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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos (pavyzdžiui: „ABCD“). 
Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu 
kursyvu, o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 
2009/71/EURATOMAS, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių 
branduolinės saugos sistema
(COM(2013) 0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2013) 0715),

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 31 ir 32 
straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0385/2013),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A7-
0000/2013),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 293 straipsnio 2 dalį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 
106a straipsnį;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2007 m. gegužės 8 d. Tarybos išvadose 
dėl branduolinės saugos ir panaudoto 
branduolinio kuro bei radioaktyviųjų 
atliekų saugaus tvarkymo34 pažymima, kad 
„atsakomybė dėl branduolinės saugos 

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

tenka kiekvienai valstybei narei; 
atitinkamais atvejais jos imamasi ES 
struktūroje. Sprendimai dėl saugos 
veiksmų ir branduolinių objektų priežiūra 
ir toliau priklausys tik veiklos vykdytojų ir 
nacionalinių valdžios institucijų 
kompetencijai.“ Tačiau savo 2013 m. kovo 
14 d. rezoliucijoje dėl Europos Sąjungos 
branduolinių elektrinių rizikos ir saugos 
vertinimo (testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis) ir susijusios veiklos34a Europos 
Parlamentas atkreipė dėmesį į 
tarpvalstybinę branduolinės saugos 
svarbą, pavyzdžiui, rekomenduodamas 
periodinius saugos vertinimus pagrįsti 
bendrais saugos standartais ar užtikrinti 
tarpvalstybinę saugą ir priežiūrą;

__________________ __________________
34 Nuolatinių atstovų komitetas priėmė 
2007 m. balandžio 25 d. (dok. 
Nr. 8784/07), o Ekonomikos ir finansų 
reikalų taryba – 2007 m. gegužės 8 d.

34 Nuolatinių atstovų komitetas priėmė 
2007 m. balandžio 25 d. (dok. 
Nr. 8784/07), o Ekonomikos ir finansų 
reikalų taryba – 2007 m. gegužės 8 d.
34a P7_TA(2013)0089.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) stipri ir nepriklausoma kompetentinga 
reguliavimo institucija yra viena iš 
pagrindinių Europos branduolinės saugos 
reguliavimo sistemos sąlygų. Jos 
nepriklausomumas ir naudojimasis savo 
įgaliojimais nešališkai ir skaidriai – tai 
svarbiausi aukšto branduolinės saugos 
lygio užtikrinimo veiksniai. Priimamiems 
objektyviems reguliavimo sprendimams ir 
įgyvendinimo užtikrinimo priemonėms 
neturėtų būti daroma jokios nederamos 
grėsmę saugai galinčios kelti išorinės 
įtakos, pavyzdžiui, spaudimo, susijusio su 
kintančiomis politinėmis, ekonominėmis ar 

(15) stipri ir nepriklausoma kompetentinga 
reguliavimo institucija yra viena iš 
pagrindinių Europos branduolinės saugos 
reguliavimo sistemos sąlygų. Jos teisinis 
nepriklausomumas ir naudojimasis savo 
įgaliojimais nešališkai ir skaidriai – tai 
svarbiausi aukšto branduolinės saugos 
lygio užtikrinimo veiksniai. Priimamiems 
objektyviems reguliavimo sprendimams ir 
įgyvendinimo užtikrinimo priemonėms 
neturėtų būti daroma jokios nederamos 
grėsmę saugai galinčios kelti išorinės 
įtakos, pavyzdžiui, spaudimo, susijusio su 
kintančiomis politinėmis, ekonominėmis ar 



PR\1014996LT.doc 7/25 PE526.123v02-00

LT

visuomenės sąlygomis, arba vyriausybinių 
padalinių ar kitų viešųjų ar privačiųjų 
subjektų daromo spaudimo. 
Nepriklausomumo stygiaus neigiamos 
pasekmės buvo akivaizdžios Fukušimos 
avarijos atveju. Direktyvos 
2009/71/Euratomas nuostatos dėl 
kompetentingų reguliavimo institucijų 
funkcijų atskyrimo turėtų būti sustiprintos 
siekiant užtikrinti reguliavimo institucijų 
faktinį nepriklausomumą ir garantuoti, kad 
joms būtų suteiktos tinkamos priemonės ir 
kompetencija tinkamai atlikti joms 
pavestas pareigas. Visų pirma, reguliavimo 
institucija turėtų turėti pakankamai teisinių 
galių, pakankamai darbuotojų ir 
pakankamai finansinių išteklių, kad galėtų 
tinkamai vykdyti jai pavestas pareigas. 
Tačiau sugriežtinti reikalavimai, kuriais 
siekiama užtikrinti reguliavimo užduočių 
vykdymo nepriklausomumą, neturėtų 
daryti poveikio prireikus glaudžiam 
bendradarbiavimui su kitomis 
atitinkamomis nacionalinėmis 
institucijomis arba vyriausybės parengtoms 
bendrosioms politikos gairėms, 
nesusijusioms su reguliavimo galiomis ir 
pareigomis;

visuomenės sąlygomis, arba vyriausybinių 
padalinių ar kitų viešųjų ar privačiųjų 
subjektų daromo spaudimo. 
Nepriklausomumo stygiaus neigiamos 
pasekmės buvo akivaizdžios Fukušimos 
avarijos atveju. Direktyvos 
2009/71/Euratomas nuostatos dėl 
kompetentingų reguliavimo institucijų 
funkcijų atskyrimo turėtų būti sustiprintos 
siekiant užtikrinti reguliavimo institucijų 
faktinį nepriklausomumą ir garantuoti, kad 
joms būtų suteiktos tinkamos priemonės ir 
kompetencija tinkamai atlikti joms 
pavestas pareigas. Visų pirma, reguliavimo 
institucija turėtų turėti pakankamai teisinių 
galių, pakankamai darbuotojų ir 
pakankamai finansinių išteklių, kad galėtų 
tinkamai vykdyti jai pavestas pareigas. 
Tačiau sugriežtinti reikalavimai, kuriais 
siekiama užtikrinti reguliavimo užduočių 
vykdymo nepriklausomumą, neturėtų 
daryti poveikio prireikus glaudžiam 
bendradarbiavimui su kitomis 
atitinkamomis nacionalinėmis 
institucijomis arba vyriausybės parengtoms 
bendrosioms politikos gairėms, 
nesusijusioms su reguliavimo galiomis ir 
pareigomis;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) dar viena svarbi Fukušimoje įvykusios 
branduolinės avarijos pamoka –
branduolinės saugos klausimų skaidrumo 
didinimo svarba. Skaidrumas – tai taip pat 
svarbi reguliavimo sprendimų priėmimo 
nepriklausomumo užtikrinimo priemonė. 
Todėl dabartinėse Direktyvos 
2009/71/Euratomas nuostatose dėl 

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

visuomenei teiktinos informacijos turėtų 
būti konkrečiau nustatyta, per kokį 
laikotarpį ir kokio pobūdžio būtiniausią 
informaciją turėtų teikti kompetentinga 
reguliavimo institucija ir licencijos 
turėtojas. Šiuo tikslu, pavyzdžiui, turėtų 
būti nustatyta, kokio pobūdžio būtiniausią 
informaciją turėtų teikti kompetentinga 
reguliavimo institucija ir licencijos 
turėtojas pagal jų platesnio masto 
skaidrumo strategijas. Informacija turėtų 
būti suteikta laiku, ypač incidentų ir 
avarijų atveju. Periodinių saugos tikrinimų 
ir tarptautinių ekspertinių įvertinimų 
rezultatai taip pat turėtų būti viešai 
skelbiami;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) šios direktyvos reikalavimai dėl 
skaidrumo papildo nustatytuosius 
galiojančiuose Euratomo teisės aktuose. 
1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimu 
87/600/Euratomas dėl Bendrijoje 
nustatomos skubaus pasikeitimo 
informacija radiacinės avarijos atveju 
tvarkos42 valstybėms narėms nustatomi 
įpareigojimai pranešti ir pateikti Komisijai 
ir kitoms valstybėms narėms informaciją 
radiacinės avarijos jų teritorijoje atveju, o į 
1989 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 
89/618 Euratomas43 įtraukti įpareigojimai
valstybėms narėms informuoti visuomenę 
apie taikytinas sveikatos apsaugos 
priemones ir veiksmus, kurių turi būti 
imtasi radiacinės avarijos atveju, taip pat 
teikti patarimus bei nuolat informuoti 
gyventojus, kurie gali nukentėti tokios 
avarijos atveju. Tačiau, be informacijos, 
kuri yra teiktina tokiu atveju, valstybės 
narės pagal šią direktyvą turėtų numatyti 

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

tinkamas skaidrumo nuostatas, pagal kurias 
būtų iš karto ir reguliariai atnaujinama 
teikiama informacija, siekiant užtikrinti, 
kad darbuotojai ir plačioji visuomenė būtų 
informuojami apie visus su branduoline 
sauga susijusius įvykius, įskaitant 
incidentus arba avarines sąlygas. Be to, 
gyventojams turėtų būti suteikta galimybių 
veiksmingai dalyvauti branduolinių 
įrenginių licencijavimo procese, o 
kompetentinga reguliavimo institucija 
turėtų teikti su sauga susijusią informaciją
nepriklausomai ir jai nebūtina gauti 
išankstinį kito viešojo arba privačiojo 
subjekto sutikimą;

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

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) galiojanti Euratomo sutartis turėtų 
būti persvarstoma atsižvelgiant į acquis
pokyčius, siekiant, kad sprendimų 
priėmimo procesas branduolinės saugos 
srityje būtų skaidresnis ir 
demokratiškesnis ir taip jis būtų panašus į 
tą, kuris susijęs su kitais energijos 
ištekliais, kurio nuostatas reglamentuoja 
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo;

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42b) ENSREG, kuri turi testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis Europoje 
patirties ir kurią sudaro visos Sąjungos 
branduolinės saugos reguliavimo 
institucijos bei Komisija, turėtų aktyviai 
dalyvauti parenkant temas, kurioms skirti 
reguliarūs ekspertiniai įvertinimai, 
rengiant tuos teminius ekspertinius 
įvertinimus ir užtikrinant, kad būtų 
imamasi su jais susijusių tolesnių 
veiksmų, visų pirma rekomendacijų 
įgyvendinimo klausimu;

Or. en

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi 
tinkamų nacionalinių priemonių, kad 
branduoliniai įrenginiai būtų 
projektuojami, jiems parenkama aikštelė, 
jie statomi, perduodami eksploatuoti, 
eksploatuojami ir jų eksploatavimas 
nutraukiamas taip, kad neleistinas 
radioaktyviųjų medžiagų išmetimas į 
aplinką būtų kuo labiau apribotas.

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
3 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. pakopinė apsauga – hierarchinis įvairios 
skirtingų lygių įrangos ir procedūrų 
naudojimas, siekiant užkirsti kelią tikėtinų 
eksploatavimo įvykių padarinių plitimui ir 
išlaikyti fizinių užkardų, įrengtų tarp 
radiacijos šaltinio arba radioaktyviųjų 
medžiagų ir darbuotojų, gyventojų arba 
oro, vandens bei žemės, veiksmingumą 
įprastinėmis eksploatavimo sąlygomis, o 
kai kurių užkardų atveju – avarijos 
sąlygomis;

6. pakopinė apsauga – hierarchinis įvairios 
skirtingų lygių įrangos ir procedūrų 
naudojimas, siekiant užkirsti kelią tikėtinų 
eksploatavimo įvykių padarinių plitimui ir 
išlaikyti fizinių užkardų, įrengtų tarp 
radiacijos šaltinio arba radioaktyviųjų 
medžiagų ir darbuotojų, gyventojų arba 
aplinkos, veiksmingumą įprastinėmis 
eksploatavimo sąlygomis, o kai kurių 
užkardų atveju – avarijos sąlygomis;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti su TATENA apibrėžtimis.

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti su TATENA apibrėžtimis, ši apibrėžtis išbraukta ir pakeista incidento 
apibrėžtimi.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
3 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. incidentas – netikėtas įvykis (įskaitant 
eksploatavimo klaidas, įrangos gedimus, 
pradinius įvykius, avarijas nulėmusius 
veiksnius, vos neįvykusias avarijas ar 
kitokius nelaimingus nutikimus arba 
tyčinį ar netyčinį veiksmą, kuriam nėra 
duotas leidimas), kurio esami arba galimi 
padariniai apsaugos arba saugos atžvilgiu 
nėra nereikšmingi;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti su TATENA apibrėžtimis.

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti su TATENA apibrėžtimis.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
3 straipsnio 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a. didelė avarija – didesnės avarinės 
sąlygos nei projektinė avarija ir apimanti 
reikšmingą šerdies blogėjimą;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su TATENA apibrėžtimis.

Pakeitimas 13

1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 14

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

c) priimti reguliavimo sprendimus, 
grindžiamus objektyviais ir patikrinamais 
su sauga susijusiais kriterijais;

c) nustatyti skaidrų reguliavimo 
sprendimų priėmimo procesą, grindžiamą 
objektyviais ir patikrinamais su sauga 
susijusiais kriterijais;

Or. en

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant pirmoje dalyje nustatytą 
įpareigojimą taip pat užtikrinama, kad 

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

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

Or. en

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėje sistemoje būtų nustatytas 
reikalavimas branduolinius įrenginius 
projektuoti, jiems parinkti aikštelę, juos 
statyti, perduoti eksploatuoti, eksploatuoti 
ir nutraukti eksploatavimą taip, kad būtų 
užkirstas kelias avarijoms, o įvykus 
avarijai sušvelnintas jos poveikis ir 
išvengta galimo radioaktyviųjų medžiagų 
išmetimo:

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 a straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) užtikrinant, kad visos avarijos sekos, 
kurios nulemtų ankstyvą radioaktyviųjų 
medžiagų išmetimą arba didelį 
radioaktyviųjų medžiagų išmetimą, būtų
kuo labiau sumažintos iki tokio žemo 
lygio, kiek tai protingai įmanoma;

Or. en

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

branduoliniams įrenginiams, kuriems 
statybos licencija išduota pirmą kartą, 
visapusiškai taikyti po+ ..., o esamiems 
branduoliniams įrenginiams – kiek tai 
protingai įmanoma.
_________________
+ Šios direktyvos įsigaliojimo diena. 

Or. en

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) būtų kuo labiau sumažinta anomaliųjų 
įvykių tikimybė;

ii) būtų kuo labiau sumažinta incidentų
tikimybė;

Or. en
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Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 25

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

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

v) tais atvejais, kai tai įmanoma, išorinių 
stichinių ir žmogaus sukeliamų pavojų 
dažnumas būtų kuo labiau sumažintas ir 
tų pavojų poveikis būtų toks mažas, kiek 
tai protingai įmanoma.

Or. en

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) numatyti parengties galimiems 
anomaliesiems įvykiams ir avarijoms 
priemones, skirtas branduolinio įrenginio 
aikštelėje dirbantiems darbuotojams;

d) numatyti parengties galimiems 
incidentams ir avarijoms priemones, 
skirtas branduolinio įrenginio aikštelėje 
dirbantiems darbuotojams;

Or. en

Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 28

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sprendimas dėl pirmojo teminio 
ekspertinio įvertinimo temos priimamas 
ne vėliau kaip praėjus trejiems metams 
po ... +.
_________________
+ Šios direktyvos įsigaliojimo diena. 

Or. en
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Pakeitimas 30

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas
Direktyva 2009/71/Euratomas
8 e straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Teminių ekspertinių įvertinimų rezultatai 
naudojami diskusijoms branduolinėje 
bendrijoje skatinti, kuriomis remiantis 
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ateityje galbūt galėtų būti parengiami 
suderinti Bendrijos branduolinės saugos 
kriterijai. 

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

2009 m. liepos 22 d. įsigaliojo Direktyva, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių 
branduolinės saugos sistema1, siekiant pradėti bendros ES branduolinės saugos sistemos 
kūrimo procesą. Šia direktyva siekiama tęsti ir skatinti nuolatinį branduolinės saugos 
gerinimą, o valstybės narės šiuo požiūriu imasi tinkamų nacionalinių priemonių. Ši direktyva 
apima įvairius klausimus – nuo nuostatų dėl branduolinių įrenginių branduolinei saugai 
užtikrinti skirtos nacionalinės teisėkūros ir reguliavimo sistemos nustatymo iki kompetentingų 
reguliavimo institucijų struktūros, pareigų ir atsakomybės, licencijų turėtojų, darbuotojų 
švietimo ir mokymo, visuomenės informavimo ir reikalavimo kompetentingų reguliavimo 
institucijų funkcijas atskirti nuo kitų įstaigų ar organizacijų, užsiimančių branduolinės 
energijos skatinimu ar naudojimu, funkcijų. Be to, joje nustatomas kas dešimt metų 
atliekamas reguliarus savo veiklos įvertinimas ir atitinkamų savo sričių tarptautinis ekspertinis 
įvertinimas, kuriuos paveda atlikti valstybės narės ir apie kurių rezultatus pranešama 
valstybėms narėms ir Europos Komisijai.

Tačiau po avarijos Fukušimoje ES valstybių ir vyriausybių vadovai paprašė Komisijos kartu 
su Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupe (ENSREG) atlikti testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis. Šie veiksmai buvo grindžiami bendra metodika ir parodė, jog 
visi branduoliniai įrenginiai Sąjungoje užtikrina tinkamą branduolinės saugos lygį, kad galėtų 
toliau veikti. Tačiau dėl aukšto saugos kultūros lygio ES po testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis taip pat pateikta tam tikrų rekomendacijų, būtent konkrečių rekomendacijų dėl 
išorinių pavojų, saugos funkcijų praradimo, didelių avarijų ir orlaivių. Be to, Komisija savo 
komunikate2 pasiūlė, kad Branduolinės saugos direktyvą reikia persvarstyti šiais aspektais: 
saugos procedūros ir sistemos, branduolinės energetikos reguliavimo institucijų vaidmuo ir 
priemonės, atvirumas ir skaidrumas, stebėsena ir tikrinimas.

2013 m. birželio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą iš dalies pakeisti, sustiprinti ir papildyti 
Branduolinės saugos direktyvą, techninius tobulinimus derinant su platesnio pobūdžio saugos 
aspektais, pavyzdžiui, valdymu, skaidrumu ir branduolinio įrenginio aikštelėje taikomomis 
parengties ir reagavimo priemonėmis. Šiuo tikslu į pasiūlymą įtrauktas reikalavimas dėl 
faktinio kompetentingų reguliavimo institucijų nepriklausomumo ir nustatyti kriterijai, susiję 
su reguliavimo institucijų (nacionalinių reguliavimo institucijų) institucine struktūra, biudžeto 
poreikiais, žmogiškaisiais ištekliais ir reguliavimo užduotimis. Į pasiūlymą taip pat įtraukta 
pagrindinė licencijų turėtojų atsakomybė ir pabrėžiamas išsamaus saugos vertinimo ir 
pakankamų pakopinės apsaugos nuostatų poreikis. Reikalavimas, kad žmogiškieji ištekliai 
turėtų deramą kvalifikaciją, specialiųjų žinių ir įgūdžių, išplečiamas ir taikomas pagal 
subrangos sutartis dirbantiems darbuotojams. Galiausiai pateikiama skaidrumo strategijos, 
kurią nacionalinės reguliavimo institucijos ir licencijų turėtojai turi rengti, skelbti ir 
įgyvendinti, koncepcija ir įtraukiama nuostata dėl nuobaudų.

                                               
1 2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių 
įrenginių branduolinės saugos sistema, Oficialusis leidinys L 172, 2009 7 2, p. 18–22.
2 Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl išsamaus Europos Sąjungos branduolinių elektrinių 
rizikos ir saugos vertinimo (testavimo nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusios veiklos. 2012 10 4, 
COM(2012) 571 final.
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Komisijos pasiūlyme taip pat pateikiamos nuostatos dėl branduoliniams įrenginiams nustatytų 
saugos tikslų per visą jų gyvavimo ciklą ir branduoliniams įrenginiams skirti reikalavimai, 
pabrėžiant išorinių stichinių ir žmogaus sukeliamų pavojų bei pakopinės apsaugos svarbą. Be 
to, jame nustatoma visam branduolinių elektrinių gyvavimo ciklui taikoma metodika – nuo 
aikštelės parinkimo, projektavimo, statybos, perdavimo eksploatuoti ir eksploatavimo iki 
eksploatavimo nutraukimo. Visų pirma pabrėžiama parengties avarijoms strategijų svarba ir 
nustatomos taisyklės dėl avarinės parengties branduolinio įrenginio aikštelėje, įskaitant 
reikalavimą įsteigti branduolinio įrenginio aikštelėje veikiantį avarinių situacijų valdymo 
centrą.

Galiausiai Komisijos pasiūlyme nustatomos reguliarių saugos vertinimų procedūros, 
ekspertiniai įvertinimai ir gairės. Remiantis pasiūlymu, valstybės narės ne rečiau kaip kartą 
per dešimt metų atlieka reguliarų savo nacionalinės sistemos ir kompetentingų reguliavimo 
institucijų veiklos įvertinimą. Tada jos paprašo atlikti atitinkamų sričių tarptautinį ekspertinį 
įvertinimą ir apie jo rezultatus praneša valstybėms narėms ir Europos Komisijai. Be to, 
Komisija taip pat siūlo nustatyti kas šešerius metus atliekamus teminius ekspertinius 
įvertinimus, kai valstybės narės kartu pasirenka vieną ar daugiau konkrečių temų, susijusių su 
branduoline sauga, ir kartu atlieka ekspertinius įvertinimus. Jeigu valstybės narės nesutaria dėl 
temos, Komisija parenka sritį, kuri bus persvarstoma.

PRANEŠĖJOS REKOMENDACIJOS

Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą stiprinti dabartinę branduolinės saugos 
reguliavimo sistemą Bendrijoje. Ji itin pabrėžia incidentų ir avarijų prevencijos bei 
veiksmingo reagavimo, jei incidentas ar avarija įvyktų, svarbą. Parengtis avarijoms ir 
koordinavimas, jei avarija įvyktų, turėtų būti pats branduolinės saugos pagrindas. 

Kalbant apie apibrėžtis, pranešėja siūlo jas kuo labiau suderinti su Tarptautinės atominės 
energijos agentūros (TATENA) vartojama terminologija, siekiant jas suderinti su pasauliniu 
mastu apibrėžtais standartais ir procedūromis.

Pranešėja pritaria aiškiems valstybių narių kompetentingų reguliavimo institucijų
nepriklausomumo kriterijams, visų pirma susijusiems su tinkamu žmogiškųjų ir finansinių 
išteklių lygiu ir jų skaidrumu. Be to, pranešėja mano, kad Europos Komisija turėtų atlikti 
svarbesnį vaidmenį didinant pasitikėjimą branduoline energija.

Be to, pranešėja pritaria nuostatoms dėl reguliarių savo veiklos įvertinimų ir ekspertinių 
įvertinimų bei kas šešerius metus atliekamų teminių ekspertinių įvertinimų. Ji taip pat siūlo, 
kad sprendimas dėl pirmojo teminio ekspertinio įvertinimo temos būtų priimamas ne vėliau 
kaip praėjus trejiems metams po direktyvos įsigaliojimo. Teminių ekspertinių įvertinimų 
rezultatus pranešėja siūlo naudoti diskusijoms branduolinėje bendrijoje skatinti, kuriomis 
remiantis ateityje galbūt galėtų būti parengiami suderinti Bendrijos branduolinės saugos 
kriterijai.

Galiausiai pranešėja ragina nedelsiant persvarstyti galiojančią Euratomo sutartį siekiant, kad 
sprendimų priėmimo procesas branduolinės saugos srityje būtų skaidresnis ir 
demokratiškesnis ir taip jis būtų panašus į tą, kuris susijęs su kitais energijos ištekliais ir kurio 
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nuostatos reglamentuojamos Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo.


