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Pakeitimas 256
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
sukurtos ir įgyvendinamos tinkamos
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos
kokybės užtikrinimo programos.

Valstybės narės užtikrina, kad kokybės 
užtikrinimo programos būtų sukurtos ir 
įgyvendinamos remiantis dabartinėmis 
mokslinėmis žiniomis apie panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo saugą.

Or. en

Pakeitimas 257
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Valstybės narės užtikrina, kad visa 
trečiosios šalies atsakomybė už bet kokią 
žalą, atsiradusią dėl nelaimių ir ilgalaikio 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, įskaitant 
žalą sausumos, vandens ir jūrų aplinkai, 
tektų licencijos turėtojams.

Or. en

Pakeitimas 258
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaidrumas Visuomenės dalyvavimas



PE462.874v02-00 4/20 AM\865410LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 259
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 
būtų prieinama darbuotojams ir plačiajai 
visuomenei. Vykdant šį įpareigojimą taip 
pat užtikrinama, kad informaciją 
visuomenei pagal savo kompetenciją teiktų 
kompetentinga reguliavimo institucija. 
Informacija visuomenei teikiama 
vadovaujantis nacionalinės teisės aktais ir 
tarptautiniais įsipareigojimais, su sąlyga, 
kad toks informacijos teikimas nekenkia 
kitiems interesams (inter alia, saugumui), 
pripažintiems pagal nacionalinės teisės 
aktus ar tarptautinius įsipareigojimus.

(1) Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 
būtų prieinama darbuotojams ir plačiajai 
visuomenei. Vykdant šį įpareigojimą taip 
pat užtikrinama, kad informaciją 
visuomenei pagal savo kompetenciją teiktų 
kompetentinga reguliavimo institucija. 
Informacija visuomenei teikiama 
vadovaujantis nacionalinės teisės aktais ir 
tarptautiniais įsipareigojimais, su sąlyga, 
kad toks informacijos teikimas nekenkia 
kitiems interesams (inter alia, saugumui), 
pripažintiems pagal nacionalinės teisės 
aktus ar tarptautinius įsipareigojimus.
Informacija, kuri tiesiogiai svarbi 
darbuotojų ir plačiosios visuomenės 
sveikatai ir saugai (ypač apie 
radioaktyviuosius ir toksiškus išmetalus ir 
išmetimą) turi būti skelbiama viešai 
nepaisant aplinkybių.

Or. en

Pakeitimas 260
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 

(1) Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 
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būtų prieinama darbuotojams ir plačiajai 
visuomenei. Vykdant šį įpareigojimą taip 
pat užtikrinama, kad informaciją 
visuomenei pagal savo kompetenciją teiktų 
kompetentinga reguliavimo institucija. 
Informacija visuomenei teikiama 
vadovaujantis nacionalinės teisės aktais ir 
tarptautiniais įsipareigojimais, su sąlyga, 
kad toks informacijos teikimas nekenkia 
kitiems interesams (inter alia, saugumui), 
pripažintiems pagal nacionalinės teisės 
aktus ar tarptautinius įsipareigojimus.

būtų prieinama darbuotojams ir plačiajai 
visuomenei. Vykdant šį įpareigojimą taip 
pat užtikrinama, kad informaciją 
visuomenei pagal savo kompetenciją teiktų 
kompetentinga reguliavimo institucija. 
Informacija visuomenei teikiama 
vadovaujantis nacionalinės teisės aktais ir 
tarptautiniais įsipareigojimais, visų pirma 
Orhuso konvencija dėl teisės gauti 
informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais.

Or. en

Pakeitimas 261
Silvia-Adriana Țicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 
būtų prieinama darbuotojams ir plačiajai 
visuomenei. Vykdant šį įpareigojimą taip 
pat užtikrinama, kad informaciją 
visuomenei pagal savo kompetenciją teiktų 
kompetentinga reguliavimo institucija. 
Informacija visuomenei teikiama 
vadovaujantis nacionalinės teisės aktais ir 
tarptautiniais įsipareigojimais, su sąlyga, 
kad toks informacijos teikimas nekenkia 
kitiems interesams (inter alia, saugumui), 
pripažintiems pagal nacionalinės teisės 
aktus ar tarptautinius įsipareigojimus.

(1) Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 
būtų prieinama atitinkamoms vietos ir 
regioninėms valdžios institucijoms,
darbuotojams ir plačiajai visuomenei. 
Vykdant šį įpareigojimą taip pat 
užtikrinama, kad informaciją visuomenei 
pagal savo kompetenciją teiktų 
kompetentinga reguliavimo institucija. 
Informacija visuomenei teikiama 
vadovaujantis nacionalinės teisės aktais ir 
tarptautiniais įsipareigojimais, su sąlyga, 
kad toks informacijos teikimas nekenkia 
kitiems interesams (inter alia, saugumui), 
pripažintiems pagal nacionalinės teisės 
aktus ar tarptautinius įsipareigojimus.

Or. ro
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Pakeitimas 262
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 
būtų prieinama darbuotojams ir plačiajai 
visuomenei. Vykdant šį įpareigojimą taip 
pat užtikrinama, kad informaciją 
visuomenei pagal savo kompetenciją teiktų 
kompetentinga reguliavimo institucija. 
Informacija visuomenei teikiama 
vadovaujantis nacionalinės teisės aktais ir 
tarptautiniais įsipareigojimais, su sąlyga, 
kad toks informacijos teikimas nekenkia 
kitiems interesams (inter alia, saugumui), 
pripažintiems pagal nacionalinės teisės 
aktus ar tarptautinius įsipareigojimus.

(1) Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų iš visų vietų
tvarkymą būtų prieinama darbuotojams ir 
plačiajai visuomenei. Vykdant šį 
įpareigojimą taip pat užtikrinama, kad 
informaciją visuomenei pagal savo 
kompetenciją teiktų kompetentinga 
reguliavimo institucija. Informacija 
visuomenei teikiama vadovaujantis 
nacionalinės teisės aktais ir tarptautiniais 
įsipareigojimais, su sąlyga, kad toks 
informacijos teikimas nekenkia kitiems 
interesams (inter alia, saugumui), 
pripažintiems pagal nacionalinės teisės 
aktus ar tarptautinius įsipareigojimus.

Or. en

Pakeitimas 263
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Tinkamai atsižvelgdamos į gamintojų 
patirtų  išlaidų dalį valstybės narės 
užtikrina, kad visuomenei būtų skelbiama 
informacija apie panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymui 
reikalingus finansinius išteklius, 
nurodytus 10 straipsnyje.

Or. de
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Pakeitimas 264
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Valstybės narės užtikrina, kad į visų 
sprendimų dėl panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų vietų ir 
tvarkymo netoli kaimyninių šalių 
priėmimo procesą būtų įtraukta 
atitinkamų šalių visuomenė ir institucijos.

Or. en

Pakeitimas 265
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenei būtų suteikta galimybė 
veiksmingai dalyvauti panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo sprendimų priėmimo procese.

(2) Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenei būtų suteikta galimybė 
veiksmingai dalyvauti panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo sprendimų priėmimo procese 
nuo pat jo pradžios, kol dar nepadarytas 
pasirinkimas ir visuomenės dalyvavimas 
gali būti veiksmingas.

Or. en

Pakeitimas 266
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybės narės užtikrina, kad (2) Valstybės narės užtikrina, kad 
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visuomenei būtų suteikta galimybė 
veiksmingai dalyvauti panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo sprendimų priėmimo procese.

visuomenei būtų suteikta galimybė 
veiksmingai dalyvauti panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo sprendimų priėmimo procese.
Tai turi užtikrinti didesnį visų veikėjų 
priimtų sprendimų skaidrumą. 

Or. en

Pakeitimas 267
Silvia-Adriana Țicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenei būtų suteikta galimybė
veiksmingai dalyvauti panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo sprendimų priėmimo procese.

(2) Valstybės narės užtikrina, kad plačioji
visuomenė ir vietos ir atitinkamos 
regioninės valdžios institucijos
veiksmingai dalyvautų panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo sprendimų priėmimo procese.

Or. ro

Pakeitimas 268
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Naujas tarpininkavimas, susijęs su 

visuomenės dalyvavimu
Komisija kartu su valstybėmis narėmis 
rengia ir finansuoja pavyzdinius 
projektus, kuriuose dalyvauja visuomenė 
ir kuriuos vykdant sprendimai dėl 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo priimami 
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palaipsniui, tai paprastai būdinga 
ilgalaikiams projektams su ilgai 
trunkančiomis patvirtinimo procedūromis, 
kad būtų reaguojama į visuomenės 
suvokimo pokyčius dešimtmečių bėgyje ir 
būtų sudarytos sąlygos pokyčiams.

Or. de

Pakeitimas 269
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Kurdamos nacionalinę sistemą, 
valstybės narės sukuria, įgyvendina ir 
atnaujina panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programas 
(toliau – nacionalinės programos), 
taikomas visų rūšių jų jurisdikcijoje 
esančiam panaudotam branduoliniam kurui 
ir radioaktyviosioms atliekoms ir visiems 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapams 
nuo susidarymo iki laidojimo.

(1) Kurdamos nacionalinę sistemą, 
valstybės narės sukuria, įgyvendina ir 
atnaujina panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programas 
(toliau – nacionalinės programos), 
taikomas visų rūšių jų jurisdikcijoje 
esančiam panaudotam branduoliniam kurui 
ir radioaktyviosioms atliekoms ir visiems 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapams 
nuo susidarymo iki laidojimo arba 
galutinio saugojimo.

Or. en

Pakeitimas 270
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Valstybės narės reguliariai peržiūri ir 
atnaujina savo nacionalines programas, 
prireikus atsižvelgdamos į techninę ir 
mokslinę pažangą.

(3) Valstybės narės reguliariai peržiūri ir 
atnaujina savo nacionalines programas, 
prireikus atsižvelgdamos į techninę ir 
mokslinę pažangą ir įtraukdamos 
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grįžtamąją informaciją apie kitų valstybių 
narių patirtį radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo srityje, taip pat tarptautinių 
ekspertų vertinimų rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 271
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Valstybės narės kiek įmanoma 
anksčiau informuoja tarptautines 
regionines ir vietos valdžios institucijas 
apie savo nacionalines programas, jei jų 
įgyvendinimas galėtų turėti tarptautinį 
poveikį.

Or. en

Pakeitimas 272
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio -1 dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) integruota ir išsami visų 
radioaktyviųjų atliekų rūšių klasifikavimo 
schema;

Or. en

Pagrindimas

Atliekų klasifikavimas turėtų būti apibrėžtas, nepaisant to, kaip atliekos vėliau bus tvarkomos.
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Pakeitimas 273
Silvia-Adriana Țicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) viso panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų aprašas ir būsimo 
kiekio (įskaitant tą, kuris susidarys po
nutraukiant eksploatavimą) 
apskaičiavimas. Apraše aiškiai nurodoma 
medžiagos vieta ir kiekis, taip pat pagal 
tinkamą klasifikaciją nustatytas pavojaus 
lygis.

(1) viso panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų aprašas ir būsimo 
kiekio (įskaitant tą, kuris susidarys 
nutraukiant eksploatavimą) 
apskaičiavimas. Apraše aiškiai nurodoma 
medžiagos vieta ir kiekis, taip pat pagal 
tinkamą klasifikaciją nustatytas pavojaus 
lygis ir atliekų kilmės šaltinis.

Or. ro

Pakeitimas 274
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) koncepcijos, planai ir techniniai 
sprendimai, taikomi nuo susidarymo iki 
laidojimo;

(2) koncepcijos, planai ir techniniai 
sprendimai, taikomi nuo susidarymo iki 
saugojimo ar laidojimo. Visų pirma 
prioritetas turėtų būti teikiamas anksčiau 
sukauptoms radioaktyviosioms atliekoms 
ir panaudotam branduoliniam kurui, 
saugomiems laikinosiose saugyklose;

Or. en

Pakeitimas 275
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) koncepcijos, planai ir techniniai 
sprendimai, taikomi nuo susidarymo iki 
laidojimo;

(2) koncepcijos, planai ir techniniai 
sprendimai, taikomi nuo susidarymo iki 
ilgesnį laikotarpį trunkančio saugojimo ar
laidojimo;

Or. de

Pakeitimas 276
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) koncepcijos, planai ir techniniai 
sprendimai, taikomi nuo susidarymo iki 
laidojimo;

(2) koncepcijos, planai ir techniniai 
sprendimai, taikomi nuo susidarymo iki 
laidojimo ar galutinio saugojimo;

Or. en

Pakeitimas 277
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) koncepcijos, planai ir techniniai 
sprendimai, taikomi nuo susidarymo iki 
laidojimo;

(2) koncepcijos, planai ir techniniai 
sprendimai, taikomi nuo susidarymo iki 
galutinio laidojimo;

Or. en

Pakeitimas 278
Ivo Belet
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) po laidojimo įrenginio uždarymo 
taikomi koncepcijos ir planai, įskaitant tai, 
kiek laiko taikoma institucinė kontrolė, ir 
ilgalaikes priemones, naudotinas 
informacijai apie įrenginį išsaugoti;

(3) po laidojimo įrenginio uždarymo 
taikomi koncepcijos ir planai, įskaitant tai, 
kiek laiko taikoma institucinė kontrolė, ir 
ilgalaikes priemones, naudotinas 
stebėjimui užtikrinti ir informacijai apie 
įrenginį išsaugoti;

Or. nl

Pakeitimas 279
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) po laidojimo įrenginio uždarymo 
taikomi koncepcijos ir planai, įskaitant tai, 
kiek laiko taikoma institucinė kontrolė, ir 
ilgalaikes priemones, naudotinas 
informacijai apie įrenginį išsaugoti;

(3) po laidojimo arba galutinio saugojimo
įrenginio uždarymo taikomi koncepcijos ir 
planai, įskaitant tai, kiek laiko taikoma 
institucinė kontrolė, ir ilgalaikes 
priemones, naudotinas informacijai apie 
įrenginį išsaugoti;

Or. en

Pakeitimas 280
Romana Jordan Cizelj

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) organizaciniai aspektai, susiję su 
bendru nacionaliniu visų rūšių ir visų 
operatorių radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo planu, įskaitant viešųjų ir 
privačiųjų veikėjų atsakomybės 
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pasiskirstymo apibūdinimą; 

Or. en

Pakeitimas 281
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) galiojančios finansavimo schemos (-ų), 
skirtos (-ų) užtikrinti, kad visos programos 
sąnaudos būtų padengtos pagal numatytą 
grafiką, aprašymas.

(8) galiojančios finansavimo schemos (-ų), 
skirtos (-ų) užtikrinti, kad visos programos 
sąnaudos būtų padengtos pagal numatytą 
grafiką ir griežtai laikantis principo 
„teršėjas moka“, aprašymas.

Or. en

Pakeitimas 282
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) privalomas ir patikrinamas 
nacionalinių programų ir 1–8 dalyse 
numatytų reikalavimų įgyvendinimo 
tvarkaraštis. 

Or. de

Pakeitimas 283
Silvia-Adriana Țicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) švietimo ir profesinio mokymo 
planai, kuriais siekiama išsaugoti ir plėsti 
ekspertines žinias ir įgūdžius, būtinus 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymui. 

Or. ro

Pakeitimas 284
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės praneša Komisijai apie 
savo nacionalines programas ir svarbius jų 
pakeitimus.

(1) Valstybės narės praneša Komisijai apie 
savo nacionalines programas ir svarbius jų 
pakeitimus. Komisija turi užtikrinti, kad 
valstybių narių nacionalinės panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo programos atitiktų 
aukščiausius saugumo standartus.

Or. lt

Pakeitimas 285
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Komisija stebi, ar laikomasi pagal 14 
straipsnio 8a dalį pateiktų valstybių narių 
nacionalinių programų įgyvendinimo 
tvarkaraščių. 

Or. de
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Pakeitimas 286
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Priimdama sprendimą dėl Euratomo 
finansinės ar techninės paramos 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
įrenginiams ar veiklai arba 
formuluodama savo požiūrį į investicinius 
projektus pagal Euratomo sutarties 43 
straipsnį, Komisija atsižvelgia į valstybių 
narių paaiškinimus ir nacionalinių 
atliekų tvarkymo programų įgyvendinimo 
pažangą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 287
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Priimdama sprendimą dėl Euratomo 
finansinės ar techninės paramos panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įrenginiams ar veiklai arba
formuluodama savo požiūrį į investicinius 
projektus pagal Euratomo sutarties 43 
straipsnį, Komisija atsižvelgia į valstybių 
narių paaiškinimus ir nacionalinių 
atliekų tvarkymo programų įgyvendinimo 
pažangą.

(4) Komisija numato, kad Euratomo 
finansinės ar techninės paramos panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įrenginiams ar veiklai sąlyga yra 
valstybių narių patenkinamos 
nacionalinės atliekų tvarkymo programos, 
ir taip pat atsižvelgia į valstybių narių 
paaiškinimus ir nacionalinių atliekų 
tvarkymo programų įgyvendinimo 
pažangą formuluodama savo požiūrį į 
investicinius projektus pagal Euratomo 
sutarties 43 straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 288
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Pirmą ataskaitą apie šios direktyvos 
įgyvendinimą valstybės narės, 
atsižvelgdamos į Jungtinėje panaudoto 
kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo saugos konvencijoje 
numatytus peržiūros ir pranešimų teikimo 
etapus, pateikia Komisijai ne vėliau kaip 
[…], o po to – kas trejus metus.

(1) Pirmą ataskaitą apie šios direktyvos 
įgyvendinimą valstybės narės, 
atsižvelgdamos į Jungtinėje panaudoto 
kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo saugos konvencijoje 
numatytus peržiūros ir pranešimų teikimo 
etapus, pateikia Komisijai ne vėliau kaip 
[…], o po to – kasmet.

Or. en

Pakeitimas 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, 
kad būtų laikomasi aukštų panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo standartų, periodiškai ir bent 
kartą per 10 metų pačios įvertina savo 
nacionalines sistemas, kompetentingas 
reguliavimo institucijas, nacionalines 
programas ir jų įgyvendinimą, taip pat 
surengia savo nacionalinių sistemų, 
institucijų ir (arba) programų tarptautinį 
ekspertų vertinimą. Ekspertų vertinimo 
rezultatai pateikiami Komisijai ir 
valstybėms narėms.

(3) Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, 
kad būtų laikomasi aukštų panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo standartų, periodiškai ir bent 
kartą per 10 metų pačios įvertina savo 
nacionalines sistemas, kompetentingas 
reguliavimo institucijas, nacionalines 
programas ir jų įgyvendinimą, 
atsižvelgdamos į panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų laidojimą ar 
galutinį saugojimą, taip pat surengia savo 
nacionalinių sistemų, institucijų ir (arba) 
programų tarptautinį ekspertų vertinimą. 
Ekspertų vertinimo rezultatai pateikiami 
Komisijai ir valstybėms narėms.

Or. en
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Pakeitimas 290
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, 
kad būtų laikomasi aukštų panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo standartų, periodiškai ir bent 
kartą per 10 metų pačios įvertina savo 
nacionalines sistemas, kompetentingas 
reguliavimo institucijas, nacionalines 
programas ir jų įgyvendinimą, taip pat 
surengia savo nacionalinių sistemų, 
institucijų ir (arba) programų tarptautinį 
ekspertų vertinimą. Ekspertų vertinimo 
rezultatai pateikiami Komisijai ir 
valstybėms narėms.

(3) Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, 
kad būtų laikomasi aukštų panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo standartų, periodiškai ir bent 
kartą per 5 metus pačios įvertina savo 
nacionalines sistemas, kompetentingas 
reguliavimo institucijas, nacionalines 
programas ir jų įgyvendinimą, taip pat 
surengia savo nacionalinių sistemų, 
institucijų ir (arba) programų tarptautinį 
ekspertų vertinimą. Ekspertų vertinimo 
rezultatai pateikiami Komisijai ir 
valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 291
Silvia-Adriana Țicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, 
kad būtų laikomasi aukštų panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo standartų, periodiškai ir bent 
kartą per 10 metų pačios įvertina savo 
nacionalines sistemas, kompetentingas 
reguliavimo institucijas, nacionalines 
programas ir jų įgyvendinimą, taip pat 
surengia savo nacionalinių sistemų, 
institucijų ir (arba) programų tarptautinį 
ekspertų vertinimą. Ekspertų vertinimo 
rezultatai pateikiami Komisijai ir 

(3) Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, 
kad būtų laikomasi aukštų panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo standartų, periodiškai ir bent 
kartą per 5 metus pačios įvertina savo 
nacionalines sistemas, kompetentingas 
reguliavimo institucijas, nacionalines 
programas ir jų įgyvendinimą, taip pat 
surengia savo nacionalinių sistemų, 
institucijų ir (arba) programų tarptautinį 
ekspertų vertinimą. Ekspertų vertinimo 
rezultatai pateikiami Komisijai ir 
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valstybėms narėms. valstybėms narėms.

Or. ro

Pakeitimas 292
Fiona Hall, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Laikino galiojimo sąlyga

Šios direktyvos straipsniai, susiję su 
branduolinių atliekų giliuoju geologiniu 
laidojimu ar galutiniu saugojimu, baigia 
galioti po 15 metų, atlikus privalomą 
pakartotiną panaudoto branduolinio kuro 
ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
koncepcijos įvertinimą.  Atliekant šį 
įvertinimą turėtų būti ypač apsvarstytas 
klausimas dėl galimybių atliekas 
susigrąžinti ar paimti, kai jos yra 
patalpintos į laidojimo ar galutinio 
saugojimo vietą, atsižvelgiant į tyrimų 
pažangą ir tolesnes mokslines ekspertines 
žinias šioje srityje.

Or. en

Pakeitimas 293
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Valstybės narės priima įstatymus ir 
kitus teisės aktus, kurie, įsigalioja iki […], 
įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos 
apie tai praneša Komisijai. Valstybės narės, 

(1) Valstybės narės priima įstatymus ir 
kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki ...*, 
įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos 
apie tai praneša Komisijai. Valstybės narės, 
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priimdamos tas priemones, daro jose 
nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda 
daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos 
darymo tvarką nustato valstybės narės.

priimdamos tas priemones, daro jose 
nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda 
daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos 
darymo tvarką nustato valstybės narės.
* OL: prašome įrašyti datą, atitinkančią
dvejus metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo. 

Or. en


