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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar kuru groza Padomes 
Direktīvu 2009/71/EURATOM, ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības 
pamatstruktūru
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2013)0715),

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

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A7-0000/2014),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 293. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 
106.a pantu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Padomes 2007. gada 8. maija 
secinājumos par kodoldrošību un lietotas 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
drošu apsaimniekošanu34 uzsvērts, ka 
„kodoldrošība ir katras valsts atbildība, ko 
atbilstīgā gadījumā īsteno saskaņā ar ES 
regulējumu. Lēmumus par drošības 
darbībām un kodoliekārtu uzraudzību 

(7) Padomes 2007. gada 8. maija 
secinājumos par kodoldrošību un lietotas 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
drošu apsaimniekošanu34 uzsvērts, ka 
„kodoldrošība ir katras valsts atbildība, ko 
atbilstīgā gadījumā īsteno saskaņā ar ES 
regulējumu. Lēmumus par drošības 
darbībām un kodoliekārtu uzraudzību 
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pieņems tikai operatori un attiecīgu valstu 
iestādes”.

pieņems tikai operatori un attiecīgu valstu 
iestādes”. Savā 2013. gada 14. marta 
rezolūcijā par Eiropas Savienības 
kodolspēkstaciju riska un drošības 
novērtējumiem (“noturības testi”) un 
saistītām darbībām 34a Eiropas 
Parlaments tomēr ņēma vērā 
kodoldrošības pārrobežu ietekmi, 
piemēram, iesakot periodiskās drošības 
pārbaudes pamatot ar kopīgiem drošības 
standartiem vai iesakot, ka jāgarantē 
pārrobežu drošība un uzraudzība.

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

34 Pieņemti COREPER 2007. gada 
25. aprīlī (dokumenta atsauces 
Nr. 8784/07) un Ekonomikas un finanšu 
padomē 2007. gada 8. maijā.
34a P7_TA(2013)0089

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Direktīvas 2009/71/Euratom noteikumi par 
kompetento regulatīvo iestāžu funkcionālo 
nodalīšanu būtu jāpastiprina, lai 
nodrošinātu regulatīvo iestāžu faktisku 
neatkarību un lai garantētu, ka tām tiek 
nodrošināti attiecīgi līdzekļi un 
kompetence tām uzticēto pienākumu 
īstenošanai. Regulatīvajām iestādēm jo 
īpaši vajadzētu būt pietiekamām 
juridiskajām pilnvarām, pietiekamam 
personālsastāvam un pietiekamiem finanšu 
resursiem pienācīgai tām uzticēto 
pienākumu īstenošanai. Pastiprinātās 
prasības, kuru mērķis ir nodrošināt 
neatkarību, īstenojot regulatīvos 
uzdevumus, tomēr nedrīkstētu skart ciešu 
sadarbību ar citām attiecīgām valstu 
iestādēm, kad tāda vajadzīga, kā arī 
valdības izdotas vispārīgas politikas 
vadlīnijas, kas nav saistītas ar regulatīvām 
pilnvarām un pienākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

informācijas minimums būtu jāsniedz 
kompetentajai regulatīvajai iestādei un 
licences turētājam kā daļa no to plašākajām 
pārredzamības stratēģijām. Informāciju 
vajadzētu sniegt savlaicīgi, jo īpaši
incidentu un avāriju gadījumā. Sabiedrībai 
vajadzētu darīt pieejamus arī drošības 
pārbaužu un starptautiskas 
profesionālizvērtēšanas rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Šajā direktīvā noteiktās prasības 
attiecībā uz pārredzamību papildina tās 
prasības, kas noteiktas Euratom tiesību 
aktos. Padomes 1987. gada 14. decembra 
Lēmumā 87/600/Euratom par Kopienas 
noteikumiem par operatīvu informācijas 
apmaiņu radiācijas avāriju gadījumos42

dalībvalstīm ir noteikts pienākums ziņot un 
sniegt informāciju Komisijai un pārējām 
dalībvalstīm, ja to teritorijā notiek 
radiācijas avārija, un Padomes 1989. gada 
27. novembra Direktīvā 89/61843 ir 
ietvertas prasības dalībvalstīm informēt 
sabiedrību par veicamajiem veselības 
aizsardzības pasākumiem un rīcību 
gadījumā, ja notiek radiācijas avārija, kā 
arī iedzīvotajiem, kurus varētu ietekmēt 
šāda avārija, sniegt sākotnēju un turpmāku 
informāciju. Tomēr papildus informācijai, 
kas jāsniedz šādā gadījumā, dalībvalstīm 
saskaņā ar šo direktīvu būtu jāparūpējas 
par piemērotiem pārredzamības 
noteikumiem, lai ātri un regulāri tiktu 
sniegta atjaunināta informācija darbinieku 
un sabiedrības informēšanai par visiem ar 
kodoldrošību saistītiem atgadījumiem, 
tostarp anomāliem gadījumiem vai 
avārijas stāvokļiem. Turklāt sabiedrībai 
vajadzētu dot iespējas efektīvi piedalīties 

(24) Šajā direktīvā noteiktās prasības 
attiecībā uz pārredzamību papildina tās 
prasības, kas noteiktas Euratom tiesību 
aktos. Padomes 1987. gada 14. decembra 
Lēmumā 87/600/Euratom par Kopienas 
noteikumiem par operatīvu informācijas 
apmaiņu radiācijas avāriju gadījumos42

dalībvalstīm ir noteikts pienākums ziņot un 
sniegt informāciju Komisijai un pārējām 
dalībvalstīm, ja to teritorijā notiek 
radiācijas avārija, un Padomes 1989. gada 
27. novembra Direktīvā 89/61843 ir 
ietvertas prasības dalībvalstīm informēt 
sabiedrību par veicamajiem veselības 
aizsardzības pasākumiem un rīcību 
gadījumā, ja notiek radiācijas avārija, kā 
arī iedzīvotajiem, kurus varētu ietekmēt 
šāda avārija, sniegt sākotnēju un turpmāku 
informāciju. Tomēr papildus informācijai, 
kas jāsniedz šādā gadījumā, dalībvalstīm 
saskaņā ar šo direktīvu būtu jāparūpējas 
par piemērotiem pārredzamības 
noteikumiem, lai ātri un regulāri tiktu 
sniegta atjaunināta informācija darbinieku 
un sabiedrības informēšanai par visiem ar 
kodoldrošību saistītiem atgadījumiem, 
tostarp incidentiem vai avārijas 
stāvokļiem. Turklāt sabiedrībai vajadzētu 
dot iespējas efektīvi piedalīties 
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kodoliekārtu licencēšanas procesā, un 
kompetentajai regulatīvajai iestādei 
jebkādu ar drošību saistītu informāciju 
vajadzētu sniegt neatkarīgi, bez 
nepieciešamības pirms tam saņemt 
piekrišanu no citām publiskā vai privātā 
sektora struktūrām.

kodoliekārtu licencēšanas procesā, un 
kompetentajai regulatīvajai iestādei 
jebkādu ar drošību saistītu informāciju 
vajadzētu sniegt neatkarīgi, bez 
nepieciešamības pirms tam saņemt 
piekrišanu no citām publiskā vai privātā 
sektora struktūrām.

__________________ __________________
42 OV L 371, 30.12.1987., 76. lpp. 42 OV L 371, 30.12.1987., 76. lpp.
43 OV L 357, 7.12.1989., 31. lpp. 43 OV L 357, 7.12.1989., 31. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Spēkā esošais Eiropas 
Atomenerģijas kopienas dibināšanas 
līgums būtu jāpārskata atbilstīgi acquis 
attīstībai, lai nodrošinātu pārredzamāku 
un demokrātiskāku lēmumu pieņemšanas 
procesu kodoldrošības jomā, kas būtu 
salīdzināms ar lēmumu pieņemšanas 
procesiem saistībā ar citiem enerģijas 
avotiem, uz kuriem attiecināmi Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
42.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42b) ENSREG, kura guvusi pieredzi, 
veicot noturības testus Eiropā, un kurā ir 
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pārstāvēti visi Savienības kodoldrošības 
jomas regulatori un Komisija, ir jābūt 
cieši iesaistītai regulāri 
profesionālizvērtējamu tēmu atlasē, šo 
tematisko profesionālizvērtēšanu 
organizēšanā, kā arī turpmākā 
uzraudzībā, jo īpaši attiecībā uz ieteikumu 
īstenošanu.  

Or. en

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) nodrošināt, ka dalībvalstis paredz 
piemērotus valsts pasākumus tā, lai 
kodoliekārtu projektēšanas, izvietošanas, 
būvniecības, nodošanas ekspluatācijā,
ekspluatācijas un ekspluatācijas
pārtraukšanas radītas nesankcionētas 
radioaktīvās noplūdes būtu maksimāli 
ierobežotas.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 6. “padziļināta aizsardzība” ir dažāda 
aprīkojuma un procedūru hierarhiska 
izmantošana dažādos līmeņos, lai 
nepieļautu paredzētu ekspluatācijas 

6. “padziļināta aizsardzība” ir dažāda 
aprīkojuma un procedūru hierarhiska 
izmantošana dažādos līmeņos, lai 
nepieļautu paredzētu ekspluatācijas 
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atgadījumu eskalāciju un saglabātu to 
fizisko barjeru efektivitāti, kas atrodas 
starp starojuma avotu vai radioaktīvajiem 
materiāliem un darbiniekiem, sabiedrības 
locekļiem vai gaisu, ūdeni un augsni,
ekspluatācijas apstākļos un – attiecībā uz 
dažām barjerām – avārijas apstākļos;

atgadījumu eskalāciju un saglabātu to 
fizisko barjeru efektivitāti, kas atrodas 
starp starojuma avotu vai radioaktīvajiem 
materiāliem un darbiniekiem, sabiedrības 
locekļiem vai vidi, ekspluatācijas apstākļos 
un – attiecībā uz dažām barjerām – avārijas 
apstākļos;

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu saskaņotību ar SAEA definīcijām.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu saskaņotību ar SAEA definīcijām, šī definīcija ir svītrota un aizstāta ar 
"incidenta" definīciju.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
3. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7a. "incidents" ir jebkāds netīšs 
atgadījums, tostarp ekspluatācijas kļūdas, 
aprīkojuma atteices, izraisoši notikumi, 
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avārijas priekšvēstneši, gandrīz notikušas 
kļūmes vai citas kļūmes, kura sekas vai 
iespējamās sekas nav maznozīmīgas no 
aizsardzības vai drošības viedokļa;

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu saskaņotību ar SAEA definīciju.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu saskaņotību ar SAEA definīciju.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17a. "smaga avārija" ir negadījums, kura 
apstākļi ir daudz smagāki nekā projektētai 
avārijai, un tā saistīta ar reaktora aktīvās 
zonas degradāciju.
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Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi SAEA definīcijai.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) kompetentā regulatīvā iestāde pieņem 
regulatīvus lēmumus, pamatojoties uz
objektīviem un verificējamiem ar drošību 
saistītiem kritērijiem;

(c) kompetentā regulatīvā iestāde izstrādā 
pārredzamu regulatīvu lēmumu 
pieņemšanas procesu, pamatojoties uz 
objektīviem un verificējamiem ar drošību 
saistītiem kritērijiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) kompetentā regulatīvā iestāde 
nodarbina atbilstīgu darbinieku skaitu, 
kuriem ir kvalifikācija, pieredze un īpašās 
zināšanas, kas nepieciešamas, lai iestāde 
varētu pildīt savus pienākumus, un tā var 
izmantot ārējos zinātniskos un tehniskos 
resursus un papildu īpašās zināšanas, 
ciktāl tas nepieciešams iestādes regulatīvo 
funkciju atbalstam, un atbilstīgi 
regulatīvo procesu pārredzamības, 
neatkarības un integritātes principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka kodoliekārtas projektē, 
izvieto, būvē, nodod ekspluatācijā, 
ekspluatē un izbeidz to ekspluatāciju ar 
mērķi novērst avārijas un tad, ja avārija 
notiek, mazināt tās ietekmi un nepieļaut 
iespējamas radioaktīvas noplūdes, šajā 
nolūkā:

Or. en

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) cik vien tas praktiski iespējams, 
maksimāli samazinot visas avārijas 
notikumu virknes, kas izraisītu agrīnas vai 
lielas noplūdes;

Or. en

Grozījums Nr. 19

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

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

(b) avārijas gadījumā, īstenojot 
projektēšanas pasākumus tā, lai sabiedrības 
aizsargāšanai vietā un laikā ir nepieciešami 
tikai ierobežoti aizsargpasākumi, lai šo 
pasākumu īstenošanai būtu pieejams 
pietiekams laiks un lai šādu avāriju 
biežums tiktu pēc iespējas samazināts.

Or. en

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts sistēmā 
būtu noteikts, ka 1. punktā noteikto mērķi
pilnībā piemēro visām kodoliekārtām, 
kurām būvniecības licence pirmo reizi ir 
piešķirta pēc +..., kā arī saprātīgi 
sasniedzamā apmērā ekspluatācijā jau 
esošajām kodoliekārtām.

_________________
+ Šīs direktīvas spēkā stāšanās diena. 

Or. en

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2009/71/Euratom
8.b pants – b apakšpunkts – i punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) tiktu pēc iespējas samazināts anomālu 
notikumu skaits;

(ii) tiktu pēc iespējas samazināts incidentu
skaits;

Or. en

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(iii) iespējama eskalācija, kas noved līdz 
avārijas situācijām, tiktu samazināta, 
uzlabojot kodoliekārtu spējas efektīvi 
pārvaldīt un kontrolēt incidentus;

Or. en
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Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(v) ja iespējams, tiktu mazināts ārējo
dabas vai cilvēka izraisīto apdraudējumu 
biežums un to ietekme samazināta līdz 
zemākajam praktiski iespējamajam 
līmenim.

Or. en

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) paredz gatavības pasākumus (d) paredz gatavības pasākumus 
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darbiniekiem kodoliekārtā saistībā ar 
iespējamiem anomāliem notikumiem un 
avārijām;

darbiniekiem kodoliekārtā saistībā ar 
iespējamiem incidentiem un avārijām;

Or. en

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pirmās tematiskās 
profesionālizvērtēšanas tēmu nosaka ne 
vēlāk kā trīs gadus pēc ..+.
_________________
+ Šīs direktīvas spēkā stāšanās diena. 

Or. en

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Tematisko profesionālizvērtēšanu 
rezultātus izmanto, lai veicinātu diskusiju 
ar kodolenerģijas jomu saistītajās 
aprindās, kā rezultātā varētu izstrādāt 
saskaņotus Kopienas kodoldrošības 
kritērijus. 

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Direktīva, ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru,1 stājās spēkā 
2009. gada 22. jūlijā, un tās mērķis ir sākt kopējas ES kodoldrošības sistēmas izveides 
procesu. Tā paredzēta, lai uzturētu un veicinātu pastāvīgu pilnveidošanos kodoldrošības jomā, 
jo noteikts, ka dalībvalstīm šajos jautājumos jāievēro pienācīga kārtība. Direktīva attiecas uz 
tādiem jautājumiemm, kā valsts normatīvās un organizatoriskās sistēmas izveide kodoliekārtu 
kodoldrošības jomā, kompetento regulatīvo iestāžu un licenču turētāju organizācija, 
pienākumi un atbildība, darbinieku izglītība un apmācība, sabiedrības informēšana, kā arī 
prasība funkcionāli nošķirt kompetento regulatīvo iestādi no jebkuras citas iestādes vai 
organizācijas, kas saistīta ar kodolenerģijas popularizēšanu vai izmantošanu. Turklāt tā 
paredz, ka reizi desmit gados jāsagatavo periodiski pašnovērtējumi un jāveic starptautiska 
profesionālizvērtēšana par attiecīgiem savas valsts sistēmas segmentiem, kas dalībvalstīm 
jāorganizē un kuru rezultāti jāziņo gan dalībvalstīm, gan Eiropas Komisijai.

Tomēr tūlīt pēc Fukušimas katastrofas ES valstu un valdību vadītāji lūdza Komisiju kopīgi ar 
Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupu (ENSREG) veikt noturības testus. Šie testi tika 
veikti, pamatojoties uz kopēju metodoloģiju, un tie parādīja, ka visām kodoliekārtām 
Savienībā ir tāds pienācīgs kodoldrošības līmenis, kas pieļauj to darbības turpināšanu. Tomēr, 
ņemot vērā ES izteikto ieinteresētību drošības jomā, noturības testu rezultātā tika sagatavoti 
vairāki ieteikumi, proti, specifiski ieteikumi attiecībā uz ārējiem apdraudējumiem, drošības 
funkciju zaudēšanu, smagām avārijām un gaisa satiksmes negadījumiem. Turklāt savā 
paziņojumā2 Komisija ierosināja, ka Kodoldrošības direktīva būtu jāpārskata šādos 
jautājumos —    drošības procedūras un sistēmas, kodoldrošības regulatīvo iestāžu uzdevumi 
un iespējas, atklātība un pārredzamība, uzraudzība un verifikācija.

Tāpēc Komisija 2013. gada jūnijā iesniedza priekšlikumu, lai grozītu, pastiprinātu un 
papildinātu Kodoldrošības direktīvu, apvienojot tehniskus uzlabojumus ar plašākiem drošības 
jautājumiem, piemēram, pārvaldību, pārredzamību un gatavību ārkārtas situācijām un 
reaģēšanu uz tām. Lai to nodrošinātu, priekšlikumā ir noteikta prasība panākt kompetento 
regulatīvo iestāžu efektīvu neatkarību un izstrādāt kritērijus attiecībā uz regulatīvo iestāžu 
(NRA) institucionālo struktūru, budžeta prasībām, cilvēkresursiem, kā arī regulatīvajiem 
uzdevumiem. Priekšlikums arī nosaka licences turētāju primāro atbildību un uzsver, ka 
nepieciešams visaptverošs drošības novērtējums un pienācīga padziļināta aizsardzība. Prasība 
par cilvēkresursu kvalifikāciju, īpašajām zināšanām un prasmēm ir attiecināta arī uz 
darbiniekiem, kas nodarbināti uz apakšlīgumu pamata.  Visbeidzot, tiek ieviesta 
pārredzamības stratēģijas koncepcija, kura NRA licenču turētājiem ir jāizstrādā, jāpublicē un 
jāīsteno, kā arī paredzēti noteikumi attiecībā uz sodiem.

Komisijas priekšlikums ievieš arī noteikumus par kodoliekārtu drošības mērķiem visā to 
                                               
1 Padomes Direktīva 2009/71/Euratom (2009. gada 25. jūnijs), ar ko izveido Kopienas 
kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru, OV L 172, 2.7.2009., 18. lpp.
2 “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Eiropas Savienības kodolspēkstaciju 
visaptverošajiem riska un drošības novērtējumiem (“noturības testi”) un saistītām darbībām” (4. 10. 2012, 
COM(2012) 571 final)
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dzīves cikla laikā, kā arī prasības attiecībā uz kodoliekārtām, uzsverot, cik svarīga ir 
izvairīšanās no ārējiem dabas vai cilvēka izraisītiem apdraudējumiem, ka arī cik svarīga ir 
padziļināta aizsardzība. Turklāt noteikta arī metodoloģija attiecībā uz visu kodolspēkstacijas 
dzīves ciklu, sākot no apspriešanas, projektēšanas, būvniecības, nodošanas ekspluatācijā un 
darbības līdz ekspluatācijas izbeigšanai. Jo īpaši ir uzsvērts, cik svarīgas ir stratēģijas attiecībā 
uz gatavību avārijām un paredzēti noteikumi par gatavību ārkārtas situācijām kodoliekārtās un 
reaģēšana uz tām, tostarp prasība par ārkārtas reaģēšanas centru kodoliekārtā.

Turklāt Komisijas priekšlikumā paredzētas arī procedūras periodiskiem drošības 
novērtējumiem, profesionālizvērtēšana un pamatnostādnes. Saskaņā ar šo priekšlikumu 
dalībvalstīm vismaz reizi desmit gados jāveic periodisks pašnovērtējums attiecībā uz valsts 
sistēmu un kompetentajām regulatīvajām iestādēm. Pēc tam tās aicina veikt starptautisku 
profesionālizvērtēšanu par attiecīgiem savas valsts sistēmas segmentiem, un rezultāti tiek 
paziņoti dalībvalstīm un Eiropas Komisijai. Komisija ierosina arī noteikt sešas 
profesionālizvērtēšanas, dalībvalstīm kopīgi izvēloties vienu vai vairākas konkrētas tēmas, kas 
saistītas ar kodoldrošību, un kopīgi veicot profesionālizvērtēsanas. Gadījumos, kad 
dalībvalstis nevar vienoties par tēmu, to nosaka Komisija.

REFERENTES IEROSINĀJUMI

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu nostiprināt Kopienas kodoldrošības 
regulatīvo sistēmu. Viņa jo īpaši uzsver, cik svarīgi ir novērst incidentus un avārijas, kā arī 
efektīvi reaģēt gadījumā, ja notiek incidents vai avārija. Gatavībai avārijām un koordinācijai 
to gadījumā ir jābūt kodoldrošības pamatā. 

Attiecībā uz definīcijām referente iesaka tās maksimāli pielīdzināt terminoloģijai, kuru 
izmanto Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA), lai panāktu atbilstību starptautiski 
noteiktiem standartiem un procedūrām. 

Referente atbalsta skaidros kritērijus attiecībā uz kompetento regulatīvo iestāžu neatkarību 
dalībvalstīs, jo īpaši jautājumos par to cilvēkresursiem un finansējumu, kā arī pārredzamību. 
Turklāt referente uzskata, ka Eiropas Komisijas ietekme ir nozīmīga, nostiprinot uzticēšanos 
kodolenerģijai.

Referente arī atbalsta noteikumus par periodisku pašnovērtējumu ar profesionālizvērtēšanu, 
kā arī noteikumus par profesionālizvērtēšanu ik pēc sešiem gadiem. Viņa ierosina, ka pirmās 
tematiskās profesionālizvērtēšanas tēmu nosaka ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā. Referente arī ierosina, ka tematisko profesionālizvērtēšanu rezultātus izmanto 
diskusiju veicināšanai ar kodolenerģijas jomu saistītajās aprindās, kā rezultātā varētu tikt 
izstrādāti saskaņoti Kopienas kodoldrošības kritēriji.

Visbeidzot referente arī ierosina vistuvākā laikā pārskatīt Eiropas Atomenerģijas kopienas 
dibināšanas līgumu, lai nodrošinātu pārredzamāku un demokrātiskāku lēmumu pieņemšanas 
procesu kodoldrošības jomā, kas būtu salīdzināms ar lēmumu pieņemšanas procesiem saistībā 
ar citiem enerģijas avotiem, uz kuriem attiecināmi Līguma par Eiropas Savienības darbību 
noteikumi.


