir 25–40 gadi 
pēc komerciālas ekspluatācijas uzsākšanas. 
Jo spēkstacijas kļūst vecākas, jo biežāk 
reaktoru darbība izslēdzas, kas ietekmē 
materiālu noturību, piemēram, reaktoru 
spiediena tilpņu stingrību, to pavājinot.
Tāpēc dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, 
lai ekspluatācijā esošo kodolspēkstaciju 
dzīves cikla pagarināšana nepakļautu 
darbiniekus un sabiedrību papildu riskam. 
Šajā nolūkā Direktīva 2009/71/Euratom 
būtu jāgroza, lai iekļautu tajā jaunus 
drošības mērķus, kas attiecas uz visu 
Kopienu un kuri jāievēro regulatīvajām 
iestādēm un licenču turētājiem gadījumos, 
ja tiek pagarināts ekspluatācijā esošu 
kodolspēkstaciju ekspluatācijas ilgums.

Or. fr
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Grozījums Nr. 66
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Projektējot jaunus reaktorus, tiek 
nepārprotami sagaidīts, lai tiktu izmantoti 
risinājumi, kuri nebija iespējami, 
projektējot iepriekšējo paaudžu reaktorus. 
Ārpusprojekta apstākļi ir avārijas apstākļi, 
kurus neņem vērā projektētām avārijām, 
bet ņem vērā iekārtas projektēšanas 
procesā saskaņā ar labāko aplēšu
metodoloģiju, un kuriem radioaktīvo 
materiālu noplūdes saglabājas pieņemamās 
robežās. Ārpusprojekta apstākļi var ietvert
smagu avāriju apstākļus.

(28) Projektējot jaunus reaktorus, tiek 
nepārprotami sagaidīts, lai tiktu izmantoti 
risinājumi, kuri nebija iespējami, 
projektējot iepriekšējo paaudžu reaktorus. 
Ārpusprojekta apstākļi ir avārijas apstākļi, 
kurus neņem vērā projektētām avārijām, 
bet ņem vērā iekārtas projektēšanas 
procesā saskaņā ar labāko aplēšu
metodiku, un kuriem radioaktīvo materiālu 
noplūdes saglabājas pieņemamās robežās. 
Ārpusprojekta apstākļiem jāietver smagu 
avāriju apstākļi.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Projektējot jaunus reaktorus, tiek 
nepārprotami sagaidīts, lai tiktu izmantoti 
risinājumi, kuri nebija iespējami, 
projektējot iepriekšējo paaudžu reaktorus. 
Ārpusprojekta apstākļi ir avārijas apstākļi, 
kurus neņem vērā projektētām avārijām, 
bet ņem vērā iekārtas projektēšanas 
procesā saskaņā ar labāko aplēšu
metodoloģiju, un kuriem radioaktīvo 
materiālu noplūdes saglabājas pieņemamās 
robežās. Ārpusprojekta apstākļi var ietvert
smagu avāriju apstākļus.

(28) Projektējot jaunus reaktorus, tiek 
nepārprotami sagaidīts, lai tiktu izmantoti 
risinājumi, kuri nebija iespējami, 
projektējot iepriekšējo paaudžu reaktorus. 
Ārpusprojekta apstākļi ir avārijas apstākļi, 
kurus neņem vērā projektētām avārijām, 
bet ņem vērā iekārtas projektēšanas 
procesā saskaņā ar labāko aplēšu
metodiku, un kuriem radioaktīvo materiālu 
noplūdes saglabājas pieņemamās robežās. 
Ārpusprojekta apstākļiem jāietver smagu 
avāriju apstākļi.
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Or. fr

Grozījums Nr. 68
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Padziļinātās aizsardzības koncepcijas 
piemērošana organizatoriskās, rīcības un 
projektēšanas darbībās, kas saistītas ar 
kodoliekārtu, nodrošina, ka ar drošību 
saistītās darbības ir pakļautas savstarpēji 
neatkarīgiem noteikumu līmeņiem, tāpēc 
atteices gadījumā tā tiktu atklāta un 
novērsta ar piemērotiem līdzekļiem. Tas, 
ka katrs atsevišķs līmenis ir efektīvs 
neatkarīgi no pārējiem, ir svarīgs 
padziļinātās aizsardzības elements, kuras 
mērķis ir nepieļaut avārijas un mazināt 
sekas, ja tādas tomēr notiek.

(29) Padziļinātās aizsardzības koncepcijas 
piemērošana organizatoriskās, rīcības un 
projektēšanas darbībās, kas saistītas ar 
kodoliekārtu, nodrošina, ka ar drošību 
saistītās darbības ir pakļautas savstarpēji 
neatkarīgiem noteikumu līmeņiem, tāpēc 
atteices gadījumā tā tiktu atklāta un 
novērsta vai koriģēta ar piemērotiem 
līdzekļiem. Tas, ka katrs atsevišķs līmenis 
ir efektīvs neatkarīgi no pārējiem, ir svarīgs 
padziļinātās aizsardzības elements, kuras 
mērķis ir nepieļaut avārijas, konstatēt un
kontrolēt novirzes un mazināt sekas, ja 
tādas tomēr notiek.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Sandra Kalniete

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Pēc Three Mile Island un Černobiļas 
kodolavārijām Fukušimas kodolavārija no 
jauna spilgti parādīja, cik ļoti svarīga ir
ietvēruma funkcija, kas ir pēdējā barjera 
cilvēku un vides aizsardzībai pret 
noplūdēm, kas rodas avārijā. Tāpēc tam, 
kas pieprasa licenci jaunas 
kodolspēkstacijas vai pētniecības reaktora 
būvēšanai, būtu jāpierāda, ka konstrukcija 

(30) Pēc Three Mile Island un Černobiļas 
kodolavārijām Fukušimas kodolavārija no 
jauna spilgti parādīja, cik ļoti svarīga ir 
ietvēruma funkcija, kas ir pēdējā barjera 
cilvēku un vides aizsardzībai pret 
noplūdēm, kas rodas avārijā. Tāpēc tam, 
kas pieprasa licenci jaunas 
kodolspēkstacijas vai pētniecības reaktora 
būvēšanai, būtu jāpierāda, ka konstrukcija 
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praktiski norobežo reaktora aktīvās zonas 
bojājumu sekas, t. i., licences pieprasītājam 
jāpierāda, ka radioaktīvas noplūdes ārpus 
ietvēruma ir fiziski neiespējamas vai arī ka 
ar lielu ticamības pakāpi var uzskatīt, ka 
to iespējamība ir ārkārtīgi niecīga.

praktiski norobežo reaktora aktīvās zonas 
bojājumu sekas, t. i., licences pieprasītājam 
jāpierāda, ka radioaktīvas noplūdes ārpus 
ietvēruma ir fiziski neiespējamas.

Or. lv

Grozījums Nr. 70
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Pēc Three Mile Island un Černobiļas 
kodolavārijām Fukušimas kodolavārija no 
jauna spilgti parādīja, cik ļoti svarīga ir 
ietvēruma funkcija, kas ir pēdējā barjera 
cilvēku un vides aizsardzībai pret 
noplūdēm, kas rodas avārijā. Tāpēc tam, 
kas pieprasa licenci jaunas 
kodolspēkstacijas vai pētniecības reaktora 
būvēšanai, būtu jāpierāda, ka konstrukcija 
praktiski norobežo reaktora aktīvās zonas 
bojājumu sekas, t. i., licences pieprasītājam 
jāpierāda, ka radioaktīvas noplūdes ārpus 
ietvēruma ir fiziski neiespējamas vai arī ka 
ar lielu ticamības pakāpi var uzskatīt, ka 
to iespējamība ir ārkārtīgi niecīga.

(30) Pēc Three Mile Island un Černobiļas 
kodolavārijām Fukušimas kodolavārija no 
jauna spilgti parādīja, cik ļoti svarīga ir 
ietvēruma funkcija, kas ir pēdējā barjera 
cilvēku un vides aizsardzībai pret 
noplūdēm, kas rodas avārijā. Tāpēc tam, 
kas pieprasa licenci jaunas 
kodolspēkstacijas vai pētniecības reaktora 
būvēšanai, būtu jāpierāda, ka konstrukcija 
praktiski norobežo reaktora aktīvās zonas 
bojājumu sekas, t. i., licences pieprasītājam 
jāpierāda, ka radioaktīvas noplūdes ārpus 
ietvēruma ir fiziski neiespējamas.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Pēc Three Mile Island un Černobiļas 
kodolavārijām Fukušimas kodolavārija no 
jauna spilgti parādīja, cik ļoti svarīga ir 
ietvēruma funkcija, kas ir pēdējā barjera 
cilvēku un vides aizsardzībai pret 
noplūdēm, kas rodas avārijā. Tāpēc tam, 
kas pieprasa licenci jaunas 
kodolspēkstacijas vai pētniecības reaktora 
būvēšanai, būtu jāpierāda, ka konstrukcija 
praktiski norobežo reaktora aktīvās zonas 
bojājumu sekas, t. i., licences pieprasītājam 
jāpierāda, ka radioaktīvas noplūdes ārpus 
ietvēruma ir fiziski neiespējamas vai arī ka 
ar lielu ticamības pakāpi var uzskatīt, ka 
to iespējamība ir ārkārtīgi niecīga.

(30) Pēc Three Mile Island un Černobiļas 
kodolavārijām Fukušimas kodolavārija no 
jauna spilgti parādīja, cik ļoti svarīga ir 
ietvēruma funkcija, kas ir pēdējā barjera 
cilvēku un vides aizsardzībai pret 
noplūdēm, kas rodas avārijā. Tāpēc tam, 
kas pieprasa licenci jaunas 
kodolspēkstacijas vai pētniecības reaktora 
būvēšanai, būtu jāpierāda, ka konstrukcija 
praktiski norobežo reaktora aktīvās zonas 
bojājumu sekas, t. i., licences pieprasītājam 
jāpierāda, ka radioaktīvas noplūdes ārpus 
ietvēruma ir fiziski neiespējamas.

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Direktīvā 2009/71/Euratom nav 
iekļauti pasākumi attiecībā uz gatavību 
ārkārtas situācijām kodoliekārtā un 
reaģēšanas pasākumiem, kas, kā to 
nepārprotami parādīja Fukušimas 
kodolavārija, ir ļoti svarīgi, lai mazinātu 
kodolavārijas sekas. Padomes Direktīvā 
96/29/Euratom ir paredzēts, ka radiācijas 
avāriju gadījumā ir nepieciešams organizēt 
atbilstošus pasākumus, lai apturētu vai 
samazinātu radionuklīdu emisiju, un 
novērtētu un reģistrētu avārijas sekas un 
pasākumu efektivitāti. Vajadzētu būt 
sagatavotiem arī pasākumiem vides un 
iedzīvotāju aizsargāšanai un monitoringam. 

(31) Direktīvā 2009/71/Euratom nav 
iekļauti pasākumi attiecībā uz gatavību 
ārkārtas situācijām kodoliekārtā un 
reaģēšanas pasākumiem, kas, kā to 
nepārprotami parādīja Fukušimas 
kodolavārija, ir ļoti svarīgi, lai mazinātu 
kodolavārijas sekas. Padomes Direktīvā 
96/29/Euratom ir paredzēts, ka radiācijas 
avāriju gadījumā ir nepieciešams organizēt 
atbilstošus pasākumus, lai apturētu vai 
samazinātu radionuklīdu emisiju, un 
novērtētu un reģistrētu avārijas sekas un 
pasākumu efektivitāti. Tā kā kodolavārijas 
var ietekmēt vairākas valstis, ir jāizveido 
Eiropas ārkārtas reaģēšanas spēka 
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Tomēr ir vajadzīgi konkrētāki noteikumi 
par gatavību ārkārtas situācijām 
kodoliekārtās un reaģēšanas pasākumiem, 
lai būtu iespējams novērtēt, kādās 
situācijās kodoliekārtās varētu vajadzēt 
aizsargpasākumus, lai būtu pieejama 
organizatoriska struktūra un koordinācija 
starp reaģēšanas struktūrām un lai 
nodrošinātu, ka ir pieejami pietiekami 
resursi šo attiecīgo aizsargpasākumu 
piemērošanai pat ārkārtējos gadījumos.

vienība. Vajadzētu būt sagatavotiem arī 
pasākumiem vides un iedzīvotāju 
aizsargāšanai un monitoringam. Tomēr ir 
vajadzīgi konkrētāki noteikumi par 
gatavību ārkārtas situācijām kodoliekārtās 
un reaģēšanas pasākumiem, lai būtu 
iespējams novērtēt, kādās situācijās 
kodoliekārtās varētu vajadzēt 
aizsargpasākumus, lai būtu pieejama 
organizatoriska struktūra un koordinācija 
starp reaģēšanas struktūrām un lai 
nodrošinātu, ka ir pieejami pietiekami 
resursi šo attiecīgo aizsargpasākumu 
piemērošanai pat ārkārtējos gadījumos.

Or. fr

Grozījums Nr. 73
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Noturības testi pierādīja, cik ļoti 
svarīgs ir uzlabots sadarbības un 
koordinēšanas mehānisms starp visām 
pusēm, kas atbildīgas par kodoldrošību. 
Profesionālizvērtēšanas ir izrādījušās labs 
līdzeklis paļāvības stiprināšanai, un to 
īstenošanas mērķis bija pieredzes gūšana 
un apmaiņa un tas, lai nodrošinātu augstu 
kodoldrošības standartu kopīgu 
piemērošanu. Tomēr Direktīvas 
2009/71/Euratom noteikumos ir paredzēti 
tikai dalībvalstu tiesiskās, regulatīvās un 
organizatoriskās infrastruktūras 
pašnovērtējumi un starptautiska 
profesionālizvērtēšana, tāpēc direktīvu 
vajadzētu paplašināt, iekļaujot tajā 
kodoliekārtu profesionālizvērtēšanas.

(32) Noturības testi pierādīja, cik ļoti 
svarīgs ir uzlabots sadarbības un 
koordinēšanas mehānisms starp visām 
pusēm, kas atbildīgas par kodoldrošību. 
Profesionālizvērtēšanas ir izrādījušās labs 
līdzeklis paļāvības stiprināšanai, un to 
īstenošanas mērķis bija pieredzes gūšana 
un apmaiņa un tas, lai nodrošinātu augstu 
kodoldrošības standartu kopīgu 
piemērošanu. Tomēr Direktīvas 
2009/71/Euratom noteikumos ir paredzēti 
tikai dalībvalstu tiesiskās, regulatīvās un 
organizatoriskās infrastruktūras 
pašnovērtējumi un starptautiska 
profesionālizvērtēšana, tāpēc direktīvu 
vajadzētu paplašināt, iekļaujot tajā 
kodoliekārtu profesionālizvērtēšanas.
Šādās profesionālizvērtēšanās jāiekļauj 
pilsoniskās sabiedrības ekspertu un citu 
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regulatīvo iestāžu neatkarīgo ekspertu 
līdzdalība.

Or. fr

Grozījums Nr. 74
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Ar šo direktīvu tiek ieviesti jauni 
noteikumi par kodoliekārtu 
pašnovērtējumiem un 
profesionālizvērtēšanu, pamatojoties uz 
izraudzītām kodoldrošības tēmām, kas 
aptver kodoliekārtu visu dzīves ciklu. 
Starptautiskā līmenī jau ir gūta pieredze 
saistībā ar šādu kodolspēkstaciju 
profesionālizvērtēšanu. ES līmenī 
noturības testu veikšanas procesā gūtā 
pieredze rāda, cik noderīga ir ES 
kodolspēkstaciju drošības koordinēta 
novērtēšana un pārskatīšana. Šeit būtu 
jāpiemēro līdzīgs mehānisms, kas 
pamatojas uz sadarbību starp dalībvalstu 
regulatīvajām iestādēm un Komisiju.
Tādējādi kompetentās regulatīvās iestādes, 
kuras savu rīcību koordinē, izmantojot 
tādas ekspertu grupas kā ENSREG, varētu 
piedalīties ar savām īpašajām zināšanām 
attiecīgo drošības tēmu noteikšanā un
profesionālizvērtēšanā. Ja dalībvalstīm 
neizdotos kopīgi izraudzīties vismaz vienu 
tēmu, Eiropas Komisijai vajadzētu 
izraudzīties vienu vai vairākas 
profesionālizvērtējamas tēmas. Papildu 
vērtību profesionālizvērtēšanai varētu 
nodrošināt citu ieinteresēto personu,
piemēram, tehniskā atbalsta organizāciju, 
starptautisku novērotāju un nevalstisku 
organizāciju, piedalīšanās.

(33) Ar šo direktīvu tiek ieviesti jauni 
noteikumi par kodoliekārtu 
pašnovērtējumiem un 
profesionālizvērtēšanu, pamatojoties uz 
izraudzītām kodoldrošības tēmām, kas 
aptver kodoliekārtu visu dzīves ciklu. 
Starptautiskā līmenī jau ir gūta pieredze 
saistībā ar šādu kodolspēkstaciju 
profesionālizvērtēšanu. ES līmenī 
noturības testu veikšanas procesā gūtā 
pieredze rāda, cik noderīga ir ES 
kodolspēkstaciju drošības koordinēta 
novērtēšana un pārskatīšana. Tādējādi 
kompetentās regulatīvās iestādes, kuras 
savu rīcību koordinē, izmantojot tādas 
ekspertu grupas kā ENSREG, varētu 
piedalīties ar savām īpašajām zināšanām 
attiecīgo drošības tēmu noteikšanā un
izmantot pašreizējos rīkus, piemēram,
SAEA veiktās misijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Ar šo direktīvu tiek ieviesti jauni 
noteikumi par kodoliekārtu 
pašnovērtējumiem un 
profesionālizvērtēšanu, pamatojoties uz 
izraudzītām kodoldrošības tēmām, kas 
aptver kodoliekārtu visu dzīves ciklu. 
Starptautiskā līmenī jau ir gūta pieredze 
saistībā ar šādu kodolspēkstaciju 
profesionālizvērtēšanu. ES līmenī 
noturības testu veikšanas procesā gūtā 
pieredze rāda, cik noderīga ir ES 
kodolspēkstaciju drošības koordinēta 
novērtēšana un pārskatīšana. Šeit būtu 
jāpiemēro līdzīgs mehānisms, kas 
pamatojas uz sadarbību starp dalībvalstu 
regulatīvajām iestādēm un Komisiju. 
Tādējādi kompetentās regulatīvās iestādes, 
kuras savu rīcību koordinē, izmantojot 
tādas ekspertu grupas kā ENSREG, varētu 
piedalīties ar savām īpašajām zināšanām 
attiecīgo drošības tēmu noteikšanā un 
profesionālizvērtēšanā. Ja dalībvalstīm 
neizdotos kopīgi izraudzīties vismaz vienu 
tēmu, Eiropas Komisijai vajadzētu 
izraudzīties vienu vai vairākas 
profesionālizvērtējamas tēmas. Papildu 
vērtību profesionālizvērtēšanai varētu 
nodrošināt citu ieinteresēto personu, 
piemēram, tehniskā atbalsta organizāciju, 
starptautisku novērotāju un nevalstisku 
organizāciju, piedalīšanās.

(33) Ar šo direktīvu tiek ieviesti jauni 
noteikumi par kodoliekārtu 
pašnovērtējumiem un 
profesionālizvērtēšanu, pamatojoties uz 
izraudzītām kodoldrošības tēmām, kas 
aptver kodoliekārtu visu dzīves ciklu. 
Starptautiskā līmenī jau ir gūta pieredze 
saistībā ar šādu kodolspēkstaciju 
profesionālizvērtēšanu. ES līmenī 
noturības testu veikšanas procesā gūtā 
pieredze rāda, cik noderīga ir ES 
kodolspēkstaciju drošības koordinēta 
novērtēšana un pārskatīšana. Eiropas 
Parlamenta 2013. gada 14. marta 
rezolūcijā par Eiropas Savienības 
kodolspēkstaciju riska un drošības 
novērtējumiem („noturības testi”) un 
saistītām darbībām Parlaments uzsver, ka 
noturības testi ir nepilnīgi un, pat ja to 
rezultāti ir labi, noturības testi negarantē 
kodolspēkstacijas drošību. Turklāt 
Parlamenta rezolūcijā arī pausts 
ieteikums periodisko pārskatīšanu balstīt 
uz kopējiem drošības standartiem. Šeit 
būtu jāpiemēro līdzīgs mehānisms, kas 
pamatojas uz sadarbību starp dalībvalstu 
regulatīvajām iestādēm un Komisiju. 
Tādējādi kompetentās regulatīvās iestādes, 
kuras savu rīcību koordinē, izmantojot 
tādas ekspertu grupas kā ENSREG, varētu 
piedalīties ar savām īpašajām zināšanām 
attiecīgo drošības tēmu noteikšanā un 
profesionālizvērtēšanā. Ja dalībvalstīm 
neizdotos kopīgi izraudzīties vismaz vienu 
tēmu, Eiropas Komisijai vajadzētu 
izraudzīties vienu vai vairākas 
profesionālizvērtējamas tēmas. Papildu 
vērtību profesionālizvērtēšanai varētu 
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nodrošināt citu ieinteresēto personu, 
piemēram, tehniskā atbalsta organizāciju, 
starptautisku novērotāju un nevalstisku 
organizāciju, piedalīšanās.

Or. de

Grozījums Nr. 76
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Ar šo direktīvu tiek ieviesti jauni 
noteikumi par kodoliekārtu 
pašnovērtējumiem un 
profesionālizvērtēšanu, pamatojoties uz 
izraudzītām kodoldrošības tēmām, kas 
aptver kodoliekārtu visu dzīves ciklu. 
Starptautiskā līmenī jau ir gūta pieredze 
saistībā ar šādu kodolspēkstaciju 
profesionālizvērtēšanu. ES līmenī 
noturības testu veikšanas procesā gūtā 
pieredze rāda, cik noderīga ir ES 
kodolspēkstaciju drošības koordinēta 
novērtēšana un pārskatīšana. Šeit būtu 
jāpiemēro līdzīgs mehānisms, kas 
pamatojas uz sadarbību starp dalībvalstu 
regulatīvajām iestādēm un Komisiju. 
Tādējādi kompetentās regulatīvās iestādes, 
kuras savu rīcību koordinē, izmantojot 
tādas ekspertu grupas kā ENSREG, varētu 
piedalīties ar savām īpašajām zināšanām 
attiecīgo drošības tēmu noteikšanā un 
profesionālizvērtēšanā. Ja dalībvalstīm 
neizdotos kopīgi izraudzīties vismaz vienu 
tēmu, Eiropas Komisijai vajadzētu 
izraudzīties vienu vai vairākas 
profesionālizvērtējamas tēmas. Papildu 
vērtību profesionālizvērtēšanai varētu 
nodrošināt citu ieinteresēto personu, 
piemēram, tehniskā atbalsta organizāciju, 

(33) Ar šo direktīvu tiek ieviesti jauni 
noteikumi par kodoliekārtu 
pašnovērtējumiem un 
profesionālizvērtēšanu, pamatojoties uz 
izraudzītām kodoldrošības tēmām, kas 
aptver kodoliekārtu visu dzīves ciklu. 
Starptautiskā līmenī jau ir gūta pieredze 
saistībā ar šādu kodolspēkstaciju 
profesionālizvērtēšanu. ES līmenī 
noturības testu veikšanas procesā gūtā 
pieredze rāda, cik noderīga ir ES 
kodolspēkstaciju drošības koordinēta 
novērtēšana un pārskatīšana. Šeit būtu
pastāvīgi jāpiemēro līdzīgs mehānisms, kas 
pamatojas uz sadarbību starp dalībvalstu 
regulatīvajām iestādēm un Komisiju. 
Tādējādi kompetentās regulatīvās iestādes, 
kuras savu rīcību koordinē, izmantojot 
tādas ekspertu grupas kā ENSREG, varētu 
piedalīties ar savām īpašajām zināšanām 
attiecīgo drošības tēmu noteikšanā un 
profesionālizvērtēšanā. Ja dalībvalstīm 
neizdotos kopīgi izraudzīties vismaz vienu 
tēmu, Eiropas Komisijai vajadzētu 
izraudzīties vienu vai vairākas 
profesionālizvērtējamas tēmas. Papildu 
vērtību profesionālizvērtēšanai nodrošina
citu ieinteresēto personu, piemēram, 
tehniskā atbalsta organizāciju, starptautisku 
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starptautisku novērotāju un nevalstisku 
organizāciju, piedalīšanās.

novērotāju un nevalstisku organizāciju, 
piedalīšanos, tāpēc tā ir būtiski 
nepieciešama.

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Ņemot vērā pārklāšanās riskus ar 
pašreizējiem starptautiskajiem 
profesionālizvērtēšanas procesiem un 
risku iejaukties neatkarīgu valsts 
regulatīvo iestāžu darbā, tematisko 
profesionālizvērtēšanu pamatā jāizmanto 
ENSREG un WENRA gūtā pieredze 
atkārtotajos Eiropas drošības 
novērtējumos pēc Fukušimas katastrofas. 
Dalībvalstīm jāuztic ENSREG un 
WENRA tematu izvēle, tematisko 
profesionālizvērtēšanu organizēšana, to 
īstenošana un turpmākās darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Būtu jāizveido piemērots turpmākas 
rīcības mehānisms, lai nodrošinātu, ka
šādu profesionālizvērtēšanu rezultāts tiek 
pienācīgi ņemts vērā. 
Profesionālizvērtēšanām vajadzētu palīdzēt 
uzlabot ikvienas kodoliekārtas drošību, kā 

(35) Būtu jāizveido piemērots turpmākas 
rīcības mehānisms, lai nodrošinātu, ka jau 
veikto noturības testu un turpmāko
profesionālizvērtēšanu rezultāts tiek 
pienācīgi ņemts vērā. 
Profesionālizvērtēšanām vajadzētu palīdzēt 
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arī palīdzēt formulēt vispārīgus, visā 
Savienībā piemērojamus tehniskos drošības 
ieteikumus un vadlīnijas.

uzlabot ikvienas kodoliekārtas drošību, kā 
arī palīdzēt formulēt vispārīgus, visā 
Savienībā piemērojamus tehniskos drošības 
ieteikumus un juridiski saistošas
vadlīnijas. Komisija, izmantojot visus tai 
pieejamos attiecīgos instrumentus, 
pastāvīgi nodrošina, ka no noturības 
testiem un profesionālizvērtēšanām
izrietošie ieteikumi par kodoldrošības 
uzlabošanu tiek īstenoti nekavējoties, un 
ļoti rūpīgi pārbauda atjaunināšanas 
pasākumu ekonomisko pamatojumu, 
ņemot vērā iespējamo apdraudējumu. 
Komisija nodrošina, ka uzlabošanas 
pasākumu izmaksas pilnībā sedz 
kodoliekārtu operatori, nevis nodokļu 
maksātāji.

Or. de

Grozījums Nr. 79
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Būtu jāizveido piemērots turpmākas 
rīcības mehānisms, lai nodrošinātu, ka šādu 
profesionālizvērtēšanu rezultāts tiek 
pienācīgi ņemts vērā. 
Profesionālizvērtēšanām vajadzētu palīdzēt 
uzlabot ikvienas kodoliekārtas drošību, kā 
arī palīdzēt formulēt vispārīgus, visā 
Savienībā piemērojamus tehniskos drošības 
ieteikumus un vadlīnijas.

(35) Būtu jāizveido piemērots turpmākas 
rīcības mehānisms, lai nodrošinātu, ka šādu 
profesionālizvērtēšanu rezultāts tiek 
pienācīgi ņemts vērā. 
Profesionālizvērtēšanām vajadzētu palīdzēt 
uzlabot ikvienas kodoliekārtas drošību
dažādas piemērošanas kontekstā, kā arī 
palīdzēt formulēt vispārīgus, visā 
Savienībā piemērojamus tehniskos drošības 
ieteikumus un vadlīnijas.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Evžen Tošenovský, Giles Chichester
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Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Ja Komisija konstatē ievērojamas 
novirzes no to tehnisko ieteikumu 
īstenošanas, kas sniegti pēc 
profesionālizvērtēšanas, vai to īstenošanas 
aizkavējumus, Komisijai būtu jāuzaicina 
neiesaistīto dalībvalstu kompetentās 
iestādes organizēt un īstenot verifikācijas 
misiju, lai gūtu pilnīgu pārskatu par 
situāciju un informētu iesaistītās 
dalībvalstis par iespējamiem pasākumiem 
konstatēto trūkumu novēršanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 81
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Ja Komisija konstatē ievērojamas 
novirzes no to tehnisko ieteikumu 
īstenošanas, kas sniegti pēc 
profesionālizvērtēšanas, vai to īstenošanas 
aizkavējumus, Komisijai būtu jāuzaicina
neiesaistīto dalībvalstu kompetentās 
iestādes organizēt un īstenot verifikācijas 
misiju, lai gūtu pilnīgu pārskatu par 
situāciju un informētu iesaistītās 
dalībvalstis par iespējamiem pasākumiem 
konstatēto trūkumu novēršanai.

(36) Ja Komisija konstatē ievērojamas 
novirzes no to tehnisko ieteikumu 
īstenošanas, kas sniegti pēc 
profesionālizvērtēšanas, vai to īstenošanas 
aizkavējumus, Komisija uzaicina
neiesaistīto dalībvalstu kompetentās 
iestādes organizēt un īstenot verifikācijas 
misiju, lai gūtu pilnīgu pārskatu par 
situāciju un informētu iesaistītās 
dalībvalstis par nepieciešamajiem
pasākumiem konstatēto trūkumu 
novēršanai.

Or. fr
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Grozījums Nr. 82
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Saskaņā ar proporcionalitātes principu
šīs direktīvas 2. nodaļas 2. iedaļas “Īpaši 
pienākumi” noteikumu piemērojamība ir 
atkarīga no tā, kādas kodoliekārtas atrodas 
dalībvalsts teritorijā. Tāpēc, īstenojot šos 
noteikumus valsts tiesību aktos, 
dalībvalstīm vajadzētu ņemt vērā to 
konkrētā tipa kodoliekārtu radīto risku, 
kuras tās plāno būvēt vai arī jau ekspluatē.
Proporcionalitātes princips jo īpaši 
attieksies uz tām dalībvalstīm, kurām ir 
tikai nelieli kodolmateriālu un radioaktīvo 
materiālu krājumi, piemēram, tādi, kas 
saistīti ar nelielu pētniecības reaktoru 
ekspluatāciju un kuri smagas avārijas 
gadījumā neradītu sekas, kas 
salīdzināmas ar kodolspēkstaciju avāriju 
sekām.

(39) Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
šīs direktīvas 2. nodaļas 2. iedaļas “Īpaši 
pienākumi” noteikumu piemērojamība ir 
atkarīga no tā, kādas kodoliekārtas atrodas 
dalībvalsts teritorijā. Tāpēc, īstenojot šos 
noteikumus valsts tiesību aktos, 
dalībvalstīm vajadzētu ņemt vērā to 
konkrētā tipa kodoliekārtu radīto risku, 
kuras tās plāno būvēt vai arī jau ekspluatē.

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Šīs direktīvas noteikumi, kas ir cieši 
saistīti ar kodoliekārtu esību, proti, tie, kas 
attiecas uz licences turētāja pienākumiem, 
jaunajām, īpašajām prasībām attiecībā uz 
kodoliekārtām, un noteikumi, kas attiecas 

(40) Šīs direktīvas noteikumi, kas ir cieši 
saistīti ar kodoliekārtu esību, proti, tie, kas 
attiecas uz licences turētāja pienākumiem, 
jaunajām, īpašajām prasībām attiecībā uz 
kodoliekārtām, un noteikumi, kas attiecas 
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uz gatavību ārkārtas situācijām 
kodoliekārtā un reaģēšanas pasākumiem, 
neattiecas uz tām dalībvalstīm, kurās nav 
kodoliekārtu saskaņā ar šīs direktīvas 
definīciju. Tādām dalībvalstīm nav 
jātransponē un jāīsteno prasība noteikt 
sankcijas tiem, kas neievēro šīs direktīvas 
noteikumus. Pārējie šīs direktīvas 
noteikumi būtu jātransponē un jāīsteno 
proporcionāli saskaņā ar katras konkrētās 
valsts situāciju un ņemot vērā faktu, ka šīm 
dalībvalstīm nav kodoliekārtu, vienlaikus 
nodrošinot, lai valdība vai kompetentās 
iestādes kodoldrošībai veltītu pienācīgu 
uzmanību.

uz gatavību ārkārtas situācijām 
kodoliekārtā un reaģēšanas pasākumiem, 
neattiecas uz tām dalībvalstīm, kurās nav 
kodoliekārtu saskaņā ar šīs direktīvas 
definīciju. Tādām dalībvalstīm nav 
jātransponē un jāīsteno prasība noteikt 
sankcijas tiem, kas neievēro šīs direktīvas 
noteikumus. Pārējie šīs direktīvas 
noteikumi būtu jātransponē un jāīsteno 
proporcionāli saskaņā ar katras konkrētās 
valsts situāciju un ņemot vērā faktu, ka šīm 
dalībvalstīm nav kodoliekārtu, vienlaikus 
nodrošinot, lai valdība vai kompetentās 
iestādes kodoldrošībai veltītu pienācīgu 
uzmanību. Visām dalībvalstīm, kuru 
teritorijā nav kodolspēkstaciju, ir tiesības 
iesaistīties kaimiņos esošo dalībvalstu 
novērtējumos.

Or. fr

Grozījums Nr. 84
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Saskaņā ar Direktīvu 
2009/71/Euratom dalībvalstīm ir jāizveido 
un jāuztur kodoliekārtu kodoldrošības 
valsts tiesiskā, regulatīvā un 
organizatoriskā sistēma (valsts sistēma). 
Tas, kā pieņem valsts sistēmas noteikumus 
un ar kādiem instrumentiem tos piemēro, ir 
dalībvalstu kompetencē.

(41) Saskaņā ar Direktīvu 
2009/71/Euratom dalībvalstīm ir jāizveido 
un jāuztur kodoliekārtu kodoldrošības 
valsts tiesiskā, regulatīvā un 
organizatoriskā sistēma (valsts sistēma). 
Tas, kā pieņem valsts sistēmas noteikumus 
un ar kādiem instrumentiem tos piemēro, ir 
dalībvalstu kompetencē, un Eiropas 
Komisija pārrauga to sekmīgu 
transponēšanu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 85
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Lai veicinātu demokrātiju, 
kodolenerģijas un jo īpaši kodoldrošības 
jautājumi ir jārisina Līguma par Eiropas 
Savienību ietvaros un izmantojot parasto 
likumdošanas procedūru.

Or. de

Grozījums Nr. 86
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -2. punkts (jauns)
Direktīva 2009/71/Euratom
1. pants – b punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-2) direktīvas 1. panta b) punktu groza 
šādi:

b) panākt, ka dalībvalstis paredz
piemērotus valsts pasākumus nolūkā 
nodrošināt augstu kodoldrošības līmeni, 
tādējādi aizsargājot darba ņēmējus un 
sabiedrību no kodoliekārtu jonizējošā 
starojuma kaitīgās iedarbības 
apdraudējuma.

„b) panākt, ka dalībvalstis paredz visus
pasākumus nolūkā nodrošināt augstāko
kodoldrošības līmeni, tādējādi aizsargājot 
darba ņēmējus un sabiedrību no 
kodoliekārtu jonizējošā starojuma kaitīgās 
iedarbības apdraudējuma.”;

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:LV:PDF)
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Grozījums Nr. 87
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
1. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„c) nodrošināt, ka dalībvalstis paredz
piemērotus valsts pasākumus tā, lai 
kodoliekārtu projektēšana, izvietošana, 
būvniecība, nodošana ekspluatācijā, 
ekspluatācija un ekspluatācijas 
pārtraukšana neradītu nesankcionētas
radioaktīvas noplūdes.”;

„c) nodrošināt, ka dalībvalstis paredz visus
pasākumus tā, lai kodoliekārtu 
projektēšana, izvietošana, būvniecība, 
nodošana ekspluatācijā, ekspluatācija, 
uzraudzība, uzlabošana un ekspluatācijas 
pārtraukšana neradītu radioaktīvas 
noplūdes.”;

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/71/Euratom
1. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) direktīvas 1. pantam pievieno šādu 
punktu:

„d) veicināt un stiprināt kodoldrošības 
kultūru;”

Or. en

Grozījums Nr. 89
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -4. punkts (jauns)
Direktīva 2009/71/Euratom
3. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-4) direktīvas 3. panta 2. punktu groza 
šādi:

2) "kodoldrošība" ir piemērotu darbības 
apstākļu panākšana, avāriju novēršana un 
avāriju seku mazināšana, tādējādi 
aizsargājot darba ņēmējus un sabiedrību no 
kodoliekārtu jonizējošā starojuma kaitīgās 
iedarbības apdraudējuma;

„2) "kodoldrošība" ir piemērotu darbības 
apstākļu panākšana, avāriju novēršana un 
avāriju seku mazināšana, tādējādi 
aizsargājot darba ņēmējus, sabiedrību un 
vidi no jebkāda nepienācīga kodoliekārtu 
starojuma apdraudējuma;”

Or. fr

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

Pamatojums

Ņemot vērā šīs direktīvas mērķi, Komisijas izmantotā „kodoldrošības” definīcija ir pilnībā 
jāsaskaņo ar atbilstošo SAEA definīciju (sk. SAEA drošības glosārija (2007. gada izdevums) 
133. lpp.). Arī saistībā ar juridisko pamatu šī definīcija ļoti skaidri norāda uz vides 
aizsardzību, kas ir būtisks kodoldrošības elements.

Grozījums Nr. 90
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. “anomāls notikums” ir jebkāds nejaušs 
atgadījums, kura sekas vai iespējamas 
sekas nav maznozīmīgas no aizsardzības
vai kodoldrošības viedokļa;

7. “anomāls notikums” ir jebkāds nejaušs 
atgadījums, kura sekas vai iespējamas 
sekas var apdraudēt aizsardzību vai
kodoldrošību;

Or. fr
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Grozījums Nr. 91
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. “avārija” ir jebkāds neplānots 
atgadījums, tostarp ekspluatācijas kļūdas, 
aprīkojuma atteices vai citas kļūmes, kura 
sekas vai iespējamās sekas nav 
maznozīmīgas no aizsardzības vai
kodoldrošības viedokļa;

8. “avārija” ir jebkāds neplānots 
atgadījums, tostarp ekspluatācijas kļūdas, 
aprīkojuma atteices vai citas kļūmes, kura 
sekas vai iespējamās sekas var apdraudēt 
aizsardzību vai kodoldrošību;

Or. fr

Grozījums Nr. 92
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
3. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a „avārijas apstākļi” ir retākas novirzes 
no parastās darbības, kas ir nopietnākas 
par paredzētiem ekspluatācijas 
atgadījumiem un ietver projektētas 
avārijas un ārpusprojekta apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
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Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
3. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. “praktiski neiespējams” attiecībā uz 
kāda stāvokļa iestāšanos nozīmē, ka šāds 
stāvoklis ir fiziski neiespējams, vai arī ka 
ar augstu ticamības pakāpi uzskatāms, ka 
šāda stāvokļa iestāšanās varbūtība ir 
ārkārtīgi maza;

11. “praktiski neiespējams” attiecībā uz 
kāda stāvokļa iestāšanos nozīmē, ka šāds 
stāvoklis ir fiziski neiespējams;

Or. fr

Grozījums Nr. 94
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
3. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. “saprātīgi sasniedzams” nozīmē, ka 
papildus inženierijas labas prakses prasību 
izpildei būtu jātiecas veikt papildu drošības 
vai riska samazināšanas pasākumus 
kodoliekārtas projektēšanā, nodošanā 
ekspluatācijā, ekspluatācijā vai 
ekspluatācijas izbeigšanā un ka šādi 
pasākumi būtu jāīsteno, izņemot, ja ir 
pierādāms, ka tie ir ārkārtīgi 
neproporcionāli salīdzinājumā ar to 
sniegtajiem drošības ieguvumiem;

12. “saprātīgi lietojams” nozīmē, ka 
papildus inženierijas labas prakses prasību 
izpildei būtu jātiecas veikt papildu drošības 
vai riska samazināšanas pasākumus 
kodoliekārtas projektēšanā, nodošanā 
ekspluatācijā, ekspluatācijā vai 
ekspluatācijas izbeigšanā un ka šādi 
pasākumi būtu jāīsteno, izņemot, ja ir 
pierādāms, ka tie ir ārkārtīgi 
neproporcionāli salīdzinājumā ar to 
sniegtajiem drošības ieguvumiem;

(Ieteicams aizstāt „saprātīgi sasniedzams” 
ar „saprātīgi lietojams” visā Komisijas 
priekšlikuma tekstā, kā arī ziņojumā.)

Or. en
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Pamatojums

Termins „saprātīgi lietojams” ir izmantots radiācijas aizsardzības dokumentos, t. i., WENRA. 
Direktīvas pārskatīšana rada unikālu iespēju izstrādāt kopējas definīcijas un terminoloģiju 
attiecībā uz drošības mērķiem (KDD, Konvencija par kodoldrošību, SAEA SSR), kas būtu 
jāizmanto.

Grozījums Nr. 95
António Fernando Correia de Campos

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
3. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. “saprātīgi sasniedzams” nozīmē, ka 
papildus inženierijas labas prakses prasību 
izpildei būtu jātiecas veikt papildu drošības 
vai riska samazināšanas pasākumus 
kodoliekārtas projektēšanā, nodošanā 
ekspluatācijā, ekspluatācijā vai 
ekspluatācijas izbeigšanā un ka šādi 
pasākumi būtu jāīsteno, izņemot, ja ir 
pierādāms, ka tie ir ārkārtīgi 
neproporcionāli salīdzinājumā ar to 
sniegtajiem drošības ieguvumiem;

12. “saprātīgi sasniedzams” nozīmē, ka 
papildus inženierijas labas prakses prasību 
izpildei būtu jātiecas veikt papildu drošības 
vai riska samazināšanas pasākumus 
kodoliekārtas projektēšanā, nodošanā 
ekspluatācijā, ekspluatācijā vai 
ekspluatācijas izbeigšanā un ka šādi 
pasākumi būtu jāīsteno, izņemot, ja valsts 
regulatīvā iestāde piekrīt, ka tie ir pierādīti 
kā ārkārtīgi neproporcionāli salīdzinājumā 
ar to sniegtajiem drošības ieguvumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
3. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. “saprātīgi sasniedzams” nozīmē, ka 12. “saprātīgi sasniedzams” nozīmē, ka 
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papildus inženierijas labas prakses prasību 
izpildei būtu jātiecas veikt papildu drošības 
vai riska samazināšanas pasākumus 
kodoliekārtas projektēšanā, nodošanā 
ekspluatācijā, ekspluatācijā vai 
ekspluatācijas izbeigšanā un ka šādi 
pasākumi būtu jāīsteno, izņemot, ja ir 
pierādāms, ka tie ir ārkārtīgi 
neproporcionāli salīdzinājumā ar to 
sniegtajiem drošības ieguvumiem;

papildus inženierijas labas prakses prasību 
izpildei būtu jātiecas veikt papildu drošības 
vai riska samazināšanas pasākumus 
kodoliekārtas projektēšanā, nodošanā 
ekspluatācijā, ekspluatācijā vai 
ekspluatācijas izbeigšanā un ka šādi 
pasākumi būtu jāīsteno, ja tie rada kādus
drošības ieguvumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 97
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
3. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. “projekta” ir tādu apstākļu un notikumu 
diapazons, kuri nepārprotami ņemti vērā, 
projektējot iekārtu saskaņā ar noteiktiem 
kritērijiem tā, ka iekārta spēj tos izturēt, 
nepārsniedzot drošības sistēmu plānotās 
ekspluatācijas pieļaujamās robežas;

13. “projekta bāze” ir tādu apstākļu un 
notikumu diapazons un to kopums, kuri 
nepārprotami ņemti vērā, projektējot 
iekārtu saskaņā ar noteiktiem kritērijiem tā, 
ka iekārta spēj tos izturēt;

Or. fr

Grozījums Nr. 98
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
3. pants – 14. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. “projektēta avārija” ir avārijas stāvokļi, 
kuri ņemti vērā, projektējot iekārtu
saskaņā ar noteiktiem kritērijiem, un kuros
degvielas bojājumi un radioaktīvo 
materiālu noplūde nepārsniedz
pieļaujamos ierobežojumus;

14. “projektēta avārija” ir avārija, kas 
izraisa avārijas stāvokļus, kurā iekārta ir 
projektēta saskaņā ar noteiktiem
projektēšanas kritērijiem un saglabājošu
metodiku, un kuros radioaktīvo materiālu
noplūdes nepārsniedz pieļaujamās 
robežas;

Or. en

Grozījums Nr. 99
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
3. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. „neprojektēta avārija” ir avārija, kas 
ir iespējama, bet kura projektā nav pilnīgi 
apsvērta, jo ir uzskatīts, ka tās 
iespējamība ir pārāk maza;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 100
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
3. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. „neprojektēta avārija” ir avārija, kas 
ir iespējama, bet kura projektā nav pilnīgi 

svītrots
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apsvērta, jo ir uzskatīts, ka tās 
iespējamība ir pārāk maza;

Or. fr

Grozījums Nr. 101
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
3. pants – 16.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a „ārpusprojekta apstākļi” ir avārijas 
apstākļi, kurus neņem vērā projektētām 
avārijām, bet ņem vērā iekārtas 
projektēšanas procesā saskaņā ar labāko 
aplēšu metodiku, un kuriem radioaktīvo 
materiālu noplūdes saglabājas 
pieļaujamās robežās; ārpusprojekta 
apstākļi var ietvert smagu avāriju 
apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 102
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
3. pants – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a „verifikācija” ir izmeklēšanas 
process, kurā tiek pārbaudīts, vai sistēmas 
posma produkti, sistēmas sastāvdaļas, 
metode, aprēķinu rīks, datorprogramma, 
projektēšana un ražošana atbilst visām 
iepriekšējā posma prasībām;
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Or. en

Grozījums Nr. 103
Elena Băsescu

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/71/Euratom
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis attiecībā uz kodoliekārtu 
kodoldrošību izveido un uztur valsts 
tiesisko, regulatīvo un organizatorisko 
sistēmu (turpmāk “valsts sistēma”), ar ko 
nosaka pienākumus un paredz koordināciju 
starp attiecīgām valsts iestādēm. Valsts 
sistēmā jo īpaši paredz:

1. Dalībvalstis attiecībā uz kodoliekārtu 
kodoldrošību izveido un uztur valsts 
tiesisko, regulatīvo, administratīvo un 
organizatorisko sistēmu (turpmāk “valsts 
sistēma”), ar ko nosaka pienākumus un 
paredz koordināciju starp attiecīgām valsts 
iestādēm. Valsts sistēmā jo īpaši paredz:

Or. ro

Grozījums Nr. 104
António Fernando Correia de Campos

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/71/Euratom
4. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

da) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2. Dalībvalstis nodrošina valsts sistēmas 
uzturēšanu un, vajadzības gadījumā,
uzlabošanu, ņemot vērā darbības pieredzi, 
darbībā esošo kodoliekārtu drošības 
analīzēs gūtās atziņas, tehnoloģijas
attīstību un drošības pētījumu rezultātus, 
ja tie ir pieejami un vajadzīgi.

„2. Dalībvalstis nodrošina regulāru valsts 
sistēmas uzturēšanu un uzlabošanu, tiklīdz 
ir pieejama attiecīgā darbības pieredze, 
darbībā esošo kodoliekārtu drošības 
analīzēs gūtās atziņas, tehnoloģijas
attīstība un drošības pētījumu rezultāti.”;

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

Grozījums Nr. 105
António Fernando Correia de Campos

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kompetentā regulatīvā iestāde ir 
funkcionāli nodalīta no visām citām 
publiskā vai privātā sektora struktūrām, kas 
saistītas ar kodolenerģijas izmantošanas 
veicināšanu vai izmantošanu vai 
elektroenerģijas ražošanu;

a) kompetentā regulatīvā iestāde ir
juridiski un funkcionāli nodalīta no visām 
citām publiskā vai privātā sektora 
struktūrām, kas saistītas ar kodolenerģijas 
izmantošanas veicināšanu vai izmantošanu 
vai elektroenerģijas ražošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kompetentā regulatīvā iestāde ir 
funkcionāli nodalīta no visām citām 
publiskā vai privātā sektora struktūrām, kas 
saistītas ar kodolenerģijas izmantošanas 
veicināšanu vai izmantošanu vai 
elektroenerģijas ražošanu;

a) kompetentā regulatīvā iestāde ir 
funkcionāli un juridiski nodalīta no visām 
citām publiskā vai privātā sektora 
struktūrām, kas saistītas ar kodolenerģijas 
izmantošanas veicināšanu vai izmantošanu 
vai elektroenerģijas ražošanu;

Or. nl

Grozījums Nr. 107
Romana Jordan
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
5. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kompetentajai regulatīvajai iestādei ir 
pašai savi pienācīgi budžeta piešķīrumi un 
autonomija piešķirtā budžeta īstenošanai. 
Finansēšanas mehānisms un budžeta 
piešķiršanas process ir precīzi noteikts 
valsts sistēmā;

d) kompetentajai regulatīvajai iestādei ir 
pašai savi pienācīgi budžeta piešķīrumi un 
autonomija piešķirtā budžeta īstenošanai. 
Finansēšanas mehānisms un budžeta 
piešķiršanas process ir precīzi noteikts 
valsts sistēmā, un tajā jāiekļauj noteikumi 
pietiekamai jaunu zināšanu, ekspertīzes 
un prasmju apgūšanai, kā arī pašreizējo 
pārvaldībai;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
5. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) [kompetentā regulatīvā iestāde] 
pieņem izpildvaras amatos (vispārējā 
vadībā un apakšstruktūrā) personas, 
kurām ir nepieciešamā kvalifikācija, 
pieredze un zināšanas, ja attiecīgās 
personas pēdējo 10 gadu laikā nav 
ieņēmušas augstus atbildīgus amatus 
nevienā citā publiskā vai privātā 
struktūrā, kura veic kodolenerģijas 
izmantošanas veicināšanu, ražošanu vai 
izmantošanu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 109
Romana Jordan

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
5. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) kompetentā regulatīvā iestāde nodarbina 
atbilstīgu darbinieku skaitu, kuriem ir 
nepieciešamā kvalifikācija, pieredze un 
īpašās zināšanas;

e) kompetentā regulatīvā iestāde nodarbina 
atbilstīgu darbinieku skaitu, kuriem ir 
nepieciešamā kvalifikācija, pieredze un 
īpašās zināšanas, kas nepieciešamas 
pienākumu izpildei, un kuriem ir piekļuve 
ārējiem zinātniskiem un tehniskiem 
resursiem un papildu īpašām zināšanām, 
ciktāl tas tiek uzskatīts par nepieciešamu 
tās regulatīvo funkciju veikšanai un 
saskaņā ar regulatīvo procesu 
pārredzamības, neatkarības un 
integritātes principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom

5. pants –2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) kompetentā regulatīvā iestāde nodarbina 
atbilstīgu darbinieku skaitu, kuriem ir 
nepieciešamā kvalifikācija, pieredze un 
īpašās zināšanas;

e) kompetentā regulatīvā iestāde nodarbina 
atbilstīgu darbinieku skaitu, kuriem visiem, 
jo īpaši politiski ieceltiem valdes 
locekļiem, ir nepieciešamā kvalifikācija, 
pieredze un īpašās zināšanas;

Or. en
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Grozījums Nr. 111
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
5. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) kompetentā regulatīvā iestāde nodarbina 
atbilstīgu darbinieku skaitu, kuriem ir 
nepieciešamā kvalifikācija, pieredze un 
īpašās zināšanas;

e) kompetentā regulatīvā iestāde nodarbina 
atbilstīgu darbinieku skaitu, kuriem ir 
nepieciešamā kvalifikācija, pieredze un 
īpašās zināšanas, nodrošina viņu 
tālākizglītību un neatkarību no jebkāda 
iespējama interešu konflikta;

Or. fr

Grozījums Nr. 112
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kompetentā regulatīvā iestāde ir 
locekle neatkarīgā un autonomā Eiropas 
jumta organizācijā drošībai un kontrolei, 
kas ir jāizveido, kā vienīgo tās mērķi 
nosakot vispārējo drošību. Jumta 
organizācija jāveido neatkarīgiem un 
tehniski piemērotiem ekspertiem, un tai 
jābūt pietiekamām spējām un pilnvarām 
noteikt pasākumus vai veikt darbības, kas 
nodrošina iespējami augstāko 
kodoldrošības līmeni Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 113
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kompetentās iestādes izpildvaras 
amatos personas ieceļ saskaņā ar skaidri 
noteiktām procedūrām un iecelšanas 
prasībām. Pilnvaru laikā minētās 
personas no amata var atbrīvot, jo īpaši ja 
tās neievēro šajā pantā noteiktās 
neatkarības prasības vai ir pārkāpušas 
valsts tiesību aktus. Ir jānosaka piemērots 
pārejas periods attiecībā uz amatiem, 
kuros iespējams interešu konflikts.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
5. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieprasīt licences turētājam ievērot 
valsts kodoldrošības prasības un attiecīgās 
licences nosacījumus;

b) pieprasīt licences turētājam ievērot 
valsts kodoldrošības prasības un attiecīgās 
licences nosacījumus; ja licences turētājs 
neievēro drošības prasības, regulatīvā 
iestāde var likt licences turētājam 
pārtraukt savas darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 115
António Fernando Correia de Campos
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
5. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) veikt izpildes nodrošināšanas darbības, 
tostarp kodoliekārtas darbības apturēšanu 
saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti 
4. panta 1. punktā minētajā valsts sistēmā.

e) veikt izpildes nodrošināšanas darbības, 
tostarp sankcijas saskaņā ar 9.a pantu un
kodoliekārtas darbības apturēšanu saskaņā 
ar nosacījumiem, kas noteikti 4. panta 
1. punktā minētajā valsts sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Romana Jordan

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
5. pants – 3. punkts – f apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nodrošināt piemērotus apstākļus 
pētniecības un izstrādes darbībām, kas 
vajadzīgas, lai izstrādātu nepieciešamo 
zināšanu bāzi un atbalstītu īpašo zināšanu 
pārvaldību regulatīvajā procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/71/Euratom
6. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka galvenā atbildība par 
kodoliekārtu kodoldrošību ir licences 
turētājam. Šo atbildību nevar deleģēt.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka vienīgā atbildība par 
kodoliekārtu kodoldrošību ir licences 
turētājam. Šo atbildību nevar deleģēt.
Kodoliekārtu operatorus un atkritumu 
licenču īpašniekus pilnībā apdrošina, un 
visas apdrošināšanas izmaksas, kā arī 
saistības un izmaksas, kas cilvēkiem un 
videi radītas avārijas gadījumā, pilnībā 
sedz operatori un licenču īpašnieki.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/71/Euratom
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka galvenā atbildība par 
kodoliekārtu kodoldrošību ir licences 
turētājam. Šo atbildību nevar deleģēt.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka atbildība par kodoliekārtu 
kodoldrošību pilnībā ir to projektētājam 
un licences turētājam. Šo atbildību nevar 
deleģēt.

Or. fr

Grozījums Nr. 119
Elena Băsescu

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/71/Euratom
6. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
licences turētājiem būtu paredzēts 
pienākums kompetentās regulatīvās 
iestādes uzraudzībā regulāri novērtēt un 
verificēt, kā arī, ciktāl tas ir saprātīgi 
sasniedzams, nemitīgi uzlabot kodoliekārtu 
kodoldrošību, to īstenojot sistemātiska un 
verificējamā veidā.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
licences turētājiem būtu paredzēts 
pienākums kompetentās regulatīvās 
iestādes uzraudzībā regulāri novērtēt un 
verificēt, kā arī nemitīgi uzlabot 
kodoliekārtu kodoldrošību, to īstenojot
sistemātiskā un verificējamā veidā.

Or. ro

Grozījums Nr. 120
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/71/Euratom
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
licences turētājiem būtu paredzēts 
pienākums kompetentās regulatīvās 
iestādes uzraudzībā regulāri novērtēt un 
verificēt, kā arī, ciktāl tas ir saprātīgi 
sasniedzams, nemitīgi uzlabot kodoliekārtu 
kodoldrošību, to īstenojot sistemātiska un 
verificējamā veidā.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
licences turētājiem būtu paredzēts 
pienākums kompetentās regulatīvās 
iestādes uzraudzībā regulāri novērtēt un 
verificēt, kā arī nemitīgi uzlabot 
kodoliekārtu kodoldrošību, to īstenojot 
sistemātiskā un verificējamā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/71/Euratom
6. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
licences turētājiem būtu paredzēts 
pienākums kompetentās regulatīvās 
iestādes uzraudzībā regulāri novērtēt un 
verificēt, kā arī, ciktāl tas ir saprātīgi 
sasniedzams, nemitīgi uzlabot kodoliekārtu 
kodoldrošību, to īstenojot sistemātiska un 
verificējamā veidā.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
licences turētājiem būtu paredzēts 
pienākums kompetentās regulatīvās 
iestādes uzraudzībā regulāri novērtēt un 
verificēt, kā arī nemitīgi uzlabot 
kodoliekārtu kodoldrošību, to īstenojot 
sistemātiskā un verificējamā veidā.

Or. fr

Grozījums Nr. 122
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2009/71/Euratom
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
licences turētājiem būtu paredzēts 
pienākums izveidot un ieviest pārvaldības 
sistēmas, kurās par prioritāti noteikta 
kodoldrošība un kuras regulāri verificē 
kompetentā regulatīvā iestāde.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
licences turētājiem būtu paredzēts 
pienākums izveidot un ieviest pārvaldības 
sistēmas, kurās par prioritāti noteikta 
kodoldrošība, tostarp kodoldrošības 
kultūras veicināšana un stiprināšana, un 
kuras regulāri verificē kompetentā 
regulatīvā iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – f apakšpunkts
Direktīva 2009/71/Euratom
6. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka licences turētājiem 
jāparedz un jāuztur pietiekami finanšu 
resursi un cilvēkresursi ar atbilstošu 
kvalifikāciju, īpašajām zināšanām un 
prasmēm, lai licences turētāji spētu izpildīt 
savus pienākumus attiecībā uz 
kodoliekārtas kodoldrošību, kā noteikts šā 
panta 1. līdz 4a. punktā un šīs direktīvas 
8.a līdz 8.d pantā. Šie pienākumi attiecas 
arī uz apakšlīgumu pamata 
nodarbinātajiem.

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka licences turētājiem 
jāparedz un jāuztur pietiekami finanšu 
resursi un cilvēkresursi ar atbilstošu 
kvalifikāciju, īpašajām zināšanām un 
prasmēm, lai licences turētāji spētu izpildīt 
savus pienākumus attiecībā uz 
kodoliekārtas kodoldrošību, kā noteikts šā 
panta 1. līdz 4a. punktā un šīs direktīvas 
8.a līdz 8.d pantā, tostarp ekspluatācijas 
izbeigšanas laikā un pēc tās. Šie 
pienākumi attiecas arī uz apakšlīgumu 
pamata nodarbinātajiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 124
Elena Băsescu

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai nolūkā iegūt, 
uzturēt un attīstīt mūsdienīgas un 
savstarpēji atzītas īpašās zināšanas un 
prasmes kodoldrošības jomā, valstu 
sistēmā būtu paredzēts, ka visām pusēm ir 
pienākums nodrošināt izglītības, apmācību 
un mācību pasākumus savam personālam, 
kuru darba pienākumi ir saistīti ar 
kodoliekārtu kodoldrošības jautājumiem un 
gatavību ārkārtas situācijām kodoliekārtās 
un reaģēšanu uz tām.

Dalībvalstis nodrošina, lai nolūkā iegūt, 
uzturēt un attīstīt mūsdienīgas un 
savstarpēji atzītas īpašās zināšanas un 
prasmes kodoldrošības jomā, valstu 
sistēmā būtu paredzēts, ka visām pusēm ir 
pienākums nodrošināt izglītības, pastāvīgu
apmācību un mācību pasākumus savam 
personālam, kuru darba pienākumi ir 
saistīti ar kodoliekārtu kodoldrošības 
jautājumiem un gatavību ārkārtas 
situācijām kodoliekārtās un reaģēšanu uz 
tām.

Or. ro



AM\1019806LV.doc 59/104 PE529.779v01-00

LV

Grozījums Nr. 125
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai nolūkā iegūt, 
uzturēt un attīstīt mūsdienīgas un 
savstarpēji atzītas īpašās zināšanas un 
prasmes kodoldrošības jomā, valstu 
sistēmā būtu paredzēts, ka visām pusēm ir 
pienākums nodrošināt izglītības, apmācību 
un mācību pasākumus savam personālam, 
kuru darba pienākumi ir saistīti ar 
kodoliekārtu kodoldrošības jautājumiem un 
gatavību ārkārtas situācijām kodoliekārtās 
un reaģēšanu uz tām.

Dalībvalstis nodrošina, lai nolūkā iegūt, 
uzturēt un attīstīt mūsdienīgas un 
savstarpēji atzītas īpašās zināšanas un 
prasmes kodoldrošības jomā, valstu 
sistēmā būtu paredzēts, ka visām pusēm ir 
pienākums nodrošināt izglītības, apmācību 
un mācību pasākumus savam personālam,
tostarp apakšuzņēmējiem, kuru darba 
pienākumi ir saistīti ar kodoliekārtu 
kodoldrošības jautājumiem un gatavību 
ārkārtas situācijām kodoliekārtās un 
reaģēšanu uz tām.

Or. fr

Grozījums Nr. 126
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai darbiniekiem un 
sabiedrībai savlaicīgi tiktu sniegta jaunākā 
informācija par kodoliekārtu kodoldrošību 
un saistītajiem riskiem, īpaši ņemot vērā 
tos iedzīvotājus, kuri dzīvo kodoliekārtu 
tuvumā.

Dalībvalstis nodrošina, lai darbiniekiem un 
sabiedrībai savlaicīgi tiktu sniegta jaunākā 
informācija par kodoliekārtu kodoldrošību 
un saistītajiem riskiem, īpaši ņemot vērā 
tos iedzīvotājus, kuri dzīvo kodoliekārtu 
tuvumā. Ir jāizveido visaptverošs un 
pārredzams saziņas process, regulāri 
informējot ES iedzīvotājus un ar viņiem 
apspriežoties.
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Or. de

Grozījums Nr. 127
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai darbiniekiem un 
sabiedrībai savlaicīgi tiktu sniegta jaunākā 
informācija par kodoliekārtu kodoldrošību 
un saistītajiem riskiem, īpaši ņemot vērā 
tos iedzīvotājus, kuri dzīvo kodoliekārtu 
tuvumā.

Dalībvalstis nodrošina, lai darbiniekiem, 
pilsoniskajai sabiedrībai un iedzīvotājiem 
reāllaikā tiktu sniegta jaunākā informācija 
par kodoliekārtu kodoldrošību un 
saistītajiem riskiem, īpaši ņemot vērā tos 
iedzīvotājus, kuri dzīvo kodoliekārtu 
tuvumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 128
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā rindkopā noteiktais pienākums 
ietver pienākumu nodrošināt, lai 
kompetentā regulatīvā iestāde un licenču 
turētāji savās attiecīgajās atbildības jomās 
izstrādātu, publicētu un īstenotu 
pārredzamības stratēģiju, kas cita starpā
ietver informēšanu par parastiem 
kodoliekārtu ekspluatācijas apstākļiem, 
neobligātas apspriedes ar darbiniekiem 
un sabiedrību un ziņošanu anomālu 

Pirmajā rindkopā noteiktais pienākums 
ietver pienākumu nodrošināt, lai 
kompetentā regulatīvā iestāde un licenču 
turētāji savās attiecīgajās atbildības jomās 
izstrādātu, publicētu un īstenotu 
pārredzamības stratēģiju, kas ietver
nozīmīgus aspektus, piemēram, vietas 
izraudzīšanos, būvniecību, paplašināšanu, 
nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju, 
ekspluatāciju pēc projektētā darbības 
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notikumu vai avāriju gadījumos. laika, galīgo slēgšanu un ekspluatācijas
izbeigšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā rindkopā noteiktais pienākums 
ietver pienākumu nodrošināt, lai 
kompetentā regulatīvā iestāde un licenču 
turētāji savās attiecīgajās atbildības jomās 
izstrādātu, publicētu un īstenotu 
pārredzamības stratēģiju, kas cita starpā 
ietver informēšanu par parastiem 
kodoliekārtu ekspluatācijas apstākļiem,
neobligātas apspriedes ar darbiniekiem un 
sabiedrību un ziņošanu anomālu notikumu 
vai avāriju gadījumos.

Pirmajā rindkopā noteiktais pienākums 
ietver pienākumu nodrošināt, lai 
kompetentā regulatīvā iestāde un licenču 
turētāji savās attiecīgajās atbildības jomās 
izstrādātu, publicētu un īstenotu 
pārredzamības stratēģiju, kas cita starpā 
ietver informēšanu par parastiem 
kodoliekārtu ekspluatācijas apstākļiem, 
apspriedes ar darbiniekiem un sabiedrību 
un ziņošanu anomālu notikumu vai avāriju 
gadījumos.

Or. de

Grozījums Nr. 130
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā rindkopā noteiktais pienākums 
ietver pienākumu nodrošināt, lai 
kompetentā regulatīvā iestāde un licenču 
turētāji savās attiecīgajās atbildības jomās 
izstrādātu, publicētu un īstenotu 

Pirmajā rindkopā noteiktais pienākums 
ietver pienākumu nodrošināt, lai 
kompetentā regulatīvā iestāde un licenču 
turētāji savās attiecīgajās atbildības jomās 
izstrādātu, publicētu un īstenotu 
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pārredzamības stratēģiju, kas cita starpā 
ietver informēšanu par parastiem 
kodoliekārtu ekspluatācijas apstākļiem, 
neobligātas apspriedes ar darbiniekiem un 
sabiedrību un ziņošanu anomālu notikumu 
vai avāriju gadījumos.

pārredzamības stratēģiju, kas cita starpā 
ietver informēšanu par parastiem 
kodoliekārtu ekspluatācijas apstākļiem, 
neobligātas apspriedes ar darbiniekiem un 
sabiedrību un ziņošanu avāriju gadījumos.

Or. en

Pamatojums

Termins „anomāli notikumi” šajā gadījumā nav lietots tāpat kā SAEA glosārijā. Rūpnīcām ir 
divi pamatstāvokļi: ekspluatācijas apstākļi un avārijas apstākļi. Uz pirmo minēto gadījumu 
ziņošana neattiecas.

Grozījums Nr. 131
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā rindkopā noteiktais pienākums 
ietver pienākumu nodrošināt, lai 
kompetentā regulatīvā iestāde un licenču 
turētāji savās attiecīgajās atbildības jomās 
izstrādātu, publicētu un īstenotu 
pārredzamības stratēģiju, kas cita starpā 
ietver informēšanu par parastiem 
kodoliekārtu ekspluatācijas apstākļiem, 
neobligātas apspriedes ar darbiniekiem un 
sabiedrību un ziņošanu anomālu notikumu 
vai avāriju gadījumos.

Pirmajā rindkopā noteiktais pienākums 
ietver pienākumu nodrošināt, lai 
kompetentā regulatīvā iestāde un licenču 
turētāji savās attiecīgajās atbildības jomās 
izstrādātu, publicētu un īstenotu 
pārredzamības stratēģiju, tostarp 
konsultāciju procesus, kas cita starpā 
ietver informēšanu par parastiem 
kodoliekārtu ekspluatācijas apstākļiem, 
neobligātas apspriedes ar darbiniekiem un 
sabiedrību un ziņošanu incidentu un
avāriju gadījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
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Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai sabiedrībai 
tiktu dotas agrīnas un reālas iespējas 
piedalīties kodoliekārtu licencēšanas
procesā saskaņā ar attiecīgiem Savienības 
un valstu tiesību aktiem un 
starptautiskām saistībām.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai sabiedrībai 
tiktu dotas agrīnas un reālas iespējas 
piedalīties kodoliekārtu licencēšanas un 
ekspluatācijas drošības uzlabošanas 
procesos saskaņā ar Orhūsas konvenciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 133
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai sabiedrībai 
tiktu dotas agrīnas un reālas iespējas 
piedalīties kodoliekārtu licencēšanas 
procesā saskaņā ar attiecīgiem Savienības 
un valstu tiesību aktiem un starptautiskām 
saistībām.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai sabiedrībai 
tiktu dotas agrīnas un reālas iespējas 
piedalīties kodoliekārtu ietekmes uz vidi
novērtēšanā saskaņā ar attiecīgiem 
Savienības un valstu tiesību aktiem un 
starptautiskām saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Edit Herczog, Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.a pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka kodoliekārtas projektē, 
izvieto, būvē, nodod ekspluatācijā, 
ekspluatē un izbeidz to ekspluatāciju ar 
mērķi nepieļaut iespējamas radioaktīvas 
noplūdes, šajā nolūkā:

1. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka kodoliekārtas jāprojektē, 
jābūvē, jāekspluatē un jāizbeidz to 
ekspluatācija ar mērķi novērst avārijas un, 
ja tādas notiek, mazināt to sekas un
nepieļaut plašu ilgtermiņa piesārņojumu 
ārpus kodoliekārtas, šajā nolūkā:

Or. en

Pamatojums

ENSREG, pamatojoties uz WENRA darbu, ierosināja drošības mērķus jaunām 
kodolspēkstacijām. Tomēr, ja tos ievieš juridiski saistošā dokumentā, ir nepieciešams papildu 
skaidrojums un norādījumi par interpretāciju.

Grozījums Nr. 135
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka kodoliekārtas projektē, 
izvieto, būvē, nodod ekspluatācijā,
ekspluatē un izbeidz to ekspluatāciju ar 
mērķi nepieļaut iespējamas radioaktīvas 
noplūdes, šajā nolūkā:

1. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka kodoliekārtas jāprojektē, 
jāizvieto, jābūvē, jānodod ekspluatācijā,
jāekspluatē un jāizbeidz to ekspluatācija ar 
mērķi novērst avārijas un, ja tādas notiek, 
mazināt to sekas un nepieļaut plašu 
ilgtermiņa piesārņojumu ārpus 
kodoliekārtas, šajā nolūkā:

Or. en

Grozījums Nr. 136
Pavel Poc
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka kodoliekārtas projektē, 
izvieto, būvē, nodod ekspluatācijā, 
ekspluatē un izbeidz to ekspluatāciju ar 
mērķi nepieļaut iespējamas radioaktīvas 
noplūdes, šajā nolūkā:

1. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka kodoliekārtas projektē, 
izvieto, būvē, nodod ekspluatācijā, 
ekspluatē un izbeidz to ekspluatāciju ar 
mērķi novērst iespējamas radioaktīvas 
noplūdes, šajā nolūkā:

Or. en

Pamatojums

„Novēršana” ir plaši izmantots termins. Turklāt novēršana pēc definīcijas paredz iepriekšēju 
rīcību vai turpmāka notikuma prognozēšanu. „Nepieļaut” ir sinonīms vārdam „novērst”, 
taču pēc definīcijas tas ne vienmēr paredz iepriekšēju rīcību. Tāpēc „novērst iespējamas 
radioaktīvas noplūdes” ir piemērotāks termins gan lingvistiskā, gan funkcionālā aspektā.

Grozījums Nr. 137
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka kodoliekārtas projektē, 
izvieto, būvē, nodod ekspluatācijā, 
ekspluatē un izbeidz to ekspluatāciju ar 
mērķi nepieļaut iespējamas radioaktīvas 
noplūdes, šajā nolūkā:

1. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka kodoliekārtas projektē, 
izvieto, būvē, nodod ekspluatācijā, 
ekspluatē un izbeidz to ekspluatāciju ar 
mērķi nepieļaut radioaktīvas noplūdes, šajā 
nolūkā:

Or. fr
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Grozījums Nr. 138
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) praktiski izslēdzot visas avārijas 
notikumu virknes, kas izraisītu agrīnas vai 
lielas noplūdes;

a) praktiski izslēdzot visas avārijas 
notikumu virknes, kas izraisītu noplūdes;

Or. fr

Grozījums Nr. 139
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz avārijām, kuras nav 
praktiski neiespējamas, īstenojot 
projektēšanas pasākumus tā, lai sabiedrības 
aizsargāšanai vietā un laikā ir nepieciešami 
tikai ierobežoti aizsargpasākumi, lai šo 
pasākumu īstenošanai būtu pieejams 
pietiekams laiks un lai šādu avāriju 
biežums tiktu pēc iespējas samazināts.

b) īstenojot projektēšanas pasākumus tā, lai 
sabiedrības aizsargāšanai vietā un laikā ir 
nepieciešami tikai ierobežoti 
aizsargpasākumi, lai šo pasākumu 
īstenošanai būtu pieejams pietiekams laiks.

Or. fr

Grozījums Nr. 140
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
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Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom 
8.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka 1. punktā noteikto mērķi
saprātīgi sasniedzamā apmērā piemēro
ekspluatācijā jau esošajām kodoliekārtām.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka 1. punktā noteikto mērķi 
piemēro kodoliekārtām.

Or. fr

Grozījums Nr. 141
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka 1. punktā noteikto mērķi 
saprātīgi sasniedzamā apmērā piemēro 
ekspluatācijā jau esošajām kodoliekārtām.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka 1. punktā noteikto mērķi 
saprātīgi sasniedzamā apmērā piemēro
jauniem reaktoriem un uzskata par mērķi
ekspluatācijā jau esošajām kodoliekārtām.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātajā tekstā nav nošķirtas jaunas un pašreizējās iekārtas, reaktori un citas 
struktūras. Lai arī Komisijas ierosinātajā 8.a panta 2. punktā ir manāma zināma virzība šajā 
aspektā, termina „saprātīgi sasniedzams” definīcija ir pārāk nenoteikta.

Grozījums Nr. 142
Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Gaston Franco
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka 1. punktā noteikto mērķi
saprātīgi sasniedzamā apmērā piemēro 
ekspluatācijā jau esošajām kodoliekārtām.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka 1. punktā noteiktos 
mērķus saprātīgi sasniedzamā apmērā 
piemēro jauniem reaktoriem un uzskata 
par mērķi ekspluatācijā jau esošajām 
kodoliekārtām.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka 1. punktā noteikto mērķi
saprātīgi sasniedzamā apmērā piemēro
ekspluatācijā jau esošajām kodoliekārtām.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka 1. punktā noteikto mērķi:

a) piemēro kodoliekārtām, kurām 
būvniecības licence pirmo reizi ir piešķirta 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā;

b) izmanto kā atsauci jaunāko drošības 
uzlabošanu īstenošanai ekspluatācijā jau 
esošajām kodoliekārtām, tostarp 
periodisko drošības pārbaužu ietvaros, kā 
noteikts 8.c panta 1. punkta 
b) apakšpunktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 144
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.b pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kodoliekārtu atrašanās vietu izraugās tā, 
lai, ja iespējams, izvairītos no ārējiem 
dabas vai cilvēka izraisītiem 
apdraudējumiem un mazinātu to ietekmi;

a) kodoliekārtu atrašanās vietu izraugās tā, 
lai izvairītos no ārējiem dabas vai cilvēka 
izraisītiem apdraudējumiem un mazinātu to 
ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.b pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kodoliekārtu atrašanās vietu izraugās tā, 
lai, ja iespējams, izvairītos no ārējiem 
dabas vai cilvēka izraisītiem 
apdraudējumiem un mazinātu to ietekmi;

a) kodoliekārtu atrašanās vietu izraugās tā, 
lai izvairītos no ārējiem dabas vai cilvēka 
izraisītiem apdraudējumiem un novērstu to 
ietekmi;

Or. fr

Grozījums Nr. 146
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
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Direktīva 2009/71/Euratom
8.b pants – 1. daļa – b punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) starojuma dozas, ko saņem darbinieki un 
sabiedrība, nepārsniegtu noteiktās 
robežvērtības un lai tās būtu tik zemas, cik 
to saprātīgā veidā iespējams nodrošināt;

i) starojuma dozas, ko saņem darbinieki un 
sabiedrība, nepārsniegtu noteiktās 
robežvērtības;

Or. fr

Grozījums Nr. 147
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.b pants – b punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tiktu pēc iespējas samazināts anomālu 
notikumu skaits;

ii) tiktu novērsti anomāli notikumi;

Or. fr

Grozījums Nr. 148
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.b pants – b punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) iespējama eskalācija, kas noved līdz 
avārijas situācijām, tiktu samazināta, 
uzlabojot kodoliekārtu spējas efektīvi 

iii) iespējama eskalācija, kas noved līdz 
avārijas situācijām, tiktu novērsta, 
uzlabojot kodoliekārtu spējas efektīvi 
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pārvaldīt un kontrolēt anomālus
notikumus;

pārvaldīt un kontrolēt notikumus, kas 
tomēr notiek;

Or. fr

Grozījums Nr. 149
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.b pants – b punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) anomālu notikumu un projektētu 
avāriju, ja tādas atgadītos, kaitīgās sekas 
tiktu mazinātas, lai nodrošinātu, ka tās 
nerada radioloģiskas sekas ārpus 
kodoliekārtas vai arī ka šādas 
radioloģiskās sekas ir maznozīmīgas;

iv) anomālu notikumu un projektētu 
avāriju, ja tādas tomēr atgadītos, kaitīgās 
sekas tiktu mazinātas, lai nodrošinātu, ka 
tās nerada radioloģiskas sekas ārpus 
kodoliekārtas;

Or. fr

Grozījums Nr. 150
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.b pants – b punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) ja iespējams, notiktu izvairīšanās no 
ārējiem dabas vai cilvēka izraisītiem 
apdraudējumiem un lai tiktu mazināta to 
ietekme.

v) notiktu izvairīšanās no ārējiem dabas vai 
cilvēka izraisītiem apdraudējumiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 151
António Fernando Correia de Campos

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.b pants – b punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) ja iespējams, notiktu izvairīšanās no 
ārējiem dabas vai cilvēka izraisītiem 
apdraudējumiem un lai tiktu mazināta to 
ietekme.

v) ja iespējams, notiktu izvairīšanās no 
ārējiem dabas vai cilvēka izraisītiem 
apdraudējumiem un lai to ietekme būtu tik 
vāja, cik tas ir saprātīgi sasniedzams.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71 Euratom
8.c pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

regulāri izvērtē kodoliekārtas radioloģisko 
ietekmi uz darbiniekiem, sabiedrību un
gaisu, ūdeni un augsni gan normālos 
ekspluatācijas apstākļos, gan avārijas 
apstākļos;

a) regulāri izvērtē kodoliekārtas 
radioloģisko ietekmi uz darbiniekiem, 
sabiedrību un vidi gan parastos
ekspluatācijas apstākļos, gan avārijas 
apstākļos;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
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Direktīva 2009/71/Euratom
8.c pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

regulāri izvērtē kodoliekārtas radioloģisko 
ietekmi uz darbiniekiem, sabiedrību un 
gaisu, ūdeni un augsni gan normālos
ekspluatācijas apstākļos, gan avārijas 
apstākļos;

a) regulāri un ne retāk kā reizi piecos 
gados izvērtē kodoliekārtas radioloģisko 
ietekmi uz darbiniekiem, sabiedrību un 
gaisu, ūdeni un augsni gan parastos
ekspluatācijas apstākļos, gan avārijas 
apstākļos;

Or. fr

Grozījums Nr. 154
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.c pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosaka, dokumentē un regulāri, proti, 
vismaz reizi desmit gados, novērtē 
kodoliekārtu projektā paredzēto, šajā 
nolūkā izmantojot periodiskas drošības 
pārbaudes, un papildina to ar ārpusprojekta 
analīzi, lai nodrošinātu, ka ir īstenoti visi 
praktiski īstenojami uzlabošanas pasākumi;

b) nosaka, dokumentē un regulāri, proti, 
vismaz reizi piecos gados ar iespēju 
apturēt attiecīgās kodoliekārtas darbību, 
novērtē kodoliekārtu projektā paredzēto 
projekta bāzi, šajā nolūkā izmantojot 
periodiskas drošības pārbaudes, un 
papildina to ar ārpusprojekta analīzi, lai 
nodrošinātu, ka ir īstenoti visi praktiski 
īstenojami uzlabošanas pasākumi;

Or. fr

Grozījums Nr. 155
António Fernando Correia de Campos

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
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Direktīva 2009/71/Euratom
8.c pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosaka, dokumentē un regulāri, proti, 
vismaz reizi desmit gados, novērtē 
kodoliekārtu projektā paredzēto, šajā 
nolūkā izmantojot periodiskas drošības 
pārbaudes, un papildina to ar ārpusprojekta 
analīzi, lai nodrošinātu, ka ir īstenoti visi 
praktiski īstenojami uzlabošanas pasākumi;

b) nosaka, dokumentē un regulāri, proti, 
vismaz reizi astoņos gados, novērtē 
kodoliekārtu projektā paredzēto projekta 
bāzi, šajā nolūkā izmantojot periodiskas 
drošības pārbaudes, un papildina to ar 
ārpusprojekta analīzi, lai nodrošinātu, ka ir 
īstenoti visi praktiski īstenojami 
uzlabošanas pasākumi;

Or. en

Pamatojums

Lai ņemtu vērā pietiekami aktuālus tehnoloģiskā un sabiedrības progresa apsvērumus.

Grozījums Nr. 156
Béla Kovács

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.c pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošina, ka ārpusprojekta analīze 
aptver visas avārijas, notikumus un 
notikumu kombinācijas, tostarp ārējus 
dabas vai cilvēka izraisītus apdraudējumus 
un smagas avārijas, kas izraisa apstākļus, 
kuri nav ietverti projektētajās avārijās;

c) tiecas nodrošināt, ka ārpusprojekta 
analīze aptver visas avārijas, notikumus un 
notikumu kombinācijas, tostarp ārējus 
dabas vai cilvēka izraisītus apdraudējumus 
un smagas avārijas, kas izraisa apstākļus, 
kuri nav ietverti projektētajās avārijās;

Or. hu

Grozījums Nr. 157
António Fernando Correia de Campos
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.c pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) veic īpašu drošības pārbaudi 
kodoliekārtām, kuras kompetentā 
regulatīvā iestāde uzskata par tādām, kam 
saskaņā ar sākotnējām aplēsēm tuvojas 
ekspluatācijas laika beigas un kurām ir 
pieprasīts ekspluatācijas termiņa
pagarinājums.

f) veic īpašu drošības pārbaudi 
kodoliekārtām, kuras kompetentā 
regulatīvā iestāde uzskata par tādām, kam 
saskaņā ar sākotnējām aplēsēm tuvojas 
ekspluatācijas laika beigas, un īsteno 
jebkādus regulatīvās iestādes noteiktos 
pasākumus, lai novērstu neprojektētas 
avārijas, pirms var piešķirt pieprasīto
ekspluatācijas termiņa pagarinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.c pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) veic īpašu drošības pārbaudi 
kodoliekārtām, kuras kompetentā 
regulatīvā iestāde uzskata par tādām, kam 
saskaņā ar sākotnējām aplēsēm tuvojas 
ekspluatācijas laika beigas un kurām ir 
pieprasīts ekspluatācijas termiņa 
pagarinājums.

f) veic īpašu drošības pārbaudi 
kodoliekārtām, kuras kompetentā 
regulatīvā iestāde uzskata par tādām, kam 
saskaņā ar sākotnējām aplēsēm tuvojas 
ekspluatācijas laika beigas un kurām ir 
pieprasīts ekspluatācijas termiņa 
pagarinājums; ekspluatācijas termiņa 
pagarinājuma piešķiršanas gadījumā 
1. punkta a) un b) apakšpunktos minēto 
periodu samazina par diviem gadiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 159
António Fernando Correia de Campos

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka licences piešķiršanai 
kodoliekārtas būvēšanai un/vai 
ekspluatācijai vai šādas licences 
pārskatīšanai jāpamatojas uz atbilstošu 
konkrētās vietas un iekārtas drošības 
novērtējumu.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka licences piešķiršanai 
kodoliekārtas būvēšanai un/vai 
ekspluatācijai vai šādas licences 
pārskatīšanai jāpamatojas uz atbilstošu 
konkrētās vietas un iekārtas drošības 
novērtējumu pēc valsts iestādes veiktas 
pārbaudes.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.d pants – a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sagatavo un regulāri atjaunina 
kodoliekārtas ārkārtas situāciju plānu:

a) sagatavo un regulāri — ne retāk kā reizi 
piecos gados — atjaunina kodoliekārtas 
ārkārtas situāciju plānu:

Or. fr

Grozījums Nr. 161
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.d pants – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kas tiek koordinēts ar visām citām 
iesaistītajām struktūrām un kurā ņemtas 
vērā atziņas, kas gūtas no pieredzes saistībā 
ar notikumiem ar smagām sekām, ja tādi ir 
notikuši;

ii) kas tiek koordinēts ar visām citām 
iesaistītajām struktūrām un kurā ņemtas 
vērā atziņas, kas gūtas no pieredzes saistībā 
ar notikumiem ar smagām sekām, ja tādi ir 
notikuši, tostarp attiecībā uz iedzīvotāju 
evakuāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 162
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.d pants – a punkts – iiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) kurā ņemti vērā kopējie riski, kas 
saistīti ar citām tuvumā esošām bīstamām 
rūpnieciskām iekārtām (Seveso III veids);

Or. fr

Grozījums Nr. 163
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.d pants – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) organizē ārkārtas reaģēšanas centru 
kodoliekārtā, kas ir pietiekami aizsargāts 
pret dabiskiem apdraudējumiem un 
radioaktivitāti, lai būtu nodrošināta tā 
apdzīvojamība;

f) organizē ārkārtas reaģēšanas centru 
kodoliekārtā, kas ir pietiekami aizsargāts 
pret dabiskiem apdraudējumiem un 
radioaktivitāti, lai būtu nodrošināta tā 
apdzīvojamība visā krīzes pārvaldības 
laikā;

Or. fr

Grozījums Nr. 164
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.d pants – fa apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) atļauj, nodrošina un veicina 
sabiedrības un ar kodoldrošību saistīto 
nevalstisko organizāciju līdzdalību;

Or. fr

Grozījums Nr. 165
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.d pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) veic aizsargpasākumus ārkārtas 
gadījumā, lai mazinātu jebkādu ietekmi uz 
cilvēku veselību, gaisu, ūdeni un augsni.

g) veic drošus un drošības pasākumus
ārkārtas gadījumā, lai mazinātu jebkādu 
ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.
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Or. en

Grozījums Nr. 166
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.d pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) veic aizsargpasākumus ārkārtas 
gadījumā, lai mazinātu jebkādu ietekmi uz 
cilvēku veselību, gaisu, ūdeni un augsni.

g) veic aizsargpasākumus ārkārtas 
gadījumā, lai novērstu jebkādu ietekmi uz 
cilvēku veselību, gaisu, ūdeni un augsni.

Or. fr

Grozījums Nr. 167
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vismaz reizi desmit gados 
sagatavo periodiskus pašnovērtējumus par 
valsts sistēmu un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm un aicina veikt 
starptautisku profesionālizvērtēšanu par 
attiecīgiem savas valsts sistēmas 
segmentiem un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm ar mērķi pastāvīgi 
uzlabot kodoldrošību. Visu 
profesionālizvērtēšanu rezultātus paziņo 
dalībvalstīm un nosūta Komisijai, kad tie 
kļūst pieejami.

1. Dalībvalstis vismaz reizi desmit gados 
sagatavo periodiskus pašnovērtējumus par 
valsts sistēmu un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm un aicina veikt 
starptautisku profesionālizvērtēšanu par 
attiecīgiem savas valsts sistēmas 
segmentiem un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm ar mērķi pastāvīgi 
uzlabot kodoldrošību. Visu 
profesionālizvērtēšanu rezultātus paziņo 
dalībvalstīm, Parlamentam un nosūta 
Komisijai, kad tie kļūst pieejami.
Parlaments ik gadu ir jāinformē un ar to 
jāapspriežas par rezultātiem, pasākumiem 
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un plāniem kodoldrošības jomā.

Or. de

Grozījums Nr. 168
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vismaz reizi desmit gados 
sagatavo periodiskus pašnovērtējumus par 
valsts sistēmu un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm un aicina veikt 
starptautisku profesionālizvērtēšanu par 
attiecīgiem savas valsts sistēmas 
segmentiem un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm ar mērķi pastāvīgi 
uzlabot kodoldrošību. Visu 
profesionālizvērtēšanu rezultātus paziņo 
dalībvalstīm un nosūta Komisijai, kad tie 
kļūst pieejami.

1. Dalībvalstis vismaz reizi desmit gados 
sagatavo periodiskus pašnovērtējumus par 
valsts sistēmu un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm un aicina veikt 
starptautisku profesionālizvērtēšanu par 
attiecīgiem savas valsts sistēmas 
segmentiem un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm ar mērķi pastāvīgi 
uzlabot kodoldrošību.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vismaz reizi desmit gados 
sagatavo periodiskus pašnovērtējumus par 
valsts sistēmu un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm un aicina veikt 
starptautisku profesionālizvērtēšanu par 

1. Dalībvalstis vismaz reizi desmit gados 
sagatavo periodiskus pašnovērtējumus par 
valsts sistēmu un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm un aicina veikt 
starptautisku profesionālizvērtēšanu par 
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attiecīgiem savas valsts sistēmas 
segmentiem un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm ar mērķi pastāvīgi 
uzlabot kodoldrošību. Visu 
profesionālizvērtēšanu rezultātus paziņo 
dalībvalstīm un nosūta Komisijai, kad tie 
kļūst pieejami.

attiecīgiem savas valsts sistēmas 
segmentiem un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm ar mērķi pastāvīgi 
uzlabot kodoldrošību. Visu 
profesionālizvērtēšanu rezultātus dara 
zināmus atklātībai.

Or. en

Grozījums Nr. 170
António Fernando Correia de Campos

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vismaz reizi desmit gados 
sagatavo periodiskus pašnovērtējumus par 
valsts sistēmu un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm un aicina veikt 
starptautisku profesionālizvērtēšanu par
attiecīgiem savas valsts sistēmas 
segmentiem un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm ar mērķi pastāvīgi 
uzlabot kodoldrošību. Visu 
profesionālizvērtēšanu rezultātus paziņo 
dalībvalstīm un nosūta Komisijai, kad tie 
kļūst pieejami.

1. Dalībvalstis vismaz reizi astoņos gados 
sagatavo periodiskus pašnovērtējumus par 
valsts sistēmu un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm un aicina veikt 
starptautisku profesionālizvērtēšanu par
savām valsts sistēmām un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm ar mērķi pastāvīgi 
uzlabot kodoldrošību. Visu 
profesionālizvērtēšanu rezultātus paziņo 
dalībvalstīm un nosūta Komisijai, kad tie 
kļūst pieejami.

Or. en

Pamatojums

Lai ņemtu vērā pietiekami aktuālus tehnoloģiskā un sabiedrības progresa apsvērumus.

Grozījums Nr. 171
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vismaz reizi desmit gados 
sagatavo periodiskus pašnovērtējumus par 
valsts sistēmu un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm un aicina veikt 
starptautisku profesionālizvērtēšanu par 
attiecīgiem savas valsts sistēmas 
segmentiem un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm ar mērķi pastāvīgi 
uzlabot kodoldrošību. Visu 
profesionālizvērtēšanu rezultātus paziņo 
dalībvalstīm un nosūta Komisijai, kad tie 
kļūst pieejami.

1. Dalībvalstis vismaz reizi piecos gados 
sagatavo periodiskus pašnovērtējumus par 
valsts sistēmu un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm un aicina veikt 
starptautisku profesionālizvērtēšanu par 
attiecīgiem savas valsts sistēmas 
segmentiem un kompetentajām 
regulatīvajām iestādēm ar mērķi pastāvīgi 
uzlabot kodoldrošību. Visu 
profesionālizvērtēšanu rezultātus paziņo 
dalībvalstīm un nosūta Komisijai, kad tie 
kļūst pieejami.

Or. fr

Grozījums Nr. 172
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis ar kompetento regulatīvo 
iestāžu atbalstu periodiski un vismaz reizi
sešos gados organizē tematisku
profesionālizvērtēšanu sistēmu un 
vienojas par īstenošanas termiņiem un 
kārtību. Šajā nolūkā dalībvalstis:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ir ieviesti 
mehānismi regulāriem to jurisdikcijā 
esošu kodoliekārtu drošības rezultātu 
pašnovērtējumiem, un aicina veikt 
starptautisku profesionālizvērtēšanu 
attiecīgajām iekārtām ar mērķi pastāvīgi 
uzlabot kodoldrošību. Katra iekārta ir 
jāpārbauda vismaz reizi desmit gados.

Or. en
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Grozījums Nr. 173
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis ar kompetento regulatīvo 
iestāžu atbalstu periodiski un vismaz reizi 
sešos gados organizē tematisku 
profesionālizvērtēšanu sistēmu un 
vienojas par īstenošanas termiņiem un 
kārtību. Šajā nolūkā dalībvalstis:

2. Dalībvalstis ar kompetento regulatīvo 
iestāžu atbalstu var kopīgi noteikt vienu 
vai vairākas konkrētas tēmas, kas saistītas 
ar kodoliekārtu kodoldrošību. Minētās 
tēmas ierosina, lai tās pārbaudītu esošās 
starptautiskās misiju sistēmas ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis ar kompetento regulatīvo 
iestāžu atbalstu periodiski un vismaz reizi
sešos gados organizē tematisku 
profesionālizvērtēšanu sistēmu un vienojas 
par īstenošanas termiņiem un kārtību. Šajā 
nolūkā dalībvalstis:

2. Dalībvalstis ar kompetento regulatīvo 
iestāžu atbalstu periodiski un vismaz reizi
trijos gados organizē tematisku 
profesionālizvērtēšanu sistēmu un vienojas 
par īstenošanas termiņiem un kārtību. Šajā 
nolūkā dalībvalstis:

Or. en

Grozījums Nr. 175
António Fernando Correia de Campos

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
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Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis ar kompetento regulatīvo 
iestāžu atbalstu periodiski un vismaz reizi 
sešos gados organizē tematisku 
profesionālizvērtēšanu sistēmu un vienojas 
par īstenošanas termiņiem un kārtību. Šajā 
nolūkā dalībvalstis:

2. Dalībvalstis ar kompetento regulatīvo 
iestāžu atbalstu periodiski un vismaz reizi 
sešos gados organizē tematisku 
profesionālizvērtēšanu sistēmu un vienojas 
par īstenošanas kārtību tajā pašā termiņā. 
Šajā nolūkā dalībvalstis:

Or. en

Grozījums Nr. 176
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kopīgi un ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izraugās vienu vai vairākas konkrētas 
tēmas, kas saistītas ar kodoliekārtu 
kodoldrošību. Ja dalībvalstīm šajā punktā 
noteiktajā laikā neizdodas kopīgi 
izraudzīties vismaz vienu tēmu, 
profesionālizvērtējamās izraugās 
Komisija;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 177
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kopīgi un ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izraugās vienu vai vairākas konkrētas 
tēmas, kas saistītas ar kodoliekārtu 
kodoldrošību. Ja dalībvalstīm šajā punktā 
noteiktajā laikā neizdodas kopīgi 
izraudzīties vismaz vienu tēmu, 
profesionālizvērtējamās izraugās 
Komisija;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 178
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kopīgi un ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izraugās vienu vai vairākas konkrētas 
tēmas, kas saistītas ar kodoliekārtu 
kodoldrošību. Ja dalībvalstīm šajā punktā 
noteiktajā laikā neizdodas kopīgi 
izraudzīties vismaz vienu tēmu, 
profesionālizvērtējamās izraugās 
Komisija;

a) kopīgi un ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izraugās vienu vai vairākas konkrētas 
tēmas, kas saistītas ar kodoliekārtu 
kodoldrošību;

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums pastiprina Eiropas Komisijas pilnvaras pretrunā 5. pantam. Par 
kodoldrošības jomu atbildīgi ir valstu regulatori. Sk. SAEA Drošības standartu sērijas 
Nr. GSR 1. daļas 2.8. punktu („Lai regulatīvā iestāde būtu patiesi neatkarīga, tai jābūt 
pietiekamām pilnvarām un pietiekamam darbinieku skaitam, kā arī pieejamiem pietiekamiem 
finanšu resursiem, lai pienācīgi izpildītu tai noteiktos pienākumus.”).
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Grozījums Nr. 179
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kopīgi un ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izraugās vienu vai vairākas konkrētas 
tēmas, kas saistītas ar kodoliekārtu 
kodoldrošību. Ja dalībvalstīm šajā punktā 
noteiktajā laikā neizdodas kopīgi 
izraudzīties vismaz vienu tēmu, 
profesionālizvērtējamās izraugās 
Komisija;

a) kopīgi un ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izraugās vienu vai vairākas konkrētas 
tēmas, kas saistītas ar kodoliekārtu 
kodoldrošību;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kopīgi un ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izraugās vienu vai vairākas konkrētas 
tēmas, kas saistītas ar kodoliekārtu 
kodoldrošību. Ja dalībvalstīm šajā punktā 
noteiktajā laikā neizdodas kopīgi 
izraudzīties vismaz vienu tēmu, 
profesionālizvērtējamās izraugās Komisija;

a) kopīgi un ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izraugās vienu vai vairākas konkrētas 
tēmas, kas saistītas ar kodoliekārtu 
kodoldrošību. Ja dalībvalstīm šajā punktā 
noteiktajā laikā neizdodas kopīgi 
izraudzīties vismaz vienu tēmu, vienu vai 
vairākas profesionālizvērtējamās tēmas
izraugās Padome sadarbībā ar ENSREG;

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums mainītu Komisijas uzdevumu no pārraudzīšanas uz līdzdalību ar pilnvarām 
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valstu regulatoru kompetences jomā. Spēcīgu valstu regulējumu un valstu regulatoru princips 
ir viens no pamatelementiem Starptautiskajā Konvencijā par kodoldrošību. Komisijas nolūks 
paplašināt savas kompetences radīs interešu konfliktu ar valstu regulatoriem. Šāda dubulta 
kārtība radītu neskaidrības attiecībā uz atbildības sadalījumu.

Grozījums Nr. 181
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kopīgi un ciešā sadarbībā ar Komisiju
izraugās vienu vai vairākas konkrētas 
tēmas, kas saistītas ar kodoliekārtu 
kodoldrošību. Ja dalībvalstīm šajā punktā 
noteiktajā laikā neizdodas kopīgi
izraudzīties vismaz vienu tēmu, 
profesionālizvērtējamās izraugās
Komisija;

a) kopīgi un ciešā sadarbībā ar
attiecīgajām nevalstiskajām 
organizācijām un ar Komisijas piekrišanu
izraugās vienu vai vairākas konkrētas 
tēmas, kas saistītas ar kodoliekārtu 
kodoldrošību. Ja dalībvalstīm šajā punktā 
noteiktajā laikā neizdodas kopīgi ierosināt
vismaz vienu Komisijas apstiprinātu tēmu, 
profesionālizvērtējamās tēmas nosaka
Komisija;

Or. fr

Grozījums Nr. 182
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pamatojoties uz šīm tēmām, ciešā 
sadarbībā ar licenču turētājiem sagatavo 
valstu novērtējumus un publisko 
rezultātus;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 183
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pamatojoties uz šīm tēmām, ciešā 
sadarbībā ar licenču turētājiem sagatavo 
valstu novērtējumus un publisko 
rezultātus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 184
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pamatojoties uz šīm tēmām, ciešā 
sadarbībā ar licenču turētājiem sagatavo 
valstu novērtējumus un publisko rezultātus;

b) novērtē, kādā ziņā minētās tēmas ir 
risinātas un, ja nepieciešams, ciešā 
sadarbībā ar licenču turētājiem sagatavo 
valstu novērtējumus par to iekārtām, 
kurus novērtē kompetentā regulatīvā 
iestāde, un publisko rezultātus;

Or. en

Grozījums Nr. 185
Marian-Jean Marinescu
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pamatojoties uz šīm tēmām, ciešā 
sadarbībā ar licenču turētājiem sagatavo 
valstu novērtējumus un publisko rezultātus;

b) pamatojoties uz šīm tēmām, ciešā 
sadarbībā ar licenču turētājiem un 
ENSREG sagatavo valstu novērtējumus un 
publisko rezultātus;

Or. en

Grozījums Nr. 186
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kopīgi nosaka metodoloģiju, organizē 
un veic b) apakšpunktā minēto valstu 
novērtējumu rezultātu 
profesionālizvērtēšanu, kurā uzaicina 
piedalīties Komisiju;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 187
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kopīgi nosaka metodoloģiju, organizē 
un veic b) apakšpunktā minēto valstu 

svītrots
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novērtējumu rezultātu 
profesionālizvērtēšanu, kurā uzaicina 
piedalīties Komisiju;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kopīgi nosaka metodoloģiju, organizē un 
veic b) apakšpunktā minēto valstu 
novērtējumu rezultātu 
profesionālizvērtēšanu, kurā uzaicina 
piedalīties Komisiju;

c) kopīgi nosaka metodiku, organizē un 
veic b) apakšpunktā minēto valstu 
novērtējumu rezultātu 
profesionālizvērtēšanu (iekļaujot 
pilsoniskās sabiedrības neatkarīgos 
ekspertus), kurā piedalās Komisija;

Or. fr

Grozījums Nr. 189
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kopīgi nosaka metodoloģiju, organizē un 
veic b) apakšpunktā minēto valstu 
novērtējumu rezultātu 
profesionālizvērtēšanu, kurā uzaicina 
piedalīties Komisiju;

c) kopīgi nosaka metodiku, organizē un 
veic b) apakšpunktā minēto valstu 
novērtējumu rezultātu 
profesionālizvērtēšanu, kurā kā novērotāju
uzaicina piedalīties Komisiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 190
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kopīgi nosaka metodoloģiju, organizē un 
veic b) apakšpunktā minēto valstu 
novērtējumu rezultātu 
profesionālizvērtēšanu, kurā uzaicina 
piedalīties Komisiju;

c) nosaka metodiku, organizē un veic 
b) apakšpunktā minēto valstu novērtējumu 
rezultātu profesionālizvērtēšanu, kurā kā 
novērotāju uzaicina piedalīties Komisiju;

Or. en

Grozījums Nr. 191
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) publisko c) apakšpunktā minēto 
profesionālizvērtēšanu rezultātus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 192
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) publisko c) apakšpunktā minēto 
profesionālizvērtēšanu rezultātus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 193
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) publisko c) apakšpunktā minēto 
profesionālizvērtēšanu rezultātus.

d) nekavējoties publisko c) apakšpunktā 
minēto profesionālizvērtēšanu rezultātus.

Or. fr

Grozījums Nr. 194
António Fernando Correia de Campos

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pirmās tematiskās 
profesionālizvērtēšanas tēmu nosaka ne 
vēlāk kā trīs gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā;

Or. en
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Grozījums Nr. 195
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts, uz kuru attiecas 
2. punktā minētā profesionālizvērtēšana, 
savā teritorijā gādā par tādu attiecīgu 
tehnisko ieteikumu plānošanu un 
īstenošanas veidu, kuri izriet no 
profesionālizvērtēšanas procesa, un par to 
informē Komisiju.

3. Katra dalībvalsts, uz kuru attiecas 
2. punktā minētā profesionālizvērtēšana, 
savā teritorijā gādā par tādu attiecīgu 
tehnisko ieteikumu plānošanu un 
īstenošanas veidu, kuri izriet no 
profesionālizvērtēšanas procesa.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts, uz kuru attiecas 
2. punktā minētā profesionālizvērtēšana, 
savā teritorijā gādā par tādu attiecīgu 
tehnisko ieteikumu plānošanu un 
īstenošanas veidu, kuri izriet no 
profesionālizvērtēšanas procesa, un par to 
informē Komisiju.

3. Katra dalībvalsts, uz kuru attiecas 
2. punktā minētā profesionālizvērtēšana, 
savā teritorijā gādā par tādu attiecīgu 
tehnisko ieteikumu plānošanu un 
īstenošanas veidu, kuri izriet no 
profesionālizvērtēšanas procesa.

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums pastiprina Eiropas Komisijas pilnvaras pretrunā 5. pantam. Par 
kodoldrošības jomu atbildīgi ir valstu regulatori. Sk. SAEA Drošības standartu sērijas Nr. 
GSR 1. daļas 2.8. punktu („Lai regulatīvā iestāde būtu patiesi neatkarīga, tai jābūt 
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pietiekamām pilnvarām un pietiekamam darbinieku skaitam, kā arī pieejamiem pietiekamiem 
finanšu resursiem, lai pienācīgi izpildītu tai noteiktos pienākumus.”).

Grozījums Nr. 197
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts, uz kuru attiecas 
2. punktā minētā profesionālizvērtēšana, 
savā teritorijā gādā par tādu attiecīgu 
tehnisko ieteikumu plānošanu un 
īstenošanas veidu, kuri izriet no 
profesionālizvērtēšanas procesa, un par to 
informē Komisiju.

3. Katra dalībvalsts, uz kuru attiecas 
2. punktā minētās profesionālizvērtēšanas,
ziņo dalībvalstīm un Komisijai par 
rezultātiem, kad tie ir pieejami, un savā 
teritorijā gādā par tādu attiecīgu tehnisko 
ieteikumu plānošanu un īstenošanas veidu, 
kuri izriet no profesionālizvērtēšanas 
procesa, un par to informē Komisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts, uz kuru attiecas 
2. punktā minētā profesionālizvērtēšana, 
savā teritorijā gādā par tādu attiecīgu 
tehnisko ieteikumu plānošanu un 
īstenošanas veidu, kuri izriet no 
profesionālizvērtēšanas procesa, un par to 
informē Komisiju.

3. Katra dalībvalsts, uz kuru attiecas 
2. punktā minētā profesionālizvērtēšana, 
savā teritorijā gādā par tādu attiecīgu 
tehnisko ieteikumu plānošanu un 
īstenošanas veidu, kuri izriet no 
profesionālizvērtēšanas procesa, un
publisko rīcības plānu, kurā norādīti 
veiktie pasākumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 199
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts, uz kuru attiecas 
2. punktā minētā profesionālizvērtēšana, 
savā teritorijā gādā par tādu attiecīgu 
tehnisko ieteikumu plānošanu un 
īstenošanas veidu, kuri izriet no 
profesionālizvērtēšanas procesa, un par to 
informē Komisiju.

3. Katra dalībvalsts, uz kuru attiecas 
2. punktā minētā profesionālizvērtēšana, 
savā teritorijā gādā par tādu attiecīgu 
tehnisko ieteikumu plānošanu un obligātas
īstenošanas veidu, kuri izriet no 
profesionālizvērtēšanas procesa, un par to 
informē Komisiju.

Or. de

Grozījums Nr. 200
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, izmantojot visus tai pieejamos 
attiecīgos instrumentus, pastāvīgi 
nodrošina, ka no noturības testiem un 
profesionālizvērtēšanām izrietošie 
ieteikumi par kodoldrošības uzlabošanu 
tiek īstenoti nekavējoties, un ļoti rūpīgi 
pārbauda atjaunināšanas pasākumu 
ekonomisko pamatojumu, ņemot vērā 
iespējamo apdraudējumu. Komisija 
nodrošina, ka uzlabošanas pasākumu 
izmaksas pilnībā sedz kodoliekārtu 
operatori, nevis nodokļu maksātāji.

Or. de
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Grozījums Nr. 201
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija konstatē ievērojamas 
novirzes no to tehnisko ieteikumu 
īstenošanas, kas izriet no 
profesionālizvērtēšanas, vai to īstenošanas 
aizkavējumus, Komisija uzaicina 
neiesaistīto dalībvalstu kompetentās 
iestādes organizēt un īstenot verifikācijas 
misiju, lai gūtu pilnīgu pārskatu par 
situāciju un informētu iesaistītās 
dalībvalstis par iespējamiem pasākumiem 
konstatēto trūkumu novēršanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 202
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija konstatē ievērojamas 
novirzes no to tehnisko ieteikumu 
īstenošanas, kas izriet no 
profesionālizvērtēšanas, vai to īstenošanas 
aizkavējumus, Komisija uzaicina 
neiesaistīto dalībvalstu kompetentās 
iestādes organizēt un īstenot verifikācijas 
misiju, lai gūtu pilnīgu pārskatu par 
situāciju un informētu iesaistītās 
dalībvalstis par iespējamiem pasākumiem 

svītrots
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konstatēto trūkumu novēršanai.

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums pastiprina Eiropas Komisijas pilnvaras pretrunā 5. pantam. Par 
kodoldrošības jomu atbildīgi ir valstu regulatori. Sk. SAEA Drošības standartu sērijas 
Nr. GSR 1. daļas 2.8. punktu („Lai regulatīvā iestāde būtu patiesi neatkarīga, tai jābūt 
pietiekamām pilnvarām un pietiekamam darbinieku skaitam, kā arī pieejamiem pietiekamiem 
finanšu resursiem, lai pienācīgi izpildītu tai noteiktos pienākumus.”).

Grozījums Nr. 203
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija konstatē ievērojamas 
novirzes no to tehnisko ieteikumu 
īstenošanas, kas izriet no 
profesionālizvērtēšanas, vai to īstenošanas 
aizkavējumus, Komisija uzaicina 
neiesaistīto dalībvalstu kompetentās 
iestādes organizēt un īstenot verifikācijas 
misiju, lai gūtu pilnīgu pārskatu par 
situāciju un informētu iesaistītās 
dalībvalstis par iespējamiem pasākumiem 
konstatēto trūkumu novēršanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 204
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Komisija konstatē ievērojamas 
novirzes no to tehnisko ieteikumu
īstenošanas, kas izriet no 
profesionālizvērtēšanas, vai to īstenošanas 
aizkavējumus, Komisija uzaicina 
neiesaistīto dalībvalstu kompetentās 
iestādes organizēt un īstenot verifikācijas 
misiju, lai gūtu pilnīgu pārskatu par 
situāciju un informētu iesaistītās 
dalībvalstis par iespējamiem pasākumiem 
konstatēto trūkumu novēršanai.

4. Katra dalībvalsts, uz kuru attiecas 
profesionālizvērtēšana, citām 
dalībvalstīm, Komisijai un sabiedrībai 
dara pieejamu pārraudzības ziņojumu par
ieteikumu īstenošanu pēc 
profesionālizvērtēšanas. Vajadzības 
gadījumā pārraudzības 
profesionālizvērtēšanu rīko saskaņā ar 
tām pašām procedūrām, kas minētas 
2. punktā, un tās secinājumus dara 
zināmus atklātībai.

Or. en

Grozījums Nr. 205
António Fernando Correia de Campos

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pēc Komisijas informācijas 
saņemšanas un trīs mēnešu laikā valsts 
iestāde sniedz licences turētājam 
norādījumus īstenot attiecīgos drošības 
pasākumus, kas noteikti 
profesionālizvērtēšanas procesā. Ja 
papildu 6 mēnešu laikā licences turētājs 
skaidri neapliecina progresu šādu 
pasākumu īstenošanā, valsts iestāde 
nosaka sankciju saskaņā ar 9.a pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 206
António Fernando Correia de Campos
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pēc sākotnēji paredzētā kodoliekārtas 
ekspluatācijas termiņa pagarinājuma 
pieprasījuma saņemšanas dalībvalsts sešu 
mēnešu laikā aicina veikt attiecīgās 
iekārtas profesionālizvērtēšanu saskaņā 
ar 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Gadījumā, ja notiek avārija, kuras 
rezultātā notiek agrīna vai liela noplūde, 
vai anomāls notikums, kas izraisa 
situācijas, kad nepieciešami ārkārtas 
pasākumi ārpus kodoliekārtas vai 
sabiedrības aizsargāšanas pasākumi, 
attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar 2. punktā 
noteikto sešu mēnešu laikā uzaicina 
attiecīgās kodoliekārtas veikt 
profesionālizvērtēšanu un uzaicina tajā 
piedalīties Komisiju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis priekšlikums pastiprina Eiropas Komisijas pilnvaras pretrunā 5. pantam. Par 
kodoldrošības jomu atbildīgi ir valstu regulatori. Sk. SAEA Drošības standartu sērijas 
Nr. GSR 1. daļas 2.8. punktu („Lai regulatīvā iestāde būtu patiesi neatkarīga, tai jābūt 
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pietiekamām pilnvarām un pietiekamam darbinieku skaitam, kā arī pieejamiem pietiekamiem 
finanšu resursiem, lai pienācīgi izpildītu tai noteiktos pienākumus.”).

Grozījums Nr. 208
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Gadījumā, ja notiek avārija, kuras
rezultātā notiek agrīna vai liela noplūde, 
vai anomāls notikums, kas izraisa 
situācijas, kad nepieciešami ārkārtas 
pasākumi ārpus kodoliekārtas vai 
sabiedrības aizsargāšanas pasākumi, 
attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar 2. punktā 
noteikto sešu mēnešu laikā uzaicina 
attiecīgās kodoliekārtas veikt 
profesionālizvērtēšanu un uzaicina tajā 
piedalīties Komisiju.

5. Gadījumā, ja notiek avārija, kuras sekas
izraisa situācijas, kad nepieciešami ārkārtas 
pasākumi ārpus kodoliekārtas vai 
sabiedrības aizsargāšanas pasākumi, 
attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar 2. punktā 
noteikto sešu mēnešu laikā uzaicina 
attiecīgās kodoliekārtas veikt 
profesionālizvērtēšanu un uzaicina tajā kā 
novērotāju piedalīties Komisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.e pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Gadījumā, ja notiek avārija, kuras
rezultātā notiek agrīna vai liela noplūde, 
vai anomāls notikums, kas izraisa 
situācijas, kad nepieciešami ārkārtas 
pasākumi ārpus kodoliekārtas vai 
sabiedrības aizsargāšanas pasākumi, 
attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar 2. punktā

5. Gadījumā, ja notiek avārija, kuras sekas 
vai iespējamās sekas izraisa situācijas, kad 
nepieciešami ārkārtas pasākumi ārpus 
kodoliekārtas vai sabiedrības aizsargāšanas 
pasākumi, attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar 
2. punktu uzaicina attiecīgās kodoliekārtas 
veikt profesionālizvērtēšanu.
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noteikto sešu mēnešu laikā uzaicina 
attiecīgās kodoliekārtas veikt 
profesionālizvērtēšanu un uzaicina tajā 
piedalīties Komisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.f pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.f pants svītrots

Kodoldrošības uzlabošanas vadlīnijas

Or. en

Grozījums Nr. 211
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.f pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz profesionālizvērtēšanām, 
kas veiktas saskaņā ar 8.e panta 
2. punktu, un no tām izrietošajiem 
tehniskajiem ieteikumiem, dalībvalstis 
saskaņā ar pārredzamības un 
kodoldrošības pastāvīgas uzlabošanas 
principiem un ar kompetento regulatīvo 
iestāžu atbalstu kopīgi izstrādā un nosaka 
vadlīnijas attiecībā uz īpašajām tēmām, 
kas minētas 8.e panta 2. punkta 
a) apakšpunktā.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 212
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.f pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz profesionālizvērtēšanām, 
kas veiktas saskaņā ar 8.e panta 2. punktu, 
un no tām izrietošajiem tehniskajiem 
ieteikumiem, dalībvalstis saskaņā ar 
pārredzamības un kodoldrošības pastāvīgas 
uzlabošanas principiem un ar kompetento 
regulatīvo iestāžu atbalstu kopīgi izstrādā 
un nosaka vadlīnijas attiecībā uz īpašajām 
tēmām, kas minētas 8.e panta 2. punkta 
a) apakšpunktā.

Pamatojoties uz profesionālizvērtēšanām, 
kas veiktas saskaņā ar 8.e panta 2. punktu, 
un no tām izrietošajiem tehniskajiem 
ieteikumiem, dalībvalstis saskaņā ar 
pārredzamības un kodoldrošības pastāvīgas 
uzlabošanas principiem un ar kompetento 
regulatīvo iestāžu atbalstu kopīgi izstrādā 
un nosaka vadlīnijas attiecībā uz īpašajām 
tēmām, kas minētas 8.e panta 2. punkta 
a) apakšpunktā. Komisija nodrošina, ka 
obligātie ES līmeņa kodoldrošības 
standarti stājas spēkā ne vēlāk kā trīs 
gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. de

Grozījums Nr. 213
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par tādu valsts 
noteikumu pārkāpšanu, kas pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām 
sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām 

svītrots
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un atturošām. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem vēlākais līdz [ierakstīt 
datumu – šim datumam jāatbilst 
transponēšanas termiņam, kas noteikts šā 
priekšlikuma 2. pantā] informē Komisiju 
un bez kavēšanās informē to par visiem 
turpmākajiem šādu noteikumu 
grozījumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 214
Béla Kovács

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par tādu valsts 
noteikumu pārkāpšanu, kas pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām 
jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. 
Dalībvalstis par šiem noteikumiem
vēlākais līdz [ierakstīt datumu – šim 
datumam jāatbilst transponēšanas 
termiņam, kas noteikts šā priekšlikuma 
2. pantā] informē Komisiju un bez 
kavēšanās informē to par visiem 
turpmākajiem šādu noteikumu 
grozījumiem.

Dalībvalstis vienojoties nosaka noteikumus 
par sankcijām, ko piemēro par tādu valsts 
noteikumu pārkāpšanu, kas pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām 
jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. 
Dalībvalstis par šiem noteikumiem informē 
Komisiju un bez kavēšanās informē to par 
visiem turpmākajiem šādu noteikumu 
grozījumiem.

Or. hu

Grozījums Nr. 215
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
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Direktīva 2009/71/Euratom
9.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par tādu valsts 
noteikumu pārkāpšanu, kas pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām 
jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. 
Dalībvalstis par šiem noteikumiem 
vēlākais līdz [ierakstīt datumu – šim 
datumam jāatbilst transponēšanas 
termiņam, kas noteikts šā priekšlikuma 
2. pantā] informē Komisiju un bez 
kavēšanās informē to par visiem 
turpmākajiem šādu noteikumu 
grozījumiem.

Dalībvalstis nosaka noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par tādu valsts 
noteikumu pārkāpšanu, kas pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām 
jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām, 
un tās var ietvert dienas naudas sodu vai 
attiecīgās kodoliekārtas ekspluatācijas 
apturēšanu ar valsts regulatīvās iestādes 
priekšrakstu. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem vēlākais līdz [ierakstīt 
datumu — šim datumam jāatbilst 
transponēšanas termiņam, kas noteikts šā 
priekšlikuma 2. pantā] informē Komisiju 
un bez kavēšanās informē to par visiem 
turpmākajiem šādu noteikumu 
grozījumiem.

Or. fr


