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Grozījums Nr. 47
Rebecca Harms

Normatīvās rezolūcijas projekts
2. atsauce

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līgumu un īpaši tā 
31. un 32. pantu, saskaņā ar kuriem 
Padome apspriedās ar Parlamentu (C7-
0387/2010),

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un īpaši tā 194. un 
192. pantu,

Or. en

Pamatojums

Direktīvas — tās pašreizējā redakcijā — mērķis ir saskaņot dalībvalstu tiesību aktus, lai 
aizsargātu vidi un cilvēku veselību no lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
radītajiem apdraudējumiem; tā nenosaka drošības standartus, kā prasīts Eiropas 
Atomenerģijas kopienas tiesiskajā pamatā. Direktīva attiecas arī uz jautājumiem, kas saistīti 
ar enerģētiku. Tāpēc atbilstīgs tiesiskais pamats ir LESD 194. pants (Enerģētika) un 
192. pants (Vide).

Grozījums Nr. 48
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Normatīvās rezolūcijas projekts
3.a atsauce (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2011. gada 24. marta rezolūciju par 
situāciju Japānā,

Or. en

Grozījums Nr. 49
Rebecca Harms
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Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. apstiprina grozīto Komisijas 
priekšlikumu;

1. noraida grozīto Komisijas priekšlikumu;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
2. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līgumu un īpaši tā 
31. un 32. pantu, saskaņā ar kuriem 
Padome apspriedās ar Parlamentu (C7-
0387/2010),

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un īpaši tā 194. un 
192. pantu,

Or. en

Pamatojums

Direktīvas — tās pašreizējā redakcijā — mērķis ir saskaņot dalībvalstu tiesību aktus, lai 
aizsargātu vidi un cilvēku veselību no lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
radītajiem apdraudējumiem; tā nenosaka drošības standartus, kā prasīts Eiropas 
Atomenerģijas kopienas tiesiskajā pamatā. Direktīva attiecas arī uz jautājumiem, kas saistīti 
ar enerģētiku. Tāpēc atbilstīgs tiesiskais pamats ir LESD 194. pants (Enerģētika) un 
192. pants (Vide).

Grozījums Nr. 51
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 2. panta b) punktā strādājošo 
un iedzīvotāju veselības aizsardzībai 

(1) LESD 153. pantā strādājošo un 
iedzīvotāju veselības aizsardzībai paredzēts 
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paredzēts ieviest vienotus drošības 
standartus.

ieviest vienotus drošības standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) LESD 191. pantā ir noteikts tiesiskais 
pamats, lai saglabātu, aizsargātu un 
uzlabotu vides kvalitāti un aizsargātu 
cilvēku veselību, tostarp no 
apdraudējumiem, ko rada lietotā 
kodoldegviela un radioaktīvie atkritumi.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 54
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Padomes 1996. gada 13. maija 
Direktīva 96/29/Euratom, kas nosaka 
drošības pamatstandartus darba ņēmēju 
un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma radītajām briesmām, 
attiecas uz visiem praktiskajiem 
pasākumiem, kas saistīti ar mākslīgo vai 
dabīgo avotu jonizējošā starojuma 
radītajiem riskiem gadījumos, kad, ņemot 
vērā dabīgo radionuklīdu radioaktīvās, 
skaldmateriālu vai fertilās īpašības, notiek 
vai ir notikusi to pārstrāde. Tā attiecas arī 
uz šādu pasākumu rezultātā radušos 
materiālu atļautām izkliedēm. Minētās 
direktīvas prasības papildinātas ar sīkākiem 
tiesību aktu noteikumiem.

(4) Padomes 1996. gada 13. maija 
Direktīva 96/29/Euratom darba ņēmēju un 
iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma radītajām briesmām 
nosaka drošības pamatstandartus.
Direktīva attiecas uz visiem praktiskajiem 
pasākumiem, kas saistīti ar mākslīgo vai 
dabīgo avotu jonizējošā starojuma 
radītajiem riskiem gadījumos, kad, ņemot 
vērā dabīgo radionuklīdu radioaktīvās, 
skaldmateriālu vai fertilās īpašības, notiek 
vai ir notikusi to pārstrāde. Tā attiecas arī 
uz šādu pasākumu rezultātā radušos 
materiālu atļautām izkliedēm. Minētās 
direktīvas prasības papildinātas ar sīkākiem 
tiesību aktu noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Kopiena ir piedalījusies finanšu 
resursu piesaistē, lai atsevišķos gadījumos 
atbalstītu vairāku atomelektrostaciju 
ekspluatācijas izbeigšanu Bulgārijā, 
Slovākijā un Lietuvā, jo, ņemot vērā 
īpašos apstākļus — šo valstu 
pievienošanos ES, tās bija jāslēdz 
priekšlaicīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Marian-Jean Marinescu
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Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Trijās ES kandidātvalstīs —
Lietuvā, Slovākijā un Bulgārijā —
darbojās vecās, padomju laikā projektētās 
atomelektrostacijas, kuras ekonomiski 
nebija iespējams uzlabot, lai tās atbilstu 
ES drošības standartiem, un tāpēc šīs 
valstis savas atomelektrostacijas slēdza un 
izbeidza to ekspluatāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Triju ES dalībvalstu 
atomelektrostaciju ekspluatācijas 
izbeigšana radīja ievērojamas finansiālās 
un ekonomiskās izmaksas, kuras 
attiecīgās dalībvalstis nespēja pilnībā segt, 
un tāpēc Kopiena šīm dalībvalstīm 
piešķīra finanšu resursus, lai daļēji segtu 
ekspluatācijas izbeigšanas un atkritumu 
apsaimniekošanas projektu izmaksas un 
lai kompensētu ekonomiskos zaudējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 59
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 60
Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Radioaktīvie atkritumi, lietotā 
kodoldegviela un to glabāšana un 
noglabāšana ir saistīta ar nozīmīgiem 
riskiem — šāds skaudrs secinājums tika 
izdarīts saistībā ar Fukušimas 
atomelektrostaciju, kur nopietni 
negadījumi notika tieši glabātavās un 
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noglabāšanas iekārtās; radioaktīvo 
atkritumu un lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošanas jomā jānosaka 
stingrāki drošības pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) SAEA pārraudzībā noslēgtās Kopējās
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu drošas pārvaldības konvencijas
(turpmāk „Kopējā konvencija”), kuras 
līgumslēdzējas puses ir Euratom un 
gandrīz visas dalībvalstis, mērķis ir panākt 
un uzturēt augstu lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
drošības līmeni visā pasaulē, nostiprinot 
valstu pasākumus un starptautisko 
sadarbību.

(17) SAEA pārraudzībā noslēgtā Kopējā
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu drošas pārvaldības konvencija
(turpmāk „Kopējā konvencija”) ir 
veicināšanas instruments, un tās mērķis ir 
panākt un uzturēt augstu lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas drošības līmeni visā 
pasaulē, nostiprinot valstu pasākumus un 
starptautisko sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) SAEA pārraudzībā noslēgtās Kopējās
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu drošas pārvaldības konvencijas
(turpmāk „Kopējā konvencija”), kuras 
līgumslēdzējas puses ir Euratom un 
gandrīz visas dalībvalstis, mērķis ir panākt 
un uzturēt augstu lietotās kodoldegvielas 

(17) SAEA pārraudzībā noslēgtā Kopējā
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu drošas pārvaldības konvencija
(turpmāk „Kopējā konvencija”) ir 
nozīmīgs instruments, kura mērķis ir 
panākt un uzturēt augstu lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
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un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
drošības līmeni visā pasaulē, nostiprinot 
valstu pasākumus un starptautisko 
sadarbību.

apsaimniekošanas drošības līmeni visā 
pasaulē, nostiprinot valstu pasākumus un 
starptautisko sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) 2006. gadā SAEA atjaunināja visu 
savu standartu kopumu un publicēja 
drošības pamatprincipus, kuriem kopīgu 
atbalstu deva Euratom, ESAO/KEA un 
citas starptautiskās organizācijas. Kā 
norādījušas apvienotās atbalsta 
organizācijas, drošības pamatprincipu 
piemērošana veicinās starptautisko 
drošības standartu piemērošanas 
uzlabošanos un dalībvalstu noteikumu 
saskaņotību. Tāpēc visām dalībvalstīm ir 
vēlams ievērot un atbalstīt šos principus.
Šie principi būs saistoši gan SAEA 
attiecībā uz tās darbību, gan dalībvalstīm 
attiecībā uz darbību, kuru atbalsta SAEA.
Dalībvalstis vai atbalsta organizācijas var 
brīvprātīgi pārņemt šos principus, tos 
izmantojot savos pasākumos.

(18) 2006. gadā SAEA atjaunināja visu 
savu standartu kopumu un publicēja 
drošības pamatprincipus, kurus kopīgi 
izstrādāja Euratom, ESAO/KEA un citas 
starptautiskās organizācijas. Kā norādījušas 
apvienotās atbalsta organizācijas, drošības 
pamatprincipu piemērošana veicinās 
starptautisko drošības standartu 
piemērošanas uzlabošanos un dalībvalstu 
noteikumu saskaņotību. Tāpēc visām 
dalībvalstīm ir vēlams ievērot un atbalstīt 
šos principus. Šie principi būs saistoši gan 
SAEA attiecībā uz tās darbību, gan 
dalībvalstīm attiecībā uz darbību, kuru 
atbalsta SAEA. Dalībvalstis vai atbalsta 
organizācijas var brīvprātīgi pārņemt šos 
principus, tos izmantojot savos pasākumos.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Visu dalībvalstu kodoluzņēmumu 
rīcībā jābūt pietiekamiem finanšu 
resursiem, lai segtu iekārtas iespējamās 
ekspluatācijas izbeigšanas izmaksas, 
ievērojot prioritāro principu „piesārņotājs 
maksā” un stingrus noteikumus attiecībā 
uz iespējamo valsts atbalstu. Tāpēc 
Komisija nosaka precīzus noteikumus par 
finanšu resursu izmantošanu iekārtu 
ekspluatācijas izbeigšanas un tās rezultātā 
radušos radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas un galīgās 
noglabāšanas gadījumā.

Or. cs

Grozījums Nr. 65
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Kā Eiropas Savienībā, tā visā pasaulē 
aizvien plašāk atzīst, ka kodolenerģija 
jāizmanto atbildīgi, un jo īpaši tas attiecas 
uz kodoldrošību un drošību. Šajā 
kontekstā jārisina jautājums par lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu drošai, optimālai un 
ilgtspējīgai kodolenerģijas izmantošanai.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 66
Fiona Hall, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Kā Eiropas Savienībā, tā visā pasaulē 
aizvien plašāk atzīst, ka kodolenerģija 
jāizmanto atbildīgi, un jo īpaši tas attiecas 
uz kodoldrošību un drošību. Šajā 
kontekstā jārisina jautājums par lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu drošai, optimālai un 
ilgtspējīgai kodolenerģijas izmantošanai.

(23) It īpaši ņemot vērā neseno 
kodolnegadījumu Japānā, kā Eiropas 
Savienībā, tā visā pasaulē aizvien plašāk 
atzīst, ka pret kodoldrošību un drošību 
jāizturas maksimāli atbildīgi; tāpēc, ņemot 
vērā to, ka nav skaidri pierādīta spēja 
ilgtspējīgi un droši veikt radioaktīvo 
atkritumu galīgo noglabāšanu, 
dalībvalstīm jāapsver iespēja pakāpeniski 
izbeigt kodolreaktoru ekspluatāciju un 
jācenšas aizstāt uz kodoldalīšanu balstītu 
kodolenerģijas ražošanu ar ilgtspējīgām 
atjaunojamās enerģijas ražošanas 
alternatīvām un mazināt enerģijas 
patēriņu, īstenojot vērienīgus 
energoefektivitātes uzlabošanas un 
energotaupības pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Kā Eiropas Savienībā, tā visā pasaulē 
aizvien plašāk atzīst, ka kodolenerģija 
jāizmanto atbildīgi, un jo īpaši tas attiecas 
uz kodoldrošību un drošību. Šajā kontekstā 
jārisina jautājums par lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu drošai, optimālai un 
ilgtspējīgai kodolenerģijas izmantošanai.

(23) It īpaši pēc nesenā nopietnā 
kodolnegadījuma Japānā, kā Eiropas 
Savienībā, tā visā pasaulē aizvien plašāk 
atzīst, ka jānosaka stingrāki noteikumi 
attiecībā uz kodoldrošību un drošību. Šajā 
kontekstā jārisina sarežģītais jautājums par 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu, lai garantētu 
drošu, optimālu un ilgtspējīgu to 
glabāšanu un/vai noglabāšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Kā Eiropas Savienībā, tā visā pasaulē 
aizvien plašāk atzīst, ka kodolenerģija 
jāizmanto atbildīgi, un jo īpaši tas attiecas 
uz kodoldrošību un drošību. Šajā kontekstā 
jārisina jautājums par lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu drošai, optimālai un 
ilgtspējīgai kodolenerģijas izmantošanai.

(23) Kā Eiropas Savienībā, tā visā pasaulē 
aizvien plašāk atzīst, ka kodolenerģija, kas 
nodrošina būtisku alternatīvu fosilajai 
enerģijai, jāizmanto atbildīgi, un jo īpaši 
tas attiecas uz kodoldrošību un drošību. 
Šajā kontekstā jārisina jautājums par 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu drošai, 
optimālai un ilgtspējīgai kodolenerģijas 
izmantošanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Šai sakarībā jāuzsver, ka liela daļa 
lietotās kodoldegvielas materiāla ir 
izmantojama atkārtoti. Tāpēc lietotās 
kodoldegvielas pārstrāde ir aspekts, kas 
jāņem vērā, saistībā ar galīgo atkritumu 
noglabāšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Lietotās kodoldegvielas pārstrāde 
un atkārtota izmantošana ir tehniski 
iespējama, un šīm darbībām var būt liela 
nozīme atkritumu toksiskuma un apjoma 
mazināšanā, neradot papildu atkritumus 
un piedāvājot papildu enerģijas 
izmantošanas iespējas.

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Radioaktīvie atkritumi rodas visās 
dalībvalstīs, neatkarīgi no tā, vai tām ir 
kodolreaktori. Radioaktīvie atkritumi 
galvenokārt rodas kodoldegvielas cikla 
darbībās, piemēram, kodolspēkstacijās un 
lietotās kodoldegvielas pārstrādē, tie rodas 
arī citās darbībās, piemēram, radioaktīvos 
izotopus izmantojot medicīnā, pētniecībā 
un rūpniecībā.

Or. de

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

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Radioaktīvie atkritumi rodas visās 
dalībvalstīs, neatkarīgi no tā, vai tām ir 
kodolreaktori. Radioaktīvie atkritumi 
galvenokārt rodas kodoldegvielas cikla 
darbībās, piemēram, kodolspēkstacijās un 
lietotās kodoldegvielas pārstrādē, tie rodas 
arī citās darbībās, piemēram, radioaktīvos 
izotopus izmantojot medicīnā, pētniecībā 
un rūpniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Lai gan dalībvalstis var pašas noteikt 
energonesēju struktūru, radioaktīvie 
atkritumi rodas visās dalībvalstīs, 
neatkarīgi no tā, vai tām ir kodolreaktori.
Radioaktīvie atkritumi galvenokārt rodas 
darbībās, kas saistītas ar elektroenerģijas 
ieguvi, tostarp kodolspēkstacijās, lietotās 
kodoldegvielas pārstrādē un 
atomelektrostaciju ekspluatācijas 
izbeigšanā, taču tie rodas arī citās 
darbībās, piemēram, radioaktīvos izotopus 
izmantojot medicīnā, pētniecībā un 
rūpniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Vladimir Urutchev
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Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Lai gan dalībvalstis var pašas noteikt 
energonesēju struktūru, radioaktīvie 
atkritumi rodas visās dalībvalstīs, 
neatkarīgi no tā, vai tām ir kodolreaktori. 
Radioaktīvie atkritumi galvenokārt rodas 
elektroenerģijas ieguves procesā, 
piemēram, kodolspēkstacijās un 
kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanā, 
taču tie rodas arī citās darbībās, piemēram, 
radioaktīvos izotopus izmantojot medicīnā, 
pētniecībā un rūpniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Kodolreaktoros rodas arī lietotā 
kodoldegviela. Dalībvalstis drīkst noteikt 
savu kodoldegvielas cikla politiku, 
uzskatot lietoto kodoldegvielu par vērtīgu 
resursu, kuru iespējams pārstrādāt, vai 
pieņemt lēmumu par tās kā atkritumu 
apsaimniekošanu noglabājot. Tomēr 
vienmēr jāapsver iespējas noglabāt gan 
augsta radioaktivitātes līmeņa atkritumus, 
kuri rodas atkārtotas pārstrādes procesā, 
gan lietoto kodoldegvielu, kuru uzskata 
par atkritumiem.

(25) Mērķim jābūt izvairīties no papildu 
radioaktīvo atkritumu radīšanas, 
ekspluatējot kodolreaktorus, jo atkritumu 
glabāšana un noglabāšana ir saistīta ar 
būtiskiem riskiem, rada ilglaicīgu slogu 
dalībvalstīm un prasa vērtīgos resursus. It 
īpaši pārstrāde palielina ar glabāšanu un 
noglabāšanu saistītos riskus. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāizvairās no šīs 
tehnoloģijas izmantošanas.

Or. de

Grozījums Nr. 76
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
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Merkies

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Kodolreaktoros rodas arī lietotā 
kodoldegviela. Dalībvalstis drīkst noteikt 
savu kodoldegvielas cikla politiku, 
uzskatot lietoto kodoldegvielu par vērtīgu
resursu, kuru iespējams pārstrādāt, vai 
pieņemt lēmumu par tās kā atkritumu 
apsaimniekošanu noglabājot. Tomēr 
vienmēr jāapsver iespējas noglabāt gan 
augsta radioaktivitātes līmeņa atkritumus, 
kuri rodas atkārtotas pārstrādes procesā, 
gan lietoto kodoldegvielu, kuru uzskata 
par atkritumiem.

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

Or. en

Grozījums Nr. 77
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Kodolreaktoros rodas arī lietotā 
kodoldegviela. Dalībvalstis drīkst noteikt 
savu kodoldegvielas cikla politiku, 
uzskatot lietoto kodoldegvielu par vērtīgu 
resursu, kuru iespējams pārstrādāt, vai 
pieņemt lēmumu par tās kā atkritumu 
apsaimniekošanu noglabājot. Tomēr 
vienmēr jāapsver iespējas noglabāt gan 
augsta radioaktivitātes līmeņa atkritumus, 
kuri rodas atkārtotas pārstrādes procesā, 
gan lietoto kodoldegvielu, kuru uzskata par 
atkritumiem.

(25) Kodolreaktoros rodas arī lietotā 
kodoldegviela. Dalībvalstis drīkst noteikt 
savu kodoldegvielas cikla politiku, 
uzskatot lietoto kodoldegvielu par vērtīgu 
resursu, kuru iespējams pārstrādāt, vai 
pieņemt lēmumu par tās kā atkritumu 
apsaimniekošanu noglabājot vai novietojot 
galīgai glabāšanai. Tomēr vienmēr 
jāapsver iespējas noglabāt vai novietot 
galīgai glabāšanai gan augsta 
radioaktivitātes līmeņa atkritumus, kuri 
rodas atkārtotas pārstrādes procesā, gan 
lietoto kodoldegvielu, kuru uzskata par 
atkritumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Kodolreaktoros rodas arī lietotā 
kodoldegviela. Dalībvalstis drīkst noteikt 
savu kodoldegvielas cikla politiku, 
uzskatot lietoto kodoldegvielu par vērtīgu 
resursu, kuru iespējams pārstrādāt, vai 
pieņemt lēmumu par tās kā atkritumu 
apsaimniekošanu noglabājot. Tomēr 
vienmēr jāapsver iespējas noglabāt gan 
augsta radioaktivitātes līmeņa atkritumus, 
kuri rodas atkārtotas pārstrādes procesā, 
gan lietoto kodoldegvielu, kuru uzskata par 
atkritumiem.

(25) Kodolreaktoros rodas arī lietotā 
kodoldegviela. Dalībvalstis drīkst noteikt 
savu kodoldegvielas cikla politiku, 
uzskatot lietoto kodoldegvielu par vērtīgu 
resursu, kuru iespējams pārstrādāt un 
izmantot atkārtoti, vai pieņemt lēmumu 
par tās kā atkritumu apsaimniekošanu 
noglabājot. Tomēr vienmēr jāapsver 
iespējas noglabāt gan augsta 
radioaktivitātes līmeņa atkritumus, kuri 
rodas atkārtotas pārstrādes procesā, gan 
lietoto kodoldegvielu, kuru uzskata par 
atkritumiem.

Or. fr

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

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Kā rāda nesenie notikumi 
Fukušimas atomelektrostacijā, ūdens 
rezervuāros uzglabāta lietotā 
kodoldegviela ir vēl viens potenciālais 
radioaktivitātes avots, no kura notiek 
noplūde vidē, it īpaši, ja tiek atsegti 
dzesēšanas baseini.

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
25.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25b) Lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošana sākas brīdī, kad 
kodoldegvielas stieņi tiek izvesti no 
kodolreaktora.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Vienādi drošības mērķi jānosaka arī 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanai. Ņemot to 
vērā, Kopējā konvencijā un SAEA 
drošības standartos noteiktas vienādas 
prasības gan attiecībā uz lietotās 
kodoldegvielas noglabāšanu, gan arī 
radioaktīvo atkritumu noglabāšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Drošības mērķi lietotās kodoldegvielas apsaimniekošanas jomā būtiski atšķiras no drošības 
mērķiem radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Grozījums Nr. 82
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Radioaktīvie atkritumi, kā arī lietotā 
kodoldegviela, kuru uzskata par 
atkritumiem, izolēti no cilvēkiem un dzīvās 
dabas ilgstoši jāglabā noslēgtās iekārtās. 
To īpašā rakstura (radionuklīdu satura) dēļ
jāveic pasākumi cilvēku veselības un vides 
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 
kaitīgo iedarbību, tostarp noglabāšana 
piemērotās iekārtās kā to apsaimniekošanas 
pēdējais pasākums. Radioaktīvo atkritumu 
glabāšana, arī ilgtermiņa glabāšana, ir 
pagaidu risinājums, nevis alternatīva 
noglabāšanai.

(27) Radioaktīvie atkritumi, kā arī lietotā 
kodoldegviela, kuru uzskata par 
atkritumiem, izolēti no cilvēkiem un dzīvās 
dabas ilgstoši jāglabā noslēgtās iekārtās. 
To īpašā rakstura (radionuklīdu satura) dēļ 
jāveic pasākumi cilvēku veselības un vides 
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 
kaitīgo iedarbību, tostarp noglabāšana 
piemērotās iekārtās kā to apsaimniekošanas 
pēdējais pasākums. Taču radioaktīvo 
atkritumu ilgtermiņa glabāšanu var 
uzskatīt par pagaidu risinājumu, jo nav 
pierādīts, ka noglabāšana galīgajā 
glabātuvē ir pilnīgi droša.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Radioaktīvie atkritumi, kā arī lietotā 
kodoldegviela, kuru uzskata par 
atkritumiem, izolēti no cilvēkiem un 
dzīvās dabas ilgstoši jāglabā noslēgtās 
iekārtās. To īpašā rakstura (radionuklīdu 
satura) dēļ jāveic pasākumi cilvēku 
veselības un vides aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma kaitīgo iedarbību, 
tostarp noglabāšana piemērotās iekārtās kā 
to apsaimniekošanas pēdējais pasākums. 
Radioaktīvo atkritumu glabāšana, arī 
ilgtermiņa glabāšana, ir pagaidu 
risinājums, nevis alternatīva noglabāšanai.

(27) Radioaktīvie atkritumi, kā arī lietotā 
kodoldegviela izolēti no cilvēkiem un 
dzīvās dabas ilgstoši jāglabā noslēgtās 
iekārtās piemērotos apstākļos. To īpašā 
rakstura (radionuklīdu satura) dēļ jāveic 
pasākumi cilvēku veselības un vides 
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 
kaitīgo iedarbību, tostarp galīgā glabāšana 
un noglabāšana piemērotās iekārtās kā to 
apsaimniekošanas pēdējais pasākums. 
Radioaktīvo atkritumu glabāšana 
ierobežotu laiku ir pagaidu risinājums, 
nevis alternatīva galīgai glabāšanai vai
noglabāšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Radioaktīvie atkritumi, kā arī lietotā 
kodoldegviela, kuru uzskata par 
atkritumiem, izolēti no cilvēkiem un dzīvās 
dabas ilgstoši jāglabā noslēgtās iekārtās. 
To īpašā rakstura (radionuklīdu satura) dēļ 
jāveic pasākumi cilvēku veselības un vides 
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 
kaitīgo iedarbību, tostarp noglabāšana 
piemērotās iekārtās kā to apsaimniekošanas 
pēdējais pasākums. Radioaktīvo atkritumu 
glabāšana, arī ilgtermiņa glabāšana, ir 
pagaidu risinājums, nevis alternatīva 
noglabāšanai.

(27) Radioaktīvie atkritumi, kā arī lietotā 
kodoldegviela, kuru uzskata par 
atkritumiem, izolēti no cilvēkiem un dzīvās 
dabas ilgstoši jāglabā noslēgtās iekārtās. 
To īpašā rakstura (radionuklīdu satura) dēļ 
jāveic pasākumi cilvēku veselības un vides 
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 
kaitīgo iedarbību, tostarp noglabāšana vai 
galīgā glabāšana piemērotās iekārtās kā to 
apsaimniekošanas pēdējais pasākums. 
Radioaktīvo atkritumu pagaidu glabāšana 
ir pagaidu risinājums, nevis alternatīva 
noglabāšanai vai galīgai glabāšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Radioaktīvie atkritumi, kā arī lietotā 
kodoldegviela, kuru uzskata par 
atkritumiem, izolēti no cilvēkiem un dzīvās 
dabas ilgstoši jāglabā noslēgtās iekārtās. 
To īpašā rakstura (radionuklīdu satura) dēļ 
jāveic pasākumi cilvēku veselības un vides 
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 
kaitīgo iedarbību, tostarp noglabāšana 
piemērotās iekārtās kā to 
apsaimniekošanas pēdējais pasākums. 
Radioaktīvo atkritumu glabāšana, arī 
ilgtermiņa glabāšana, ir pagaidu 
risinājums, nevis alternatīva 
noglabāšanai.

(27) Radioaktīvie atkritumi, kā arī lietotā 
kodoldegviela, kuru uzskata par 
atkritumiem, izolēti no cilvēkiem un dzīvās 
dabas ilgstoši jāglabā noslēgtās iekārtās. 
To īpašā rakstura (radionuklīdu satura) dēļ 
jāveic pasākumi cilvēku veselības un vides 
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 
kaitīgo iedarbību, tostarp noglabāšana 
piemērotās iekārtās. Radioaktīvo atkritumu 
glabāšana, arī ilgtermiņa glabāšana, ir 
pagaidu risinājums.
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Or. en

Grozījums Nr. 86
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Radioaktīvie atkritumi, kā arī lietotā 
kodoldegviela, kuru uzskata par 
atkritumiem, izolēti no cilvēkiem un dzīvās 
dabas ilgstoši jāglabā noslēgtās iekārtās. 
To īpašā rakstura (radionuklīdu satura) dēļ 
jāveic pasākumi cilvēku veselības un vides 
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 
kaitīgo iedarbību, tostarp noglabāšana 
piemērotās iekārtās kā to apsaimniekošanas 
pēdējais pasākums. Radioaktīvo atkritumu 
glabāšana, arī ilgtermiņa glabāšana, ir 
pagaidu risinājums, nevis alternatīva 
noglabāšanai.

(27) Radioaktīvie atkritumi, kā arī lietotā 
kodoldegviela, kuru uzskata par 
atkritumiem, izolēti no cilvēkiem un dzīvās 
dabas ilgstoši jāglabā noslēgtās iekārtās. 
To īpašā rakstura (radionuklīdu satura) dēļ 
jāveic pasākumi cilvēku veselības un vides 
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 
kaitīgo iedarbību, tostarp noglabāšana 
piemērotās iekārtās kā to apsaimniekošanas 
pēdējais pasākums. Radioaktīvo atkritumu 
glabāšana, arī ilgtermiņa glabāšana, ir 
pagaidu risinājums.

Or. de

Grozījums Nr. 87
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Radioaktīvie atkritumi, kā arī lietotā 
kodoldegviela, kuru uzskata par 
atkritumiem, izolēti no cilvēkiem un 
dzīvās dabas ilgstoši jāglabā noslēgtās 
iekārtās. To īpašā rakstura (radionuklīdu 
satura) dēļ jāveic pasākumi cilvēku 
veselības un vides aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma kaitīgo iedarbību, 
tostarp noglabāšana piemērotās iekārtās kā 
to apsaimniekošanas pēdējais pasākums. 
Radioaktīvo atkritumu glabāšana, arī 

(27) Radioaktīvie atkritumi, kā arī lietotā 
kodoldegviela, kuru paredzēts noglabāt, 
izolēti no cilvēkiem un dzīvās dabas 
ilgstoši jāglabā noslēgtās iekārtās. To īpašā 
rakstura (radionuklīdu satura) dēļ jāveic 
pasākumi cilvēku veselības un vides 
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 
kaitīgo iedarbību, tostarp noglabāšana 
piemērotās iekārtās kā to apsaimniekošanas 
pēdējais pasākums. Radioaktīvo atkritumu 
glabāšana, arī ilgtermiņa glabāšana, ir 
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ilgtermiņa glabāšana, ir pagaidu 
risinājums, nevis alternatīva noglabāšanai.

pagaidu risinājums, nevis alternatīva 
noglabāšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Strādājošie un iedzīvotāji ir pakļauti 
nepieļaujamam un arvien pieaugošam 
riskam noteikumu dēļ, saskaņā ar kuriem 
tiek glabāti vairāku veidu iepriekš 
radušies atkritumi, piemēram, plutoniju 
saturošas dūņas vai piesārņots grafīts. 
Nenorobežoti ūdens rezervuāri, kurās 
atrodas nekontrolētas atkritumu formas, 
kas viegli izplatās, un lietotā 
kodoldegviela, ir uzskatāmas par 
radioaktīvi bīstamām, kā arī lielā mērā 
apdraudētām glabātuvēm, un tās pastāvīgi 
rada negadījuma varbūtību vai teroristu 
uzbrukuma risku.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
27.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27b) Lietotās kodoldegvielas pagaidu 
glabātuves jāaizsargā pret ārējiem 
faktoriem; tāpēc, tiklīdz ir pazeminājies 
atlikušā siltuma līmenis, visa lietotā 
kodoldegviela jāpārvieto no ūdens 
rezervuāriem uz sauso glabātuvi.
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Or. en

Grozījums Nr. 90
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Radioaktīvo atkritumu valsts sistēmai, 
pilnībā ņemot vērā radioaktīvo atkritumu 
konkrētus veidus un to īpašības, šāda 
kārtība ir jāveicina. Precīzi kritēriji, pēc 
kuriem atkritumus klasificē attiecīgajā 
klasē, ir atkarīgi no īpašās situācijas valstī 
attiecībā uz atkritumu raksturu un 
faktiski pieejamajām vai iespējamajām to 
noglabāšanas iespējām.

(28) Radioaktīvo atkritumu valsts sistēmai, 
pilnībā ņemot vērā radioaktīvo atkritumu 
konkrētus veidus un to īpašības, šāda 
kārtība ir jāveicina. Precīzo kritēriju, pēc 
kuriem atkritumus klasificē, pamatā jābūt 
SAEA norādījumiem par drošību 
Nr. GSG-1 radioaktīvo atkritumu 
klasifikācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Radioaktīvo atkritumu valsts sistēmai, 
pilnībā ņemot vērā radioaktīvo atkritumu 
konkrētus veidus un to īpašības, šāda 
kārtība ir jāveicina. Precīzi kritēriji, pēc 
kuriem atkritumus klasificē attiecīgajā 
klasē, ir atkarīgi no īpašās situācijas valstī 
attiecībā uz atkritumu raksturu un faktiski 
pieejamajām vai iespējamajām to 
noglabāšanas iespējām.

(28) Radioaktīvo atkritumu valsts sistēmai, 
pilnībā ņemot vērā radioaktīvo atkritumu 
konkrētus veidus un to īpašības, šāda 
kārtība ir jāveicina. Precīzi kritēriji, pēc 
kuriem atkritumus klasificē attiecīgajā 
klasē, ir atkarīgi no īpašās situācijas valstī 
attiecībā uz atkritumu raksturu un faktiski 
pieejamajām vai iespējamajām to 
noglabāšanas vai galīgās glabāšanas
iespējām.

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Zemas un vidējas radioaktivitātes 
līmeņa atkritumus ar īsu pussabrukšanas 
periodu parasti noglabā zem zemes 
virsmas. Pēc 30 gadu ilgiem pētījumiem 
tehniskā līmenī vispārpieņemts, ka, dziļa 
ģeoloģiskā noglabāšana ir visdrošākais un 
ilgtspējīgākais augsta radioaktivitātes 
līmeņa atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas, kuru uzskata par 
atkritumiem, noglabāšanas paņēmiens kā 
to apsaimniekošanas pēdējais pasākums. 
Tāpēc jāveic pasākumi virzībai uz šādas 
noglabāšanas ieviešanu.

(29) Izmanto dažādas zemas un vidējas 
radioaktivitātes līmeņa atkritumu ar īsu 
pussabrukšanas periodu noglabāšanas 
metodes — gan noglabāšanu zem zemes 
virsmas (ēkās, seklās glabātuvēs vai 
glabātuvēs līdz dažiem desmitiem metru 
zem zemes virsmas), gan arī mūsdienīgu 
noglabāšanu ģeoloģiskās glabātuvēs 70–
100 m zem zemes. Gandrīz visus ilglaicīgi 
radioaktīvos zemas un vidējas 
radioaktivitātes atkritumus uzglabā. Pēc 
30 gadu ilgiem pētījumiem kodolenerģijas 
nozarē vispārpieņemts, ka, dziļa 
ģeoloģiskā noglabāšana ir ekonomiski 
izdevīgākais augsta radioaktivitātes līmeņa 
atkritumu noglabāšanas paņēmiens kā to 
apsaimniekošanas pēdējais pasākums, lai 
gan var izmantot arī citus paņēmienus, 
piemēram, mākslīgi izveidotas glabātuves 
uz zemes vai tuvu zemes virsmai; tiek 
pētīti arī tādi paņēmieni kā glabāšana 
sausās glabātuvēs klintīs vai dziļos 
urbumos (3000–5000 m). Tāpēc jāveic 
pasākumi pētniecības turpināšanai šajās 
jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(29) Zemas un vidējas radioaktivitātes 
līmeņa atkritumus ar īsu pussabrukšanas 
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periodu parasti noglabā zem zemes 
virsmas. Pēc 30 gadu ilgiem pētījumiem 
tehniskā līmenī vispārpieņemts, ka, dziļa 
ģeoloģiskā noglabāšana ir visdrošākais 
un ilgtspējīgākais augsta radioaktivitātes 
līmeņa atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas, kuru uzskata par 
atkritumiem, noglabāšanas paņēmiens kā 
to apsaimniekošanas pēdējais pasākums.
Tāpēc jāveic pasākumi virzībai uz šādas 
noglabāšanas ieviešanu.

periodu parasti noglabā zem zemes 
virsmas. Pēc 30 gadu ilgiem pētījumiem ir 
zinātniski pārbaudīta iespējamība veikt 
dziļu noglabāšanu pazemē piemērotos 
ģeoloģiskos veidojumos, taču riska faktors 
saglabājas.

Or. de

Grozījums Nr. 94
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Zemas un vidējas radioaktivitātes 
līmeņa atkritumus ar īsu pussabrukšanas 
periodu parasti noglabā zem zemes 
virsmas. Pēc 30 gadu ilgiem pētījumiem 
tehniskā līmenī vispārpieņemts, ka, dziļa 
ģeoloģiskā noglabāšana ir visdrošākais un
ilgtspējīgākais augsta radioaktivitātes 
līmeņa atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas, kuru uzskata par 
atkritumiem, noglabāšanas paņēmiens kā to 
apsaimniekošanas pēdējais pasākums. 
Tāpēc jāveic pasākumi virzībai uz šādas 
noglabāšanas ieviešanu.

(29) Zemas un vidējas radioaktivitātes 
līmeņa atkritumus ar īsu pussabrukšanas 
periodu parasti noglabā zem zemes 
virsmas. Patlaban, pēc 30 gadu ilgiem 
pētījumiem galvenokārt tiek uzskatīts, ka, 
dziļa ģeoloģiskā noglabāšana ir 
visdrošākais, ilgtspējīgākais un 
ekonomiski izdevīgākais augsta 
radioaktivitātes līmeņa atkritumu un 
lietotās kodoldegvielas, kuru uzskata par 
atkritumiem, noglabāšanas paņēmiens kā to 
apsaimniekošanas pēdējais pasākums, taču 
aktīvi tiek pētīti arī vairāki citi paņēmieni, 
tostarp galīgās glabāšanas risinājumi ar 
iespēju atkritumus no glabātuves izņemt.
Jāveicina visu paņēmienu izpēte.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Vladimir Urutchev
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Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Zemas un vidējas radioaktivitātes 
līmeņa atkritumus ar īsu pussabrukšanas 
periodu parasti noglabā zem zemes 
virsmas. Pēc 30 gadu ilgiem pētījumiem
tehniskā līmenī vispārpieņemts, ka, dziļa 
ģeoloģiskā noglabāšana ir visdrošākais un 
ilgtspējīgākais augsta radioaktivitātes 
līmeņa atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas, kuru uzskata par 
atkritumiem, noglabāšanas paņēmiens kā to 
apsaimniekošanas pēdējais pasākums. 
Tāpēc jāveic pasākumi virzībai uz šādas
noglabāšanas ieviešanu.

(29) Zemas un vidējas radioaktivitātes 
līmeņa atkritumus ar īsu pussabrukšanas 
periodu parasti noglabā zem zemes 
virsmas. Tehniskā līmenī tiek
vispārpieņemts, ka, dziļa ģeoloģiskā 
noglabāšana ir visdrošākais un 
ilgtspējīgākais augsta radioaktivitātes 
līmeņa atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas, kuru uzskata par 
atkritumiem, noglabāšanas paņēmiens kā to
apsaimniekošanas pēdējais pasākums. 
Tāpēc dalībvalstis, saglabājot to pilnīgu 
atbildību par politiku attiecībā uz savas 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu, tiek 
aicinātas apsvērt iespēju izmantot 
noglabāšanas paņēmienus.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Zemas un vidējas radioaktivitātes 
līmeņa atkritumus ar īsu pussabrukšanas 
periodu parasti noglabā zem zemes 
virsmas. Pēc 30 gadu ilgiem pētījumiem 
tehniskā līmenī vispārpieņemts, ka, dziļa 
ģeoloģiskā noglabāšana ir visdrošākais un 
ilgtspējīgākais augsta radioaktivitātes 
līmeņa atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas, kuru uzskata par 
atkritumiem, noglabāšanas paņēmiens kā to 
apsaimniekošanas pēdējais pasākums. 
Tāpēc jāveic pasākumi virzībai uz šādas 
noglabāšanas ieviešanu.

(29) Zemas un vidējas radioaktivitātes 
līmeņa atkritumus ar īsu pussabrukšanas 
periodu parasti noglabā zem zemes 
virsmas. Pēc 30 gadu ilgiem pētījumiem 
tehniskā līmenī vispārpieņemts, ka, dziļa 
ģeoloģiskā noglabāšana ir visdrošākais un 
ilgtspējīgākais augsta radioaktivitātes 
līmeņa atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas, kuru uzskata par 
atkritumiem, noglabāšanas paņēmiens kā to 
apsaimniekošanas pēdējais pasākums. 
Dalībvalstīm jāņem vērā noglabāšanas 
sistēmu tehnoloģiju attīstībā nākotnē un 
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jāapsver iespēja savu lietoto kodoldegvielu 
un radioaktīvos atkritumus izmantot 
atkārtoti un izņemt no glabātuves.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Zemas un vidējas radioaktivitātes 
līmeņa atkritumus ar īsu pussabrukšanas 
periodu parasti noglabā zem zemes 
virsmas. Pēc 30 gadu ilgiem pētījumiem 
tehniskā līmenī vispārpieņemts, ka, dziļa 
ģeoloģiskā noglabāšana ir visdrošākais un 
ilgtspējīgākais augsta radioaktivitātes 
līmeņa atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas, kuru uzskata par 
atkritumiem, noglabāšanas paņēmiens kā to 
apsaimniekošanas pēdējais pasākums. 
Tāpēc jāveic pasākumi virzībai uz šādas 
noglabāšanas ieviešanu.

(29) Zemas un vidējas radioaktivitātes 
līmeņa atkritumus ar īsu pussabrukšanas 
periodu parasti noglabā zem zemes 
virsmas. Pēc 30 gadu ilgiem pētījumiem 
tehniskā līmenī vispārpieņemts, ka, dziļa 
ģeoloģiskā noglabāšana ir visdrošākais un 
ilgtspējīgākais augsta radioaktivitātes 
līmeņa atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas, kuru uzskata par 
atkritumiem, noglabāšanas paņēmiens kā to 
apsaimniekošanas pēdējais pasākums. 
Tāpēc jāveic pasākumi virzībai uz šādas 
noglabāšanas ieviešanu. Pasākumi, ko veic 
„Radioaktīvo atkritumu ģeoloģiskās 
apglabāšanas tehnoloģiju ieviešanas 
platformas” (IGD-TP) ietvaros var 
veicināt pieeju zināšanām un 
tehnoloģijām šajā jomā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt nepieciešamību censties īstenot atkritumu un lietotās kodoldegvielas, kuru 
uzskata par atkritumiem, noglabāšanas praktiskus demonstrāciju pasākumus. IGD-TP 
(Ģeoloģiskās apglabāšanas tehnoloģiju ieviešanas platforma) veiktais darbs ir uzskatāms par 
piemēru pētniecības veicināšanai ar konkrētu mērķi, kas noteikts platformas stratēģijā, proti, 
„līdz 2025. gadam Eiropā droši darbosies pirmās lietotās kodoldegvielas, augsta 
radioaktivitātes līmeņa atkritumu un citu radioaktīvo atkritumu ar ilgu pussabrukšanas 
periodu ģeoloģiskās apglabāšanas iekārtas”.
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Grozījums Nr. 98
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Apdraudējumi, ko rada radioaktīvo 
atkritumu glabātuves, it īpaši lietotās 
kodoldegvielas glabāšana ūdens 
rezervuāros, kļuva acīmredzami pēc 
negadījuma Fukušimas 
atomelektrostacijā, un līdzīgi negadījumi 
var notikt esošajās vai patlaban būvētajās 
kodoliekārtās Eiropas Savienībā un tās 
kaimiņvalstīs, kuras pakļautas seismiskas 
darbības, cunami un citu dabas katastrofu 
riskam. Eiropas Savienībai jāveic 
atbilstīgi pasākumi, lai novērstu 
radioaktīvo atkritumu noglabāšanu šādās 
vietās.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Ņemot vērā pētījumus par 
radioaktīvo atkritumu noglabāšanu, 
izmantojot transmutāciju vai citus 
paņēmienus to radioaktivitātes 
mazināšanai un pussabrukšanas perioda 
saīsināšanai, būtu jāapsver arī iespēja 
izmantot radioaktīvo atkritumu ilgstošāku 
glabāšanu dziļos ģeoloģiskos veidojumos 
ar iespēju tos no turienes izņemt.

Or. de
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Grozījums Nr. 100
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Komisijai jāaicina dalībvalstis 
izveidot līdzīgu vietu, kas piemērotas 
dziļai ģeoloģiskai noglabāšanai, reģistrus.

Or. cs

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

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai gan katra dalībvalsts atbild par 
savas lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
politiku, tajā tomēr jāievēro attiecīgie 
SAEA noteiktie drošības pamatprincipi1. 
Visām dalībvalstīm ir ētisks pienākums 
pret nākamajām paaudzēm ne tikai 
attiecībā uz esošajiem lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
krājumiem, bet arī radioaktīvajiem 
atkritumiem, kas radīsies pēc esošo 
kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas.

(30) Lai gan katra dalībvalsts atbild par 
savas lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
politiku, tajā tomēr jāievēro ne tikai
attiecīgie SAEA noteiktie drošības 
pamatprincipi, bet arī jānosaka augstākie 
drošības standarti, kas paredz izmantot 
mūsdienīgāko regulatīvo un 
ekspluatācijas praksi un labāko pieejamo 
tehnoloģiju (LPT). Visām dalībvalstīm ir 
ētisks pienākums pret nākamajām 
paaudzēm ne tikai attiecībā uz iepriekš 
izveidotajiem un esošajiem lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
krājumiem, bet arī radioaktīvajiem 
atkritumiem, kas radīsies pēc esošo 
kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas.
Tāpēc dalībvalstīm jāizstrādā iekārtu 
ekspluatācijas izbeigšanas politika, kas 
nodrošina pēc iespējas drošāku iekārtu 
demontāžu pēc iespējas drīzāk pēc to 
slēgšanas.
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________________
1 Drošības pamatprincipi, Drošības 
pamatnoteikumi Nr. SF-1, SAEA, Vīne, 
2006.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai gan katra dalībvalsts atbild par 
savas lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
politiku, tajā tomēr jāievēro attiecīgie 
SAEA noteiktie drošības pamatprincipi. 
Visām dalībvalstīm ir ētisks pienākums 
pret nākamajām paaudzēm ne tikai 
attiecībā uz esošajiem lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
krājumiem, bet arī radioaktīvajiem 
atkritumiem, kas radīsies pēc esošo 
kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas.

(30) Dalībvalstu lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
politikā jāievēro attiecīgie SAEA noteiktie 
drošības pamatprincipi. Visām dalībvalstīm 
ir ētisks pienākums pret nākamajām 
paaudzēm ne tikai attiecībā uz esošajiem 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu krājumiem, bet arī 
radioaktīvajiem atkritumiem, kas radīsies 
pēc esošo kodoliekārtu ekspluatācijas 
izbeigšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Zigmantas Balčytis

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu atbildīgai 
apsaimniekošanai katrai dalībvalstij 
jāizveido valsts sistēma, kurā noteikta 
politiskā apņemšanās un pakāpeniska 
lēmumu pieņemšana, ko īsteno ar 

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

pieņemšana, ko īsteno ar piemērotiem 
tiesību aktiem, noteikumiem un 
organizāciju, kurā ir precīzi noteikti 
pienākumi.

Or. lt

Grozījums Nr. 104
Zigmantas Balčytis

Direktīvas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Dalībvalstīm jānodrošina pietiekams
finansējums lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai 
un glabāšanai.

Or. lt

Grozījums Nr. 105
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Politisku lēmumu transponēšanai 
precīzos noteikumos, nodrošinot, lai laikus 
tiktu īstenoti vajadzīgie pasākumi visos 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas posmos no to 
rašanās līdz noglabāšanai, ir jāizveido 
valsts programmas. Tajās jāiekļauj visi 
pasākumi, kuri attiecas uz radioaktīvo 
atkritumu transportēšanu, pirmapstrādi, 
pārstrādāšanu, kondicionēšanu, glabāšanu
un noglabāšanu. Valsts programma var būt 
atsauces dokumenta vai dokumentu 
kopuma veidā.

(33) Politisku lēmumu transponēšanai 
precīzos noteikumos, nodrošinot, lai laikus 
tiktu īstenoti vajadzīgie pasākumi visos 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas posmos no to 
rašanās līdz noglabāšanai vai galīgai 
glabāšanai, ir jāizveido valsts 
programmas. Tajās jāiekļauj visi pasākumi, 
kuri attiecas uz radioaktīvo atkritumu 
transportēšanu, pirmapstrādi, 
pārstrādāšanu, kondicionēšanu, glabāšanu
un noglabāšanu. Valsts programma var būt 
atsauces dokumenta vai dokumentu 
kopuma veidā.
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Or. en

Grozījums Nr. 106
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Politisku lēmumu transponēšanai 
precīzos noteikumos, nodrošinot, lai laikus 
tiktu īstenoti vajadzīgie pasākumi visos 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas posmos no to 
rašanās līdz noglabāšanai, ir jāizveido 
valsts programmas. Tajās jāiekļauj visi 
pasākumi, kuri attiecas uz radioaktīvo 
atkritumu transportēšanu, pirmapstrādi, 
pārstrādāšanu, kondicionēšanu, glabāšanu 
un noglabāšanu. Valsts programma var būt 
atsauces dokumenta vai dokumentu 
kopuma veidā.

(33) Politisku lēmumu transponēšanai 
precīzos noteikumos, nodrošinot, lai laikus 
tiktu īstenoti vajadzīgie pasākumi visos 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas posmos no to 
rašanās līdz galīgai noglabāšanai, ir 
jāizveido valsts programmas. Tajās 
jāiekļauj visi pasākumi, kuri attiecas uz 
radioaktīvo atkritumu transportēšanu, 
pirmapstrādi, pārstrādāšanu, 
kondicionēšanu, glabāšanu un 
noglabāšanu. Valsts programma var būt 
atsauces dokumenta vai dokumentu 
kopuma veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Direktīvas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Jāaizsargā un jāņem vērā 
strādājošie, kas iesaistīti visos lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas ķēdes posmos 
neatkarīgi no viņu darbības veida vai 
statusa; visos lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
instrumentos jāņem vērā ilgtermiņa 
ietekme uz strādājošo veselību un viņu 
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drošība.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
34.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34b) Īstenojot šo direktīvu, īpaša 
uzmanība jāpievērš riskam pakļautajiem 
strādājošajiem; par neatbilstību veselības 
aizsardzības un drošības tiesību aktiem, 
nekavējoties jāpiemēro bargas sankcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Būtisks faktors lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā 
ir pārredzamība. Tā jānodrošina, nosakot 
prasību sniegt pareizu informāciju, kas ir 
publiski pieejama, un visām 
ieinteresētajām pusēm nodrošinot iespējas 
iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā.

(35) Būtisks faktors lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā 
ir pārredzamība, un būtiski svarīgi ir 
panākt sabiedrības uzticību glabātuvju 
drošības principiem un atkritumu 
apsaimniekošanas programmām. Tā 
jānodrošina, nosakot prasību sniegt pareizu 
informāciju, kas ir publiski pieejama, un 
visām ieinteresētajām pusēm nodrošinot 
iespējas iesaistīties lēmumu pieņemšanas 
procesā.

Or. en
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Pamatojums

Sabiedrības uzticības nodrošināšanai būs izšķiroša nozīme, izvēloties glabātuves atrašanās 
vietu.

Grozījums Nr. 110
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Būtisks faktors lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā 
ir pārredzamība. Tā jānodrošina, nosakot 
prasību sniegt pareizu informāciju, kas ir 
publiski pieejama, un visām 
ieinteresētajām pusēm nodrošinot iespējas 
iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā.

(35) Būtisks faktors lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā 
ir pārredzamība. Tā jānodrošina, nosakot 
prasību sniegt pareizu informāciju, kas ir 
publiski pieejama, un visām 
ieinteresētajām pusēm nodrošinot iespējas 
iesaistīties lēmumu pieņemšanas galvenajā
procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Būtisks faktors lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā 
ir pārredzamība. Tā jānodrošina, nosakot 
prasību sniegt pareizu informāciju, kas ir 
publiski pieejama, un visām 
ieinteresētajām pusēm nodrošinot iespējas 
iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā.

(35) Būtisks faktors lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā 
ir pārredzamība. Tā jānodrošina, sniedzot
pareizu informāciju, kas ir publiski 
pieejama, un visām ieinteresētajām pusēm 
nodrošinot iespējas iesaistīties lēmumu 
pieņemšanas procesā.

Or. en
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Grozījums Nr. 112
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lēmumu pieņemšanu varētu sekmēt 
un paātrināt dalībvalstu sadarbībā un 
starptautiskā sadarbībā daloties pieredzē un 
nodrošinot piekļuvi tehnoloģijām.

(36) Lēmumu pieņemšanu varētu sekmēt 
un paātrināt dalībvalstu sadarbībā un 
starptautiskā sadarbībā daloties kvalitatīvā
pieredzē un nodrošinot piekļuvi 
tehnoloģijām un labākajai praksei.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Dažas dalībvalstis uzskata, ka 
savstarpēji izdevīgs risinājums varētu būt 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, arī 
noglabāšanas iekārtu, kopīga izmantošana 
uz nolīguma pamata starp attiecīgajām 
dalībvalstīm.

(37) Dažas dalībvalstis uzskata, ka 
savstarpēji izdevīgs risinājums varētu būt 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, arī 
glabāšanas un/vai noglabāšanas iekārtu, 
kopīga izmantošana uz nolīguma pamata 
starp attiecīgajām dalībvalstīm. Kopīga 
galīgā glabāšanu un/vai noglabāšanu 
būtu jāapsver tikai attiecībā uz nelielu 
radioaktīvo atkritumu apjomu no 
radioaktīvo vielu izmantošanas 
pētniecībā, medicīnā vai rūpniecībā, nevis 
elektroenerģijas ražošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Françoise Grossetête



AM\864761LV.doc 37/101 PE462.870v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Dažas dalībvalstis uzskata, ka 
savstarpēji izdevīgs risinājums varētu būt 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, arī 
noglabāšanas iekārtu, kopīga izmantošana 
uz nolīguma pamata starp attiecīgajām 
dalībvalstīm.

(37) Dažas dalībvalstis uzskata, ka 
savstarpēji izdevīgs risinājums varētu būt 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, arī 
noglabāšanas iekārtu, kopīga izmantošana 
uz nolīguma pamata starp attiecīgajām 
dalībvalstīm. Šai sakarībā ir svarīgi 
netraucēt slēgt īpašas vienošanās, 
piemēram, iepriekš spēkā esošus 
nolīgumus par pētniecības reaktoru 
lietoto kodoldegvielu.

Or. fr

Grozījums Nr. 115
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Dažas dalībvalstis uzskata, ka 
savstarpēji izdevīgs risinājums varētu būt 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, arī 
noglabāšanas iekārtu, kopīga izmantošana 
uz nolīguma pamata starp attiecīgajām 
dalībvalstīm.

(37) Dažas dalībvalstis uzskata, ka 
savstarpēji izdevīgs un rentabls risinājums 
varētu būt lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
iekārtu, arī noglabāšanas iekārtu, kopīga 
izmantošana uz nolīguma pamata starp 
iesaistītajām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Krišjānis Kariņš

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Dažas dalībvalstis uzskata, ka 
savstarpēji izdevīgs risinājums varētu būt 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, arī 
noglabāšanas iekārtu, kopīga izmantošana 
uz nolīguma pamata starp attiecīgajām 
dalībvalstīm.

(37) Dažas dalībvalstis uzskata, ka 
savstarpēji izdevīgs risinājums varētu būt 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, arī 
noglabāšanas iekārtu, kopīga izmantošana 
uz nolīguma pamata starp attiecīgajām 
valstīm.

Or. lv

Grozījums Nr. 117
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Dažas dalībvalstis uzskata, ka 
savstarpēji izdevīgs risinājums varētu būt 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, arī 
noglabāšanas iekārtu, kopīga izmantošana 
uz nolīguma pamata starp attiecīgajām 
dalībvalstīm.

(37) Dažas dalībvalstis uzskata, ka 
savstarpēji izdevīgs un drošs risinājums 
varētu būt lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
iekārtu, arī noglabāšanas iekārtu, kopīga 
izmantošana uz nolīguma pamata starp 
attiecīgajām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Iedzīvotājiem, kuri negūst labumu 
no radioaktīvo atkritumu rašanās, 
nevajadzētu ciest no to iespējamās 
ietekmes uz vidi. Tāpēc radioaktīvos 
atkritumus, tostarp plutoniju un lietoto 
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kodoldegvielu, nevajadzētu eksportēt uz 
trešām valstīm glabāšanai, pārstrādei, 
JOD ieguvei vai atkritumu 
apsaimniekošanai.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 120
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 121
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Pamatojoties uz drošības analīzi un 
diferencēto pieeju, jāpieņem lēmumi par 
noglabāšanas iekārtas attīstīšanu, 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 122
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

par lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtas vai ar 
to apsaimniekošanu saistītās darbības 
drošību.

Or. el

Grozījums Nr. 123
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Eiropas Savienības tiesību aktus par 
veselības aizsardzību un darba drošību 
piemēro arī lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Lai gan attiecīgajā valsts sistēmā jābūt 
ņemtiem vērā visiem ar lietoto 
kodoldegvielu un radioaktīvajiem 
atkritumiem saistītajiem bīstamības 
faktoriem, šī direktīva neattiecas uz 
bīstamību, kura nav saistīta ar 
radioaktivitāti un uz kuru attiecas Līgums 
par Eiropas Savienības darbību.

(40) Lai gan attiecīgajā valsts sistēmā jābūt 
ņemtiem vērā visiem ar lietoto 
kodoldegvielu un radioaktīvajiem 
atkritumiem saistītajiem bīstamības 
faktoriem, šī direktīva neattiecas uz 
bīstamību, kura nav saistīta ar 
radioaktivitāti, kurai nav radioaktivitātes 
izraisītas sekas un uz kuru attiecas Līgums 
par Eiropas Savienības darbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 125
Fiona Hall, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Lai saglabātu un veicinātu 
kompetenču un prasmju attīstīšanu lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, kas ir drošības 
augsta līmeņa nodrošināšanas būtisks 
priekšnosacījums, visu tajā iesaistīto pušu 
sadarbībā jāmācās no praktiskā darba 
pieredzes, zinātniskajiem pētījumiem, 
tehnoloģiju attīstības un tehniskās 
sadarbības.

(41) Lai saglabātu un veicinātu 
kompetenču un prasmju attīstīšanu lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, kas ir drošības 
augsta līmeņa nodrošināšanas būtisks 
priekšnosacījums, visu tajā iesaistīto pušu 
sadarbībā jāmācās no praktiskā darba 
pieredzes, zinātniskajiem pētījumiem, 
tehnoloģiju attīstības un tehniskās 
sadarbības; ņemot vērā patlaban veiktos 
pētījumus par lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu ilgtermiņa 
apsaimniekošanas ilgtspējību un drošību, 
nākamo desmit gadu laikā būtu atkārtoti 
jānovērtē dziļās ģeoloģiskās noglabāšanas 
koncepcija salīdzinājumā ar citiem 
paņēmieniem, piemēram, galīgo 
glabāšanu ar iespēju izņemt glabāto 
materiālu.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Nozares ekspertu iesaistīšana valsts 
programmu pārskatīšanā varētu būt 
lielisks paņēmiens kā Eiropas Savienībā 
nostiprināt pārliecību un radīt uzticēšanos 
par lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu, tādējādi 
nodrošinot tās augstus standartus, uzkrājot 
pieredzi un veicinot pieredzes apmaiņu.

(42) Speciālistu veikta salīdzinoša 
pārskatīšana varētu būt lielisks paņēmiens 
kā Eiropas Savienībā nostiprināt pārliecību 
un radīt uzticēšanos par lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu, tādējādi nodrošinot tās 
augstus standartus, uzkrājot pieredzi un 
veicinot pieredzes apmaiņu.
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Or. en

Grozījums Nr. 127
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Atkārtoti tiek norādīts, ka jāpiešķir 
papildu finansējums projektiem 
enerģētikas jomā, tostarp projektiem, kas 
saistīti ar atomelektrostaciju 
ekspluatācijas iespējamu izbeigšanu 
nākotnē un attiecīgi arī atkritumu 
apsaimniekošanas projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) Ar to panāk, ka dalībvalstis paredz 
valsts pasākumus lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
augstākā drošības līmeņa nodrošināšanai, 
pamatojoties uz pašreizējiem zinātnes 
sasniegumiem, lai aizsargātu strādājošos 
un iedzīvotājus pret jonizējošā starojuma 
kaitīgo iedarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 130
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar to panāk, ka dalībvalstis paredz 
piemērotus valsts pasākumus lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 

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

apsaimniekošanas augstākā drošības 
līmeņa nodrošināšanai, lai aizsargātu 
strādājošos un iedzīvotājus pret jonizējošā 
starojuma kaitīgo iedarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Ar to nodrošina nepieciešamo
sabiedrības informētības līmeni un 
iesaistīšanos attiecībā uz lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šī direktīva attiecas uz: (1) Neskarot Padomes 
Direktīvu 2009/71/Euratom, ar ko izveido 
Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības 
pamatstruktūru, šī direktīva attiecas uz:

Or. en

Grozījums Nr. 134
Bernd Lange
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) visiem lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošanas posmiem, ja lietotā 
kodoldegviela rodas civilo kodolreaktoru 
ekspluatācijas rezultātā, vai to 
apsaimniekošanu veic kā civilas darbības;

(a) visiem lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošanas posmiem, ja lietotā 
kodoldegviela rodas civilo kodolreaktoru 
ekspluatācijas rezultātā, vai to 
apsaimniekošanu veic kā civilas darbības, 
tostarp lietoto kodoldegvielu, kas rodas, 
īstenojot militārās aizsardzības 
programmas un ko nodod lietošanai 
vienīgi civiliem mērķiem un apsaimnieko 
civilās darbībās;

Or. de

Grozījums Nr. 135
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) visiem lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošanas posmiem, ja lietotā 
kodoldegviela rodas civilo kodolreaktoru 
ekspluatācijas rezultātā, vai to 
apsaimniekošanu veic kā civilas darbības;

(a) visiem lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošanas posmiem, ja lietotā 
kodoldegviela rodas kodolreaktoru 
ekspluatācijas rezultātā;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) visiem lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošanas posmiem, ja lietotā 

(a) visiem lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošanas posmiem, ja lietotā



PE462.870v01-00 48/101 AM\864761LV.doc

LV

kodoldegviela rodas civilo kodolreaktoru 
ekspluatācijas rezultātā, vai to 
apsaimniekošanu veic kā civilas darbības;

kodoldegviela rodas civilo kodolreaktoru 
ekspluatācijas rezultātā, vai to 
apsaimniekošanu veic kā civilas darbības 
Eiropas Savienības teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) visiem lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošanas posmiem, ja lietotā 
kodoldegviela rodas civilo kodolreaktoru 
ekspluatācijas rezultātā, vai to 
apsaimniekošanu veic kā civilas darbības;

(a) visiem lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošanas posmiem, tostarp 
transportēšanu, ja lietotā kodoldegviela 
rodas civilo kodolreaktoru ekspluatācijas 
rezultātā, vai to apsaimniekošanu veic kā 
civilas darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) visiem radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas posmiem no to rašanās 
līdz noglabāšanai, ja radioaktīvie atkritumi 
rodas civilajās darbībās, vai to 
apsaimniekošanu veic kā civilas darbības.

(b) visiem radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas posmiem no to rašanās, 
tostarp galīgai glabāšanai un
noglabāšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) visiem radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas posmiem no to rašanās 
līdz noglabāšanai, ja radioaktīvie atkritumi 
rodas civilajās darbībās, vai to 
apsaimniekošanu veic kā civilas darbības.

(b) visiem radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas posmiem no to rašanās 
līdz noglabāšanai, tostarp transportēšanu,
ja radioaktīvie atkritumi rodas civilajās 
darbībās, vai to apsaimniekošanu veic kā 
civilas darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) visiem radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas posmiem no to rašanās 
līdz noglabāšanai, ja radioaktīvie atkritumi 
rodas civilajās darbībās, vai to 
apsaimniekošanu veic kā civilas darbības.

(b) visiem radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas posmiem no to rašanās 
līdz noglabāšanai, ja radioaktīvie atkritumi 
rodas civilajās darbībās, vai to 
apsaimniekošanu veic kā civilas darbības 
Eiropas Savienības teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) visiem radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas posmiem no to rašanās 
līdz noglabāšanai, ja radioaktīvie atkritumi 
rodas civilajās darbībās, vai to 
apsaimniekošanu veic kā civilas darbības.

(b) visiem radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas posmiem no to rašanās 
līdz noglabāšanai vai galīgai glabāšanai, 
ja radioaktīvie atkritumi rodas civilajās 
darbībās, vai to apsaimniekošanu veic kā 
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civilas darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) visiem radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas posmiem no to rašanās 
līdz noglabāšanai, ja radioaktīvie atkritumi 
rodas civilajās darbībās, vai to 
apsaimniekošanu veic kā civilas darbības.

(b) visiem radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas posmiem no to rašanās 
līdz galīgai noglabāšanai, ja radioaktīvie 
atkritumi rodas civilajās darbībās, vai to 
apsaimniekošanu veic kā civilas darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 144
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šī direktīva attiecas uz atļautām 
izplūdēm.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 145
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šīs direktīvas īpašie noteikumi par 
radioaktīvo atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas iekārtu un darbību ar tiem 
kodoldrošību neattiecas uz kodoliekārtām, 
kuras ir Direktīvas 2009/71/Euratom 
darbības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Šīs direktīvas 4. panta 3. punkts 
neattiecas uz:
– lietotās kodoldegvielas, kas radusies 
pētniecības reaktoros, atgriešanu 
izcelsmes valstī, ko veic saskaņā ar 
īpašiem nolīgumiem;
– atkritumu, kas radušies lietotās 
kodoldegvielas pārstrādes procesā, 
atgriešanu tās izcelsmes valstī;
– eksportu, ko veic saskaņā ar lietotās 
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kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas nolīgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „radioaktīvie atkritumi” ir radioaktīvas 
gāzes, šķidrumi vai cietvielas, kuras 
dalībvalsts vai fiziska vai juridiska 
persona, kuras lēmumu dalībvalsts ir 
atzinusi, neplāno turpmāk lietot, un par 
kuriem kompetenta reglamentācijas 
iestāde saskaņā ar dalībvalsts tiesisko 
regulējumu veic kontroles pasākumus kā 
par radioaktīviem atkritumiem;

(6) „radioaktīvie atkritumi” ir radioaktīvas 
gāzes, šķidrumi vai cietvielas, tostarp 
lietotā kodoldegviela;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „radioaktīvie atkritumi” ir radioaktīvas 
gāzes, šķidrumi vai cietvielas, kuras
dalībvalsts vai fiziska vai juridiska 
persona, kuras lēmumu dalībvalsts ir 
atzinusi, neplāno turpmāk lietot, un par 
kuriem kompetenta reglamentācijas iestāde 
saskaņā ar dalībvalsts tiesisko regulējumu 
veic kontroles pasākumus kā par 
radioaktīviem atkritumiem;

(6) „radioaktīvie atkritumi” ir radioaktīvas 
gāzes, šķidrumi vai cietvielas, tostarp 
uzglabāta lietotā kodoldegviela, no kurām
dalībvalsts vai fiziska vai juridiska 
persona, kuras lēmumu dalībvalsts ir 
atzinusi, atbrīvojas, grib atbrīvoties vai no 
kurām tām jāatbrīvojas, un par kuriem 
kompetenta reglamentācijas iestāde 
saskaņā ar dalībvalsts tiesisko regulējumu 
veic kontroles pasākumus kā par 
radioaktīviem atkritumiem;
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Or. fr

Pamatojums

Tiesību normām un atbildības noteikumiem, ko piemēro kodolatkritumiem, jābūt vismaz tikpat 
stingriem kā tiem, kas noteikti tiesību aktos par parastajiem atkritumiem. Tāpēc radioaktīvo 
kodolatkritumu definīcijas pamatā jābūt Kopienas atkritumu definīcijai, kas noteikta 
2006. gada 5. aprīļa Direktīvā 2006/12/EK par atkritumiem.

Grozījums Nr. 149
Fiona Hall, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „radioaktīvie atkritumi” ir radioaktīvas 
gāzes, šķidrumi vai cietvielas, kuras
dalībvalsts vai fiziska vai juridiska 
persona, kuras lēmumu dalībvalsts ir 
atzinusi, neplāno turpmāk lietot, un par 
kuriem kompetenta reglamentācijas iestāde 
saskaņā ar dalībvalsts tiesisko regulējumu 
veic kontroles pasākumus kā par 
radioaktīviem atkritumiem;

(6) „radioaktīvie atkritumi” ir radioaktīvas 
gāzes, šķidrumi vai cietvielas, tostarp 
lietotā kodoldegviela un pārstrādes 
procesā radušies radioaktīvi materiāli,
kurus dalībvalsts vai fiziska vai juridiska 
persona, kuras lēmumu dalībvalsts ir 
atzinusi, neplāno turpmāk lietot, un par 
kuriem kompetenta reglamentācijas iestāde 
saskaņā ar dalībvalsts tiesisko regulējumu 
veic kontroles pasākumus kā par 
radioaktīviem atkritumiem;

Or. en

Pamatojums

Lietotā kodoldegviela jādefinē kā atkritumi, ja vien nav zināms, ka to tuvākajā laikā var 
pārstrādāt, neradot papildu ietekmi uz vidi.

Grozījums Nr. 150
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „radioaktīvie atkritumi” ir radioaktīvas (6) „radioaktīvie atkritumi” ir radioaktīvas 
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gāzes, šķidrumi vai cietvielas, kuras 
dalībvalsts vai fiziska vai juridiska 
persona, kuras lēmumu dalībvalsts ir 
atzinusi, neplāno turpmāk lietot, un par 
kuriem kompetenta reglamentācijas iestāde 
saskaņā ar dalībvalsts tiesisko regulējumu 
veic kontroles pasākumus kā par 
radioaktīviem atkritumiem;

gāzes, šķidrumi vai cietvielas, kuras 
samazinātas līdz mazākajam apjomam, 
kāds tehnoloģiski iespējams, un kuras 
dalībvalsts vai fiziska vai juridiska 
persona, kuras lēmumu dalībvalsts ir 
atzinusi, neplāno turpmāk lietot, un par 
kuriem kompetenta reglamentācijas iestāde 
saskaņā ar dalībvalsts tiesisko regulējumu 
veic kontroles pasākumus kā par 
radioaktīviem atkritumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
3. pants –6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „radioaktīvie atkritumi” ir radioaktīvas 
gāzes, šķidrumi vai cietvielas, kuras 
dalībvalsts vai fiziska vai juridiska 
persona, kuras lēmumu dalībvalsts ir 
atzinusi, neplāno turpmāk lietot, un par 
kuriem kompetenta reglamentācijas iestāde 
saskaņā ar dalībvalsts tiesisko regulējumu 
veic kontroles pasākumus kā par 
radioaktīviem atkritumiem;

(6) „radioaktīvie atkritumi” ir radioaktīvas 
gāzes, šķidrumi vai cietvielas, kuras 
dalībvalsts vai fiziska vai juridiska 
persona, kuras lēmumu dalībvalsts ir 
atzinusi, ņemot vērā tehnoloģijas attīstību 
un progresu nākotnē, neplāno vai 
neparedz turpmāk lietot, un par kuriem 
kompetenta reglamentācijas iestāde 
saskaņā ar dalībvalsts tiesisko regulējumu 
veic kontroles pasākumus kā par 
radioaktīviem atkritumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 152
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „radioaktīvo atkritumu (7) „radioaktīvo atkritumu 
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apsaimniekošana” ir visas darbības, kas 
saistītas ar radioaktīvajiem atkritumiem, to 
pirmapstrādi, pārstrādi, kondicionēšanu, 
glabāšanu vai noglabāšanu, izņemot 
transportēšanu ārpus objekta teritorijai;

apsaimniekošana” ir visas darbības, kas 
saistītas ar radioaktīvajiem atkritumiem, to 
pirmapstrādi, pārstrādi, kondicionēšanu, 
glabāšanu vai noglabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošana” ir visas darbības, kas 
saistītas ar radioaktīvajiem atkritumiem, to 
pirmapstrādi, pārstrādi, kondicionēšanu, 
glabāšanu vai noglabāšanu, izņemot 
transportēšanu ārpus objekta teritorijai;

(7) „radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošana” ir visas darbības, kas 
saistītas ar radioaktīvajiem atkritumiem, to 
pirmapstrādi, pārstrādi, kondicionēšanu, 
glabāšanu vai noglabāšanu, tostarp 
transportēšana ārpus objekta teritorijai;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) „drošības analīze” ir argumentu un 
liecību apkopojums par iekārtas vai 
darbības drošību, kas ietver drošības 
novērtējuma rezultātus un šo rezultātu 
ticamības apliecinājumu. Attiecībā uz 
noglabāšanas iekārtu drošības analīze var 
būt attīstības konkrēts posms. Šādā 
gadījumā, veicot drošības analīzi, 
jāidentificē neskaidrās jomas vai 
neatrisinātie jautājumi un jāsniedz 
norādījumi par veicamo darbu, lai šos 



PE462.870v01-00 56/101 AM\864761LV.doc

LV

jautājumus atrisinātu nākamajos 
attīstības posmos;

Or. nl

Grozījums Nr. 155
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) „lietotā kodoldegviela” ir reaktora 
aktīvajā zonā apstarota un no tās 
neatgriezeniski izņemta kodoldegviela; 
lietoto kodoldegvielu var uzskatīt par 
izmantojamu resursu, ko pēc pārstrādes 
var lietot atkārtoti, vai apsaimniekot kā 
radioaktīvos atkritumus, paredzot tās 
noglabāšanu;

(10) „lietotā kodoldegviela” ir reaktora 
aktīvajā zonā apstarota un no tās 
neatgriezeniski izņemta kodoldegviela;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Fiona Hall, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) „lietotā kodoldegviela” ir reaktora 
aktīvajā zonā apstarota un no tās 
neatgriezeniski izņemta kodoldegviela; 
lietoto kodoldegvielu var uzskatīt par 
izmantojamu resursu, ko pēc pārstrādes 
var lietot atkārtoti, vai apsaimniekot kā 
radioaktīvos atkritumus, paredzot tās 
noglabāšanu;

(10) „lietotā kodoldegviela” ir reaktora 
aktīvajā zonā apstarota un no tās 
neatgriezeniski izņemta kodoldegviela; 
lietoto kodoldegvielu uzskata par 
izmantojamu resursu, ko var pārstrādāt, 
vai, ja dalībvalsts vai licences turētājs, 
kura lēmumu dalībvalsts ir atzinusi, 
turpmākajos divos gados neplāno to lietot, 
apsaimnieko kā radioaktīvos atkritumus;

Or. en
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Pamatojums

Lietotā kodoldegviela saglabā savu bīstamību, ja tā netiek turēta pagaidu glabāšanā saskaņā 
ar augstākajiem, vides un veselības aizsardzības un drošības standartiem; skatīt arī 3. panta 
6. punktu. Divu gadu termiņš atbilst periodam, kura laikā bīstamos atkritumus atļauts turēt 
neapstrādātus saskaņā ar Eiropas Savienības atkritumu tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 157
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 158
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 159
Rebecca Harms
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 160
Fiona Hall, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) „galīgā glabāšana” ir lietotās 
kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu 
ievietošana apstiprinātā galīgās 
glabāšanas iekārtā, neplānojot tos no 
turienes izņemt, bet paredzot šādu iespēju, 
ja tas nepieciešams drošuma un drošības 
apsvērumu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis izstrādā un uztur lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas valsts politiku. Par 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu galīgā 
atbildība ir dalībvalstīm.

(1) Dalībvalstis izstrādā un uztur lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas valsts politiku. Katra 
dalībvalsts uzņemas galīgo atbildību par 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu, kas tajā radušies,
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apsaimniekošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Silvia-Adriana Țicău

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis izstrādā un uztur lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas valsts politiku. Par 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu galīgā atbildība 
ir dalībvalstīm.

(1) Dalībvalstis izstrādā un uztur lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas valsts politiku. Par 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu, kas atrasti to teritorijā,
apsaimniekošanu galīgā atbildība ir 
dalībvalstīm.

Or. ro

Grozījums Nr. 163
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Dalībvalstis nodrošina, ka lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas valsts politika tiek 
īstenota, izmantojot labi pamatotu un 
dokumentētu, kā arī pakāpenisku lēmumu 
pieņemšanas procesu attiecībā uz 
ilgtermiņa drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Vladimir Urutchev
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Dalībvalstis nodrošina, ka: (2) Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
politikas pamatā ir šādi principi:

Or. en

Grozījums Nr. 165
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) radioaktīvie atkritumi rodas pēc 
iespējas mazāk gan radioaktivitātes līmeņa, 
gan apjoma ziņā, ko panāk ar šim nolūkam 
atbilstošiem pasākumiem, ekspluatācijas 
un ekspluatācijas izbeigšanas metodēm, arī 
konvencionālo materiālu pārstrādi un 
atkārtotu izmantošanu;

radioaktīvie atkritumi rodas pēc iespējas 
mazāk gan radioaktivitātes līmeņa, gan 
apjoma ziņā, ko panāk, izmantojot 
alternatīvas, ja šādas ekonomiski, sociāli 
un ekoloģiski ilgtspējīgas alternatīvas 
pastāv, izvairoties no pārstrādes un JOD 
lietošanas un izmantojot ekspluatācijas 
izbeigšanas metodes;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) radioaktīvie atkritumi rodas pēc 
iespējas mazāk gan radioaktivitātes līmeņa, 
gan apjoma ziņā, ko panāk ar šim nolūkam 
atbilstošiem pasākumiem, ekspluatācijas 
un ekspluatācijas izbeigšanas metodēm, arī 
konvencionālo materiālu pārstrādi un 
atkārtotu izmantošanu;

(a) radioaktīvie atkritumi rodas pēc 
iespējas mazāk gan radioaktivitātes līmeņa, 
gan apjoma ziņā, ievērojot ALARA 
principu, ko panāk ar šim nolūkam 
atbilstošiem pasākumiem, ekspluatācijas 
un ekspluatācijas izbeigšanas metodēm, arī 
konvencionālo materiālu atkārtotu 
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apstrādi, pārstrādi un atkārtotu 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) radioaktīvie atkritumi rodas pēc 
iespējas mazāk gan radioaktivitātes līmeņa, 
gan apjoma ziņā, ko panāk ar šim nolūkam 
atbilstošiem pasākumiem, ekspluatācijas 
un ekspluatācijas izbeigšanas metodēm, arī 
konvencionālo materiālu pārstrādi un 
atkārtotu izmantošanu;

(a) radioaktīvie atkritumi rodas pēc 
iespējas mazāk gan radioaktivitātes līmeņa, 
gan apjoma ziņā, ko panāk ar šim nolūkam 
atbilstošiem pasākumiem, ekspluatācijas 
un ekspluatācijas izbeigšanas metodēm, arī 
konvencionālo materiālu un lietotās 
kodoldegvielas pārstrādi un atkārtotu 
izmantošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 168
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) radioaktīvie atkritumi rodas pēc 
iespējas mazāk gan radioaktivitātes līmeņa, 
gan apjoma ziņā, ko panāk ar šim nolūkam 
atbilstošiem pasākumiem, ekspluatācijas 
un ekspluatācijas izbeigšanas metodēm, arī 
konvencionālo materiālu pārstrādi un 
atkārtotu izmantošanu;

(a) radioaktīvie atkritumi rodas pēc 
iespējas mazāk gan radioaktivitātes līmeņa, 
gan apjoma ziņā, ko panāk ar šim nolūkam 
atbilstošiem pasākumiem, ekspluatācijas 
un ekspluatācijas izbeigšanas metodēm, arī 
materiālu pārstrādi un atkārtotu 
izmantošanu;

Or. fr



PE462.870v01-00 62/101 AM\864761LV.doc

LV

Grozījums Nr. 169
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tiek ņemta vērā lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu rašanās un 
apsaimniekošanas visu posmu savstarpējā 
saistība;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 170
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nākamajām paaudzēm netiek radīts 
nevajadzīgs slogs;

(c) cilvēkiem, it īpaši nākamajām 
paaudzēm, netiek radīts nevajadzīgs slogs 
attiecībā uz iepriekš radīto, esošo un 
nākotnē radīto lietoto kodoldegvielu un 
radioaktīvajiem atkritumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nākamajām paaudzēm netiek radīts 
nevajadzīgs slogs;

(c) nākamajām paaudzēm tiek radīts 
minimāls slogs;

Or. en
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Grozījums Nr. 172
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) visa lietotā kodoldegviela tiek 
pārvietota no ūdens rezervuāriem uz 
sauso glabātuvi;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) lietotā kodoldegviela un radioaktīvie 
atkritumi tiek droši apsaimniekoti arī 
ilgtermiņā.

(d) lietotā kodoldegviela un radioaktīvie 
atkritumi tiek droši apsaimniekoti arī 
ilgtermiņā ar nosacījumu, ka 
noglabāšanas iekārtas ekspluatācijas 
laikā atkritumu konteineros glabātos 
radioaktīvos atkritumus ir iespējams no 
turienes izņemt jebkurā laikā.

Or. de

Grozījums Nr. 174
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) lietotā kodoldegviela un radioaktīvie 
atkritumi tiek droši apsaimniekoti arī 
ilgtermiņā.

(d) lietotā kodoldegviela un radioaktīvie 
atkritumi tiek droši apsaimniekoti arī 
ilgtermiņā; īpaša uzmanība jāpievērš 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu drošai transportēšanai pa
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sauszemi un jūru, it īpaši, ja kodoliekārtas 
atrodas kaimiņos esošajās trešās valstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
4. pants –2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) lietotā kodoldegviela un radioaktīvie 
atkritumi tiek droši apsaimniekoti arī 
ilgtermiņā.

(d) lietotā kodoldegviela un radioaktīvie 
atkritumi tiek droši apsaimniekoti vismaz 
250 gadus vai ilgāk, kamēr tie ir bīstami 
cilvēkiem un videi.

Or. de

Grozījums Nr. 176
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) lietotā kodoldegviela un radioaktīvie 
atkritumi tiek droši apsaimniekoti arī 
ilgtermiņā.

(d) lietotā kodoldegviela un radioaktīvie 
atkritumi tiek droši apsaimniekoti tik ilgi, 
kamēr tie ir bīstami cilvēkiem un videi.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) lietotās kodoldegvielas pagaidu 
glabāšana ūdens rezervuāros jāveic izolēti 
un tikai tik ilgi, lai lietoto kodoldegvielu 
atdzesētu pirms tās transportēšanas ārpus 
objekta teritorijas, jo, kā pierāda notikumi 
Fukušimas atomelektrostacijā, šāda 
glabāšana rada papildu risku.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) sabiedrība par valsts politiku lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas jomā tiek informēta 
pārredzami un objektīvi saskaņā ar 
12. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) tiek novērsta strādājošo, iedzīvotāju 
un vides pakļaušana lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
iedarbībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 180
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) ar noglabāšanu saistītās finanšu 
rezerves, ko veido atkritumu radītāji, lai 
segtu visas lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksas, tiek administrētas valsts 
kontrolētā fondā, lai nodrošinātu to 
pieejamību nemainīgi drošai 
noglabāšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) tiek veikti pasākumi, lai risinātu 
radiācijai pakļauto strādājošo un 
iedzīvotāju veselības un vides problēmas 
nākotnē;

Or. en

Grozījums Nr. 182
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – dc apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) tiek īstenota solidārā atbildība, lai 
aizsargātu visus lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
procesa dalībniekus; pilnu civiltiesisko 
atbildību saistībā ar negadījumiem un 
ilgtermiņa atkritumu apsaimniekošanu 
par šādu darbību rezultātā radītu 
kaitējumu, tostarp kaitējumu sauszemes, 
jūras un ūdens videi, uzņemas 
atomelektrostaciju operatori un 
kodolatkritumu apsaimniekošanas 
licences turētāji.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – dd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dd) radioaktīvo atkritumu, tostarp lietotās 
kodoldegvielas, apsaimniekošanas 
izmaksas sedz to radītāji.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Atbilstīgu finanšu resursu 
uzraudzībai iesaista kompetentās valsts 
iestādes.
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Or. cs

Grozījums Nr. 185
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Radioaktīvie atkritumi jānoglabā tajā 
dalībvalstī, kurā tie radušies, ja 
dalībvalstis nav noslēgušas nolīgumus par 
noglabāšanas iekārtu izmantošanu vienā 
no tām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 186
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Radioaktīvie atkritumi jānoglabā tajā 
dalībvalstī, kurā tie radušies, ja dalībvalstis 
nav noslēgušas nolīgumus par 
noglabāšanas iekārtu izmantošanu vienā 
no tām.

(3) Radioaktīvie atkritumi jānoglabā vai 
jānovieto drošā glabātuvē uz ilgāku
termiņu tajā dalībvalstī, kurā tie radušies.
Ja dalībvalstis vēlas noglabāt tikai nelielu 
radioaktīvo atkritumu daudzumu vai 
nevar atrast piemērotu vietu ģeoloģiskai 
noglabāšanai, izņēmuma gadījumā 
iespējama pārrobežu sadarbība ar 
nosacījumu, ka tiek nodrošināta atbilstība 
vienotiem standartiem attiecībā uz 
atkritumu noglabāšanu Eiropas kontrolē.

Or. de

Grozījums Nr. 187
Krišjānis Kariņš
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Radioaktīvie atkritumi jānoglabā tajā 
dalībvalstī, kurā tie radušies, ja dalībvalstis
nav noslēgušas nolīgumus par 
noglabāšanas iekārtu izmantošanu vienā no 
tām.

(3) Radioaktīvie atkritumi jānoglabā tajā 
dalībvalstī, kurā tie radušies, ja dalībvalsts
nav noslēgusi nolīgumu ar kādu 
dalībvalsti vai citu valsti par noglabāšanas 
iekārtu izmantošanu. Ja tiek slēgts 
nolīgums par radioaktīvo atkritumu 
noglabāšanu ar valsti, kas nav Eiropas 
Savienības dalībvalsts, līgumslēdzējai 
dalībvalstij ir jāpārliecinās, ka radioaktīvo 
atkritumu noglabāšanas jomā tiek ņemtas 
vērā šīs direktīvas prasības.

Or. lv

Grozījums Nr. 188
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Radioaktīvie atkritumi jānoglabā tajā 
dalībvalstī, kurā tie radušies, ja dalībvalstis 
nav noslēgušas nolīgumus par 
noglabāšanas iekārtu izmantošanu vienā no 
tām.

(3) Radioaktīvie atkritumi jānoglabā tajā 
dalībvalstī, kurā tie radušies, ja dalībvalstis 
nav noslēgušas nolīgumus par 
noglabāšanas iekārtu izmantošanu vienā no 
tām vai ja nav izveidoti reģionāli 
noglabāšanas centri saskaņā ar 
starpvaldību nolīgumiem, kas noslēgti 
starp dalībvalstīm.

Or. fr

Grozījums Nr. 189
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Radioaktīvie atkritumi jānoglabā tajā 
dalībvalstī, kurā tie radušies, ja dalībvalstis 
nav noslēgušas nolīgumus par 
noglabāšanas iekārtu izmantošanu vienā no 
tām.

(3) Radioaktīvie atkritumi, tostarp lietotā 
kodoldegviela, jānoglabā tajā dalībvalstī, 
kurā tie radušies, ja dalībvalstis, kuras nav 
veikušas darbības saistībā ar 
kodoldegvielu, nav noslēgušas nolīgumus 
par noglabāšanas iekārtu izmantošanu 
nelielu apjomu noglabāšanai vienā no 
tām.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Radioaktīvie atkritumi jānoglabā tajā 
dalībvalstī, kurā tie radušies, ja dalībvalstis 
nav noslēgušas nolīgumus par 
noglabāšanas iekārtu izmantošanu vienā no 
tām.

(3) Radioaktīvie atkritumi jānoglabā tajā 
dalībvalstī, kurā tie radušies, ja dalībvalstis 
nav noslēgušas nolīgumus par 
noglabāšanas vai galīgās glabāšanas
iekārtu izmantošanu vienā no tām; 
atkritumu transportēšana ārpus Eiropas 
Savienības ir jāaizliedz.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienība nespēj kontrolēt to, kā radioaktīvos atkritumus apstrādā ārpus tās 
teritorijas, un nevar garantēt, ka tiek ievēroti augstākie vides, veselības aizsardzības un 
drošības standarti.

Grozījums Nr. 191
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Radioaktīvie atkritumi jānoglabā tajā 
dalībvalstī, kurā tie radušies, ja dalībvalstis
nav noslēgušas nolīgumus par 
noglabāšanas iekārtu izmantošanu vienā no 
tām.

(3) Radioaktīvie atkritumi jānoglabā tajā 
dalībvalstī, kurā tie radušies, ja 
transportēšanas laikā nav stājies spēkā 
starp dalībvalstīm noslēgts nolīgums par 
noglabāšanas iekārtu izmantošanu vienā no 
tām.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Radioaktīvie atkritumi jānoglabā tajā 
dalībvalstī, kurā tie radušies, ja dalībvalstis 
nav noslēgušas nolīgumus par 
noglabāšanas iekārtu izmantošanu vienā 
no tām.

(3) Parasti radioaktīvie atkritumi jānoglabā 
tajā dalībvalstī, kurā tie radušies, ja nav 
noslēgti nolīgumi par transportēšanu 
saskaņā ar 
Padomes Direktīvu 2006/117/Euratom par 
radioaktīvo atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzību 
un kontroli;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicot eksportu uz trešām valstīm, 
eksportētāja dalībvalsts veic saprātīgus 
pasākumus, lai pārliecinātos par to, vai 
šajās valstīs tiek īstenota radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas programma, 



PE462.870v01-00 72/101 AM\864761LV.doc

LV

kuras drošības mērķi ir līdzvērtīgi šajā 
direktīvā noteiktajiem mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 194
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) par nolīgumiem paziņo Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Dalībvalstis brīvprātīgi var izlemt 
veikt atbilstīgus pasākumus, sadarbojoties 
ar citām dalībvalstīm, lai izveidotu kopīgu 
vai reģionālu noglabāšanas iekārtu, ja tas 
ir nepieciešams vai vēlams, ņemot vērā 
īpašus ģeoloģiskos apstākļus vai tehniskos 
apsvērumus. Šai sakarībā īpaša uzmanība 
jāpievērš ERDO-WG (Eiropas Glabātuvju 
attīstības organizācijas darba grupa) 
veiktajām darbībām un pētījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Silvia-Adriana Țicău
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Dalībvalstis brīvprātīgi var izlemt 
veikt atbilstīgus pasākumus, sadarbojoties 
ar citām dalībvalstīm, lai izveidotu kopīgu 
vai reģionālu noglabāšanas iekārtu, ja tas 
ir nepieciešams vai vēlams, ņemot vērā 
īpašus ģeoloģiskos apstākļus vai tehniskos 
apsvērumus. Taču vispirms jāinformē 
iedzīvotāji un vietējās un reģionālās 
iestādes un jāapspriežas ar tām.

Or. ro

Grozījums Nr. 197
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Dalībvalstis brīvprātīgi var izlemt, 
sadarbojoties ar citām dalībvalstīm vai 
trešo valsti, izveidot kopīgu vai reģionālu 
noglabāšanas iekārtu, izmantojot 
konkrētas vietas ģeoloģiskās vai tehniskās 
priekšrocības, un sadalīt kopprojekta 
finansiālo slogu.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Dalībvalstis brīvprātīgi var izlemt 
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veikt atbilstīgus pasākumus, sadarbojoties 
ar citām dalībvalstīm, lai izveidotu kopīgu 
vai reģionālu noglabāšanas iekārtu, ja 
tādējādi iespējams nodrošināt sociālos, 
tehniskos vai ekonomiskos ieguvumus.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Radioaktīvo atkritumu, tostarp 
plutonija, un lietotās kodoldegvielas 
eksports uz trešām valstīm ir aizliegts.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Radioaktīvo atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas pārvietošana uz teritorijām 
ārpus Eiropas Savienības ir aizliegta.

Or. de

Grozījums Nr. 201
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
4. punkts – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Nekādā gadījumā radioaktīvos 
atkritumus nedrīkst eksportēt uz trešām 
valstīm.

Or. de

Grozījums Nr. 202
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Radioaktīvo atkritumu eksports ārpus 
Eiropas Savienības ir aizliegts.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Šāda projekta pamatā ir starpvaldību 
nolīgums, ar ko dalībvalstis nodrošina, 
ka:
a) iesaistītajās dalībvalstīs visos projekta 
īstenošanas posmos un iekārtas 
ekspluatācijas laikā nepārtraukti tiek 
veicināta sabiedrības piekrišana un 
atbalsts, organizējot piekļuvi informācijai 
un sabiedrības līdzdalību konsultāciju 
procedūrā;
b) tiek veidota sadarbība starp 
kompetentajām reglamentācijas iestādēm 
un valstu drošības iestādēm, un tās veic 
uzraudzību; visas iesaistītās dalībvalstis 
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vienojas un apstiprina drošības analīzi un 
ar to saistītos drošības novērtējumus, 
aptverot iekārtas izveides izpētes, vietas 
izvēles un projekta īstenošanas posmus;
c) tiek panākta vienošanās par atbildības 
jomām un veikta atbildības sadale, un 
katra dalībvalsts uzņemas galīgo atbildību 
par saviem radioaktīvajiem atkritumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Aizliegts būvēt kodolatkritumu 
apsaimniekošanas iekārtas seismiski 
aktīvos reģionos vai piekrastes reģionos, 
kur pastāv būtisks ūdens līmeņa 
paaugstināšanās vai cunami iespējamības 
risks.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas politikas 
īstenošanas valsts programma;

(a) lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas politikas 
īstenošanas valsts programma, kas 
garantē, ka visi radioaktīvo atkritumu 
radītāji var nodrošināt kodolatkritumu 
noglabāšana vai galīgo glabāšanu 
saskaņā ar tiem pašiem augstajiem 



AM\864761LV.doc 77/101 PE462.870v01-00

LV

drošības standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Lena Ek

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas politikas 
īstenošanas valsts programma;

(a) lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas politikas 
īstenošanas valsts programma, kas atbilst 
subsidiaritātes principam;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) valsts prasības par lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
drošu apsaimniekošanu; lēmums par to 
pieņemšanas kārtību un piemērošanas 
instrumenti paliek dalībvalstu 
kompetencē;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas darbību un 
iekārtu licencēšanas sistēma, kā arī 
nelicencētu lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
iekārtu ekspluatācijas aizliegums;

(c) lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas darbību un 
iekārtu licencēšanas sistēma, kā arī 
nelicencētu lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
iekārtu ekspluatācijas aizliegums un 
prasība nodrošināt visu radioaktīvo 
atkritumu, neatkarīgi no tā, kas tos 
radījis, nediskriminējošu 
apsaimniekošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 209
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) licenču turētāju pienākumi 
nodrošināt radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtas pieejamību 
visiem tirgus dalībniekiem ar vienādiem 
nosacījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) izpildes pasākumi, tostarp darbības 
apturēšana un licences grozīšana vai 
atcelšana, kas cita starpā saistīti arī ar 
veselības aizsardzības un drošības tiesību 
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aktu pārkāpumiem attiecībā uz 
iesaistītajiem strādājošajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Silvia-Adriana Țicău

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) noteikumi par atbilstīgu finanšu 
resursu nodrošināšanu ilgtermiņā 
darbībām un iekārtām, kas saistītas ar 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 212
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) noteikumi, kas nodrošina, ka 
finansējumu, kas nepieciešams lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanai un ievietošanai iekārtā, 
piešķir kompetentā reglamentācijas 
iestāde, īstenojot pārredzamu procesu, 
kuru regulāri pārskata un kurā pastāvīgi 
ir iesaistīts licences turētājs;

Or. it

Pamatojums

Noteikuma mērķis ir nodrošināt, ka finansējumu, kas vajadzīgs, lai segtu lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, kā arī izmaksas, kas 
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saistītas ar to ievietošanu iekārtā, piešķir, īstenojot efektīvu un pārredzamu procesu, kura 
laikā licences turētājiem tiek dota iespēja paust savu viedokli.

Grozījums Nr. 213
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) visu lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksu aprēķins, tostarp informācija par 
iestādēm, kas sedz izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 214
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Dalībvalstis nodrošina valsts sistēmas 
uzturēšanu un, ja vajadzīgs, uzlabošanu, 
ņemot vērā darbības pieredzi, no 8. pantā 
minētās drošības analīzes gūtās atziņas, 
tehnoloģiju attīstību un pētījumu rezultātus.

(2) Dalībvalstis nodrošina valsts sistēmas 
uzturēšanu un, ja vajadzīgs, uzlabošanu, 
ņemot vērā darbības pieredzi, no 8. pantā 
minētās drošības analīzes gūtās atziņas, 
tehnoloģiju attīstību, veselības aizsardzības 
un drošības standartus un pētījumu 
rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Dalībvalstis nodrošina kompetentās 
reglamentācijas iestādes funkcionālu 
nodalīšanu no citām ar kodolenerģijas vai 
radioaktīvo materiālu izplatīšanu vai 
izmantošanu saistītām, arī ar 
elektroenerģijas ražošanu un radioaktīvo 
izotopu izmantošanu vai lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu saistītām struktūrām vai 
organizācijām, lai tādējādi nodrošinātu tās 
reglamentācijas funkcijas neatkarību.

(2) Dalībvalstis nodrošina kompetentās 
reglamentācijas iestādes funkcionālu 
nodalīšanu no citām ar kodolenerģijas vai 
radioaktīvo materiālu izplatīšanu vai 
izlietojumu saistītām, arī ar 
elektroenerģijas ražošanu un radioaktīvo 
izotopu izmantošanu vai lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu saistītām struktūrām vai 
organizācijām, lai tādējādi nodrošinātu tās 
reglamentācijas funkcijas neatkarību.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Kompetentajai reglamentācijas 
iestādei piešķir resursus un pilnvaras 
regulāri veikt kodoldrošības 
novērtējumus, izmeklējumus un 
pārbaudes, un, ja nepieciešams, izpildes 
darbības iekārtās pat to ekspluatācijas 
izbeigšanas laikā. Šādi novērtējumi ietver 
arī pārbaudes attiecībā uz strādājošo, 
tostarp visu apakšuzņēmēju, veselības 
aizsardzību un drošību, kā arī personāla 
skaitu un mācībām.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Bernd Lange
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentās reglamentācijas iestādes 
regulāri un pārredzami informē 
iedzīvotājus par savu un licences turētāju 
darbību un glabāšanas un noglabāšanas 
iekārtu ekspluatāciju, kā arī par drošības 
un drošuma apdraudējumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 218
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Valstu kompetentās reglamentācijas 
iestādes regulāri veic pieredzes apmaiņu 
un saskaņo savu politiku ar Eiropas 
Komisijas koordinācijas uzdevumu.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Dalībvalstis nodrošina, ka, ja netiek 
garantēta drošība, kompetentā 
reglamentācijas iestāde ir tiesīga apturēt 
darbības.

Or. en
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Grozījums Nr. 220
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Kompetentā reglamentācijas iestāde 
paziņo dalībvalstīm un attiecīgajām 
kompetentajām organizācijām, licences 
turētājiem, licences turētāja strādājošo 
pārstāvjiem, apakšuzņēmējiem un 
iedzīvotājiem veikto novērtējumu 
rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka galvenā 
atbildība pār lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu drošu 
apsaimniekošanu ir licences turētājam. Šī 
atbildība nevar tikt deleģēta.

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka galvenā 
atbildība pār lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu drošu 
apsaimniekošanu ir licences turētājiem, 
kuriem attiecīgās dalībvalsts kompetentā 
iestāde ir uzticējusi vispārējo atbildību par 
lietoto kodoldegvielu un radioaktīvajiem 
atkritumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Amalia Sartori

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

(1a) Dalībvalstis nosaka brīdi, kurā 
licences turētāja atbildība par lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu tiek nodota iestādei, 
kuras pienākums ir veikt 
apsaimniekošanu saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem.

Or. it

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt brīdi, kurā licences turētāja atbildība par lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu tiek nodota iestādei, kas veic 
ilgtermiņa apsaimniekošanu. Tas ir iespējams, jo radioaktīvo materiālu var nodot pirms 
kodoliekārtas lietderīgās ekspluatācijas laika beigām, un šādā gadījumā licences turētājs 
nenes atbildību par materiālu, kas vairs netiek glabāts iekārtā.

Grozījums Nr. 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Dalībvalstis nodrošina, ka licences 
turētāji sniedz ziņojumus kompetentajai 
reglamentācijas iestādei un citām 
attiecīgajām kompetentajām 
organizācijām.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts



AM\864761LV.doc 85/101 PE462.870v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
sistēmā licences turētājiem ir paredzēts 
pienākums sistemātiski verificējamā veidā 
kompetentās reglamentācijas iestādes 
uzraudzībā regulāri novērtēt, verificēt un 
pastāvīgi uzlabot, ciktāl tas ir praktiski 
iespējams, savu darbību un iekārtu
drošību.

(2) Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
sistēmā licences turētājiem ir paredzēts 
pienākums sistemātiski verificējamā veidā 
kompetentās reglamentācijas iestādes 
uzraudzībā regulāri novērtēt, verificēt un 
pastāvīgi uzlabot, ciktāl tas ir praktiski 
iespējams, savu darbību drošību, tostarp 
strādājošo un apakšuzņēmēju veselības 
aizsardzību un drošību un iekārtu 
drošību. Licences turētāji paziņo 
kompetentajai reglamentācijas iestādei un 
citām attiecīgajām kompetentajām 
organizācijām, savu darbinieku 
pārstāvjiem, apakšuzņēmējiem un 
iedzīvotājiem veikto novērtējumu 
rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
sistēmā licences turētājiem ir paredzēts 
pienākums sistemātiski verificējamā veidā 
kompetentās reglamentācijas iestādes 
uzraudzībā regulāri novērtēt, verificēt un 
pastāvīgi uzlabot, ciktāl tas ir praktiski 
iespējams, savu darbību un iekārtu drošību.

(2) Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
sistēmā licences turētājiem ir paredzēts 
pienākums sistemātiski verificējamā veidā 
kompetentās reglamentācijas iestādes 
uzraudzībā regulāri novērtēt, verificēt un 
pastāvīgi uzlabot, ciktāl tas ir praktiski 
iespējams, savu darbību un iekārtu drošību.
Šo darbību apmērs ir samērīgs ar 
apdraudējumu, kas saistīti ar iekārtu vai
darbību, sarežģītību un apjomu.

Or. en
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Grozījums Nr. 226
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
sistēmā licences turētājiem ir paredzēts 
pienākums sistemātiski verificējamā veidā 
kompetentās reglamentācijas iestādes 
uzraudzībā regulāri novērtēt, verificēt un 
pastāvīgi uzlabot, ciktāl tas ir praktiski 
iespējams, savu darbību un iekārtu drošību.

(2) Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
sistēmā licences turētājiem ir paredzēts 
pienākums sistemātiski verificējamā veidā 
kompetentās reglamentācijas iestādes 
uzraudzībā regulāri novērtēt, verificēt un 
pastāvīgi uzlabot savu darbību un iekārtu 
drošību saskaņā ar labāko pieejamo 
tehnoloģiju (LPT).

Or. en

Grozījums Nr. 227
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šā panta 2. punktā minētie novērtējumi
ietver verifikāciju, ka ir ieviesti pasākumi 
avāriju novēršanai un avāriju seku 
mazināšanai, tostarp fizisku barjeru un 
licences turētāja tādu administratīvu 
aizsardzības procedūru verifikāciju, kuru 
nepilnību dēļ jonizējošais starojums varētu 
radīt būtisku kaitējumu strādājošajiem un 
iedzīvotājiem.

(3) Lai veiktu šā panta 2. punktā minētās 
darbības, kā licences pieteikuma daļa 
kompetentajai reglamentācijas iestādei 
jāiesniedz arī formāls dokuments, kurā 
sniegts nepieciešamais darbības drošības 
apliecinājums, un tās ietver verifikāciju, 
ka ir ieviesti pasākumi avāriju novēršanai 
un avāriju seku mazināšanai, tostarp 
fizisku barjeru un licences turētāja tādu 
administratīvu aizsardzības procedūru 
verifikāciju, kuru nepilnību dēļ jonizējošais 
starojums varētu radīt būtisku kaitējumu 
strādājošajiem un iedzīvotājiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 228
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šā panta 2. punktā minētie novērtējumi 
ietver verifikāciju, ka ir ieviesti pasākumi 
avāriju novēršanai un avāriju seku 
mazināšanai, tostarp fizisku barjeru un 
licences turētāja tādu administratīvu 
aizsardzības procedūru verifikāciju, kuru 
nepilnību dēļ jonizējošais starojums varētu 
radīt būtisku kaitējumu strādājošajiem un 
iedzīvotājiem.

(3) Šā panta 2. punktā minētie novērtējumi 
ietver verifikāciju, ka ir ieviesti pasākumi 
avāriju un fizisku uzbrukumu novēršanai 
un avāriju un fizisku uzbrukumu seku 
mazināšanai, tostarp fizisku barjeru un 
licences turētāja tādu administratīvu 
aizsardzības procedūru verifikāciju, kuru 
nepilnību dēļ jonizējošais starojums varētu 
radīt būtisku kaitējumu strādājošajiem un 
iedzīvotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šā panta 2. punktā minētie novērtējumi 
ietver verifikāciju, ka ir ieviesti pasākumi 
avāriju novēršanai un avāriju seku 
mazināšanai, tostarp fizisku barjeru un 
licences turētāja tādu administratīvu 
aizsardzības procedūru verifikāciju, kuru 
nepilnību dēļ jonizējošais starojums varētu 
radīt būtisku kaitējumu strādājošajiem un
iedzīvotājiem.

(3) Šā panta 2. punktā minētie novērtējumi 
ietver verifikāciju, ka ir ieviesti pasākumi 
avāriju novēršanai un avāriju seku 
mazināšanai, tostarp fizisku barjeru un 
licences turētāja tādu administratīvu 
aizsardzības procedūru verifikāciju, kuru 
nepilnību dēļ jonizējošais starojums varētu 
radīt būtisku kaitējumu strādājošajiem,
iedzīvotājiem un dabiskajai videi.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Silvia-Adriana Țicău
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šā panta 2. punktā minētie novērtējumi 
ietver verifikāciju, ka ir ieviesti pasākumi 
avāriju novēršanai un avāriju seku 
mazināšanai, tostarp fizisku barjeru un 
licences turētāja tādu administratīvu 
aizsardzības procedūru verifikāciju, kuru 
nepilnību dēļ jonizējošais starojums varētu 
radīt būtisku kaitējumu strādājošajiem un 
iedzīvotājiem.

(3) Šā panta 2. punktā minētie novērtējumi 
ietver verifikāciju, ka ir ieviesti pasākumi 
avāriju novēršanai un avāriju seku 
mazināšanai, tostarp fizisku barjeru un 
licences turētāja tādu administratīvu 
aizsardzības procedūru verifikāciju, kuru 
nepilnību dēļ jonizējošais starojums varētu 
radīt kaitējumu strādājošajiem un 
iedzīvotājiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 231
Silvia-Adriana Țicău

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
sistēmā licences turētājiem ir paredzēts 
pienākums izveidot un ieviest pārvaldības 
sistēmas, kurās par prioritāti noteikta 
drošība un kuras regulāri verificē 
kompetentā reglamentācijas iestāde.

(4) Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
sistēmā licences turētājiem ir paredzēts 
pienākums izveidot un ieviest pārvaldības 
sistēmas, kurās par galveno prioritāti 
noteikta drošība un kuras regulāri verificē 
kompetentā reglamentācijas iestāde.

Or. ro

Grozījums Nr. 232
Silvia-Adriana Țicău

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
sistēmā licences turētājiem ir paredzēts 

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

pienākums, tostarp arī ilgtermiņā,
nodrošināt un uzturēt pietiekamus finanšu 
resursus un cilvēkresursus, lai izpildītu 1.–
4. punktā noteiktos pienākumus lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
drošas apsaimniekošanas jomā.

Or. ro

Grozījums Nr. 233
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Dalībvalstis nodrošina, ka licences 
turētāji pēc iespējas drīzāk informē 
pārrobežu reģionālās un vietējās iestādes 
par savu nodomu izveidot atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtu, ja šādas 
iekārtas atrašanās vietas attāluma no 
valsts robežas dēļ iespējama pārrobežu 
ietekme iekārtas celtniecības vai 
ekspluatācijas laikā vai pēc ekspluatācijas 
izbeigšanas, vai ar iekārtu saistīta 
negadījuma vai incidenta gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Dalībvalsts nodrošina, ka licences 
atcelšana vai licences derīguma termiņa 
izbeigšanās neatbrīvo licences turētāju no 
prasību izpildes attiecībā uz lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 



PE462.870v01-00 90/101 AM\864761LV.doc

LV

apsaimniekošanas drošību, ja vien 
reglamentācijas iestāde nepieņem 
lēmumu par pienākumu nodošanu vai 
pienākumu izpildes termiņa izbeigšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Ivailo Kalfin

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Kā darbības vai iekārtas licences 
pieteikuma daļa jāsagatavo un jāiesniedz 
drošības analīze un ar to saistītais drošības 
novērtējums. Darbības vai iekārtas izmaiņu 
gadījumos tos pēc vajadzības aktualizē. 
Drošības analīzes un drošības novērtējuma 
apjomam un detalizācijas pakāpei jābūt 
samērojamai ar attiecīgo darbību 
sarežģītības pakāpi un ar attiecīgo iekārtu 
vai darbību saistīto bīstamību.

(1) Kā darbības vai iekārtas, kas atrodas
Eiropas Savienības teritorijā, licences 
pieteikuma daļa jāsagatavo un jāiesniedz 
drošības analīze un ar to saistītais drošības 
novērtējums. Darbības vai iekārtas izmaiņu 
gadījumos tos pēc vajadzības aktualizē. 
Drošības analīzes un drošības novērtējuma 
apjomam un detalizācijas pakāpei jābūt 
samērojamai ar attiecīgo darbību 
sarežģītības pakāpi un ar attiecīgo iekārtu 
vai darbību saistīto bīstamību.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Drošības analīzē un ar to saistītajā 
drošības novērtējumā ietilpst iekārtas 
atrašanās vietas izvēle, projektēšana, būve, 
ekspluatācija un ekspluatācijas izbeigšana 
vai noglabāšanas iekārtas slēgšana; 
drošības analīzē jānorāda šādam 
novērtējumam izmantotie standarti. 

(2) Drošības analīzē un ar to saistītajā 
drošības novērtējumā ietilpst iekārtas 
atrašanās vietas izvēle, projektēšana, būve, 
ekspluatācija un ekspluatācijas izbeigšana, 
lietotās kodoldegvielas rezervuāru, galīgās 
glabāšanas iekārtas ekspluatācija vai 
noglabāšanas iekārtas ekspluatācija un
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Jāatrisina jautājums par drošību ilgtermiņā 
pēc slēgšanas, jo īpaši, kā to iespējami 
pilnīgi nodrošināt, izmantojot pasīvās 
metodes.

slēgšana; drošības analīzē jānorāda šādam 
novērtējumam izmantotie standarti. 
Jāatrisina jautājums par drošību ilgtermiņā
un pēc slēgšanas, jo īpaši, kā to iespējami 
pilnīgi nodrošināt, izmantojot pasīvās 
metodes. Drošības analīzē un ar to 
saistītajā drošības novērtējumā ietilpst 
strādājošo, tostarp apakšuzņēmēju 
nodarbināto strādājošo, veselības un 
drošības risku un prasmju līmeņu 
novērtējums un nepieciešamais
darbinieku skaits iekārtas drošai 
ekspluatācijai jebkādos apstākļos, lai 
varētu veikt pasākumus, ja notiek 
negadījums.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Drošības analīzē un ar to saistītajā 
drošības novērtējumā ietilpst iekārtas 
atrašanās vietas izvēle, projektēšana, būve, 
ekspluatācija un ekspluatācijas izbeigšana 
vai noglabāšanas iekārtas slēgšana; 
drošības analīzē jānorāda šādam 
novērtējumam izmantotie standarti. 
Jāatrisina jautājums par drošību ilgtermiņā 
pēc slēgšanas, jo īpaši, kā to iespējami 
pilnīgi nodrošināt, izmantojot pasīvās 
metodes.

(2) Drošības analīzē un ar to saistītajā 
drošības novērtējumā ietilpst iekārtas 
atrašanās vietas izvēle, projektēšana, būve, 
ekspluatācija un ekspluatācijas izbeigšana 
vai noglabāšanas vai galīgās glabāšanas
iekārtas slēgšana; drošības analīzē jānorāda 
šādam novērtējumam izmantotie standarti. 
Jāatrisina jautājums par drošību ilgtermiņā 
pēc slēgšanas, jo īpaši, kā to iespējami 
pilnīgi nodrošināt, izmantojot pasīvās 
metodes.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Sabine Wils
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Iekārtas drošības analīzē apraksta visus 
objekta drošības aspektus, iekārtas 
konstrukciju, pārvaldības kontroles 
pasākumus un reglamentēto kontroli. 
Drošības analīze un ar to saistītais drošības 
novērtējums ir apliecinājums 
kompetentajai reglamentācijas iestādei un 
pārējām ieinteresētajām personām par to, 
ka drošības prasības tiks ievērotas, un tajā 
uzskatāmi jāparāda nodrošinātais 
aizsardzības līmenis.

(3) Iekārtas drošības analīzē apraksta visus 
objekta drošības aspektus, iekārtas 
konstrukciju, pagaidu glabāšanas 
dzesēšanas rezervuārus, tostarp regulāri 
ziņo par šajos rezervuāros glabātās 
lietotās kodoldegvielas daudzumu, kā arī 
apraksta pārvaldības kontroles pasākumus 
un reglamentēto kontroli. Drošības analīze 
un ar to saistītais drošības novērtējums ir 
apliecinājums kompetentajai 
reglamentācijas iestādei un pārējām 
ieinteresētajām personām par to, ka 
drošības prasības tiks ievērotas, un tajā 
uzskatāmi jāparāda nodrošinātais 
aizsardzības līmenis.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Uzskaite un līdzsekošana

(1) Dalībvalstis lietotās kodoldegvielas un 
radioatkritumu apsaimniekošanas jomā 
izveido uzskaites un līdzsekošanas 
sistēmu.
(2) Dalībvalstis nodrošina, ka, izmantojot 
uzskaites un līdzsekošanas sistēmu, 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu rašanās, izmantošanas, 
transportēšanas, glabāšanas un 
noglabāšanas laikā ir iespējams noteikt 
atrašanās vietu un stāvokli.
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Or. de

Grozījums Nr. 240
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
8.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b pants
Procedūras un sankcijas

Saskaņā ar vispārīgiem principiem 
dalībvalstis nodrošina, ka no šīs direktīvas 
izrietošo pienākumu pārkāpumu 
gadījumā piemēro administratīvās vai 
tiesvedības procedūras, kā arī sankcijas, 
kas ir efektīvas, preventīvas un samērīgas 
attiecībā uz nodarījuma smagumu.

Or. de

Grozījums Nr. 241
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēmā ir 
paredzēti noteikumi par izglītības un 
apmācību pasākumiem, kuri atbilst visu ar 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu saistīto pušu 
vajadzībām, lai tādējādi saglabātu un 
pilnveidotu vajadzīgās zināšanas un 
prasmes.

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēmā ir 
paredzēti noteikumi par izglītības un 
apmācību pasākumiem, kuri atbilst visu ar 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu saistīto pušu 
vajadzībām, lai tādējādi saglabātu un 
pilnveidotu vajadzīgās zināšanas un 
prasmes. Dalībvalstis arī nodrošina, ka 
valsts sistēmā ietilpst pasākumi, lai 
veicinātu esošo noglabāšanas projektu 
turpmāku zinātnisko izpēti.

Or. nl
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Grozījums Nr. 242
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēmā ir 
paredzēti noteikumi par izglītības un 
apmācību pasākumiem, kuri atbilst visu ar 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu saistīto pušu 
vajadzībām, lai tādējādi saglabātu un 
pilnveidotu vajadzīgās zināšanas un 
prasmes.

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēmā ir 
paredzēti noteikumi par izglītības un 
apmācību pasākumiem, kuri atbilst visu ar 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu saistīto pušu 
vajadzībām, lai tādējādi saglabātu un 
pilnveidotu vajadzīgās zināšanas un 
prasmes. Strādājošo izglītībai un 
apmācībai būtu jāatbilst starptautiski 
atzītiem standartiem. Tādējādi tiktu 
stiprināta vispārējā atbildība par veselības 
aizsardzību un drošību kodolrūpniecībā.

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēma 
garantē pietiekamu finanšu resursu 
pieejamību gadījumos, kad tie vajadzīgi 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanai, pienācīgi 
tiek ņemta vērā personu atbildība, pie 
kurām rodas radioaktīvie atkritumi.

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēma 
garantē pietiekamu finanšu resursu 
pieejamību gadījumos, kad tie vajadzīgi, 
lai segtu visas ar iekārtas ekspluatācijas 
izbeigšanu un lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu 
saistītās izmaksas saskaņā ar principu 
„piesārņotājs maksā”, proti, atbildību 
uzņemas personas, pie kurām rodas 
radioaktīvie atkritumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 244
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēma 
garantē pietiekamu finanšu resursu 
pieejamību gadījumos, kad tie vajadzīgi 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanai, pienācīgi tiek 
ņemta vērā personu atbildība, pie kurām 
rodas radioaktīvie atkritumi.

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēma 
garantē pietiekamu finanšu resursu 
pieejamību gadījumos, kad tie vajadzīgi 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanai, pienācīgi tiek 
ņemta vērā personu atbildība, pie kurām 
rodas radioaktīvie atkritumi, ievērojot 
principu „piesārņotājs maksā”, un 
garantē, ka šādām personām netiek 
piešķirtas valsts subsīdijas.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni 
Podimata

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēma 
garantē pietiekamu finanšu resursu 
pieejamību gadījumos, kad tie vajadzīgi 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanai, pienācīgi tiek 
ņemta vērā personu atbildība, pie kurām 
rodas radioaktīvie atkritumi.

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēma 
garantē pietiekamu finanšu resursu 
pieejamību gadījumos, kad tie vajadzīgi 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanai, tādējādi 
pilnībā ievērojot to personu atbildību, pie 
kurām rodas radioaktīvie atkritumi, un 
principu „piesārņotājs maksā”.

Or. en
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Grozījums Nr. 246
Silvia-Adriana Țicău

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēma 
garantē pietiekamu finanšu resursu 
pieejamību gadījumos, kad tie vajadzīgi 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanai, pienācīgi tiek 
ņemta vērā personu atbildība, pie kurām 
rodas radioaktīvie atkritumi.

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēma 
garantē pietiekamu finanšu resursu 
pieejamību gadījumos, kad tie vajadzīgi 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanai, skaidri un 
detalizēti izklāstot to personu pienākumus, 
pie kurām rodas radioaktīvie atkritumi.

Or. ro

Grozījums Nr. 247
Sabine Wils

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēma 
garantē pietiekamu finanšu resursu 
pieejamību gadījumos, kad tie vajadzīgi 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanai, pienācīgi tiek 
ņemta vērā personu atbildība, pie kurām 
rodas radioaktīvie atkritumi.

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēma 
garantē pietiekamu finanšu resursu 
pieejamību gadījumos, kad tie vajadzīgi 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanai, pienācīgi tiek 
ņemta vērā personu atbildība, pie kurām 
rodas radioaktīvie atkritumi, saskaņā ar 
principu „piesārņotājs maksā”.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
10. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēma 
garantē pietiekamu finanšu resursu 
pieejamību gadījumos, kad tie vajadzīgi 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanai, pienācīgi tiek 
ņemta vērā personu atbildība, pie kurām 
rodas radioaktīvie atkritumi.

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts sistēma 
garantē, ka personas, pie kurām rodas 
radioaktīvie atkritumi, nodrošina
pietiekamu finanšu resursu pieejamību 
gadījumos, kad tie vajadzīgi lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanai. Dalībvalstis nodrošina, 
ka personas, pie kurām rodas radioaktīvie 
atkritumi, izveido šim nolūkam 
nepieciešamās rezerves un nodrošina to 
pieejamību.

Or. de

Grozījums Nr. 249
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Noglabāšanas izmaksas nosaka 
pārredzami, un dalībvalstis tās publicē un 
pārskata vienu reizi gadā. Tāpat pārskata 
arī noteiktos radioaktīvo atkritumu 
radītāju pienākumus.

Or. de

Grozījums Nr. 250
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar 
valsts līmenī noteiktām procedūrām:
(a) pienācīgi tiek veikts izmaksu, kas 
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saistītas ar atkritumu apsaimniekošanas 
stratēģijām, novērtējums, it īpaši izmaksu, 
kas saistītas ar zemas, vidējas un augstas 
radioaktivitātes atkritumu ar ilgu 
pussabrukšanas periodu ilgtermiņa 
apsaimniekošanas risinājumu īstenošanu 
atkarībā no to veida. Šādas izmaksas īpaši 
ietver kodoliekārtu un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu 
ekspluatācijas izbeigšanas izmaksas un to 
slēgšanas un uzraudzības izmaksas;
(b) tiek veidotas rezerves, lai segtu 
a) apakšpunktā minētās izmaksas, un tiek 
piešķirti nepieciešamie aktīvi vienīgi šādu 
rezervju veidošanai;
(c) tiek veikta pienācīga kontrole attiecībā 
uz to, vai rezerves un aktīvu pārvaldība 
a) apakšpunktā minēto izmaksu segšanai 
ir atbilstīgas, lai nodrošinātu periodisku 
korekciju veikšanu.

Or. nl

Pamatojums

Grozījums attiecībā uz 1a punkta a) apakšpunktu — slēgtas ģeoloģiskās noglabāšanas 
iekārtas drošība nedrīkst būt atkarīga no uzturēšanas. Uzturēšanai ir nozīme tikai attiecībā uz 
virszemes noglabāšanas iekārtu. Šis noteikums nav piemērojams slēgtai ģeoloģiskai 
noglabāšanas iekārtai.

Grozījums Nr. 251
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Komisija nodrošina, ka līdz 
2011. gada 31. decembrim tiek noteikta 
saskaņota metode izmaksu, kas saistītas 
ar kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanu 
un lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu, 
aprēķināšanai.
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Or. en

Grozījums Nr. 252
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar 
šā panta 1a punktā minēto saskaņoto 
metodi aprēķinātās izmaksas ietver vismaz 
izmaksas, kas saistītas ar iekārtas 
ekspluatācijas izbeigšanu, konvencionālo 
un radioaktīvo atkritumu, kas radušies, 
izbeidzot iekārtas ekspluatāciju, drošu 
apsaimniekošanu ilgtermiņā, 
atomelektrostaciju lietotās kodoldegvielas 
un pārstrādes darbību atkritumu 
ilgtermiņa apsaimniekošanu, kas netiek 
pilnībā segtas kā darbības izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Iekārtu ekspluatācijas izbeigšanas un 
atkritumu apsaimniekošanas fondus veido 
kodoliekārtu operatoru iemaksas to 
ekspluatācijas laikā, lai, slēdzot iekārtas, 
uzkrāto resursu līmenis būtu pietiekams 
visu izmaksu segšanai, kas saistītas ar 
iekārtas ekspluatācijas izbeigšanu un 
atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar šā 
panta 1b punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 254
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1d) Fondu aktīvus izmanto tikai, lai segtu 
1b punktā minētās izmaksas saskaņā ar 
iekārtas ekspluatācijas izbeigšanas 
stratēģiju, un tos neizmanto citiem 
mērķiem. Ņemot to vērā, iekārtu 
ekspluatācijas izbeigšanas fondus 
nodibina pienācīgi, piešķirot tiem 
juridiskas personas statusu atsevišķi no 
iekārtas operatora.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Rebecca Harms

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1e) Šo fondu darbību vienu reizi gadā 
pārbauda un revidē neatkarīgs eksperts, 
kuru pilnvarojis attiecīgās valsts 
parlaments, lai pārliecinātos par to, ka 
ieņēmumi un saistītie procenti, kas 
uzkrāti nākotnes darbībām, tiek izmantoti 
tikai šim mērķim, proti, iekārtas 
ekspluatācijas izbeigšanas vai atkritumu 
apsaimniekošanas darbībām, un ka tie 
tieši vai netieši netiek izmantoti darbību 
finansēšanai tirgū.

Or. en



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

LV


