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Pakeitimas 47
Rebecca Harms

Teisėkūros rezoliucijos projektas
2 nurodomoji dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdama į Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į 
jos 31 ir 32 straipsnius, pagal kuriuos 
Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl 
konsultacijos (C7-0387/2010),

– atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 194 ir 
192 straipsnius,

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos tikslas – suderinti nacionalinius teisės aktus siekiant apsaugoti aplinką ir 
žmonių sveikatą nuo pavojų, kylančių dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų; pagal šią direktyvą nenustatomi saugos standartai, kaip reikalaujama pagal 
Euratomo teisinį pagrindą. Joje taip pat reglamentuojami su energetika susiję klausimai. 
Taigi tinkamas teisinis pagrindas būtų SESV 194 ir 192 straipsniai (Aplinka).

Pakeitimas 48
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Teisėkūros rezoliucijos projektas
3 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdama į 2011 m. kovo 24 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
padėties Japonijoje,

Or. en

Pakeitimas 49
Rebecca Harms

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis
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Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su 
pakeitimais;

1. atmeta Komisijos pasiūlymą su 
pakeitimais;

Or. en

Pakeitimas 50
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 194 ir 192 
straipsnius,

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos tikslas – suderinti nacionalinius teisės aktus siekiant apsaugoti aplinką ir 
žmonių sveikatą nuo pavojų, kylančių dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų; pagal šią direktyvą nenustatomi saugos standartai, kaip reikalaujama pagal 
Euratomo teisinį pagrindą. Joje taip pat reglamentuojami su energetika susiję klausimai. 
Taigi tinkamas teisinis pagrindas būtų SESV 194 ir 192 straipsniai (Aplinka).

Pakeitimas 51
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 2 straipsnio b punkte
numatyta, kad turi būti nustatyti vienodi 
saugos standartai, kad būtų apsaugota 
darbuotojų ir plačiosios visuomenės 
sveikata.

(1) SESV 153 straipsnyje numatyta, kad 
turi būti nustatyti vienodi saugos 
standartai, kad būtų apsaugota darbuotojų 
ir plačiosios visuomenės sveikata.
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Or. en

Pakeitimas 52
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) SESV 191 straipsniu nustatomas 
teisinis pagrindas siekiant išlaikyti, 
saugoti ir gerinti aplinkos kokybę ir 
apsaugoti žmonių sveikatą, taip pat nuo 
pavojų, kylančių dėl panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų.

Or. en

Pakeitimas 53
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sutarties 30 straipsnyje numatyta, kad 
turi būti nustatyti pagrindiniai darbuotojų ir 
plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos 
nuo jonizuojančiosios spinduliuotės 
keliamos grėsmės standartai.

(2) SESV 168 straipsnyje numatyta, kad 
gali būti nustatyti pagrindiniai darbuotojų 
ir plačiosios visuomenės sveikatos 
apsaugos nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės keliamos grėsmės standartai.

Or. en

Pakeitimas 54
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 1996 m. gegužės 13 d. Tarybos 
direktyva 96/29/EURATOMAS, nustatanti 
pagrindinius darbuotojų ir gyventojų 
sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės saugos standartus22, taikoma 
visoms praktinės veiklos rūšims, 
susijusioms su rizika, kurią lemia 
jonizuojančiosios spinduliuotės, 
atsirandančios iš dirbtinio arba gamtinio 
šaltinio tais atvejais, kai gamtiniai 
radionuklidai yra arba buvo apdorojami dėl 
jų radioaktyviųjų, skilimo ar naudingųjų 
savybių. Ji taip pat taikoma leistinam 
medžiagų, susidariusių vykdant tokią 
veiklą, išmetimui. Tos direktyvos nuostatos 
papildytos konkretesniais teisės aktais.

(4) 1996 m. gegužės 13 d. Tarybos
direktyva 96/29/Euratomas dėl darbuotojų 
ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės22

nustatomi pagrindiniai saugos standartai. 
Ši direktyva taikoma visoms praktinės 
veiklos rūšims, susijusioms su rizika, kurią 
lemia jonizuojančiosios spinduliuotės, 
atsirandančios iš dirbtinio šaltinio arba 
gamtinio šaltinio tais atvejais, kai gamtiniai 
radionuklidai yra arba buvo apdorojami dėl 
jų radioaktyviųjų, skilimo ar naudingų 
savybių. Ji taip pat taikoma leistinam 
medžiagų, susidariusių vykdant tokią 
veiklą, išmetimui. Tos direktyvos nuostatos 
papildytos konkretesniais teisės aktais.

Or. en

Pakeitimas 55
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Bendrija dalyvavo pritraukiant 
finansinius išteklius, kad laikydamasi tam 
tikrų sąlygų paremtų kelių Bulgarijos, 
Slovakijos ir Lietuvos branduolinių 
jėgainių, kurios turėjo būti uždarytos 
pagal konkrečias šių šalių stojimo į ES 
sąlygas, eksploatavimo nutraukimą.

Or. en

Pakeitimas 56
Marian-Jean Marinescu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Trijose ES šalyse kandidatėse 
(Lietuvoje, Slovakijoje ir Bulgarijoje) 
buvo eksploatuojamos senos sovietinės 
konstrukcijos branduolinės jėgainės, 
kurių ekonomiškai nebuvo galima 
atnaujinti taip, kad jos atitiktų ES saugos 
standartus, ir dėl šios priežasties jų 
branduolinės jėgainės buvo sustabdytos ir 
laipsniškai nutraukiamas jų 
eksploatavimas.

Or. en

Pakeitimas 57
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) Dėl branduolinių jėgainių 
eksploatavimo nutraukimo trys ES šalys 
patyrė didelę finansinę ir ekonominę 
naštą, kurios šios valstybės narės negalėtų 
pakelti, todėl Bendrija atitinkamoms 
valstybėms narėms suteikė finansinių 
išteklių, skirtų eksploatavimo nutraukimo 
ir atliekų tvarkymo projektų išlaidų daliai 
padengti ir ekonominiams padariniams 
kompensuoti. 

Or. en

Pakeitimas 58
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Galiojančiuose Bendrijos teisės 
aktuose nėra pateikta saugaus ir tvaraus 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo visais 
etapais (nuo susidarymo iki laidojimo) 
konkrečių taisyklių.

(16) Galiojančiuose Bendrijos teisės 
aktuose nėra pateikta saugaus ir tvaraus 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo visais 
etapais (nuo susidarymo iki laidojimo arba 
galutinio saugojimo) konkrečių taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 59
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Galiojančiuose Bendrijos teisės 
aktuose nėra pateikta saugaus ir tvaraus 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo visais 
etapais (nuo susidarymo iki laidojimo) 
konkrečių taisyklių.

(16) Galiojančiuose Bendrijos teisės 
aktuose nėra pateikta saugaus ir tvaraus 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo visais 
etapais (nuo susidarymo iki galutinio 
laidojimo) konkrečių taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 60
Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Radioaktyviosios atliekos, 
panaudotas branduolinis kuras ir jų 
saugojimas bei laidojimas susiję su 
dideliu pavojumi, tai parodė ypač skaudi 
Fukušimos patirtis, kai šios jėgainės 
saugojimo ir laidojimo įrenginiuose įvyko 
kelios sunkios avarijos;  turėtų būti 
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sugriežtintos su radioaktyviosiomis 
atliekomis ir panaudotu branduoliniu 
kuru susijusios saugos priemonės.

Or. en

Pakeitimas 61
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Su Tatenos parama sudaryta Jungtinė 
panaudoto kuro tvarkymo saugos ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 
konvencija (toliau – Jungtinė 
konvencija)36, kurios susitariančiosios 
šalys yra Euratomas ir beveik visos 
valstybės narės, siekiama tobulinti 
nacionalines priemones ir gerinti 
tarptautinį bendradarbiavimą, kad visame 
pasaulyje būtų užtikrintas ir išlaikytas 
aukštas panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 
lygis.

(17) Su Tatenos parama sudaryta Jungtinė 
panaudoto kuro tvarkymo saugos ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 
konvencija (toliau – Jungtinė konvencija)36

yra paskatinimo priemonė ir ja siekiama 
tobulinti nacionalines priemones ir gerinti 
tarptautinį bendradarbiavimą, kad visame 
pasaulyje būtų užtikrintas ir išlaikytas 
aukštas panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 
lygis.

Or. en

Pakeitimas 62
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Su Tatenos parama sudaryta Jungtinė 
panaudoto kuro tvarkymo saugos ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 
konvencija (toliau – Jungtinė 
konvencija)36, kurios susitariančiosios 
šalys yra Euratomas ir beveik visos 

(17) Su Tatenos parama sudaryta Jungtinė 
panaudoto kuro tvarkymo saugos ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 
konvencija (toliau – Jungtinė konvencija)36

yra svarbus dokumentas, kuriuo siekiama 
tobulinti nacionalines priemones ir gerinti 
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valstybės narės, siekiama tobulinti 
nacionalines priemones ir gerinti 
tarptautinį bendradarbiavimą, kad visame 
pasaulyje būtų užtikrintas ir išlaikytas 
aukštas panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 
lygis.

tarptautinį bendradarbiavimą, kad visame 
pasaulyje būtų užtikrintas ir išlaikytas 
aukštas panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 
lygis.

Or. en

Pakeitimas 63
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) 2006 m. TATENA atnaujino visus 
standartus ir paskelbė Pagrindinius saugos 
principus37, prie kurių rengimo prisidėjo
Euratomas, Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos Branduolinės 
energijos agentūra ir kitos tarptautinės 
organizacijos. Kaip nurodė šios 
organizacijos, taikant Pagrindinius saugos 
principus bus lengviau taikyti tarptautinius 
saugos standartus ir suderinti skirtingose 
valstybėse taikomą tvarką. Todėl 
pageidautina, kad visos valstybės šių 
principų laikytųsi ir skatintų kitas šalis jų 
laikytis. Šiuos principus TATENA privalės 
taikyti savo veiklai, o valstybės – Tatenos 
remiamai veiklai. Valstybės ar 
organizacijos rengėjos savo nuožiūra gali 
priimti principus, kurie būtų taikomi jų 
pačių veiklai. Jungtinė konvencija yra 
skatinamoji priemonė – už jos nesilaikymą 
nenumatyta jokių sankcijų.

(18) 2006 m. TATENA atnaujino visus 
standartus ir paskelbė Pagrindinius saugos 
principus37, kuriuos kartu parengė
Euratomas, Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos Branduolinės 
energijos agentūra ir kitos tarptautinės 
organizacijos. Kaip nurodė šios 
organizacijos, taikant Pagrindinius saugos 
principus bus lengviau taikyti tarptautinius 
saugos standartus ir suderinti skirtingose 
valstybėse taikomą tvarką. Todėl 
pageidautina, kad visos valstybės šių 
principų laikytųsi ir skatintų kitas šalis jų 
laikytis. Šiuos principus TATENA privalės 
taikyti savo veiklai, o valstybės – Tatenos 
remiamai veiklai. Valstybės ar 
organizacijos rengėjos savo nuožiūra gali 
priimti principus, kurie būtų taikomi jų 
pačių veiklai. Jungtinė konvencija yra 
skatinamoji priemonė – už jos nesilaikymą 
nenumatyta jokių sankcijų.

Or. en

Pakeitimas 64
Miloslav Ransdorf
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Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Visų valstybių narių branduolinės 
įmonės turėtų turėti pakankamai 
finansinių išteklių, kad padengtų galimo 
eksploatacijos nutraukimo išlaidas 
remdamosi principui „teršėjas moka“ 
teikiama pirmenybe ir atsižvelgdami į 
griežtas galimos valstybės pagalbos 
taisykles.  Todėl Komisija turėtų parengti 
tikslias finansinių išteklių panaudojimo 
taisykles įrenginių eksploatavimo 
nutraukimo atveju ir dėl to atsiradusių 
radioaktyvių atliekų tvarkymui bei 
galutiniam jų laidojimui.

Or. cs

Pakeitimas 65
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Sąjungoje ir visame pasaulyje vis 
labiau pripažįstama, kad branduolinę 
energiją būtina naudoti atsakingai, visų 
pirma užtikrinant branduolinę saugą ir 
saugumą. Šiame kontekste panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo klausimą būtina spręsti 
siekiant užtikrinti, kad branduolinės 
energija būtų naudojama saugiai, 
optimaliai ir tvariai.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 66
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Sąjungoje ir visame pasaulyje vis 
labiau pripažįstama, kad branduolinę
energiją būtina naudoti atsakingai, visų 
pirma užtikrinant branduolinę saugą ir 
saugumą. Šiame kontekste panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo klausimą būtina spręsti 
siekiant užtikrinti, kad branduolinės 
energija būtų naudojama saugiai, 
optimaliai ir tvariai.

(23) Ypač po neseniai Japonijoje 
įvykusios branduolinės avarijos Sąjungoje 
ir visame pasaulyje vis labiau pripažįstama, 
kad branduolinės saugos ir saugumo 
srityje būtina ypatingai didelė atsakomybė; 
tačiau atsižvelgdamos į tai, kad nėra iki 
galo įrodyta, jog įmanoma tvariai ir
saugiai galutinai laidoti radioaktyviąsias 
atliekas, valstybės narės turėtų apsvarstyti 
galimybę palaipsniui sustabdyti 
branduolinius reaktorius ir stengtis 
branduolio dalijimosi energiją pakeisti 
visiškai tvarios atsinaujinančios energijos 
alternatyvomis ir sumažinti energijos 
vartojimą taikant ambicingas efektyvaus 
energijos vartojimo ir energijos taupymo
priemones.

Or. en

Pakeitimas 67
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Sąjungoje ir visame pasaulyje vis 
labiau pripažįstama, kad branduolinę 
energiją būtina naudoti atsakingai, visų 
pirma užtikrinant branduolinę saugą ir 
saugumą. Šiame kontekste panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo klausimą būtina spręsti siekiant 
užtikrinti, kad branduolinės energija būtų 
naudojama saugiai, optimaliai ir tvariai.

(23) Sąjungoje ir visame pasaulyje vis 
labiau, ypač po neseniai Japonijoje 
įvykusios didelės branduolinės avarijos,
pripažįstama, kad būtina sugriežtinti su
branduoline sauga ir saugumu susijusias 
taisykles. Šiame kontekste svarbų 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimą 
būtina spręsti siekiant užtikrinti, kad 
saugojimas ir (arba) laidojimas būtų 
atliekamas saugiai, optimaliai ir tvariai.

Or. en
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Pakeitimas 68
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Sąjungoje ir visame pasaulyje vis 
labiau pripažįstama, kad branduolinę 
energiją būtina naudoti atsakingai, visų 
pirma užtikrinant branduolinę saugą ir 
saugumą. Šiame kontekste panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo klausimą būtina spręsti siekiant 
užtikrinti, kad branduolinės energija būtų 
naudojama saugiai, optimaliai ir tvariai.

(23) Sąjungoje ir visame pasaulyje vis 
labiau pripažįstama, kad branduolinę 
energiją, kuri yra pagrindinė alternatyva 
iškastiniams energijos šaltiniams, būtina 
naudoti atsakingai, visų pirma užtikrinant 
branduolinę saugą ir saugumą. Šiame 
kontekste panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimą 
būtina spręsti siekiant užtikrinti, kad 
branduolinės energija būtų naudojama 
saugiai, optimaliai ir tvariai.

Or. fr

Pakeitimas 69
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Atsižvelgiant į tai reikėtų pabrėžti, 
kad didelę dalį panaudoto branduolinio 
kuro galima vėl panaudoti. Todėl 
panaudoto branduolinio kuro perdirbimas 
– tai aspektas, į kurį reikia atsižvelgti 
kartu su galutinių atliekų laidojimu.

Or. fr

Pakeitimas 70
Françoise Grossetête
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Pasiūlymas dėl direktyvos
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) Panaudoto branduolinio kuro 
perdirbimas ir naudojimas yra techniškai 
įmanomas ir yra labai svarbus mažinant 
atliekų toksiškumą bei kiekį ir išvengiant 
papildomų atliekų susidarymo bei 
sudarant papildomų galimybių energijai 
panaudoti.

Or. fr

Pakeitimas 71
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Nors savo energijos išteklių vartojimo 
struktūrą nustato pačios valstybės narės, 
radioaktyviųjų atliekų susidaro visose 
valstybėse narėse, nepaisant to, ar jose yra 
branduolinių reaktorių. Radioaktyviųjų 
atliekų pirmiausiai susidaro vykdant 
branduolinio kuro ciklo veiklą, tokią kaip 
branduolinių jėgainių veikla ir panaudoto 
branduolinio kuro perdirbimas, taip pat iš 
kitos veiklos, pvz., radioaktyviuosius 
izotopus naudojant medicinos, mokslinių 
tyrimų ir pramonės reikmėms.

(24) Radioaktyviųjų atliekų susidaro visose 
valstybėse narėse, nepaisant to, ar jose yra 
branduolinių reaktorių. Radioaktyviųjų 
atliekų pirmiausiai susidaro vykdant 
branduolinio kuro ciklo veiklą, tokią kaip 
branduolinių jėgainių veikla ir panaudoto 
branduolinio kuro perdirbimas, taip pat iš 
kitos veiklos, pvz., radioaktyviuosius 
izotopus naudojant medicinos, mokslinių 
tyrimų ir pramonės reikmėms.

Or. de

Pakeitimas 72
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias 
Groote, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Nors savo energijos išteklių vartojimo 
struktūrą nustato pačios valstybės narės,
radioaktyviųjų atliekų susidaro visose 
valstybėse narėse, nepaisant to, ar jose yra 
branduolinių reaktorių. Radioaktyviųjų 
atliekų pirmiausiai susidaro vykdant 
branduolinio kuro ciklo veiklą, tokią kaip 
branduolinių jėgainių veikla ir panaudoto 
branduolinio kuro perdirbimas, taip pat iš 
kitos veiklos, pvz., radioaktyviuosius 
izotopus naudojant medicinos, mokslinių 
tyrimų ir pramonės reikmėms.

(24) Radioaktyviųjų atliekų susidaro 
visose valstybėse narėse, nepaisant to, ar 
jose yra branduolinių reaktorių. 
Radioaktyviųjų atliekų pirmiausiai susidaro 
vykdant branduolinio kuro ciklo veiklą, 
tokią kaip branduolinių jėgainių veikla ir 
panaudoto branduolinio kuro perdirbimas, 
taip pat iš kitos veiklos, pvz., 
radioaktyviuosius izotopus naudojant 
medicinos, mokslinių tyrimų ir pramonės 
reikmėms.

Or. en

Pakeitimas 73
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Nors savo energijos išteklių vartojimo 
struktūrą nustato pačios valstybės narės, 
radioaktyviųjų atliekų susidaro visose 
valstybėse narėse, nepaisant to, ar jose yra 
branduolinių reaktorių. Radioaktyviųjų 
atliekų pirmiausiai susidaro vykdant 
branduolinio kuro ciklo veiklą, tokią kaip
branduolinių jėgainių veikla ir panaudoto 
branduolinio kuro perdirbimas, taip pat iš 
kitos veiklos, pvz., radioaktyviuosius 
izotopus naudojant medicinos, mokslinių 
tyrimų ir pramonės reikmėms.

(24) Nors savo energijos išteklių vartojimo 
struktūrą nustato pačios valstybės narės, 
radioaktyviųjų atliekų susidaro visose 
valstybėse narėse, nepaisant to, ar jose yra 
branduolinių reaktorių. Radioaktyviųjų 
atliekų pirmiausiai susidaro vykdant su 
energijos gamyba susijusią veiklą, inter 
alia vykdant branduolinių jėgainių veiklą,
perdirbant panaudotą branduolinį kurą ir 
nutraukiant jėgainių eksploatavimą, taip 
pat iš kitos veiklos, pvz., radioaktyviuosius 
izotopus naudojant medicinos, mokslinių 
tyrimų ir pramonės reikmėms.

Or. en

Pakeitimas 74
Vladimir Urutchev
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Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Nors savo energijos išteklių vartojimo 
struktūrą nustato pačios valstybės narės, 
radioaktyviųjų atliekų susidaro visose 
valstybėse narėse, nepaisant to, ar jose yra 
branduolinių reaktorių. Radioaktyviųjų 
atliekų pirmiausiai susidaro vykdant 
branduolinio kuro ciklo veiklą, tokią kaip
branduolinių jėgainių veikla ir panaudoto 
branduolinio kuro perdirbimas, taip pat iš 
kitos veiklos, pvz., radioaktyviuosius 
izotopus naudojant medicinos, mokslinių 
tyrimų ir pramonės reikmėms.

(24) Nors savo energijos išteklių vartojimo 
struktūrą nustato pačios valstybės narės, 
radioaktyviųjų atliekų susidaro visose 
valstybėse narėse, nepaisant to, ar jose yra 
branduolinių reaktorių. Radioaktyviųjų 
atliekų pirmiausiai susidaro gaminant 
energiją, pavyzdžiui, vykdant branduolinių 
jėgainių veiklą ir nutraukiant 
branduolinių įrenginių veiklą, tačiau taip 
pat iš kitos veiklos, pvz., radioaktyviuosius 
izotopus naudojant medicinos, mokslinių 
tyrimų ir pramonės reikmėms.

Or. en

Pakeitimas 75
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Be to, veikiant branduoliniams 
reaktoriams susidaro panaudoto 
branduolinio kuro. Kiekviena valstybė 
narė gali apibrėžti savo branduolinio kuro 
ciklo politiką, panaudotą branduolinį 
kurą vertindama kaip vertingą išteklių, 
kurį galima perdirbti, arba nuspręsti jį 
šalinti kaip atliekas. Kad ir kuris 
variantas būtų pasirinktas, turėtų būti 
apsvarstyta galimybė laidoti perdirbant 
atskirtas didelio radioaktyvumo atliekas 
arba atliekoms priskiriamą panaudotą 
branduolinį kurą.

(25) Turėtų būti siekiama vengti gaminti 
daugiau radioaktyvių atliekų veikiant 
branduoliniams reaktoriams, nes atliekų 
laikymas ir laidojimas kelia didelį pavojų, 
užkrauna ilgalaikę naštą valstybėms 
narėms ir suvaržo vertingus išteklius. 
Ypač perdirbimas padidina pavojų, 
susijusį su saugojimu ir laidojimu. Todėl 
valstybės narės turėtų vengti šios 
technologijos.

Or. de
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Pakeitimas 76
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Be to, veikiant branduoliniams 
reaktoriams susidaro panaudoto 
branduolinio kuro. Kiekviena valstybė narė 
gali apibrėžti savo branduolinio kuro ciklo 
politiką, panaudotą branduolinį kurą 
vertindama kaip vertingą išteklių, kurį 
galima perdirbti, arba nuspręsti jį šalinti 
kaip atliekas. Kad ir kuris variantas būtų 
pasirinktas, turėtų būti apsvarstyta 
galimybė laidoti perdirbant atskirtas 
didelio radioaktyvumo atliekas arba 
atliekoms priskiriamą panaudotą 
branduolinį kurą.

(25) Be to, veikiant branduoliniams 
reaktoriams susidaro panaudoto 
branduolinio kuro. Kiekviena valstybė narė 
gali apibrėžti savo branduolinio kuro ciklo 
politiką, nuspręsdama panaudotą 
branduolinį kurą perdirbti arba šalinti. Kad 
ir kuris variantas būtų pasirinktas, turėtų 
būti apsvarstyta galimybė atiduoti 
galutiniam saugojimui arba laidoti 
perdirbant atskirtas didelio radioaktyvumo 
atliekas arba panaudotą branduolinį kurą.

Or. en

Pakeitimas 77
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Be to, veikiant branduoliniams 
reaktoriams susidaro panaudoto 
branduolinio kuro. Kiekviena valstybė narė 
gali apibrėžti savo branduolinio kuro ciklo 
politiką, panaudotą branduolinį kurą 
vertindama kaip vertingą išteklių, kurį 
galima perdirbti, arba nuspręsti jį šalinti 
kaip atliekas. Kad ir kuris variantas būtų 
pasirinktas, turėtų būti apsvarstyta 
galimybė laidoti perdirbant atskirtas 
didelio radioaktyvumo atliekas arba 
atliekoms priskiriamą panaudotą 
branduolinį kurą.

(25) Be to, veikiant branduoliniams 
reaktoriams susidaro panaudoto 
branduolinio kuro. Kiekviena valstybė narė 
gali apibrėžti savo branduolinio kuro ciklo 
politiką, panaudotą branduolinį kurą 
vertindama kaip vertingą išteklių, kurį 
galima perdirbti, arba nuspręsti jį šalinti 
kaip atliekas, arba atiduoti galutiniam 
saugojimui. Kad ir kuris variantas būtų 
pasirinktas, turėtų būti apsvarstyta 
galimybė laidoti arba atiduoti galutiniam 
saugojimui perdirbant atskirtas didelio 
radioaktyvumo atliekas arba atliekoms 
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priskiriamą panaudotą branduolinį kurą.

Or. en

Pakeitimas 78
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Be to, veikiant branduoliniams 
reaktoriams susidaro panaudoto 
branduolinio kuro. Kiekviena valstybė narė 
gali apibrėžti savo branduolinio kuro ciklo 
politiką, panaudotą branduolinį kurą 
vertindama kaip vertingą išteklių, kurį 
galima perdirbti, arba nuspręsti jį šalinti 
kaip atliekas. Kad ir kuris variantas būtų 
pasirinktas, turėtų būti apsvarstyta 
galimybė laidoti perdirbant atskirtas 
didelio radioaktyvumo atliekas arba 
atliekoms priskiriamą panaudotą 
branduolinį kurą.

(25) Be to, veikiant branduoliniams 
reaktoriams susidaro panaudoto 
branduolinio kuro. Kiekviena valstybė narė 
gali apibrėžti savo branduolinio kuro ciklo 
politiką, panaudotą branduolinį kurą 
vertindama kaip vertingą išteklių, kurį 
galima perdirbti ir pakartotinai panaudoti, 
arba nuspręsti jį šalinti kaip atliekas. Kad ir 
kuris variantas būtų pasirinktas, turėtų būti 
apsvarstyta galimybė laidoti perdirbant 
atskirtas didelio radioaktyvumo atliekas 
arba atliekoms priskiriamą panaudotą 
branduolinį kurą.

Or. fr

Pakeitimas 79
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Panaudoto branduolinio kuro 
saugojimas saugyklose – dar vienas 
galimas aplinką veikiančio radioaktyvumo 
šaltinis, ypač jeigu aušinimo baseinai 
nebeuždengiami, kaip pasirodė 
Fukušimos atveju.



AM\864761LT.doc 19/101 PE462.870v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 80
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25b) Panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymas prasideda tuomet, kai kuro 
strypai iškeliami iš branduolinio 
reaktoriaus.

Or. en

Pakeitimas 81
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Tie patys saugos tikslai turėtų būti 
taikomi panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymui ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymui. Atsižvelgiant į tai Jungtinėje 
konvencijoje ir Tatenos saugos 
standartuose nustatyti vienodi panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų laidojimo įpareigojimai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Panaudoto branduolinio kuro tvarkymo saugos tikslai labai skiriasi nuo radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo saugos tikslų.

Pakeitimas 82
Judith A. Merkies
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Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Radioaktyviąsias atliekas, įskaitant 
atliekoms priskiriamą panaudotą 
branduolinį kurą, būtina surinkti ir atskirti 
nuo žmonių ir gyvenamosios aplinkos 
ilgam laikotarpiui. Atsižvelgiant į 
radioaktyviųjų atliekų specifinį pobūdį (į 
tai, kad jose yra radionuklidų), būtina imtis 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus priemonių, įskaitant laidojimą 
atitinkamuose įrenginiuose, kaip galutinį 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapą. 
Radioaktyviųjų atliekų saugojimas, 
įskaitant ilgalaikį saugojimą, yra ne
laidojimo alternatyva, o laikinas 
sprendimas.

(27) Radioaktyviąsias atliekas, įskaitant 
atliekoms priskiriamą panaudotą 
branduolinį kurą, būtina surinkti ir atskirti 
nuo žmonių ir gyvenamosios aplinkos 
ilgam laikotarpiui. Atsižvelgiant į 
radioaktyviųjų atliekų specifinį pobūdį (į 
tai, kad jose yra radionuklidų), būtina imtis 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus priemonių, įskaitant laidojimą 
atitinkamuose įrenginiuose, kaip galutinį 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapą. Vis 
dėlto ilgalaikis radioaktyviųjų atliekų 
saugojimas gali būti laikomas laikinu 
sprendimu, kadangi nėra įrodyta, kad
laidojimas galutinėje saugykloje yra 
visiškai saugus.

Or. en

Pakeitimas 83
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Radioaktyviąsias atliekas, įskaitant 
atliekoms priskiriamą panaudotą 
branduolinį kurą, būtina surinkti ir atskirti 
nuo žmonių ir gyvenamosios aplinkos 
ilgam laikotarpiui. Atsižvelgiant į 
radioaktyviųjų atliekų specifinį pobūdį (į 
tai, kad jose yra radionuklidų), būtina imtis 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus priemonių, įskaitant laidojimą 
atitinkamuose įrenginiuose, kaip galutinį 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapą. 
Radioaktyviųjų atliekų saugojimas, 

(27) Radioaktyviąsias atliekas, įskaitant 
panaudotą branduolinį kurą, būtina 
tinkamai apdoroti, surinkti ir atskirti nuo 
žmonių ir gyvenamosios aplinkos ilgam 
laikotarpiui. Atsižvelgiant į radioaktyviųjų 
atliekų specifinį pobūdį (į tai, kad jose yra 
radionuklidų), būtina imtis žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus priemonių, įskaitant galutinį 
saugojimą arba laidojimą atitinkamuose 
įrenginiuose, kaip galutinį radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo etapą. Ribotos trukmės
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įskaitant ilgalaikį saugojimą, yra ne 
laidojimo alternatyva, o laikinas 
sprendimas.

radioaktyviųjų atliekų saugojimas yra ne 
galutinio saugojimo arba laidojimo 
alternatyva, o laikinas sprendimas.

Or. en

Pakeitimas 84
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Radioaktyviąsias atliekas, įskaitant 
atliekoms priskiriamą panaudotą 
branduolinį kurą, būtina surinkti ir atskirti 
nuo žmonių ir gyvenamosios aplinkos 
ilgam laikotarpiui. Atsižvelgiant į 
radioaktyviųjų atliekų specifinį pobūdį (į 
tai, kad jose yra radionuklidų), būtina imtis 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus priemonių, įskaitant laidojimą 
atitinkamuose įrenginiuose, kaip galutinį 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapą. 
Radioaktyviųjų atliekų saugojimas, 
įskaitant ilgalaikį saugojimą, yra ne 
laidojimo alternatyva, o laikinas 
sprendimas.

(27) Radioaktyviąsias atliekas, įskaitant 
atliekoms priskiriamą panaudotą 
branduolinį kurą, būtina surinkti ir atskirti 
nuo žmonių ir gyvenamosios aplinkos 
ilgam laikotarpiui. Atsižvelgiant į 
radioaktyviųjų atliekų specifinį pobūdį (į 
tai, kad jose yra radionuklidų), būtina imtis 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus priemonių, įskaitant laidojimą 
arba galutinį saugojimą atitinkamuose 
įrenginiuose, kaip galutinį radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo etapą. Laikinas 
radioaktyviųjų atliekų saugojimas yra ne 
laidojimo arba galutinio saugojimo
alternatyva, o laikinas sprendimas.

Or. en

Pakeitimas 85
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Radioaktyviąsias atliekas, įskaitant 
atliekoms priskiriamą panaudotą 
branduolinį kurą, būtina surinkti ir atskirti 

(27) Radioaktyviąsias atliekas, įskaitant 
atliekoms priskiriamą panaudotą 
branduolinį kurą, būtina surinkti ir atskirti 
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nuo žmonių ir gyvenamosios aplinkos 
ilgam laikotarpiui. Atsižvelgiant į 
radioaktyviųjų atliekų specifinį pobūdį (į 
tai, kad jose yra radionuklidų), būtina imtis 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus priemonių, įskaitant laidojimą 
atitinkamuose įrenginiuose, kaip galutinį 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapą. 
Radioaktyviųjų atliekų saugojimas, 
įskaitant ilgalaikį saugojimą, yra ne 
laidojimo alternatyva, o laikinas 
sprendimas.

nuo žmonių ir gyvenamosios aplinkos 
ilgam laikotarpiui. Atsižvelgiant į 
radioaktyviųjų atliekų specifinį pobūdį (į 
tai, kad jose yra radionuklidų), būtina imtis 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus priemonių, įskaitant laidojimą 
atitinkamuose įrenginiuose. Radioaktyviųjų 
atliekų saugojimas, įskaitant ilgalaikį 
saugojimą, yra laikinas sprendimas.

Or. en

Pakeitimas 86
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Radioaktyviąsias atliekas, įskaitant 
atliekoms priskiriamą panaudotą 
branduolinį kurą, būtina surinkti ir atskirti 
nuo žmonių ir gyvenamosios aplinkos 
ilgam laikotarpiui. Atsižvelgiant į 
radioaktyviųjų atliekų specifinį pobūdį (į 
tai, kad jose yra radionuklidų), būtina imtis 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus priemonių, įskaitant laidojimą 
atitinkamuose įrenginiuose, kaip galutinį 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapą.
Radioaktyviųjų atliekų saugojimas, 
įskaitant ilgalaikį saugojimą, yra ne 
laidojimo alternatyva, o laikinas 
sprendimas.

(27) Radioaktyviąsias atliekas, įskaitant 
atliekoms priskiriamą panaudotą 
branduolinį kurą, būtina surinkti ir atskirti 
nuo žmonių ir gyvenamosios aplinkos 
ilgam laikotarpiui. Atsižvelgiant į 
radioaktyviųjų atliekų specifinį pobūdį (į 
tai, kad jose yra radionuklidų), būtina imtis 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus priemonių, įskaitant laidojimą 
atitinkamuose įrenginiuose, kaip galutinį 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapą.
Radioaktyviųjų atliekų saugojimas, 
įskaitant ilgalaikį saugojimą, yra laikinas 
sprendimas.

Or. de
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Pakeitimas 87
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Radioaktyviąsias atliekas, įskaitant 
atliekoms priskiriamą panaudotą 
branduolinį kurą, būtina surinkti ir atskirti 
nuo žmonių ir gyvenamosios aplinkos 
ilgam laikotarpiui. Atsižvelgiant į 
radioaktyviųjų atliekų specifinį pobūdį (į 
tai, kad jose yra radionuklidų), būtina imtis 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus priemonių, įskaitant laidojimą 
atitinkamuose įrenginiuose, kaip galutinį 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapą. 
Radioaktyviųjų atliekų saugojimas, 
įskaitant ilgalaikį saugojimą, yra ne 
laidojimo alternatyva, o laikinas 
sprendimas.

(27) Radioaktyviąsias atliekas, įskaitant 
atliekoms laidojimui skirtą panaudotą 
branduolinį kurą, būtina surinkti ir atskirti 
nuo žmonių ir gyvenamosios aplinkos 
ilgam laikotarpiui. Atsižvelgiant į 
radioaktyviųjų atliekų specifinį pobūdį (į 
tai, kad jose yra radionuklidų), būtina imtis 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus priemonių, įskaitant laidojimą 
atitinkamuose įrenginiuose, kaip galutinį 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapą. 
Radioaktyviųjų atliekų saugojimas, 
įskaitant ilgalaikį saugojimą, yra ne 
laidojimo alternatyva, o laikinas 
sprendimas.

Or. en

Pakeitimas 88
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Darbuotojai ir plačioji visuomenė 
patiria nepriimtiną ir didėjančią riziką dėl 
sąlygų, kuriomis saugomos kai kurios 
seniau sukauptos radioaktyviosios 
atliekos, pavyzdžiui, plutonio turintis 
dumblas arba užterštas grafitas. 
Neapdorotos, greitai sklindančios atliekos 
ir panaudotas branduolinis kuras 
neapsaugotose saugyklose sudaro 
sankaupas, kurios radiotoksiškos ir 
lengvai pažeidžiamos, todėl kelia nuolatinį 
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pavojų, kad įvyks avarija, arba kad šios 
saugyklos taps teroristų išpuolio objektu.

Or. en

Pakeitimas 89
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27b) Laikinai saugomą panaudotą 
branduolinį kurą reikia apsaugoti nuo 
išorinių įvykių; taigi visas panaudotas 
branduolinis kuras turėtų būti perkeltas iš 
baseinų į sausas saugyklas, kai tik bus 
galima tai padaryti dėl jų likutinės 
temperatūros.

Or. en

Pakeitimas 90
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Minėtas priemones vykdyti turėtų 
padėti nacionalinė radioaktyviųjų atliekų 
klasifikavimo schema, kurią taikant 
visapusiškai atsižvelgiama į radioaktyviųjų 
atliekų rūšį ir savybes. Tikslūs kriterijai, 
pagal kuriuos atliekos priskiriamos
konkrečiai atliekų rūšiai, priklausys nuo 
padėties konkrečioje valstybėje, susijusios 
su atliekų pobūdžiu ir turimomis ar 
kuriamomis laidojimo pasirinktimis.

(28) Minėtas priemones vykdyti turėtų 
padėti nacionalinė radioaktyviųjų atliekų 
klasifikavimo schema, kurią taikant 
visapusiškai atsižvelgiama į radioaktyviųjų 
atliekų rūšį ir savybes. Tikslūs kriterijai, 
pagal kuriuos skirstomos atliekos, turėtų 
būti pagrįsti Tatena saugos vadove Nr. 
GSG-1 dėl radioaktyviųjų atliekų
klasifikavimo pateiktomis 
rekomendacijomis.

Or. en
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Pakeitimas 91
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Minėtas priemones vykdyti turėtų 
padėti nacionalinė radioaktyviųjų atliekų 
klasifikavimo schema, kurią taikant 
visapusiškai atsižvelgiama į radioaktyviųjų 
atliekų rūšį ir savybes. Tikslūs kriterijai, 
pagal kuriuos atliekos priskiriamos 
konkrečiai atliekų rūšiai, priklausys nuo 
padėties konkrečioje valstybėje, susijusios 
su atliekų pobūdžiu ir turimomis ar 
kuriamomis laidojimo pasirinktimis.

(28) Minėtas priemones vykdyti turėtų 
padėti nacionalinė radioaktyviųjų atliekų 
klasifikavimo schema, kurią taikant 
visapusiškai atsižvelgiama į radioaktyviųjų 
atliekų rūšį ir savybes. Tikslūs kriterijai, 
pagal kuriuos atliekos priskiriamos 
konkrečiai atliekų rūšiai, priklausys nuo 
padėties konkrečioje valstybėje, susijusios 
su atliekų pobūdžiu ir turimomis ar 
kuriamomis laidojimo ar galutinio 
saugojimo pasirinktimis.

Or. en

Pakeitimas 92
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Paprastai trumpaamžės mažo ir 
vidutinio radioaktyvumo atliekos yra
laidojamos negiliai. Po 30 metų mokslinių 
tyrimų techniniu lygmeniu plačiai
pripažįstama, kad gilusis geologinis 
laidojimas – saugiausias ir tvariausias
galutinis didelio radioaktyvumo atliekų ir 
atliekoms priskiriamo panaudoto 
branduolinio kuro tvarkymo etapas. Todėl 
turėtų būti imamasi laidojimui įgyvendinti 
būtinų veiksmų.

(29) Trumpaamžės mažo ir vidutinio 
radioaktyvumo atliekos laidojamos įvairiai 
– jos gali būti laidojamos negiliai
(pastatuose, negiliai esančiuose laidojimo 
įrenginiuose arba užkasamos kelių 
dešimčių metrų gylyje) arba moderniose 
geologinėse saugyklose 70–100 m po 
žeme. Saugomos beveik visos ilgaamžės 
mažo ir vidutinio radioaktyvumo atliekos. 
Po 30 metų mokslinių tyrimų branduolinių 
interesų grupės plačiai pripažįsta, kad 
gilusis geologinis laidojimas –
ekonomiškiausias galutinis didelio 
radioaktyvumo atliekų tvarkymo etapas, 
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nors tiriamos ir kitos galimybės, pvz., 
sukonstruoti saugojimo įrenginiai žemės 
paviršiuje arba negiliai po žeme, 
šalinimas sausose uolienose arba 
laidojimas giliai išgręžtuose gręžiniuose 
(3000–5000 metrų gylio). Todėl turėtų būti
tęsiami šių sričių tyrimai.

Or. en

Pakeitimas 93
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Paprastai trumpaamžės mažo ir 
vidutinio radioaktyvumo atliekos yra 
laidojamos negiliai. Po 30 metų mokslinių 
tyrimų techniniu lygmeniu plačiai 
pripažįstama, kad gilusis geologinis 
laidojimas – saugiausias ir tvariausias 
galutinis didelio radioaktyvumo atliekų ir 
atliekoms priskiriamo panaudoto 
branduolinio kuro tvarkymo etapas. Todėl 
turėtų būti imamasi laidojimui įgyvendinti 
būtinų veiksmų.

(29) Paprastai trumpaamžės mažo ir 
vidutinio radioaktyvumo atliekos yra 
laidojamos negiliai. Po 30 metų mokslinių 
tyrimų laidojimo giliai po žeme 
tinkamuose geologiniuose kloduose 
įgyvendinamumas buvo moksliškai 
patikrintas, nors šiek tiek rizikos išlieka.

Or. de

Pakeitimas 94
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Paprastai trumpaamžės mažo ir 
vidutinio radioaktyvumo atliekos yra 
laidojamos negiliai. Po 30 metų mokslinių 
tyrimų techniniu lygmeniu plačiai 

(29) Paprastai trumpaamžės mažo ir 
vidutinio radioaktyvumo atliekos yra 
laidojamos negiliai. Šiuo metu, po 30 metų 
mokslinių tyrimų, plačiausiai paplitusi 
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pripažįstama, kad gilusis geologinis 
laidojimas – saugiausias ir tvariausias 
galutinis didelio radioaktyvumo atliekų ir 
atliekoms priskiriamo panaudoto 
branduolinio kuro tvarkymo etapas. Todėl 
turėtų būti imamasi laidojimui įgyvendinti 
būtinų veiksmų.

nuomonė, kad gilusis geologinis 
laidojimas yra saugiausias ir ekonomiškai
tvariausias galutinis didelio radioaktyvumo 
atliekų ir atliekoms priskiriamo panaudoto 
branduolinio kuro tvarkymo etapas, tačiau 
aktyviai svarstomos ir kitos galimybės, 
įskaitant galutinio saugojimo, turint 
galimybę jį iš ten paimti, sprendimą.
Reikėtų skatinti visų galimybių 
mokslinius tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 95
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Paprastai trumpaamžės mažo ir 
vidutinio radioaktyvumo atliekos yra 
laidojamos negiliai. Po 30 metų mokslinių 
tyrimų techniniu lygmeniu plačiai 
pripažįstama, kad gilusis geologinis 
laidojimas – saugiausias ir tvariausias 
galutinis didelio radioaktyvumo atliekų ir 
atliekoms priskiriamo panaudoto 
branduolinio kuro tvarkymo etapas. Todėl 
turėtų būti imamasi laidojimui įgyvendinti 
būtinų veiksmų.

(29) Paprastai trumpaamžės mažo ir 
vidutinio radioaktyvumo atliekos yra 
laidojamos negiliai. Techniniu lygmeniu 
plačiai pripažįstama, kad gilusis geologinis 
laidojimas – saugiausias ir tvariausias 
galutinis didelio radioaktyvumo atliekų ir 
atliekoms priskiriamo panaudoto 
branduolinio kuro tvarkymo etapas. Taigi 
valstybės narės, išsaugodamos visą savo 
atsakomybę už panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
politiką, skatinamos apsvarstyti laidojimo 
galimybes.

Or. en

Pakeitimas 96
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Paprastai trumpaamžės mažo ir 
vidutinio radioaktyvumo atliekos yra 
laidojamos negiliai. Po 30 metų mokslinių 
tyrimų techniniu lygmeniu plačiai 
pripažįstama, kad gilusis geologinis 
laidojimas – saugiausias ir tvariausias 
galutinis didelio radioaktyvumo atliekų ir 
atliekoms priskiriamo panaudoto 
branduolinio kuro tvarkymo etapas. Todėl 
turėtų būti imamasi laidojimui įgyvendinti 
būtinų veiksmų.

(29) Paprastai trumpaamžės mažo ir 
vidutinio radioaktyvumo atliekos yra 
laidojamos negiliai. Po 30 metų mokslinių 
tyrimų techniniu lygmeniu plačiai 
pripažįstama, kad gilusis geologinis 
laidojimas – saugiausias ir tvariausias 
galutinis didelio radioaktyvumo atliekų ir 
atliekoms priskiriamo panaudoto 
branduolinio kuro tvarkymo etapas. 
Valstybės narės turėtų atsižvelgti į būsimą 
laidojimo sistemų technologinę raidą ir 
apsvarstyti savo panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
susigrąžinimo ir paėmimo galimybes;

Or. en

Pakeitimas 97
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Paprastai trumpaamžės mažo ir 
vidutinio radioaktyvumo atliekos yra 
laidojamos negiliai. Po 30 metų mokslinių 
tyrimų techniniu lygmeniu plačiai 
pripažįstama, kad gilusis geologinis 
laidojimas – saugiausias ir tvariausias 
galutinis didelio radioaktyvumo atliekų ir 
atliekoms priskiriamo panaudoto 
branduolinio kuro tvarkymo etapas. Todėl 
turėtų būti imamasi laidojimui įgyvendinti 
būtinų veiksmų.

(29) Paprastai trumpaamžės mažo ir 
vidutinio radioaktyvumo atliekos yra 
laidojamos negiliai. Po 30 metų mokslinių 
tyrimų techniniu lygmeniu plačiai 
pripažįstama, kad gilusis geologinis 
laidojimas – saugiausias ir tvariausias 
galutinis didelio radioaktyvumo atliekų ir 
atliekoms priskiriamo panaudoto 
branduolinio kuro tvarkymo etapas. Todėl 
turėtų būti imamasi laidojimui įgyvendinti 
būtinų veiksmų. Vykdant veiklą pagal 
Geologinio laidojimo įgyvendinimo 
technologijų platformą (angl. IGD-TP) 
galėtų būti sudaryta lengvesnė galimybė 
naudotis šioje srityje sukaupta patirtimi ir 
technologija. 

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad reikia siekti realaus didelio radioaktyvumo atliekų ir atliekoms 
priskiriamo panaudoto branduolinio kuro laidojimo užtikrinimo. Pagal Geologinio laidojimo 
įgyvendinimo technologijų platformą (IGD-TP) atliekamas darbas turi būti pavyzdys, kaip 
turėtų būti atliekami moksliniai tyrimai siekiant konkretaus tikslo, kuris numatytas platformos 
programoje: „iki 2025 m. Europoje saugiai veiks pirmieji panaudoto branduolinio kuro, 
didelio radioaktyvumo atliekų ir kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų geologinio laidojimo 
įrenginiai “.

Pakeitimas 98
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Po Fukušimos avarijos tapo 
akivaizdu, kad radioaktyviųjų atliekų 
laidojimas, ypač panaudoto branduolinio 
kuro saugojimas saugyklose, yra 
pavojingas ir kad panašios avarijos gali 
įvykti veikiančiuose ar statomuose 
branduoliniuose įrenginiuose Sąjungos 
regionuose arba kaimyninėse šalyse, 
kurioms būdinga seisminė, cunamio ir 
kita gamtinė rizika. Sąjunga turėtų imtis 
visų tinkamų priemonių siekdama užkirsti 
kelią radioaktyviųjų atliekų laidojimui 
tokiose vietovėse.

Or. en

Pakeitimas 99
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Atsižvelgiant į radioaktyviųjų 
atliekų laidojimo taikant pakeitimo būdą 
ar kitas jų radioaktyvumo mažinimo ir 
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pusėjimo priemones tyrimus, reikėtų 
atsižvelgti ir į ilgesnio laikotarpio 
radioaktyviųjų atliekų negrįžtamą 
saugojimą giliuose geologiniuose 
kloduose;

Or. de

Pakeitimas 100
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Komisija turėtų raginti valstybes 
nares sukurti panašių giliajam 
geologiniam laidojimui tinkamų vietų 
registrus.

Or. cs

Pakeitimas 101
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Nors kiekviena valstybė narė 
atsakinga už savo panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
politiką, įgyvendinant tą politiką turėtų būti 
laikomasi atitinkamų Tatenos nustatytų 
pagrindinių saugos principų43. Kiekviena 
valstybė narė privalo įsipareigoti vengti 
ateities kartoms nepagrįstai užkrauti naštą, 
susijusią su esamu panaudotu branduoliniu 
kuru ir radioaktyviosiomis atliekomis, taip 
pat tuo panaudotu branduoliniu kuru ir 
radioaktyviosiomis atliekomis, kurie bus 

(30) Nors kiekviena valstybė narė 
atsakinga už savo panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
politiką, įgyvendinant tą politiką turėtų būti 
ne tik laikomasi atitinkamų Tatenos 
nustatytų pagrindinių saugos principų, bet 
ir taikomi aukščiausi saugos standartai, 
kurie atspindi modernią reguliavimo ir 
veiklos praktiką, ir naudojama geriausia 
turima technologija (GTT).  Kiekviena 
valstybė narė privalo įsipareigoti vengti 
ateities kartoms nepagrįstai užkrauti naštą, 
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paimti iš esamų branduolinių įrenginių, 
kurių eksploatavimas baigiamas.

susijusią su istorijos eigoje ir šiuo metu
panaudotu branduoliniu kuru ir 
radioaktyviosiomis atliekomis, taip pat tuo 
panaudotu branduoliniu kuru ir 
radioaktyviosiomis atliekomis, kurie bus 
paimti iš esamų branduolinių įrenginių, 
kurių eksploatavimas baigiamas. Todėl 
valstybės narės turėtų nustatyti 
eksploatavimo nutraukimo politiką, pagal 
kurią būtų užtikrinama, jog uždarius 
įrenginius jie būtų kuo saugiau ir kuo 
greičiau išardomi.

Or. en

Pakeitimas 102
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Nors kiekviena valstybė narė 
atsakinga už savo panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
politiką, įgyvendinant tą politiką turėtų 
būti laikomasi atitinkamų Tatenos 
nustatytų pagrindinių saugos principų43.
Kiekviena valstybė narė privalo 
įsipareigoti vengti ateities kartoms 
nepagrįstai užkrauti naštą, susijusią su 
esamu panaudotu branduoliniu kuru ir 
radioaktyviosiomis atliekomis, taip pat tuo 
panaudotu branduoliniu kuru ir 
radioaktyviosiomis atliekomis, kurie bus 
paimti iš esamų branduolinių įrenginių, 
kurių eksploatavimas baigiamas.

(30) Valstybėse narėse įgyvendinant
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo politiką 
turėtų būti laikomasi atitinkamų Tatenos 
nustatytų pagrindinių saugos principų43.
Kiekviena valstybė narė privalo 
įsipareigoti vengti ateities kartoms 
nepagrįstai užkrauti naštą, susijusią su 
esamu panaudotu branduoliniu kuru ir 
radioaktyviosiomis atliekomis, taip pat tuo 
panaudotu branduoliniu kuru ir 
radioaktyviosiomis atliekomis, kurie bus 
paimti iš esamų branduolinių įrenginių, 
kurių eksploatavimas baigiamas.

Or. en

Pakeitimas 103
Zigmantas Balčytis
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Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Siekdama užtikrinti atsakingą 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, kiekviena 
valstybė narė turėtų sukurti nacionalines 
sistemas, kurias taikant būtų užtikrinti 
politiniai įsipareigojimai ir apibrėžtas 
laipsniško sprendimų priėmimo procesas, 
kurį įgyvendinant būtų priimami reikiami 
teisės aktai, nustatomas reguliavimas ir 
organizavimas ir aiškiai paskirstoma 
atsakomybė.

(31) Siekdama užtikrinti atsakingą 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, kiekviena 
valstybė narė turėtų sukurti ir su Komisija 
suderinti nacionalines sistemas, kurias 
taikant būtų užtikrinti politiniai 
įsipareigojimai ir apibrėžtas laipsniško 
sprendimų priėmimo procesas, kurį 
įgyvendinant būtų priimami reikiami teisės 
aktai, nustatomas reguliavimas ir 
organizavimas ir aiškiai paskirstoma 
atsakomybė.

Or. lt

Pakeitimas 104
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) Valstybės narės turėtų užtikrinti 
reikiamą finansavimą panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymui bei jų saugojimui.

Or. lt

Pakeitimas 105
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Siekiant užtikrinti, kad politiniai (33) Siekiant užtikrinti, kad politiniai 
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sprendimai būtų perkelti į aiškias 
nuostatas, susijusias su visais panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo etapais nuo susidarymo ir
laidojimo, turėtų būti sudaryta nacionalinė 
programa. Ji turėtų apimti visas veiklos, 
susijusios su radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymu, pradiniu apdorojimu, 
apdorojimu, galutiniu apdorojimu, 
saugojimu ir laidojimu, rūšis. Nacionalinė 
programa gali būti pamatinis dokumentas 
arba dokumentų rinkinys.

sprendimai būtų perkelti į aiškias 
nuostatas, susijusias su visais panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo etapais nuo susidarymo iki
laidojimo ar galutinio saugojimo, turėtų 
būti sudaryta nacionalinė programa. Ji 
turėtų apimti visas veiklos, susijusios su 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, pradiniu 
apdorojimu, apdorojimu, galutiniu 
apdorojimu, saugojimu ir laidojimu, rūšis. 
Nacionalinė programa gali būti pamatinis 
dokumentas arba dokumentų rinkinys.

Or. en

Pakeitimas 106
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Siekiant užtikrinti, kad politiniai 
sprendimai būtų perkelti į aiškias 
nuostatas, susijusias su visais panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo etapais nuo susidarymo ir
laidojimo, turėtų būti sudaryta nacionalinė 
programa. Ji turėtų apimti visas veiklos, 
susijusios su radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymu, pradiniu apdorojimu, 
apdorojimu, galutiniu apdorojimu, 
saugojimu ir laidojimu, rūšis. Nacionalinė 
programa gali būti pamatinis dokumentas 
arba dokumentų rinkinys.

(33) Siekiant užtikrinti, kad politiniai 
sprendimai būtų perkelti į aiškias 
nuostatas, susijusias su visais panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo etapais nuo susidarymo iki
galutinio laidojimo, turėtų būti sudaryta 
nacionalinė programa. Ji turėtų apimti 
visas veiklos, susijusios su radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymu, pradiniu apdorojimu, 
apdorojimu, galutiniu apdorojimu, 
saugojimu ir laidojimu, rūšis. Nacionalinė 
programa gali būti pamatinis dokumentas 
arba dokumentų rinkinys.

Or. en

Pakeitimas 107
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies
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Pasiūlymas dėl direktyvos
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) Darbuotojai, dirbantys visoje 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
grandinėje, turėtų būti apsaugoti ir 
apdrausti nepaisant jų veiklos ar statuso; 
taikant bet kurią panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
priemonę būtina atsižvelgti į ilgalaikį 
poveikį darbuotojų sveikatai ir saugai.

Or. en

Pakeitimas 108
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34b) Įgyvendinant šią direktyvą ypatingą 
dėmesį būtina skirti darbuotojams, 
kuriems kyla pavojus; už sveikatos ir 
saugos teisės aktų nesilaikymą būtina 
nedelsiant taikyti griežtas sankcijas.

Or. en

Pakeitimas 109
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Skaidrumas yra svarbus panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 

(35) Skaidrumas yra svarbus panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
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tvarkymo aspektas. Jis turėtų būti 
užtikrintas reikalaujant tinkamai informuoti 
visuomenę ir visoms suinteresuotosioms 
šalims suteikti galimybę dalyvauti 
sprendimų priėmimo procesuose.

tvarkymo aspektas ir ypač svarbu, kad 
visuomenė tikėtų saugyklų saugumui 
taikomais principais ir pasitikėtų atliekų 
tvarkymo programomis. Jis turėtų būti 
užtikrintas reikalaujant tinkamai informuoti 
visuomenę ir visoms suinteresuotosioms 
šalims suteikti galimybę dalyvauti 
sprendimų priėmimo procesuose.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinti visuomenės pasitikėjimą bus itin svarbu renkant saugykloms vietas.

Pakeitimas 110
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Skaidrumas yra svarbus panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo aspektas. Jis turėtų būti 
užtikrintas reikalaujant tinkamai informuoti 
visuomenę ir visoms suinteresuotosioms 
šalims suteikti galimybę dalyvauti
sprendimų priėmimo procesuose.

(35) Skaidrumas yra svarbus panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo aspektas. Jis turėtų būti 
užtikrintas reikalaujant tinkamai informuoti 
visuomenę ir visoms suinteresuotosioms 
šalims suteikti galimybę būti 
pagrindinėmis sprendimų priėmimo
procesų dalyvėmis.

Or. en

Pakeitimas 111
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Skaidrumas yra svarbus panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo aspektas. Jis turėtų būti 

(35) Skaidrumas yra svarbus panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo aspektas. Jis turėtų būti 
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užtikrintas reikalaujant tinkamai 
informuoti visuomenę ir visoms 
suinteresuotosioms šalims suteikti
galimybę dalyvauti sprendimų priėmimo 
procesuose.

užtikrintas tinkamai informuojant
visuomenę ir visoms suinteresuotosioms 
šalims suteikiant galimybę dalyvauti 
sprendimų priėmimo procesuose.

Or. en

Pakeitimas 112
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Valstybių narių ir tarptautinis 
bendradarbiavimas suteiktų galimybę 
naudotis sukaupta patirtimi ir technologija 
ir taip galėtų padėti palengvinti ir 
paspartinti sprendimų priėmimą.

(36) Valstybių narių ir tarptautinis 
bendradarbiavimas suteiktų galimybę 
naudotis sukaupta didele patirtimi ir 
aukštos kokybės technologija, taip pat 
geriausiąja patirtimi, ir taip galėtų padėti 
palengvinti ir paspartinti sprendimų 
priėmimą.

Or. en

Pakeitimas 113
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kai kurios valstybės narės mano, kad 
gali būti naudinga bendrai naudoti 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, 
jei toks naudojimas pagrįstas tų valstybių 
narių susitarimu.

(37) Kai kurios valstybės narės mano, kad 
gali būti naudinga bendrai naudoti 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, 
įskaitant saugojimo ir (arba) laidojimo 
įrenginius, jei toks naudojimas pagrįstas tų 
valstybių narių susitarimu. Galutinio 
saugojimo ir (arba) laidojimo įrenginiai 
galėtų būti bendrai naudojami tik tais 
atvejais, kai dėl mokslinių tyrimų, 
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medicinos arba kitokios negu energijos 
gamybos pramonės veiklos susidaro 
mažas radioaktyviųjų atliekų kiekis.

Or. en

Pakeitimas 114
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kai kurios valstybės narės mano, kad 
gali būti naudinga bendrai naudoti 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, 
jei toks naudojimas pagrįstas tų valstybių 
narių susitarimu.

(37) Kai kurios valstybės narės mano, kad 
gali būti naudinga bendrai naudoti 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, 
jei toks naudojimas pagrįstas tų valstybių 
narių susitarimu. Šiuo požiūriu svarbu 
nevaržyti konkrečių susitarimų, kaip antai 
jau esantys susitarimai dėl panaudoto 
branduolinio kuro iš mokslinių tyrimų 
reaktorių.

Or. fr

Pakeitimas 115
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kai kurios valstybės narės mano, kad 
gali būti naudinga bendrai naudoti 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, 
jei toks naudojimas pagrįstas tų valstybių 
narių susitarimu.

(37) Kai kurios valstybės narės mano, kad 
gali būti naudinga ir ekonomiškai 
veiksminga bendrai naudoti panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įrenginius, įskaitant laidojimo 
įrenginius, jei toks naudojimas pagrįstas 
susijusių šalių susitarimu.

Or. en
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Pakeitimas 116
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kai kurios valstybės narės mano, kad 
gali būti naudinga bendrai naudoti 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, 
jei toks naudojimas pagrįstas tų valstybių 
narių susitarimu.

(37) Kai kurios valstybės narės mano, kad 
gali būti naudinga bendrai naudoti 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, 
jei toks naudojimas pagrįstas tų šalių
susitarimu.

Or. lv

Pakeitimas 117
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kai kurios valstybės narės mano, kad 
gali būti naudinga bendrai naudoti 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, 
jei toks naudojimas pagrįstas tų valstybių 
narių susitarimu.

(37) Kai kurios valstybės narės mano, kad 
gali būti naudinga ir saugu bendrai naudoti 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, 
įskaitant laidojimo įrenginius, jei toks 
naudojimas pagrįstas tų valstybių narių 
susitarimu.

Or. en

Pakeitimas 118
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) Piliečiai, kurie neturėjo naudos iš 
branduolinių atliekų gamybos, neturėtų 
nešti galimos aplinkosauginės naštos. 
Todėl branduolinės atliekos, įskaitant 
plutonį ir panaudotą branduolinį kurą, 
neturėtų būti eksportuojamos į trečiąsias 
šalis atliekų saugojimui, perdirbimui, 
mišriojo oksido kuro (MOX) gamybai ar 
atliekų apdorojimui.

Or. en

Pakeitimas 119
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Saugos vertinimo ataskaita ir 
proporcingumo principu turėtų būti 
grindžiami sprendimai, susiję su laidojimo 
įrenginio parengimu, naudojimu ir 
uždarymu, ir sudarytos sąlygos nustatyti 
neaiškias sritis, į kurias būtina sutelkti 
dėmesį, kad būtų toliau gerinamas šių 
aspektų, turinčių įtakos laidojimo sistemos 
saugai (įskaitant natūralius (geologinius) ir 
dirbtinius barjerus) ir numatomai tos 
sistemos raidai, supratimas. Saugos 
vertinimo ataskaitoje turėtų būti pateikti 
saugos vertinimo rezultatai ir informacija 
apie saugos vertinimo pagrįstumą ir 
patikimumą, taip pat apie to vertinimo 
prielaidas. Todėl saugos vertinimo 
ataskaitoje turėtų būti pateikti argumentai 
ir įrodymai, kuriais būtų pagrįsta išvada 
apie panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio 
ar veiklos saugą.

(39) Saugos vertinimo ataskaita ir 
proporcingumo principu turėtų būti 
grindžiami sprendimai, susiję su saugojimo 
įrenginio, įskaitant panaudoto kuro 
saugyklas, ir laidojimo įrenginio 
parengimu, naudojimu ir uždarymu, ir 
sudarytos sąlygos nustatyti neaiškias sritis, 
į kurias būtina sutelkti dėmesį, kad būtų 
toliau gerinamas šių aspektų, turinčių 
įtakos saugojimo arba laidojimo sistemos 
saugai (įskaitant natūralius (geologinius) ir 
dirbtinius barjerus) ir numatomai tos 
sistemos raidai, supratimas. Saugos 
vertinimo ataskaitoje turėtų būti pateikti 
saugos vertinimo rezultatai ir informacija 
apie saugos vertinimo pagrįstumą ir 
patikimumą, taip pat apie to vertinimo 
prielaidas. Saugos vertinimo ataskaita 
mažo radioaktyvumo ir trumpaamžių 
vidutinio radioaktyvumo atliekų atveju 
turi būti rengiama mažiausiai 500 metų 
laikotarpiui, o didelio radioaktyvumo 
atliekų arba panaudoto branduolinio kuro 
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atveju – mažiausiai 100 000 metų 
laikotarpiui. Todėl saugos vertinimo 
ataskaitoje turėtų būti pateikti argumentai 
ir įrodymai, kuriais būtų pagrįsta išvada 
apie panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio 
ar veiklos saugą.

Or. en

Pakeitimas 120
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Saugos vertinimo ataskaita ir 
proporcingumo principu turėtų būti 
grindžiami sprendimai, susiję su laidojimo 
įrenginio parengimu, naudojimu ir 
uždarymu, ir sudarytos sąlygos nustatyti 
neaiškias sritis, į kurias būtina sutelkti 
dėmesį, kad būtų toliau gerinamas šių 
aspektų, turinčių įtakos laidojimo sistemos 
saugai (įskaitant natūralius (geologinius) ir 
dirbtinius barjerus) ir numatomai tos 
sistemos raidai, supratimas. Saugos 
vertinimo ataskaitoje turėtų būti pateikti 
saugos vertinimo rezultatai ir informacija 
apie saugos vertinimo pagrįstumą ir 
patikimumą, taip pat apie to vertinimo 
prielaidas. Todėl saugos vertinimo 
ataskaitoje turėtų būti pateikti argumentai 
ir įrodymai, kuriais būtų pagrįsta išvada 
apie panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio 
ar veiklos saugą.

(39) Saugos vertinimo ataskaita ir 
proporcingumo principu turėtų būti 
grindžiami sprendimai, susiję su laidojimo 
įrenginio parengimu, naudojimu ir 
uždarymu, ir sudarytos sąlygos nustatyti 
neaiškias sritis, į kurias būtina sutelkti 
dėmesį, kad būtų toliau gerinamas šių 
aspektų, turinčių įtakos laidojimo sistemos 
saugai (įskaitant natūralius (geologinius) ir 
dirbtinius barjerus) ir numatomai tos 
sistemos raidai, supratimas. Saugos 
vertinimo ataskaitoje turėtų būti pateikti 
saugos vertinimo rezultatai ir informacija 
apie saugos vertinimo pagrįstumą ir 
patikimumą, taip pat apie to vertinimo 
prielaidas. Todėl sauga bus užtikrinama 
remiantis surinktais argumentais ir 
įrodymais, kuriais būtų pagrįsta išvada apie 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio 
ar veiklos saugą.

Or. en

Pakeitimas 121
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova
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Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Saugos vertinimo ataskaita ir 
proporcingumo principu turėtų būti 
grindžiami sprendimai, susiję su laidojimo 
įrenginio parengimu, naudojimu ir 
uždarymu, ir sudarytos sąlygos nustatyti 
neaiškias sritis, į kurias būtina sutelkti 
dėmesį, kad būtų toliau gerinamas šių 
aspektų, turinčių įtakos laidojimo sistemos 
saugai (įskaitant natūralius (geologinius) ir 
dirbtinius barjerus) ir numatomai tos 
sistemos raidai, supratimas. Saugos 
vertinimo ataskaitoje turėtų būti pateikti 
saugos vertinimo rezultatai ir informacija 
apie saugos vertinimo pagrįstumą ir 
patikimumą, taip pat apie to vertinimo 
prielaidas. Todėl saugos vertinimo 
ataskaitoje turėtų būti pateikti argumentai 
ir įrodymai, kuriais būtų pagrįsta išvada 
apie panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio 
ar veiklos saugą.

(39) Saugos vertinimo ataskaita ir 
proporcingumo principu turėtų būti 
grindžiami sprendimai, susiję su laidojimo 
ar galutinio saugojimo įrenginio 
parengimu, naudojimu ir uždarymu, ir 
sudarytos sąlygos nustatyti neaiškias sritis, 
į kurias būtina sutelkti dėmesį, kad būtų 
toliau gerinamas šių aspektų, turinčių 
įtakos laidojimo ar galutinio saugojimo
sistemos saugai (įskaitant natūralius 
(geologinius) ir dirbtinius barjerus) ir 
numatomai tos sistemos raidai, supratimas. 
Saugos vertinimo ataskaitoje turėtų būti 
pateikti saugos vertinimo rezultatai ir 
informacija apie saugos vertinimo 
pagrįstumą ir patikimumą, taip pat apie to 
vertinimo prielaidas. Todėl saugos 
vertinimo ataskaitoje turėtų būti pateikti 
argumentai ir įrodymai, kuriais būtų 
pagrįsta išvada apie panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įrenginio ar veiklos saugą.

Or. en

Pakeitimas 122
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Saugos vertinimo ataskaita ir 
proporcingumo principu turėtų būti 
grindžiami sprendimai, susiję su laidojimo 
įrenginio parengimu, naudojimu ir 
uždarymu, ir sudarytos sąlygos nustatyti 
neaiškias sritis, į kurias būtina sutelkti 
dėmesį, kad būtų toliau gerinamas šių 
aspektų, turinčių įtakos laidojimo sistemos 

(39) Saugos vertinimo ataskaita ir 
proporcingumo principu turėtų būti 
grindžiami sprendimai, susiję su laidojimo 
įrenginio parengimu, naudojimu ir 
uždarymu, ir sudarytos sąlygos nustatyti 
neaiškias sritis, į kurias būtina sutelkti 
dėmesį, kad būtų toliau gerinamas šių 
aspektų, turinčių įtakos laidojimo sistemos 
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saugai (įskaitant natūralius (geologinius) ir 
dirbtinius barjerus) ir numatomai tos 
sistemos raidai, supratimas. Saugos 
vertinimo ataskaitoje turėtų būti pateikti 
saugos vertinimo rezultatai ir informacija 
apie saugos vertinimo pagrįstumą ir 
patikimumą, taip pat apie to vertinimo 
prielaidas. Todėl saugos vertinimo 
ataskaitoje turėtų būti pateikti argumentai 
ir įrodymai, kuriais būtų pagrįsta išvada 
apie panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio 
ar veiklos saugą.

saugai (įskaitant natūralius (geologinius) ir 
dirbtinius barjerus), pvz., regione dažnai 
pasitaikantys žemės drebėjimai, ir 
numatomai tos sistemos raidai, supratimas.
Saugos vertinimo ataskaitoje turėtų būti 
pateikti saugos vertinimo rezultatai ir 
informacija apie saugos vertinimo 
pagrįstumą ir patikimumą, taip pat apie to 
vertinimo prielaidas. Todėl saugos 
vertinimo ataskaitoje turėtų būti pateikti 
argumentai ir įrodymai, kuriais būtų 
pagrįsta išvada apie panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įrenginio ar veiklos saugą.

Or. el

Pakeitimas 123
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) Sąjungos teisės aktai, 
reglamentuojantys sveikatą ir saugą 
darbe, taikomi ir panaudoto branduolinio 
kuro bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
atveju.

Or. en

Pakeitimas 124
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Šioje direktyvoje pripažįstama, kad 
nacionalinėje sistemoje turėtų būti 
atsižvelgta į visus pavojus, susijusius su 

(40) Šioje direktyvoje pripažįstama, kad 
nacionalinėje sistemoje turėtų būti 
atsižvelgta į visus pavojus, susijusius su 
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panaudotu branduoliniu kuru ir 
radioaktyviosiomis atliekomis, tačiau ji 
netaikoma radiaciniams pavojams, kuriems 
taikoma Sutartis dėl Europos Sąjungos 
veikimo.

panaudotu branduoliniu kuru ir 
radioaktyviosiomis atliekomis, tačiau ji 
netaikoma radiacinių padarinių 
nesukeliantiems radiaciniams pavojams, 
kuriems taikoma Sutartis dėl Europos 
Sąjungos veikimo.

Or. en

Pakeitimas 125
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srities 
kompetencijos ir įgūdžių išsaugojimas ir 
didinimas – viena iš svarbiausių aukšto 
lygio saugos užtikrinimo priemonių, kuri 
turėtų būti įgyvendinama derinant darbo 
patirtimi grindžiamą mokymąsi, 
mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, 
taip pat techninį visų susijusių šalių 
bendradarbiavimą.

(41) Panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srities 
kompetencijos ir įgūdžių išsaugojimas ir 
didinimas – viena iš svarbiausių aukšto 
lygio saugos užtikrinimo priemonių, kuri 
turėtų būti įgyvendinama derinant darbo 
patirtimi grindžiamą mokymąsi, 
mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, 
taip pat techninį visų susijusių šalių 
bendradarbiavimą; kadangi tęsiami 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų ilgalaikio tvarkymo 
tvarumo ir saugos moksliniai tyrimai, per 
10 metų laikotarpį turėtų būti iš naujo 
atliekamas giliojo geologinio laidojimo 
metodo vertinimas, lyginant jį su kitomis 
galimybėmis, pavyzdžiui, su galutinio 
saugojimo, turint galimybę saugomą 
turinį iš ten paimti, metodu.

Or. en

Pakeitimas 126
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) Siekiant kaupti patirtį ir ja keistis, taip 
pat užtikrinti aukštus veiklos standartus, 
puikia pasitikėjimo panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu 
Europos Sąjungoje skatinimo priemone 
galėtų būti ekspertų atliekamas 
nacionalinių programų vertinimas.

(42) Siekiant kaupti patirtį ir ja keistis, taip 
pat užtikrinti aukštus veiklos standartus, 
puikia pasitikėjimo panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu 
Europos Sąjungoje skatinimo priemone 
galėtų būti ekspertų atliekami vertinimai.

Or. en

Pakeitimas 127
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) Dar kartą tvirtina, kad reikia skirti 
daugiau lėšų energetikos projektams, 
įskaitant galimus būsimus eksploatavimo 
nutraukimo projektus, taigi ir atliekų 
tvarkymo projektams.

Or. en

Pakeitimas 128
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Direktyva užtikrinama, kad valstybės 
narės numatytų reikiamas nacionalines 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo aukšto
lygio saugos užtikrinimo priemones, kad 
darbuotojai ir plačioji visuomenė būtų 
apsaugoti nuo jonizuojančiosios 

(2) Direktyva užtikrinama, kad valstybės 
narės, remdamosi dabartiniais mokslo 
atradimais, numatytų nacionalines 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
aukščiausio lygio saugos užtikrinimo 
priemones, kad darbuotojai ir plačioji 
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spinduliuotės keliamo pavojaus. visuomenė būtų apsaugoti nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus.

Or. en

Pakeitimas 129
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Direktyva užtikrinama, kad valstybės 
narės numatytų reikiamas nacionalines 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo aukšto 
lygio saugos užtikrinimo priemones, kad 
darbuotojai ir plačioji visuomenė būtų 
apsaugoti nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės keliamo pavojaus.

(2) Direktyva užtikrinama, kad valstybės 
narės numatytų reikiamas nacionalines 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo aukšto 
lygio saugos užtikrinimo priemones, kad 
darbuotojai, plačioji visuomenė ir gamtinė 
aplinka būtų apsaugoti nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus.

Or. en

Pakeitimas 130
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Direktyva užtikrinama, kad valstybės 
narės numatytų reikiamas nacionalines 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo aukšto
lygio saugos užtikrinimo priemones, kad 
darbuotojai ir plačioji visuomenė būtų 
apsaugoti nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės keliamo pavojaus.

(2) Direktyva užtikrinama, kad valstybės 
narės numatytų reikiamas nacionalines 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
aukščiausio lygio saugos užtikrinimo 
priemones, kad darbuotojai ir plačioji 
visuomenė būtų apsaugoti nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus.
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Or. en

Pakeitimas 131
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Direktyva užtikrinama, kad valstybės 
narės numatytų reikiamas nacionalines 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo aukšto
lygio saugos užtikrinimo priemones, kad 
darbuotojai ir plačioji visuomenė būtų
apsaugoti nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės keliamo pavojaus.

(2) Direktyva užtikrinama, kad valstybės 
narės numatytų reikiamas nacionalines 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
aukščiausio lygio saugos užtikrinimo 
priemones, kad darbuotojai ir plačioji 
visuomenė būtų apsaugoti nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo 
pavojaus.

Or. en

Pakeitimas 132
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Direktyva remiamas ir skatinamas 
visuomenės informavimas apie panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymą ir dalyvavimas susijusioje 
veikloje.

(3) Direktyva užtikrinama, kad 
visuomenei bus suteikiama reikiama 
informacija apie panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir
kad ji dalyvaus susijusioje veikloje.

Or. en

Pakeitimas 133
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis



AM\864761LT.doc 47/101 PE462.870v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Ši direktyva taikoma: (1) Nepažeidžiant Tarybos direktyvos 
2009/71/Euratomas, kuria nustatoma 
Bendrijos branduolinių įrenginių 
branduolinės saugos sistema, nuostatų, ši 
direktyva taikoma:

Or. en

Pakeitimas 134
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visiems panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymo etapams, kai panaudoto 
branduolinio kuro susidaro eksploatuojant 
civilinius branduolinius reaktorius ar kai jis 
tvarkomas vykdant civilinę veiklą;

a) visiems panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymo etapams, kai panaudoto 
branduolinio kuro susidaro eksploatuojant 
civilinius branduolinius reaktorius ar kai jis 
tvarkomas vykdant civilinę veiklą, 
įskaitant panaudotą branduolinį kurą, 
kuris susidaro vykdant karinės gynybos 
programas ir kuris perduodamas tik 
civilių naudojimui bei tvarkomas vykdant 
civilinę veiklą;

Or. de

Pakeitimas 135
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visiems panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymo etapams, kai panaudoto 
branduolinio kuro susidaro eksploatuojant 
civilinius branduolinius reaktorius ar kai 

(a) visiems panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymo etapams, kai panaudoto 
branduolinio kuro susidaro eksploatuojant 
branduolinius reaktorius;
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jis tvarkomas vykdant civilinę veiklą;

Or. en

Pakeitimas 136
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visiems panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymo etapams, kai panaudoto 
branduolinio kuro susidaro eksploatuojant 
civilinius branduolinius reaktorius ar kai jis 
tvarkomas vykdant civilinę veiklą;

(a) visiems panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymo etapams, kai panaudoto 
branduolinio kuro susidaro eksploatuojant 
civilinius branduolinius reaktorius ar kai jis 
tvarkomas vykdant civilinę veiklą ES 
teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 137
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visiems panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymo etapams, kai panaudoto 
branduolinio kuro susidaro eksploatuojant 
civilinius branduolinius reaktorius ar kai jis 
tvarkomas vykdant civilinę veiklą;

(a) visiems panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymo etapams, įskaitant vežimą, kai 
panaudoto branduolinio kuro susidaro 
eksploatuojant civilinius branduolinius 
reaktorius ar kai jis tvarkomas vykdant 
civilinę veiklą;

Or. en

Pakeitimas 138
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visiems radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo etapams nuo susidarymo iki 
laidojimo, kai radioaktyviųjų atliekų 
susidaro ar kai jos tvarkomos vykdant 
civilinę veiklą.

(b) visiems radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo etapams nuo susidarymo iki 
galutinio saugojimo ir laidojimo ir jų 
metu.

Or. en

Pakeitimas 139
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visiems radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo etapams nuo susidarymo iki 
laidojimo, kai radioaktyviųjų atliekų 
susidaro ar kai jos tvarkomos vykdant 
civilinę veiklą.

(b) visiems radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo etapams nuo susidarymo iki 
laidojimo, įskaitant vežimą, kai 
radioaktyviųjų atliekų susidaro ar kai jos 
tvarkomos vykdant civilinę veiklą.

Or. en

Pakeitimas 140
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visiems radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo etapams nuo susidarymo iki 
laidojimo, kai radioaktyviųjų atliekų 
susidaro ar kai jos tvarkomos vykdant 
civilinę veiklą.

(b) visiems radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo etapams nuo susidarymo iki 
laidojimo, kai radioaktyviųjų atliekų 
susidaro ar kai jos tvarkomos vykdant 
civilinę veiklą ES teritorijoje.

Or. en
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Pakeitimas 141
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visiems radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo etapams nuo susidarymo iki 
laidojimo, kai radioaktyviųjų atliekų 
susidaro ar kai jos tvarkomos vykdant 
civilinę veiklą.

(b) visiems radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo etapams nuo susidarymo iki 
laidojimo ar galutinio saugojimo, kai 
radioaktyviųjų atliekų susidaro ar kai jos 
tvarkomos vykdant civilinę veiklą.

Or. en

Pakeitimas 142
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visiems radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo etapams nuo susidarymo iki 
laidojimo, kai radioaktyviųjų atliekų 
susidaro ar kai jos tvarkomos vykdant 
civilinę veiklą.

(b) visiems radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo etapams nuo susidarymo iki 
galutinio laidojimo, kai radioaktyviųjų 
atliekų susidaro ar kai jos tvarkomos 
vykdant civilinę veiklą.

Or. en

Pakeitimas 143
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Kasybos pramonės atliekoms, kurios 
gali būti radioaktyvios ir kurios patenka į 
Direktyvos 2006/21/EB taikymo sritį, ši 

(2) Ši direktyva taip pat taikoma kasybos 
pramonės atliekoms, kurios gali būti 
radioaktyvios ir kurios patenka į 
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direktyva netaikoma. Direktyvos 2006/21/EB taikymo sritį.

Or. en

Pakeitimas 144
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Ši direktyva netaikoma leistinam 
medžiagų išmetimui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 145
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Specifinės šios direktyvos dėl 
radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto 
branduolinio kuro įrenginių ir su jais 
susijusios veiklos branduolinės saugos 
nuostatos neapima branduolinių 
įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 
2009/71/Euratomas.

Or. en

Pakeitimas 146
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Šios direktyvos 4 straipsnio 3 dalis 
netaikoma:
– panaudoto branduolinio kuro išvežimui 
iš mokslinių tyrimų reaktorių į kilmės šalį, 
kuris vykdomas pagal ypatingas sutartis;
– perdirbant panaudotą branduolinį kurą 
susidarančių atliekų išvežimui į kilmės 
šalį;
– pagal panaudoto branduolinio kuro 
arba radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
kontraktus vykdomam eksportui.

Or. en

Pakeitimas 147
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) radioaktyviosios atliekos – dujų, 
skysčio arba kieto pavidalo 
radioaktyviosios medžiagos, kurių valstybė 
narė (arba fizinis ar juridinis asmuo, 
kurio sprendimą valstybė narė pripažįsta) 
nenumato toliau naudoti ir kurias kaip 
radioaktyviąsias atliekas reguliavimo 
institucija kontroliuoja pagal valstybės 
narės teisinę ir reguliavimo sistemą;

(6) radioaktyviosios atliekos – dujų, 
skysčio arba kieto pavidalo 
radioaktyviosios medžiagos, įskaitant 
panaudotą branduolinį kurą,;

Or. en

Pakeitimas 148
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) radioaktyviosios atliekos – dujų, 
skysčio arba kieto pavidalo 
radioaktyviosios medžiagos, kurių
valstybė narė (arba fizinis ar juridinis 
asmuo, kurio sprendimą valstybė narė 
pripažįsta) nenumato toliau naudoti ir 
kurias kaip radioaktyviąsias atliekas 
reguliavimo institucija kontroliuoja pagal 
valstybės narės teisinę ir reguliavimo 
sistemą;

(6) radioaktyviosios atliekos – dujų, 
skysčio arba kieto pavidalo 
radioaktyviosios medžiagos, įskaitant 
saugomą panaudotą branduolinį kurą, 
kurias valstybė narė (arba fizinis ar 
juridinis asmuo, kurio sprendimą valstybė 
narė pripažįsta) išmeta kaip nereikalingas, 
ketina arba turi išmesti ir kurias kaip 
radioaktyviąsias atliekas reguliavimo 
institucija kontroliuoja pagal valstybės 
narės teisinę ir reguliavimo sistemą;

Or. fr

Pagrindimas

Radioaktyvių atliekų neturėtų reglamentuoti mažiau griežtos teisės ir atsakomybę 
numatančios nuostatos nei pagal įprastą teisę. Taigi, radioaktyvios branduolinės atliekos 
turėtų būti apibrėžiamos remiantis Bendrijos atliekų apibrėžtimi, pateikta 2006 m. balandžio 
5 d. Direktyva 2006/12/EB dėl atliekų.

Pakeitimas 149
Fiona Hall, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) radioaktyviosios atliekos – dujų, 
skysčio arba kieto pavidalo 
radioaktyviosios medžiagos, kurių valstybė 
narė (arba fizinis ar juridinis asmuo, kurio 
sprendimą valstybė narė pripažįsta) 
nenumato toliau naudoti ir kurias kaip 
radioaktyviąsias atliekas reguliavimo 
institucija kontroliuoja pagal valstybės 
narės teisinę ir reguliavimo sistemą;

(6) radioaktyviosios atliekos – dujų, 
skysčio arba kieto pavidalo 
radioaktyviosios medžiagos, įskaitant 
panaudotą branduolinį kurą ir 
radioaktyviąsias medžiagas, susidariusias 
perdirbant, kurių valstybė narė (arba 
fizinis ar juridinis asmuo, kurio sprendimą 
valstybė narė pripažįsta) nenumato toliau 
naudoti; ir kurias kaip radioaktyviąsias 
atliekas reguliavimo institucija kontroliuoja 
pagal valstybės narės teisinę ir reguliavimo 
sistemą;

Or. en
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Pagrindimas

Panaudotas branduolinis kuras turi būti apibrėžtas kaip atliekos, nebent aišku, kad jis gali 
būti artimiausiu metu perdirbtas ir neturės poveikio aplinkai.

Pakeitimas 150
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) radioaktyviosios atliekos – dujų, 
skysčio arba kieto pavidalo 
radioaktyviosios medžiagos, kurių valstybė 
narė (arba fizinis ar juridinis asmuo, kurio 
sprendimą valstybė narė pripažįsta) 
nenumato toliau naudoti ir kurias kaip 
radioaktyviąsias atliekas reguliavimo 
institucija kontroliuoja pagal valstybės 
narės teisinę ir reguliavimo sistemą;

(6) radioaktyviosios atliekos – dujų, 
skysčio arba kieto pavidalo 
radioaktyviosios medžiagos, sumažintos 
iki technologiškai įmanomo minimalaus 
dydžio, kurių valstybė narė (arba fizinis ar 
juridinis asmuo, kurio sprendimą valstybė 
narė pripažįsta) nenumato toliau naudoti ir 
kurias kaip radioaktyviąsias atliekas 
reguliavimo institucija kontroliuoja pagal 
valstybės narės teisinę ir reguliavimo 
sistemą;

Or. en

Pakeitimas 151
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) radioaktyviosios atliekos – dujų, 
skysčio arba kieto pavidalo 
radioaktyviosios medžiagos, kurių valstybė 
narė (arba fizinis ar juridinis asmuo, kurio 
sprendimą valstybė narė pripažįsta) 
nenumato toliau naudoti ir kurias kaip 
radioaktyviąsias atliekas reguliavimo 
institucija kontroliuoja pagal valstybės 
narės teisinę ir reguliavimo sistemą;

(6) radioaktyviosios atliekos – dujų, 
skysčio arba kieto pavidalo 
radioaktyviosios medžiagos, kurių valstybė 
narė (arba fizinis ar juridinis asmuo, kurio 
sprendimą valstybė narė pripažįsta) 
nenumato toliau naudoti, atsižvelgdama į 
būsimą technologinę plėtrą ir pažangą, ir 
kurias kaip radioaktyviąsias atliekas 
reguliavimo institucija kontroliuoja pagal 
valstybės narės teisinę ir reguliavimo 
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sistemą;

Or. fr

Pakeitimas 152
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – visa 
veikla, susijusi su radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymu, pradiniu apdorojimu, 
apdorojimu, galutiniu apdorojimu, 
saugojimu ir laidojimu, išskyrus išvežimą;

(7) radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – visa 
veikla, susijusi su radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymu, pradiniu apdorojimu, 
apdorojimu, galutiniu apdorojimu, 
saugojimu ir laidojimu;

Or. en

Pakeitimas 153
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – visa 
veikla, susijusi su radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymu, pradiniu apdorojimu, 
apdorojimu, galutiniu apdorojimu, 
saugojimu ir laidojimu, išskyrus išvežimą;

(7) radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – visa 
veikla, susijusi su radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymu, pradiniu apdorojimu, 
apdorojimu, galutiniu apdorojimu, 
saugojimu ir laidojimu, įskaitant išvežimą;

Or. en

Pakeitimas 154
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) saugos vertinimo ataskaita – teiginių 
ir įrodymų rinkinys siekiant remti 
įrenginio ar veiklos saugą, įskaitant 
saugos vertinimo išvadas ir pasitikėjimo 
šiomis išvadomis pareiškimą. Laidojimo 
įrenginio saugos vertinimo ataskaita gali 
būti susijusi su tam tikru plėtros etapu. 
Tokiais atvejais saugos vertinimo 
ataskaitoje turėtų būti pripažįstamas 
neaiškių sričių ar neišspęstų klausimų 
buvimas ir pateikiamos darbo gairės, kaip 
išspręsti šiuos klausimus būsimaisiais 
plėtros etapais; 

Or. nl

Pakeitimas 155
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) panaudotas branduolinis kuras –
branduolinis kuras, apšvitintas reaktoriaus 
aktyviojoje zonoje ir visam laikui iš jos 
pašalintas; panaudotas branduolinis kuras 
gali būti laikomas naudotinu ištekliu, 
kuris gali būti perdirbtas arba laidojamas, 
jeigu jis priskiriamas radioaktyviosioms 
atliekoms;

(10) panaudotas branduolinis kuras –
branduolinis kuras, apšvitintas reaktoriaus 
aktyviojoje zonoje ir iš jos pašalintas;

Or. en

Pakeitimas 156
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 10 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) panaudotas branduolinis kuras –
branduolinis kuras, apšvitintas reaktoriaus 
aktyviojoje zonoje ir visam laikui iš jos 
pašalintas; panaudotas branduolinis kuras 
gali būti laikomas naudotinu ištekliu, kuris 
gali būti perdirbtas arba laidojamas, jeigu
jis priskiriamas radioaktyviosioms 
atliekoms;

(10) panaudotas branduolinis kuras –
branduolinis kuras, apšvitintas reaktoriaus 
aktyviojoje zonoje ir visam laikui iš jos 
pašalintas; panaudotas branduolinis kuras 
turi būti laikomas naudotinu ištekliu, kuris 
gali būti perdirbtas arba, jei valstybė narė 
arba licencijos turėtojas, kurio sprendimą 
pripažįsta valstybė narė, nenumato jo 
toliau naudoti ateinančius dvejus metus, 
jis priskiriamas radioaktyviosioms 
atliekoms;

Or. en

Pagrindimas

Panaudotas branduolinis kuras, jei jis nėra laikomas laikinoje saugykloje pagal aukščiausius 
aplinkos, sveikatos ir saugos standartus, ir toliau išlieka pavojingas; taip pat žr. 3 straipsnio 
6 dalį. Pagal kitus ES atliekų tvarkymo teisės aktus pavojingas atliekas leidžiama laikyti 
nesutvarkytas dvejus metus.

Pakeitimas 157
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymas – visa veikla, susijusi su 
panaudoto branduolinio kuro tvarkymu, 
saugojimu, perdirbimu ar laidojimu, 
išskyrus išvežimą;

(11) panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymas – visa veikla, susijusi su 
panaudoto branduolinio kuro tvarkymu, 
saugojimu, taip pat laikinu saugojimu, 
perdirbimu ar laidojimu, įskaitant
išvežimą;

Or. en

Pakeitimas 158
Ivailo Kalfin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) saugojimas – radioaktyviųjų atliekų 
arba panaudoto branduolinio kuro 
saugojimas patvirtintame įrenginyje, 
ketinant juos iš ten paimti.

(13) saugojimas – radioaktyviųjų atliekų 
arba panaudoto branduolinio kuro laikymas
jų izoliavimui pritaikytame įrenginyje, 
ketinant juos iš ten paimti;

Or. en

Pakeitimas 159
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) saugojimas – radioaktyviųjų atliekų 
arba panaudoto branduolinio kuro 
saugojimas patvirtintame įrenginyje, 
ketinant juos iš ten paimti.

(13) saugojimas – radioaktyviųjų atliekų 
arba panaudoto branduolinio kuro 
saugojimas patvirtintame įrenginyje, turint 
realią galimybę ilgainiui juos iš ten paimti.

Or. en

Pakeitimas 160
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) galutinis saugojimas – panaudoto 
branduolinio kuro arba radioaktyviųjų 
atliekų saugojimas patvirtintame 
įrenginyje, neketinant jų iš ten paimti, bet 
esant galimybei juos iš ten paimti, jei to 
prireiktų siekiant užtikrinti saugą ir 
saugumą.

Or. en
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Pakeitimas 161
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės nustato ir įgyvendina 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
nacionalinę politiką. Joms tenka didžiausia 
atsakomybė už panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą.

(1) Valstybės narės nustato ir įgyvendina 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
nacionalinę politiką. Kiekvienai valstybei 
narei tenka didžiausia atsakomybė už jos 
teritorijoje panaudoto branduolinio kuro ir 
susidariusių radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymą.

Or. en

Pakeitimas 162
Silvia-Adriana Țicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės nustato ir įgyvendina 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
nacionalinę politiką. Joms tenka didžiausia 
atsakomybė už panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą.

(1) Valstybės narės nustato ir įgyvendina 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
nacionalinę politiką. Joms tenka didžiausia 
atsakomybė už panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų, esančių jų 
teritorijoje, tvarkymą.

Or. ro

Pakeitimas 163
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Valstybės narės užtikrina, kad 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
nacionalinė politika įgyvendinama 
vykdant laipsnišką sprendimų priėmimo 
procesą, jį tinkamai pagrindžiant ir 
patvirtinant dokumentais ir atsižvelgiant į 
ilgalaikę saugą.

Or. en

Pakeitimas 164
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybės narės užtikrina, kad: (2) Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinė politika būtų grindžiama šiais 
principais:

Or. en

Pakeitimas 165
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) būtų vykdoma kuo mažiau 
radioaktyviųjų atliekų generavimo veiklos 
ir susidarytų kuo mažiau radioaktyviųjų 
atliekų, tuo tikslu imantis tinkamų 
projektinių priemonių, taip pat
eksploatavimo ir eksploatavimo 
nutraukimo veiksmų, įskaitant įprastų 
medžiagų perdirbimą ir pakartotinį 

(a) būtų vykdoma kiek įmanoma mažiau 
radioaktyviųjų atliekų generavimo veiklos 
ir susidarytų kiek įmanoma mažiau 
radioaktyviųjų atliekų, tuo tikslu
naudojant alternatyvius šaltinius, jei yra 
ekonominiu, socialiniu ir aplinkos 
apsaugos požiūriais tvarių alternatyvų, 
vengiant perdirbimo ir MOX naudojimo,  
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naudojimą; ir imantis eksploatavimo nutraukimo 
veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 166
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų vykdoma kuo mažiau 
radioaktyviųjų atliekų generavimo veiklos 
ir susidarytų kuo mažiau radioaktyviųjų 
atliekų, tuo tikslu imantis tinkamų 
projektinių priemonių, taip pat 
eksploatavimo ir eksploatavimo 
nutraukimo veiksmų, įskaitant įprastų 
medžiagų perdirbimą ir pakartotinį 
naudojimą;

a) laikantis ALARA („kiek įmanoma 
mažiau“) principo būtų vykdoma kuo 
mažiau radioaktyviųjų atliekų generavimo 
veiklos ir susidarytų kuo mažiau 
radioaktyviųjų atliekų, tuo tikslu imantis
tinkamų projektinių priemonių, taip pat 
eksploatavimo ir eksploatavimo 
nutraukimo veiksmų, įskaitant įprastų 
medžiagų perdirbimą ir pakartotinį 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 167
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų vykdoma kuo mažiau 
radioaktyviųjų atliekų generavimo veiklos 
ir susidarytų kuo mažiau radioaktyviųjų 
atliekų, tuo tikslu imantis tinkamų 
projektinių priemonių, taip pat 
eksploatavimo ir eksploatavimo 
nutraukimo veiksmų, įskaitant įprastų 
medžiagų perdirbimą ir pakartotinį 
naudojimą;

a) būtų vykdoma kuo mažiau 
radioaktyviųjų atliekų generavimo veiklos 
ir susidarytų kuo mažiau radioaktyviųjų 
atliekų, tuo tikslu imantis tinkamų 
projektinių priemonių, taip pat 
eksploatavimo ir eksploatavimo 
nutraukimo veiksmų, įskaitant įprastų 
medžiagų ir panaudoto branduolinio kuro
perdirbimą ir pakartotinį naudojimą;
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Or. fr

Pakeitimas 168
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų vykdoma kuo mažiau 
radioaktyviųjų atliekų generavimo veiklos 
ir susidarytų kuo mažiau radioaktyviųjų 
atliekų, tuo tikslu imantis tinkamų 
projektinių priemonių, taip pat 
eksploatavimo ir eksploatavimo 
nutraukimo veiksmų, įskaitant įprastų
medžiagų perdirbimą ir pakartotinį 
naudojimą;

a) būtų vykdoma kuo mažiau 
radioaktyviųjų atliekų generavimo veiklos 
ir susidarytų kuo mažiau radioaktyviųjų 
atliekų, tuo tikslu imantis tinkamų 
projektinių priemonių, taip pat 
eksploatavimo ir eksploatavimo 
nutraukimo veiksmų, įskaitant medžiagų 
perdirbimą ir pakartotinį naudojimą;

Or. fr

Pakeitimas 169
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų atsižvelgta į visų panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų generavimo ir tvarkymo etapų 
tarpusavio sąsajas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 170
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ateities kartoms nebūtų nepagrįstai 
užkrauta našta;

c) žmonėms, ypač ateities kartoms,
neužkrauti nepagrįstos naštos, susijusios su 
istorijos eigoje atsiradusiu, esamu ir 
būsimu panaudotu branduoliniu kuru ir 
radioaktyviosiomis atliekomis;

Or. en

Pakeitimas 171
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ateities kartoms nebūtų nepagrįstai 
užkrauta našta;

c) ateities kartoms užkrauti tik minimalią 
naštą;

Or. en

Pakeitimas 172
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) perkelti visą panaudotą branduolinį 
kurą iš baseinų į sausas saugyklas;

Or. en

Pakeitimas 173
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) panaudotas branduolinis kuras ir 
radioaktyviosios atliekos būtų tvarkomi 
saugiai, įskaitant ir ilgąjį laikotarpį.

d) panaudotas branduolinis kuras ir 
radioaktyviosios atliekos būtų tvarkomi 
saugiai, įskaitant ir ilgąjį laikotarpį, su 
sąlyga, kad laidojimo įrenginio veikimo 
laikotarpiu bet kuriuo metu būtų 
įmanoma atgauti radioaktyviąsias 
atliekas, laikomas atliekų konteineriuose. 

Or. de

Pakeitimas 174
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) panaudotas branduolinis kuras ir 
radioaktyviosios atliekos būtų tvarkomi 
saugiai, įskaitant ir ilgąjį laikotarpį.

d) panaudotas branduolinis kuras ir 
radioaktyviosios atliekos būtų tvarkomi 
saugiai, įskaitant ir ilgąjį laikotarpį; 
ypatingą dėmesį reikia skirti saugiam 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų vežimui sausumos 
ir jūrų transportu, ypač kai branduoliniai 
įrenginiai yra kaimyninėse šalyse, kurios 
nėra valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 175
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) panaudotas branduolinis kuras ir 
radioaktyviosios atliekos būtų tvarkomi 
saugiai, įskaitant ir ilgąjį laikotarpį.

d) panaudotas branduolinis kuras ir 
radioaktyviosios atliekos būtų tvarkomi 
saugiai, mažiausiai 250 metų arba net 
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ilgiau, t. y. kol jie yra pavojingi žmonėms 
ir aplinkai.

Or. de

Pakeitimas 176
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) panaudotas branduolinis kuras ir 
radioaktyviosios atliekos būtų tvarkomi 
saugiai, įskaitant ir ilgąjį laikotarpį.

d) panaudotas branduolinis kuras ir 
radioaktyviosios atliekos būtų tvarkomi 
saugiai tol, kol jie yra pavojingi žmonėms 
ir aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 177
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) laikinai saugoma turėtų būti 
sandariose panaudoto branduolinio kuro 
saugyklose ir dėl galimo papildomo 
pavojaus, kuris paaiškėjo Fukušimos 
atveju, toks saugojimas turėtų trukti 
trumpiausią įmanomą laikotarpį, kuris 
reikalingas panaudotam branduoliniam 
kurui atšaldyti prieš jį išvežant.

Or. en

Pakeitimas 178
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pagal 12 straipsnį visuomenė skaidriai 
ir bešališkai informuojama apie 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
nacionalinę politiką.

Or. en

Pakeitimas 179
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) vengiama panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų poveikio 
darbuotojams, visuomenei ir aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 180
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) branduolinėms atliekoms tvarkyti 
skirtos lėšų atsargos, kurias branduolinių 
atliekų gamintojai turi atidėti, kad būtų 
padengiamos visos panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo išlaidos, tvarkomos 
valstybiniame fonde siekiant užtikrinti, 
kad jos būtų naudojamos ilgalaikiam 
saugiam atliekų laidojimui.
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Or. en

Pakeitimas 181
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) imamasi priemonių apdrausti 
darbuotojų ir visuomenės sveikatą nuo 
būsimos rizikos ir nuo aplinkos poveikio, 
kurį sukelia radioaktyviosios medžiagos.

Or. en

Pakeitimas 182
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) taikoma solidarioji atsakomybė 
siekiant apsaugoti visus su panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymu susijusius subjektus; 
visus trečiųjų šalių įsipareigojimus įvykus 
avarijai ar vykdant ilgalaikį 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, jei ši 
veikla padarė žalos, įskaitant žalą 
sausumos, vandens ir jūrų aplinkai, vykdo 
branduolinių įrenginių operatoriai ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo licencijų 
turėtojai.

Or. en

Pakeitimas 183
Rebecca Harms
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dd) radioaktyviųjų atliekų, įskaitant 
panaudotą branduolinį kurą, tvarkymo 
išlaidas padengia tie, kurie jas pagamino.

Or. en

Pakeitimas 184
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Kompetentingos nacionalinės 
institucijos dalyvauja kaip tinkamų 
finansinių išteklių prižiūrėtojos.

Or. cs

Pakeitimas 185
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Radioaktyviosios atliekos laidojamos 
toje valstybėje narėje, kurioje jų susidarė, 
nebent tarp valstybių narių sudaromi 
susitarimai naudotis vienoje iš jų 
esančiais laidojimo įrenginiais.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 186
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Radioaktyviosios atliekos laidojamos 
toje valstybėje narėje, kurioje jų susidarė,
nebent tarp valstybių narių sudaromi 
susitarimai naudotis vienoje iš jų 
esančiais laidojimo įrenginiais.

(3) Radioaktyviosios atliekos laidojamos
ar patalpinamos ilgalaikiam saugiam 
saugojimui toje valstybėje narėje, kurioje 
jų susidarė. Jei valstybės narės turi 
palaidoti tik nedidelį radioaktyviųjų 
atliekų kiekį ar negali rasti jokių tinkamų 
vietų geologiniam laidojimui, išimtine 
tvarka įmanomas tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas su sąlyga, kad bus 
užtikrinamas atitikimas bendriems atliekų
laidojimo standartams vykdant europinę 
kontrolę.

Or. de

Pakeitimas 187
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Radioaktyviosios atliekos laidojamos 
toje valstybėje narėje, kurioje jų susidarė, 
nebent tarp valstybių narių sudaromi 
susitarimai naudotis vienoje iš jų esančiais
laidojimo įrenginiais.

(3) Radioaktyviosios atliekos laidojamos 
toje valstybėje narėje, kurioje jų susidarė, 
nebent tarp valstybė narė sudarė 
susitarimą su kita valstybe nare ar 
trečiąja šalimi naudotis jų laidojimo 
įrenginiais. Jei susitarimas dėl 
radioaktyviųjų atliekų laidojimo 
sudaromas su šalimi, kuri nėra ES 
valstybė narė, valstybė narė, kuri yra 
susitarimo šalis, privalo užtikrinti, kad 
radioaktyviosios atliekos būtų laidojamas 
pagal šios direktyvos nuostatas.

Or. lv
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Pakeitimas 188
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Radioaktyviosios atliekos laidojamos 
toje valstybėje narėje, kurioje jų susidarė, 
nebent tarp valstybių narių sudaromi 
susitarimai naudotis vienoje iš jų esančiais 
laidojimo įrenginiais.

(3) Radioaktyviosios atliekos laidojamos 
toje valstybėje narėje, kurioje jų susidarė, 
nebent tarp valstybių narių sudaromi 
susitarimai naudotis vienoje iš jų esančiais 
laidojimo įrenginiais arba jeigu 
regioniniai laidojimo centrai buvo įsteigti 
pagal valstybių narių tarpvyriausybinius 
susitarimus.

Or. fr

Pakeitimas 189
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Radioaktyviosios atliekos laidojamos 
toje valstybėje narėje, kurioje jų susidarė, 
nebent tarp valstybių narių sudaromi 
susitarimai naudotis vienoje iš jų esančiais 
laidojimo įrenginiais.

(3) Radioaktyviosios atliekos, įskaitant 
panaudotą branduolinį kurą, laidojamos 
toje valstybėje narėje, kurioje jų susidarė, 
nebent tais atvejais, kai laidotino 
panaudoto branduolinio kuro kiekis 
mažas, tarp valstybių narių, kurios nėra 
išplėtojusios jokios veiklos, susijusios su 
branduoliniu kuru, sudaromi susitarimai 
naudotis vienoje iš jų esančiais laidojimo 
įrenginiais.

Or. en

Pakeitimas 190
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Radioaktyviosios atliekos laidojamos 
toje valstybėje narėje, kurioje jų susidarė, 
nebent tarp valstybių narių sudaromi 
susitarimai naudotis vienoje iš jų esančiais 
laidojimo įrenginiais.

(3) Radioaktyviosios atliekos laidojamos 
toje valstybėje narėje, kurioje jų susidarė, 
nebent tarp valstybių narių sudaromi 
susitarimai naudotis vienoje iš jų esančiais 
laidojimo arba galutinio saugojimo
įrenginiais; neturėtų būti leidžiama vežti 
atliekas už ES ribų.

Or. en

Pagrindimas

ES nepajėgi kontroliuoti, kaip radioaktyviosios atliekos tvarkomos ne jos teritorijoje ir negali 
užtikrinti, kad ten laikomasi aukščiausių aplinkos, sveikatos ir saugos standartų.

Pakeitimas 191
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Radioaktyviosios atliekos laidojamos 
toje valstybėje narėje, kurioje jų susidarė, 
nebent tarp valstybių narių sudaromi 
susitarimai naudotis vienoje iš jų esančiais 
laidojimo įrenginiais.

(3) Radioaktyviosios atliekos laidojamos 
toje valstybėje narėje, kurioje jų susidarė, 
nebent atliekų vežimo metu tarp valstybių 
narių yra įsigaliojęs susitarimas naudotis 
vienoje iš jų esančiais laidojimo 
įrenginiais.

Or. en

Pakeitimas 192
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Radioaktyviosios atliekos laidojamos 
toje valstybėje narėje, kurioje jų susidarė, 
nebent tarp valstybių narių sudaromi 
susitarimai naudotis vienoje iš jų esančiais 
laidojimo įrenginiais.

(3) Paprastai radioaktyviosios atliekos 
laidojamos toje valstybėje narėje, kurioje 
jų susidarė, nebent sudaromi susitarimai 
dėl vežimo pagal Tarybos direktyvą 
2006/117/Euratomas dėl radioaktyviųjų 
atliekų ir panaudoto branduolinio kuro 
vežimo priežiūros ir kontrolės.

Or. en

Pakeitimas 193
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) eksporto į trečiąją šalį atveju 
eksportuojanti valstybė narė imasi 
tinkamų priemonių, kad būtų garantuota, 
jog kita šalis turi radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo programą su saugos tikslais, 
atitinkančiais šioje direktyvoje nurodytus 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 194
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apie susitarimus pranešama Komisijai.

Or. en
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Pakeitimas 195
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Jei atsižvelgiant į konkrečias 
geologines arba technines aplinkybes 
būtina arba patartina, valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su kitomis 
valstybėmis narėmis, savo noru gali 
nuspręsti imtis atitinkamų priemonių ir 
įsteigti bendrus arba regioninius 
laidojimo įrenginius.  Atsižvelgiant į tai 
itin įdomi yra veikla ir tyrimai, kurių 
imasi Europos radioaktyviųjų atliekų 
saugyklos kūrimo organizacijos (angl. 
ERDO) darbo grupė.

Or. en

Pakeitimas 196
Silvia-Adriana Țicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Valstybės narės gali nuspręsti 
savanoriškai imtis atitinkamų priemonių 
ir bendradarbiaudamos su kitomis 
valstybėmis narėmis sukurti bendrą ar 
regioninį laidojimo įrenginį, kai to reikia 
ar kai tai patartina padaryti atsižvelgiant į 
ypatingas geologines ar technines 
aplinkybes. Tačiau pirmiausia apie tai 
turi būti informuota visuomenė ir vietos 
bei regioninės valdžios institucijos ir turi 
įvykti konsultacijos su jomis.

Or. ro
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Pakeitimas 197
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su kitomis 
valstybėmis narėmis arba trečiosiomis 
šalimis, savo noru gali nuspręsti įsteigti 
bendrus arba regioninius laidojimo 
įrenginius, kad galėtų pasinaudoti 
palankiais geologiniais arba techniniais 
konkrečios teritorijos privalumais ir 
pasidalinti bendro projekto finansinę 
naštą.

Or. en

Pakeitimas 198
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su kitomis 
valstybėmis narėmis, savo noru gali 
nuspręsti imtis atitinkamų priemonių ir 
įsteigti bendrus arba regioninius 
laidojimo įrenginius, jei taip gaunama 
socialinės, techninės ar ekonominės 
naudos. 

Or. en

Pakeitimas 199
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt



AM\864761LT.doc 75/101 PE462.870v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Draudžiama eksportuoti 
radioaktyviąsias atliekas, įskaitant 
plutonį, ir panaudotą branduolinį kurą į 
trečiąsias šalis. 

Or. en

Pakeitimas 200
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Radioaktyviąsias atliekas ir 
panaudotą branduolinį kurą išvežti už 
Europos Sąjungos ribų draudžiama.

Or. de

Pakeitimas 201
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Jokiomis aplinkybėmis 
radioaktyviosios atliekos negali būti 
išvežtos į ES nepriklausančias šalis. 

Or. de

Pakeitimas 202
Hannes Swoboda
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Neleidžiama eksportuoti 
radioaktyviųjų atliekų už Europos 
Sąjungos ribų.

Or. en

Pakeitimas 203
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Šis projektas turi būti pagrįstas 
tarpvyriausybiniu susitarimu, pagal kurį 
valstybės narės užtikrina, kad:
a) visose atitinkamose valstybėse narėse 
visuomenės pritarimas ir parama nuolat 
ugdomi visais atitinkamo projekto plėtotės 
etapais ir laidojimo įrenginių 
eksploatavimo laikotarpiu, organizuojant 
prieigą prie informacijos ir visuomenės 
dalyvavimą konsultacijų procese;
b) nustatytas kompetentingų reguliavimo 
institucijų ir nacionalinių saugos 
institucijų bendradarbiavimas ir abiejų 
rūšių institucijų vykdoma priežiūra; dėl 
saugos vertinimo ataskaitos ir saugos 
vertinimu patvirtinamo užtikrinto 
apsaugos lygio, taikomų atliekų tvarkymo 
įrenginio tiriamuoju, pasirinkimo ir 
įgyvendinimo etapais susitarta ir juos 
patvirtina kiekviena susijusi valstybė 
narė;
c) pasiektas susitarimas dėl teisinės 
atsakomybės ir aiškaus atsakomybės 
paskirstymo ir kiekviena valstybė narė 
prisiima galutinę atsakomybę už savo 
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radioaktyviąsias atliekas.

Or. en

Pakeitimas 204
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Draudžiama steigti bet kokius 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
įrenginius seisminiuose ar pakrančių 
regionuose, kuriuose yra didelė jūros 
lygio pakilimo rizika ar cunamio tikimybė.

Or. en

Pakeitimas 205
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo politikos 
įgyvendinimo nacionalinė programa;

a) panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo politikos 
įgyvendinimo nacionalinė programa, pagal 
kurią garantuojama, kad visi 
radioaktyviųjų atliekų gamintojai yra 
pajėgūs užtikrinti radioaktyviųjų atliekų 
laidojimą ar galutinį saugojimą, 
atitinkantį tuos pačius aukštus saugos 
standartus;

Or. en

Pakeitimas 206
Lena Ek
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo politikos 
įgyvendinimo nacionalinė programa;

a) panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo politikos 
įgyvendinimo nacionalinė programa, pagal 
kurią laikomasi subsidiarumo principo;

Or. en

Pakeitimas 207
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 
nacionaliniai reikalavimai;

b) panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 
nacionaliniai reikalavimai; atitinkamos 
valstybės narės kompetencija – nuspręsti, 
kaip jie yra priimami ir pagal kokius 
teisės aktus taikomi;

Or. en

Pakeitimas 208
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veiklos ir 
įrenginių licencijų išdavimo sistema, 
įskaitant draudimą panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
įrenginį naudoti be licencijos;

c) panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veiklos ir 
įrenginių licencijų išdavimo sistema, 
įskaitant draudimą panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
įrenginį naudoti be licencijos ir 
užtikrinimą, kad visos radioaktyviosios 
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atliekos, nesvarbu, iš kur jos susidaro, 
būtų tvarkomos nediskriminuojant;

Or. de

Pakeitimas 209
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) licencijos turėtojų pareiga – užtikrinti, 
kad visi rinkos dalyviai galėtų naudotis 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiu 
vienodomis sąlygomis; 

Or. en

Pakeitimas 210
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) priverstinio vykdymo priemonės, 
įskaitant veiklos sustabdymą ir licencijos 
pakeitimą ar panaikinimą;

e) priverstinio vykdymo priemonės, 
įskaitant veiklos sustabdymą ir licencijos 
pakeitimą ar panaikinimą, be kitų dalykų 
apimančios sveikatos ir saugos įstatymų 
pažeidimus atitinkamų darbuotojų 
atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 211
Silvia-Adriana Țicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) nuostatos, kuriomis užtikrinami 
tinkami finansiniai šaltiniai ilgalaikiu 
laikotarpiu veiklai ir įrenginiams, 
susijusiems su panaudotu branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu;

Or. ro

Pakeitimas 212
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) priemonės, kuriomis užtikrinama, kad 
kompetentinga reguliavimo institucija, 
taikydama skaidrią procedūrą, kuri 
periodiškai tikslinama ir kurioje visais 
etapais dalyvauja licencijos turėtojas, 
numato panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymui, taip pat 
patalpinimui reikalingas lėšas.

Or. it

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad lėšos, reikalingos panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymui, taip pat patalpinimo darbų vykdymui, būtų numatomos taikant veiksmingą 
ir skaidrią procedūrą ir atsižvelgiant į licencijos turėtojo nuomonę.

Pakeitimas 213
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) apima visų išlaidų, patirtų dėl 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, 
skaičiavimą. Informacija privalo apimti 
institucijas, kurios padengia šias išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 214
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinė sistema būtų tinkamai 
prižiūrima ir tobulinama, atsižvelgiant į 
darbo patirtį, į 8 straipsnyje nurodytų 
saugos vertinimo ataskaitų įžvalgas, 
technologijos raidą ir mokslinių tyrimų 
rezultatus.

(2) Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinė sistema būtų tinkamai 
prižiūrima ir tobulinama, atsižvelgiant į 
darbo patirtį, į 8 straipsnyje nurodytų 
saugos vertinimo ataskaitų įžvalgas, 
technologijos, sveikatos ir saugos 
standartų raidą ir mokslinių tyrimų 
rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 215
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Kad priimdama reguliavimo 
sprendimus kompetentinga reguliavimo 
institucija nepatirtų jokios netinkamos 
įtakos, valstybės narės užtikrina, kad šios 
institucijos funkcijos būtų atskirtos nuo 
kitų įstaigų ar organizacijų, užsiimančių 

(2) Kad priimdama reguliavimo 
sprendimus kompetentinga reguliavimo 
institucija nepatirtų jokios netinkamos 
įtakos, valstybės narės užtikrina, kad šios 
institucijos funkcijos būtų atskirtos nuo
kitų įstaigų ar organizacijų, užsiimančių 
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branduolinės energetikos ar radioaktyviųjų 
medžiagų propagavimu ar naudojimu 
(įskaitant elektros energijos gamybą ir 
radioizotopų naudojimą) arba panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymu, funkcijų.

branduolinės energetikos ar radioaktyviųjų 
medžiagų propagavimu ar panaudojimu 
(įskaitant elektros energijos gamybą ir 
radioizotopų naudojimą) arba panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymu, funkcijų.

Or. en

Pakeitimas 216
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Kompetentinga reguliavimo 
institucija turi atitinkamus įgaliojimus ir 
išteklių, kad galėtų reguliariai atlikti 
branduolinės saugos vertinimus, tyrimus 
ir kontrolę ir, esant reikalui, imtis 
prievartos veiksmų dėl įrenginių, net kai 
vyksta jų eksploatavimo baigimo procesas. 
Šių vertinimų dalis yra darbuotojų 
sveikata ir sauga, įskaitant subrangovo 
darbuotojus.

Or. en

Pakeitimas 217
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos reguliavimo institucijos 
nuolat ir skaidriai informuotų visuomenę 
apie savo ir licencijų turėtojų veiklą, 
saugojimo ir laidojimo įrenginių veiklą ir 
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pavojų saugai bei saugumui. 

Or. de

Pakeitimas 218
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Kompetentingos nacionalinės 
reguliavimo institucijos reguliariai 
keičiasi patirtimi ir koordinuoja savo 
politiką, o Europos Komisija vykdo 
koordinavimo funkciją.

Or. en

Pakeitimas 219
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingai reguliavimo institucijai 
būtų suteikti įgaliojimai sustabdyti bet 
kokio branduolinio įrenginio 
eksploatavimą, jeigu neužtikrinama 
sauga.

Or. en

Pakeitimas 220
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) Kompetentinga reguliavimo 
institucija teikia ataskaitas valstybėms 
narėms ir atitinkamoms kompetentingoms 
organizacijoms, licencijų turėtojams, 
licencijos turėtojo darbuotojų atstovams, 
subrangovams ir plačiajai visuomenei 
apie savo atliktų vertinimų rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 221
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės užtikrina, kad 
pagrindinė atsakomybė už panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo saugą tektų licencijos turėtojui.
Perduoti šios atsakomybės negalima.

(1) Valstybės narės užtikrina, kad 
pagrindinė atsakomybė už panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo saugą tektų licencijos 
turėtojams, kuriems atitinkamos valstybės 
narės kompetentinga institucija patikėjo 
bendrą atsakomybę už panaudotą 
branduolinį kurą ir radioaktyviąsias 
atliekas.

Or. en

Pakeitimas 222
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Valstybės narės nustato, kada 
licencijos turėtojas perduoda atsakomybę 
dėl panaudoto branduolinio kuro ir 
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radioaktyviųjų atliekų institucijai, kuriai 
pagal nacionalinius teisės aktus pavesta 
juos tvarkyti.

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tiksliai nurodyti, kada licencijos turėtojas perduoda atsakomybę dėl 
panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų institucijai, kuriai pavestas ilgalaikis 
atliekų tvarkymas. Tai daroma todėl, kad radioaktyvios medžiagos gali būti perkeliamos dar 
nebaigus eksploatuoti branduolinio įrenginio. Tokiu atveju licencijos turėtojas neturėtų būti 
atsakingas už medžiagas, kurios jau nelaikomos jo įrenginyje.

Pakeitimas 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Valstybės narės užtikrina, kad 
licencijos turėtojai teiktų ataskaitas 
kompetentingai reguliavimo institucijai, 
kitoms atitinkamoms kompetentingoms 
organizacijoms.

Or. en

Pakeitimas 224
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
nacionalinę sistemą būtų reikalaujama, kad 
kompetentingos reguliavimo institucijos 
prižiūrimi licencijos turėtojai sistemingai, 
skaidriai ir reguliariai vertintų, tikrintų ir 
kiek įmanoma nuolat gerintų savo veiklos 

(2) Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
nacionalinę sistemą būtų reikalaujama, kad 
kompetentingos reguliavimo institucijos 
prižiūrimi licencijos turėtojai sistemingai, 
skaidriai ir reguliariai vertintų, tikrintų ir 
kiek įmanoma nuolat gerintų savo veiklos 
ir įrenginių saugą, įskaitant darbuotojų ir 
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ir įrenginių saugą. subrangovų sveikatą ir saugą. Licencijos 
turėtojas teikia ataskaitas kompetentingai 
reguliavimo institucijai ir atitinkamoms 
kompetentingoms organizacijoms, 
licencijos turėtojo darbuotojų atstovams, 
subrangovams ir plačiajai visuomenei 
apie savo atliktų vertinimų rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 225
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
nacionalinę sistemą būtų reikalaujama, kad 
kompetentingos reguliavimo institucijos 
prižiūrimi licencijos turėtojai sistemingai,
skaidriai ir reguliariai vertintų, tikrintų ir 
kiek įmanoma nuolat gerintų savo veiklos 
ir įrenginių saugą.

(2) Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
nacionalinę sistemą būtų reikalaujama, kad 
kompetentingos reguliavimo institucijos 
prižiūrimi licencijos turėtojai sistemingai, 
skaidriai ir reguliariai vertintų, tikrintų ir 
kiek įmanoma nuolat gerintų savo veiklos 
ir įrenginių saugą. Šių veiksmų apimtis 
priklauso nuo su įrenginiu ar veikla 
susijusio jų sudėtingumo ar pavojaus 
dydžio. 

Or. en

Pakeitimas 226
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
nacionalinę sistemą būtų reikalaujama, kad 
kompetentingos reguliavimo institucijos 
prižiūrimi licencijos turėtojai sistemingai, 
skaidriai ir reguliariai vertintų, tikrintų ir 

(2) Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
nacionalinę sistemą būtų reikalaujama, kad 
kompetentingos reguliavimo institucijos 
prižiūrimi licencijos turėtojai, naudodami 
geriausią turimą technologiją (GTT),
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kiek įmanoma nuolat gerintų savo veiklos 
ir įrenginių saugą.

sistemingai, skaidriai ir reguliariai vertintų, 
tikrintų ir nuolat gerintų savo veiklos ir 
įrenginių saugą.

Or. en

Pakeitimas 227
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Atliekant 2 dalyje nurodytus vertinimus 
patikrinama, ar įdiegtos avarijų 
prevencijos ir jų padarinių mažinimo 
priemonės, įskaitant licencijos turėtojo 
administracinių apsaugos procedūrų ir 
fizinių barjerų, kuriuos pažeidus
darbuotojus ir plačiosios visuomenės 
narius labai paveiktų jonizuojančioji 
spinduliuotė, patikrinimus.

(3) Atliekant 2 dalyje nurodytus veiksmus, 
būtina pateikti oficialų  pareiškimą 
kompetentingai reguliavimo institucijai, 
kuris yra paraiškos dėl licencijos dalis, 
kuriame pateikiamas reikalaujamas 
patikinimas apie veiklos saugą ir į kurį 
įtrauktas patvirtinimas, kad įdiegtos 
avarijų prevencijos ir jų padarinių 
mažinimo priemonės, įskaitant licencijos 
turėtojo administracinių apsaugos 
procedūrų ir fizinių barjerų, kuriuos 
pažeidus darbuotojus ir plačiosios 
visuomenės narius labai paveiktų 
jonizuojančioji spinduliuotė, patikrinimus.

Or. en

Pakeitimas 228
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Atliekant 2 dalyje nurodytus vertinimus 
patikrinama, ar įdiegtos avarijų prevencijos 
ir jų padarinių mažinimo priemonės, 
įskaitant licencijos turėtojo administracinių 
apsaugos procedūrų ir fizinių barjerų, 

(3) Atliekant 2 dalyje nurodytus vertinimus 
patikrinama, ar įdiegtos avarijų ir fizinių 
išpuolių prevencijos ir jų padarinių 
mažinimo priemonės, įskaitant licencijos 
turėtojo administracinių apsaugos 
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kuriuos pažeidus darbuotojus ir plačiosios 
visuomenės narius labai paveiktų 
jonizuojančioji spinduliuotė, patikrinimus.

procedūrų ir fizinių barjerų, kuriuos 
pažeidus darbuotojus ir plačiosios 
visuomenės narius labai paveiktų 
jonizuojančioji spinduliuotė, patikrinimus.

Or. en

Pakeitimas 229
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Atliekant 2 dalyje nurodytus vertinimus 
patikrinama, ar įdiegtos avarijų prevencijos 
ir jų padarinių mažinimo priemonės, 
įskaitant licencijos turėtojo administracinių 
apsaugos procedūrų ir fizinių barjerų, 
kuriuos pažeidus darbuotojus ir plačiosios 
visuomenės narius labai paveiktų 
jonizuojančioji spinduliuotė, patikrinimus.

(3) Atliekant 2 dalyje nurodytus vertinimus 
patikrinama, ar įdiegtos avarijų prevencijos 
ir jų padarinių mažinimo priemonės, 
įskaitant licencijos turėtojo administracinių 
apsaugos procedūrų ir fizinių barjerų, 
kuriuos pažeidus darbuotojus ir plačiosios 
visuomenės narius, taip pat gamtinę 
aplinką, labai paveiktų jonizuojančioji 
spinduliuotė, patikrinimus.

Or. en

Pakeitimas 230
Silvia-Adriana Țicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Atliekant 2 dalyje nurodytus vertinimus 
patikrinama, ar įdiegtos avarijų prevencijos 
ir jų padarinių mažinimo priemonės, 
įskaitant licencijos turėtojo administracinių 
apsaugos procedūrų ir fizinių barjerų, 
kuriuos pažeidus darbuotojus ir plačiosios 
visuomenės narius labai paveiktų 
jonizuojančioji spinduliuotė, patikrinimus.

(3) Atliekant 2 dalyje nurodytus vertinimus 
patikrinama, ar įdiegtos avarijų prevencijos 
ir jų padarinių mažinimo priemonės, 
įskaitant licencijos turėtojo administracinių 
apsaugos procedūrų ir fizinių barjerų, 
kuriuos pažeidus darbuotojus ir plačiosios 
visuomenės narius paveiktų jonizuojančioji 
spinduliuotė, patikrinimus.
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Or. ro

Pakeitimas 231
Silvia-Adriana Țicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
nacionalinę sistemą būtų reikalaujama, kad 
licencijos turėtojai sukurtų ir įgyvendintų 
valdymo sistemas, pagal kurias būtų
deramai teikiama pirmenybė saugai ir 
kurias reguliariai tikrintų kompetentinga 
reguliavimo institucija.

(4) Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
nacionalinę sistemą būtų reikalaujama, kad 
licencijos turėtojai sukurtų ir įgyvendintų 
valdymo sistemas, pagal kurias būtų 
teikiama didžiausia pirmenybė saugai ir 
kurias reguliariai tikrintų kompetentinga 
reguliavimo institucija.

Or. ro

Pakeitimas 232
Silvia-Adriana Țicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
įdiegtą nacionalinę sistemą būtų 
reikalaujama, kad licencijos turėtojai 
numatytų ir skirtų pakankamai finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių, kad būtų įvykdyti 1–
4 dalyse nustatyti jų įsipareigojimai 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 
srityje.

(5) Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
įdiegtą nacionalinę sistemą būtų 
reikalaujama, kad licencijos turėtojai 
numatytų ir skirtų pakankamai finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių, taip pat ir ilguoju 
laikotarpiu, kad būtų įvykdyti 1–4 dalyse 
nustatyti jų įsipareigojimai panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo saugos srityje.

Or. ro

Pakeitimas 233
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Valstybės narės užtikrina, kad 
licencijų turėtojai kuo anksčiau 
informuotų tarptautines regionines ir 
vietos valdžios institucijas apie savo 
planus statyti radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įrenginį, jei šis įrenginys yra 
tokiu atstumu nuo šalies sienos, kad jis 
gali daryti tarptautinį poveikį vykdant 
statybos ir eksploatavimo darbus, taip pat 
nutraukus įrenginio eksploataciją arba 
avarijos ar incidento atveju.

Or. en

Pakeitimas 234
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Valstybės narės užtikrina, kad 
panaikinus licenciją ar pasibaigus jos 
galiojimo laikui šios licencijos turėtojas 
neatleidžiamas nuo pareigos laikytis 
reikalavimų dėl panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
saugos, nebent reguliavimo institucija 
priima sprendimą dėl atsakomybės 
perdavimo ar jos galiojimo laiko 
pasibaigimo.

Or. en

Pakeitimas 235
Ivailo Kalfin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Saugos vertinimo ataskaita ir saugos 
vertinimas parengiami kaip įrenginio ar 
veiklos licencijos paraiškos dalis. Prireikus 
jie atnaujinami atsižvelgiant į pokyčius, 
susijusius su įrenginiu ar veikla. Saugos 
vertinimo ataskaitos ir saugos vertinimo 
apimtis ir išsamumas priklauso nuo veiklos 
sudėtingumo ir su įrenginiu ar veikla 
susijusio pavojaus.

(1) Saugos vertinimo ataskaita ir saugos 
vertinimas parengiami kaip ES teritorijoje 
esančio įrenginio ar joje vykdomos veiklos
licencijos paraiškos dalis. Prireikus jie 
atnaujinami atsižvelgiant į pokyčius, 
susijusius su įrenginiu ar veikla. Saugos 
vertinimo ataskaitos ir saugos vertinimo 
apimtis ir išsamumas priklauso nuo veiklos 
sudėtingumo ir su įrenginiu ar veikla 
susijusio pavojaus.

Or. en

Pakeitimas 236
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Saugos vertinimo ataskaita ir saugos 
vertinimas apima įrenginio vietos, 
projekto, statybos, eksploatavimo ir 
eksploatavimo nutraukimo (arba laidojimo 
įrenginio uždarymo) aspektus; saugos 
vertinimo ataskaitoje nurodomi šiam 
vertinimui taikomi standartai. 
Atsižvelgiama į ilgalaikės saugos po 
uždarymo klausimą, ypač į tai, kaip ji 
užtikrinama visapusiškai išnaudojant 
pasyvias priemones.

(2) Saugos vertinimo ataskaita ir saugos 
vertinimas apima įrenginio vietos, 
projekto, statybos, eksploatavimo ir 
įrenginio eksploatavimo nutraukimo arba 
panaudoto kuro saugyklų eksploatavimo, 
galutinio saugojimo įrenginio arba 
laidojimo įrenginio eksploatavimo ar
uždarymo aspektus; saugos vertinimo 
ataskaitoje nurodomi šiam vertinimui 
taikomi standartai. Atsižvelgiama į 
ilgalaikės saugos ir saugos po uždarymo 
klausimą, ypač į tai, kaip ji užtikrinama 
visapusiškai išnaudojant pasyvias 
priemones. Saugos ataskaitoje ir 
atitinkamame saugos vertinime pateikiami 
sveikatos ir saugos pavojų darbuotojams, 
įskaitant subrangovų darbuotojus, 
vertinimai, reikalaujamų įgūdžių lygiai ir 
personalas, kurio reikia, kad įrenginys 
visą laiką dirbtų saugiai, įskaitant atvejus, 
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kai įvyksta avarija.

Or. en

Pakeitimas 237
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Saugos vertinimo ataskaita ir saugos 
vertinimas apima įrenginio vietos, 
projekto, statybos, eksploatavimo ir 
eksploatavimo nutraukimo (arba laidojimo 
įrenginio uždarymo) aspektus; saugos 
vertinimo ataskaitoje nurodomi šiam 
vertinimui taikomi standartai. 
Atsižvelgiama į ilgalaikės saugos po 
uždarymo klausimą, ypač į tai, kaip ji 
užtikrinama visapusiškai išnaudojant 
pasyvias priemones.

(2) Saugos vertinimo ataskaita ir saugos 
vertinimas apima įrenginio vietos, 
projekto, statybos, eksploatavimo ir 
eksploatavimo nutraukimo (arba laidojimo 
ar galutinio saugojimo įrenginio 
uždarymo) aspektus; saugos vertinimo 
ataskaitoje nurodomi šiam vertinimui 
taikomi standartai. Atsižvelgiama į 
ilgalaikės saugos po uždarymo klausimą, 
ypač į tai, kaip ji užtikrinama visapusiškai 
išnaudojant pasyvias priemones.

Or. en

Pakeitimas 238
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Įrenginio saugos vertinimo ataskaitoje 
aprašomi visi saugos aspektai, susiję su 
įrenginio vieta, projektu ar vadybos 
kontrolės priemonėmis ir reguliavimo 
institucijų atliekamais patikrinimais. 
Saugos vertinimo ataskaita ir saugos 
vertinimu patvirtinamas užtikrintos 
apsaugos lygis ir kompetentingai 
reguliavimo institucijai ir kitoms 
suinteresuotosioms šalims užtikrinama, kad 

(3) Įrenginio saugos vertinimo ataskaitoje 
aprašomi visi saugos aspektai, susiję su 
įrenginio vieta, projektu, laikinosiomis 
aušinimo saugyklomis, įskaitant  
reguliarias ataskaitas apie jose saugomo 
panaudoto branduolinio kuro kiekį, ir
vadybos kontrolės priemonėmis ir 
reguliavimo institucijų atliekamais 
patikrinimais. Saugos vertinimo ataskaita ir 
saugos vertinimu patvirtinamas užtikrintos 
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saugos reikalavimų bus laikomasi. apsaugos lygis ir kompetentingai 
reguliavimo institucijai ir kitoms 
suinteresuotosioms šalims užtikrinama, kad 
saugos reikalavimų bus laikomasi.

Or. en

Pakeitimas 239
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Registravimas ir sekimas

(1) Valstybės narės nustato registravimo ir 
sekimo sistemą panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
srityje.
(2) Valstybės narės užtikrina, kad 
registravimo ir sekimo sistema leistų 
nustatyti panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų vietą ir būklę jų 
susidarymo, naudojimo, vežimo, 
saugojimo ar laidojimo metu.

Or. de

Pakeitimas 240
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b straipsnis
Procedūros ir sankcijos

Valstybės narės, vadovaudamosi 
bendraisiais principais, užtikrina, kad šia 
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direktyva nustatytų įpareigojimų 
nevykdymo atveju būtų taikomos 
administracinės arba teismo procedūros 
bei veiksmingos, atgrasančios ir 
pažeidimo sunkumo atžvilgiu 
proporcingos sankcijos.

Or. de

Pakeitimas 241
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėse sistemose būtų numatytos 
švietimo ir mokymo priemonės, taikomos 
atsižvelgiant į visų už panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymą atsakingų šalių poreikius, kad 
būtų užtikrinama ir toliau plėtojama 
reikiama patirtis ir įgūdžiai.

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėse sistemose būtų numatytos 
švietimo ir mokymo priemonės, taikomos
atsižvelgiant į visų už panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymą atsakingų šalių poreikius, kad 
būtų užtikrinama ir toliau plėtojama 
reikiama patirtis ir įgūdžiai. Valstybės 
narės taip pat užtikrina, kad 
nacionalinėse sistemose būtų numatytos 
tolesnių esamų laidojimo projektų 
mokslinių tyrimų skatinimo priemonės.

Or. nl

Pakeitimas 242
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėse sistemose būtų numatytos 
švietimo ir mokymo priemonės, taikomos 
atsižvelgiant į visų už panaudoto 

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėse sistemose būtų numatytos 
švietimo ir mokymo priemonės, taikomos 
atsižvelgiant į visų už panaudoto 
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branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymą atsakingų šalių poreikius, kad 
būtų užtikrinama ir toliau plėtojama 
reikiama patirtis ir įgūdžiai.

branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymą atsakingų šalių poreikius, kad 
būtų užtikrinama ir toliau plėtojama 
reikiama patirtis ir įgūdžiai. Darbuotojų 
švietimas ir mokymas turėtų atitikti 
tarptautiniu mastu pripažintus standartus. 
Taip bus padidinta bendra atsakomybė dėl 
sveikatos ir saugos branduolinėje 
pramonėje.

Or. en

Pakeitimas 243
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai atsižvelgdamos į radioaktyviųjų 
atliekų gamintojų atsakomybę, valstybės
narės užtikrina, kad taikant nacionalinę 
sistemą prireikus būtų skiriama panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų
tvarkymui reikalingų finansinių išteklių.

Valstybės narės užtikrina, kad taikant 
nacionalinę sistemą prireikus būtų skiriama 
pakankamai finansinių išteklių, kad būtų
padengtos visos išlaidos, susijusios su 
eksploatavimo baigimo procesu ir 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, kaip 
numatyta laikantis principo „moka 
teršėjas“, t.y. į atsižvelgiant į 
radioaktyviųjų atliekų gamintojų 
atsakomybę.

Or. en

Pakeitimas 244
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai atsižvelgdamos į radioaktyviųjų Tinkamai atsižvelgdamos į radioaktyviųjų 
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atliekų gamintojų atsakomybę, valstybės 
narės užtikrina, kad taikant nacionalinę 
sistemą prireikus būtų skiriama panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymui reikalingų finansinių išteklių.

atliekų gamintojų atsakomybę, valstybės 
narės užtikrina, kad taikant nacionalinę 
sistemą prireikus būtų skiriama panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymui reikalingų finansinių išteklių 
laikantis principo „moka teršėjas“ ir 
užtikrinant, kad valstybė nefinansuoja 
branduolinės energijos gamybos.

Or. en

Pakeitimas 245
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni 
Podimata

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai atsižvelgdamos į radioaktyviųjų 
atliekų gamintojų atsakomybę, valstybės
narės užtikrina, kad taikant nacionalinę 
sistemą prireikus būtų skiriama panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymui reikalingų finansinių išteklių.

Valstybės narės užtikrina, kad taikant 
nacionalinę sistemą prireikus būtų skiriama 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymui reikalingų 
finansinių išteklių, tokiu būdu visiškai 
atsižvelgiant į radioaktyviųjų atliekų 
gamintojų atsakomybę ir laikantis 
principo „moka teršėjas“.

Or. en

Pakeitimas 246
Silvia-Adriana Țicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai atsižvelgdamos į radioaktyviųjų 
atliekų gamintojų atsakomybę, valstybės 
narės užtikrina, kad taikant nacionalinę 
sistemą prireikus būtų skiriama panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 

Aiškiai ir išsamiai nustatydamos
radioaktyviųjų atliekų gamintojų 
atsakomybę, valstybės narės užtikrina, kad 
taikant nacionalinę sistemą prireikus būtų 
skiriama panaudoto branduolinio kuro ir 
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tvarkymui reikalingų finansinių išteklių. radioaktyviųjų atliekų tvarkymui reikalingų 
finansinių išteklių.

Or. ro

Pakeitimas 247
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai atsižvelgdamos į radioaktyviųjų 
atliekų gamintojų atsakomybę, valstybės 
narės užtikrina, kad taikant nacionalinę 
sistemą prireikus būtų skiriama panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymui reikalingų finansinių išteklių.

Tinkamai atsižvelgdamos į radioaktyviųjų 
atliekų gamintojų atsakomybę, valstybės 
narės užtikrina, kad taikant nacionalinę 
sistemą prireikus būtų skiriama panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymui reikalingų finansinių išteklių 
laikantis principo „moka teršėjas“.

Or. en

Pakeitimas 248
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai atsižvelgdamos į radioaktyviųjų 
atliekų gamintojų atsakomybę, valstybės 
narės užtikrina, kad taikant nacionalinę 
sistemą prireikus būtų skiriama panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymui reikalingų finansinių išteklių.

Valstybės narės užtikrina, kad taikant 
nacionalinę sistemą prireikus
radioaktyviųjų atliekų gamintojai skirtų 
pakankamai panaudoto branduolinio kuro 
ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymui 
reikalingų finansinių išteklių. Valstybės 
narės užtikrina, kad radioaktyviųjų 
atliekų gamintojai sukurtų ir turėtų šiam 
tikslui reikalingus rezervus. 

Or. de
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Pakeitimas 249
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Valstybės narės skaidriai išdėsto ir 
paskelbia laidojimo išlaidas bei jas kasmet 
vėl įvertina. Atitinkamai persvarstomos 
radioaktyviųjų atliekų gamintojų 
pareigos.

Or. de

Pakeitimas 250
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis nacionalinių lygmeniu nustatytų 
procedūrų:
a) būtų tinkamai atliktas išlaidų, susijusių 
su atliekų tvarkymo strategijomis, 
vertinimas, ypač išlaidų, susijusių su 
mažo, vidutinio ir didelio radioaktyvumo 
ilgaamžių atliekų tvarkymo, priklausomai 
nuo jų pobūdžio, ilgalaikių sprendimų 
įgyvendinimu, vertinimas. Tai apima 
branduolinių įrenginių ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo įrenginių eksploatacijos 
nutraukimo išlaidas bei jų galutinio 
uždarymo ir stebėsenos išlaidas;
b) būtų sukurti rezervai siekiant padengti 
a punkte minimas išlaidas ir skirta 
reikalingų lėšų išimtinai šiems rezervams 
padengti;
c) būtų vykdoma tinkama stebėsena, ar 
rezervai ir lėšų valdymas atitinka a punkte 
minimas išlaidas siekiant užtikrinti 
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periodinį patikslinimą.

Or. nl

Pagrindimas

1a dalies a punkto pakeitimas. Uždaryto geologinio laidojimo įrenginio sauga neturėtų 
priklausyti nuo priežiūros. Prasminga prižiūrėti tik negiliai esančius laidojimo įrenginius. 
Atrodo, kad tai netaikytina uždarytam geologinio laidojimo įrenginiui.

Pakeitimas 251
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Komisija užtikrina, kad iki 2011 m. 
gruodžio 31 d. būtų nustatytas išlaidų, 
susijusių su branduolinių įrenginių 
eksploatacijos nutraukimu ir panaudoto 
branduolinio kuro bei radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymu, skaičiavimo 
suderintasis metodas.

Or. en

Pakeitimas 252
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
suderintąjį metodą, nurodytą 1a dalyje, 
šios išlaidos apimtų bent jau branduolinių 
įrenginių eksploatacijos nutraukimą ir po 
šio nutraukimo likusių įprastų ir 
radioaktyviųjų atliekų saugų, ilgalaikį 
tvarkymą; taip pat branduolinėse 
jėgainėse panaudoto kuro ir perdirbimo 
operacijų metu gautų atliekų, kurių 
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tvarkymo išlaidos nevisiškai padengiamos 
iš veiklos išlaidų, saugaus, ilgalaikio 
tvarkymo išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 253
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Įrenginių eksploatacijos nutraukimo 
ir atliekų tvarkymo fondai sudaromi iš 
branduolinių įrenginių operatorių įnašų, 
kuriuos jie moka veiklos vykdymo 
laikotarpiu siekdami sukaupti tam tikrų 
išteklių, kad tada, kai reikės visiškai 
nutraukti veiklą, jų pakaktų padengti 
visoms išlaidoms, susijusioms su 
eksploatavimo nutraukimu ir atliekų 
tvarkymu, kaip nurodyta 1b dalyje.

Or. en

Pakeitimas 254
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1d) Fondo lėšos turi būti naudojamos tik 
1b dalyje nurodytoms išlaidoms padengti, 
atsižvelgiant į eksploatacijos nutraukimo 
strategiją, ir negali būti naudojamos kitais 
tikslais. Taigi tinkamai steigiami 
eksploatacijos nutraukimo fondai turi 
kito, negu įrenginių operatoriaus, 
juridinio asmens statusą.
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Or. en

Pakeitimas 255
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1e) Nepriklausomi ekspertai, pavaldūs 
atitinkamam nacionaliniam parlamentui, 
kasmet turi patikrinti šiuos fondus ir 
atlikti jų auditą, kad būtų patikrinta, ar 
pajamos ir susijusios palūkanos 
naudojamos tik numatytai veiklai, t. y. 
eksploatavimo nutraukimo arba atliekų 
tvarkymo veiklai, o ne naudojamos 
tiesiogiai arba netiesiogiai su rinka 
susijusiai veiklai finansuoti.

Or. en


