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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 padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos direktyvos projekto dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo
(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2010)0618),

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto nuomones (A7-0000/2011),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

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

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

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

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Europos Parlamentas taip pat 
laikėsi nuomonės, kad visose valstybėse 
narėse visos branduolinės įmonės turėtų 
turėti pakankamai finansinių išteklių, 
kuriuos būtų galima panaudoti prireikus 
padengti visas eksploatacijos nutraukimo 
išlaidas, įskaitant atliekų tvarkymo 



PE460.863v01-00 6/34 PR\860739LT.doc

LT

išlaidas, kad būtų išsaugomas principas 
„teršėjas moka“ ir išvengta bet kokio 
valstybės pagalbos panaudojimo, ir 
paragino Komisiją parengti tikslias 
finansinių išteklių, skirtų eksploatacijos 
nutraukimui kiekvienoje valstybėje 
narėje, apibrėžtis, atsižvelgiant į dėl to 
atsirandančių radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymą, apdorojimą ir galutinį 
laidojimą1.  
12005 m. lapkričio 16 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl atominių 
elektrinių išmontavimui skirtų finansinių 
išteklių naudojimo, P6_TA(2005)0432.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(28) Minėtas priemones vykdyti turėtų 
padėti nacionalinė radioaktyviųjų atliekų 
klasifikavimo schema, kurią taikant 
visapusiškai atsižvelgiama į radioaktyviųjų 
atliekų rūšį ir savybes. Tikslūs kriterijai, 
pagal kuriuos atliekos priskiriamos 
konkrečiai atliekų rūšiai, priklausys nuo 
padėties konkrečioje valstybėje, susijusios 
su atliekų pobūdžiu ir turimomis ar 
kuriamomis laidojimo pasirinktimis. 
Siekiant supaprastinti valstybių narių 
ryšius ir keitimąsi informacija ir užtikrinti 
skaidrumą nacionalinėje programoje 
turėtų būti išsamiai aprašyta 
klasifikavimo schema. 

Or. en

Pagrindimas

Radioaktyviųjų atliekų klasifikacija yra susijusi su jų tvarkymo saugumo aspektais. 
Atsižvelgiant į tai ji yra atliekų charakteristikų ir saugos tikslų sąsaja, kurią nustatė 
reguliavimo institucija arba atliekų tvarkymo įrenginių operatorius. Tokią klasifikavimo 
schemą galima panaudoti rengiant atliekų tvarkymo strategijas ir sudarant nacionalines 
programas, todėl jos turėtų būti išsamiai apibrėžtos ir paskelbtos programose.  

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Paprastai trumpaamžės mažo ir 
vidutinio radioaktyvumo atliekos yra 
laidojamos negiliai. Po 30 metų mokslinių 
tyrimų techniniu lygmeniu plačiai 
pripažįstama, kad gilusis geologinis 
laidojimas – saugiausias ir tvariausias 
galutinis didelio radioaktyvumo atliekų ir 

(29) Paprastai trumpaamžės mažo ir 
vidutinio radioaktyvumo atliekos yra 
laidojamos negiliai. Po 30 metų mokslinių 
tyrimų giliojo geologinio laidojimo 
įgyvendinamumas buvo pademonstruotas 
moksliniu lygmeniu patvirtinant, kad tai –
saugus ir tvarus galutinis didelio 
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atliekoms priskiriamo panaudoto 
branduolinio kuro tvarkymo etapas. Todėl 
turėtų būti imamasi laidojimui įgyvendinti 
būtinų veiksmų.

radioaktyvumo atliekų ir atliekoms 
priskiriamo panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymo etapas. Moksliniai tyrimai ir 
demonstravimas vykdant Europos 
bendrąsias programas prisidėjo prie 
pažangos šioje srityje. Todėl turėtų būti 
imamasi laidojimui įgyvendinti būtinų 
veiksmų vykdant mokslinių tyrimų ir 
analizių programas, skirtas šios galimybės 
optimizavimui, vietos pasirinkimui ir 
laidojimo projektui, ir numatant tinkamas 
galutinių sprendimų rengimo reguliavimo 
gaires. Vykdant veiklą pagal 
radioaktyviųjų atliekų geologinio 
laidojimo technologijos platformą galėtų 
būti supaprastinta prieiga prie su tuo 
susijusios ekspertizės ir technologijos.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(35) Skaidrumas yra svarbus panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo aspektas, todėl svarbu, kad 
visuomenė pasitikėtų principais, kuriais 
reglamentuojamas saugyklų saugumas, ir 
atliekų tvarkymo programomis. Jis turėtų 
būti užtikrintas reikalaujant tinkamai 
informuoti visuomenę ir visoms 
suinteresuotosioms šalims, vietos ir 
regioninėms valdžios institucijoms ir 
visuomenei suteikti galimybę dalyvauti 
sprendimų priėmimo procesuose.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(37) Kai kurios valstybės narės mano, kad 
gali būti naudinga ir saugu bendrai naudoti 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, 
jei toks naudojimas pagrįstas tų valstybių 
narių susitarimu. Šioje direktyvoje turėtų 
būti tinkamai apibrėžtos būtinos sąlygos, 
kurias reikia įgyvendinti prieš pradedant 
vykdyti tokius bendrus projektus.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(39) Saugos vertinimo ataskaita ir 
proporcingumo principu turėtų būti 
grindžiami sprendimai, susiję su laidojimo 
įrenginio parengimu, naudojimu ir 
uždarymu. Saugos vertinimo ataskaitoje 
turėtų būti pateikti saugos vertinimo 
rezultatai ir informacija apie saugos 
vertinimo pagrįstumą ir patikimumą, taip 
pat apie to vertinimo prielaidas. Todėl 
saugos vertinimo ataskaitoje turėtų būti 
pateikti argumentai ir įrodymai, kuriais 
būtų pagrįsta išvada apie panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įrenginio ar veiklos saugą.
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tvarkymo įrenginio ar veiklos saugą.

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis per ilga ir savaime suprantama. Ji galėtų būti sutrumpinta 
atsižvelgiant į pranešėjos pasiūlymą į 3 straipsnio 9a dalį įtraukti saugos vertinimo ataskaitos 
apibrėžtį, kuriuo sprendžiamos tos pačios problemos.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) Atsižvelgiant į tai Europos 
branduolinės saugos reguliavimo 
institucijų grupė (ENSREG) galėtų tapti 
vertingu įnašu į vienodą šios direktyvos 
įgyvendinimą sudarant geresnes sąlygas 
konsultacijoms, keitimuisi gerąja patirtimi 
ir nacionalinių reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimui.

Or. en

Pagrindimas

Be tarptautinio tarpusavio vertinimo turėtų būti paminėtas ENSREG vaidmuo įgyvendinant 
direktyvą. Žr. panašią nuorodą, pateiktą Branduolinės saugos direktyvos 2009/71/Euratomas 
16 konstatuojamojoje dalyje. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42b) Ši direktyva galėtų būti naudinga 
priemonė, į kurią reikia atsižvelgti 
tikrinant, kad į projektus, kuriems 
teikiamas Sąjungos finansavimas 
panaudojant Euratomo finansinę ar 
techninę paramą panaudoto branduolinio 



PR\860739LT.doc 11/34 PE460.863v01-00

LT

kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
įrenginiams ar veiklai, būtų įtrauktos 
būtinos priemonės siekiant užtikrinti 
saugų panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 15 straipsnio 4 dalį, kurią geriau reikėtų suformuluoti konstatuojamojoje dalyje, o ne kaip 
teisinę nuostatą: i) atitiktis šiai direktyvai yra bendro Komisijos vertinimo dalis priimant 
sprendimą dėl techninės ar finansinės paramos, bet nei pagal Sutartį, nei pagal susijusius 
pagrindinius teisės aktus nėra paramos teikimo sąlyga, ii) 15 straipsnio 4 dalyje pateiktos 
nuorodos į Euratomo sutarties 43 straipsnį, pagal kurį Komisija turi tik galią savo nuomonę 
pateikti suinteresuotai valstybei narei neužtikrinant jokio įgyvendinamo poveikio, pridėtinė 
vertė yra ribota. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) visiems panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymo etapams, kai panaudoto 
branduolinio kuro susidaro eksploatuojant 
civilinius branduolinius reaktorius ar kai jis 
tvarkomas vykdant civilinę veiklą, 
įskaitant vykdant karines gynybos 
programas susidarantį branduolinį kurą, 
jei ir kai jis reguliariai perduodamas 
išskirtinai civilinei veiklai ir tvarkomas ją 
vykdant;

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) visiems radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
etapams nuo susidarymo iki laidojimo, kai 
radioaktyviųjų atliekų susidaro ar kai jos 
tvarkomos vykdant civilinę veiklą, 
įskaitant vykdant karines gynybos 
programas susidarančias radioaktyviąsias 
atliekas, jei ir kai jos reguliariai 
perduodamos išskirtinai civilinei veiklai ir 
tvarkomos ją vykdant;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) leistinas medžiagų išmetimas –
planuotas ir kontroliuojamas dujų arba 
skysčio pavidalo radioaktyviųjų medžiagų 
išmetimas į aplinką iš reguliuojamų 
branduolinių objektų ar vykdant veiklą 
įprastomis veikimo sąlygomis neviršijant 
kompetentingos reguliavimo institucijos 
nustatytų ribų ir laikantis 1996 m. 
gegužės 13 d. Tarybos direktyvoje 
96/29/Euratomas, nustatančioje 
pagrindinius darbuotojų ir gyventojų 
sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės saugos standartus1,
nurodytų principų ir ribų;  
1 OL L 159, 1996 6 29., p. 1.

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) laidojimas – radioaktyviųjų atliekų arba 
panaudoto branduolinio kuro patalpinimas 
į patvirtintą įrenginį, neketinant jų iš ten 
paimti;

(3) laidojimas – radioaktyviųjų atliekų arba 
panaudoto branduolinio kuro patalpinimas 
galimai galutiniu būdu į patvirtintą 
įrenginį tinkamai atsižvelgiant į 
grįžtamumo principą;

Or. en

Pagrindimas

Bet koks laidojimas turėtų užtikrinti atliekų visumos pašalinimą arba patalpinimą į gilias 
geologines saugyklas. Grįžtamumo principas sudaro tokios saugyklos socialinio priimtinumo 
dalį ir yra susijęs su ilgalaike vietos stebėsena ir informacijos apie ją kaupimu. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) vieta – geografinė teritorija, kurioje 
yra patvirtintas įrenginys, įskaitant 
panaudoto branduolinio kuro arba 
radioaktyviųjų atliekų laidojimo 
įrenginius, arba vykdoma patvirtinta 
veikla;  

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b)saugos vertinimas – sistemingas 
procesas, atliekamas vykdant projekto 
rengimą siekiant užtikrinti, kad siūlomas 
projektas atitiktų visus atitinkamus 
saugos reikalavimus, ir apimantis 
oficialią saugos analizę, bet ja 
neapribotas;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) saugos vertinimo ataskaita –
argumentai ir įrodymai, kuriais pagrįsta 
išvada apie įrenginio ar veiklos saugą ir 
kurie apima saugos vertinimo rezultatus ir 
pareiškimą apie šių rezultatų patikimumą. 
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Laidojimo įrenginio atveju saugos 
vertinimo ataskaita gali būti susijusi su 
atitinkamu parengimo etapu.  Tokiais 
atvejais saugos vertinimo ataskaitoje 
turėtų būti pripažįstama, kad egzistuoja 
neaiškios sritys ar bet kokie neišspręsti 
klausimai, ir turėtų būti pateiktos darbo 
gairės siekiant šiuos klausimus išspręsti 
būsimais parengimo etapais;

Or. en

Pagrindimas

Žr. Tarptautinės atominės energijos agentūros saugos terminų žodyną: „Branduolinės saugos 
ir radiacinės saugos terminai“, 2007 m. leidimas.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) saugojimas – radioaktyviųjų atliekų 
arba panaudoto branduolinio kuro laikinas
saugojimas patvirtintame įrenginyje, kol jie 
iš ten nebus paimti;

Or. en

Pagrindimas

Saugojimas atitinka laikiną atliekų laikymą, tai būtinas saugaus daugumos radioaktyviųjų 
atliekų rūšių tvarkymo etapas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) visuomenė – vienas arba daugiau 
fizinių ar juridinių asmenų ir pagal 
nacionalinės teisės aktus ar praktiką jų 
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asociacijos, organizacijos ar grupės.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) būtų vykdoma kuo mažiau 
radioaktyviųjų atliekų generavimo veiklos 
vadovaujantis radiacinės saugos 
optimizavimo (angl. ALARA) principu ir 
susidarytų kuo mažiau radioaktyviųjų 
atliekų, tuo tikslu imantis tinkamų 
projektinių priemonių, taip pat 
eksploatavimo ir eksploatavimo 
nutraukimo veiksmų, įskaitant įprastų 
medžiagų pakartotinį apdirbimą ir 
pakartotinį naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) panaudotas branduolinis kuras ir 
radioaktyviosios atliekos būtų tvarkomi 
saugiai, įskaitant ir ilgąjį laikotarpį, 
tinkamai atsižvelgiant į žmonių sveikatos 
ir aplinkos apsaugą;

Or. en
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Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nacionaliniai parlamentai dalyvautų 
kaip tinkamų finansinių išteklių 
prižiūrėtojai. 

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) Radioaktyviosios atliekos laidojamos 
toje valstybėje narėje, kurioje jų susidarė, 
nebent jos yra vežamos kitur pagal 
Tarybos direktyvą 2006/117/Euratomas 
dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto 
branduolinio kuro vežimo priežiūros ir 
kontrolės.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Valstybės narės savanoriškai gali 
nuspręsti imtis atitinkamų priemonių 
bendradarbiaudamos su kitomis 
valstybėmis narėmis, kad būtų sukurtas 
bendras arba regioninis laidojimo 
įrenginys, jei tai būtina arba patartina 
atsižvelgiant į specialias geologines ar 
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technines sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Prieš pradėdamos vykdyti tokį 
projektą sudarius tarpvyriausybinį 
susitarimą atitinkamos valstybės narės 
užtikrina, kad iniciatyva atitiktų būtinus 
reikalavimus, apimančius bent jau šiuos 
aspektus:
a) visuomenės pritarimas ir parama visose 
susijusiose valstybėse narėse turi būti 
nuolatos palaikomi visais projekto 
rengimo etapais ir per laidojimo laikotarpį 
užtikrinant prieigą prie informacijos ir 
visuomenės dalyvavimą konsultavimosi 
procese;
b) turi būti užtikrintas kompetentingų 
reguliavimo institucijų ir nacionalinių 
saugos institucijų bendradarbiavimas ir 
priežiūra; kiekvienoje susijusioje 
valstybėje narėje turi būti parengta saugos 
vertinimo ataskaita ir saugos vertinimas, 
apimantys įrenginio tiriamąjį, atrankos ir 
įgyvendinimo etapus;
c) turi būti pasiektas susitarimas dėl 
atsakomybės klausimo ir aiškaus pareigų 
paskirstymo ir kiekviena valstybė narė turi 
galutinę atsakomybę už savo 
radioaktyviąsias atliekas;
d) turi būti susitarta dėl finansinių 
taisyklių užtikrinant, kad būtų numatytos 
lėšos laidojimo įrenginio eksploatavimo 
laikotarpiu ir laikotarpiu po uždarymo ir 
tinkami žmogiškieji ištekliai užtikrinant 
pakankamą tinkamai kvalifikuotų 
darbuotojų skaičių;
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e) atitinkamų valstybių narių 
nacionalinėse programose turi būti 
pateiktas išankstinis pranešimas apie 
teisinę sistemą, organizacinę struktūrą ir 
technines schemas bei tvarką, kuriame 
įrodoma, jog per aiškiai apibrėžtą 
laikotarpį planuojamas laidojimas 
atitinka šios direktyvos reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo politikos 
įgyvendinimo nacionalinė programa, pagal 
kurią užtikrinama, kad visi radioaktyviųjų 
atliekų gamintojai tomis pačiomis 
sąlygomis galėtų pasinaudoti saugiu 
radioaktyviųjų atliekų laidojimu;

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinė sistema būtų tinkamai 
prižiūrima ir tobulinama, atsižvelgiant į 
darbo patirtį, į 7 straipsnio 1a dalyje
nurodytų saugos vertinimo ataskaitų 
įžvalgas, technologijos raidą ir mokslinių 
tyrimų rezultatus.

Or. en
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Valstybės narės užtikrina, kad 
Saugos vertinimo ataskaita ir saugos 
vertinimas parengiami kaip su 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veikla ar 
laidojimo įrenginiais susijusios licencijos 
paraiškos dalis ir prireikus atnaujinami 
atsižvelgiant į pokyčius, susijusius su 
įrenginiu ar veikla. Saugos vertinimo 
ataskaita ir saugos vertinimas apima 
įrenginio vietos, projekto, statybos, 
eksploatavimo ar laidojimo įrenginio 
uždarymo ir ilgalaikės saugos po 
uždarymo, be kita ko, užtikrinamos 
naudojant pasyvias priemones, aspektus ir 
juose aprašomi visi saugos aspektai, susiję
su įrenginio vieta, projektu ar vadybos 
kontrolės priemonėmis ir reguliavimo 
institucijų atliekamais patikrinimais.

Or. en

Pagrindimas

Žr. ankstesnio 8 straipsnio nuostatas, kurios atitinkamai įtrauktos į 7 straipsnį ir į apibrėžtis.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Valstybės narės užtikrina, kad 
licencijų turėtojai teiktų ataskaitas 
kompetentingai reguliavimo institucijai, 
kitoms atitinkamoms kompetentingoms 
organizacijoms ir suteiktų visuomenei 
galimybę gauti informaciją, susijusią su 
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jų veikla ar įrenginiais.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
Saugos vertinimo ataskaita

(1) Saugos vertinimo ataskaita ir saugos 
vertinimas parengiami kaip įrenginio ar 
veiklos licencijos paraiškos dalis. 
Prireikus jie atnaujinami atsižvelgiant į 
pokyčius, susijusius su įrenginiu ar 
veikla. Saugos vertinimo ataskaitos ir 
saugos vertinimo apimtis ir išsamumas 
priklauso nuo veiklos sudėtingumo ir su 
įrenginiu ar veikla susijusio pavojaus.
(2) Saugos vertinimo ataskaita ir saugos 
vertinimas apima įrenginio vietos, 
projekto, statybos, eksploatavimo ir 
eksploatavimo nutraukimo (arba 
laidojimo įrenginio uždarymo) aspektus; 
saugos vertinimo ataskaitoje nurodomi 
šiam vertinimui taikomi standartai. 
Atsižvelgiama į ilgalaikės saugos po 
uždarymo klausimą, ypač į tai, kaip ji 
užtikrinama visapusiškai išnaudojant 
pasyvias priemones. 
(3) Įrenginio saugos vertinimo ataskaitoje 
aprašomi visi saugos aspektai, susiję su 
įrenginio vieta, projektu ar vadybos 
kontrolės priemonėmis ir reguliavimo 
institucijų atliekamais patikrinimais. 
Saugos vertinimo ataskaita ir saugos 
vertinimu patvirtinamas užtikrintos 
apsaugos lygis ir kompetentingai 
reguliavimo institucijai ir kitoms 
suinteresuotosioms šalims užtikrinama, 
kad saugos reikalavimų bus laikomasi.
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(4) Saugos vertinimo ataskaita ir saugos 
vertinimas pateikiami kompetentingai 
reguliavimo institucijai tvirtinti.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 7 straipsnio 1a dalį (nauja) ir apibrėžtis 3 straipsnio 9a dalyje (nauja) ir 9b dalyje 
(nauja).

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Valstybės narės užtikrina, kad 
laikantis procedūrų, dėl kurių sprendimai 
turi būti priimami nacionaliniu lygmeniu, 
būtų:
a) deramai atliktas su atliekų tvarkymo 
strategijomis susijusių išlaidų vertinimas 
ir visų pirma įvertintos išlaidos, susijusios 
su mažo, vidutinio ir didelio 
radioaktyvumo atliekų ilgalaikių 
tvarkymo sprendimų įgyvendinimu, 
atsižvelgiant į jų pobūdį. Vertinimas visų 
pirma apima branduolinių įrenginių 
eksploatavimo nutraukimo išlaidas, o 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių 
atveju – renginių galutinio uždarymo, 
priežiūros ir stebėsenos išlaidas;
b) sukurti rezervai, kad būtų galima 
padengti a dalyje nurodytas išlaidas, ir 
numatytos būtinos lėšos, išimtai skirtos 
šiems rezervams;
c) tinkamai kontroliuojama, ar rezervai 
yra pakankami ir lėšų valdymas yra 
deramas, atsižvelgiant į a punkte minėtas 
išlaidas, kad būtų galima užtikrinti 
periodiškai atliekamą koregavimą.

Or. en
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Valstybės narės įsteigia ar paskiria 
nacionalinę instituciją, kuri galėtų teikti 
specialistų išvadas fondų vadybos ir 
eksploatavimo nutraukimo išlaidų 
klausimais, kaip nurodyta 2 dalyje. Ši 
institucija turėtų būti nepriklausoma nuo 
fondo donorų.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Valstybės narės Komisijai reguliariai 
teikia atitinkamos nacionalinės 
institucijos veiklos išvadų ataskaitas 16 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 36

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.

Išbraukta.
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Or. en

(Žr. kitą pakeitimą, dalis Komisijos teksto įtraukiama į 12a straipsnio (naujas) 1 punktą)

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Visuomenės dalyvavimas

(1)Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenei būtų iš anksto suteikta 
galimybė veiksmingai dalyvauti rengiant 
ir persvarstant nacionalines programas 
dėl panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, kurios 
turi būti sudarytos laikantis 13 straipsnio, 
taip pat užtikrina, kad visuomenė turėtų 
prieigą prie programų, kai jos bus 
parengtos. Jos paskelbia šias programas 
visuomenei prieinamoje tinklavietėje.
(2) Todėl valstybės narės užtikrina, kad:
a) visuomenė arba viešais skelbimais, 
arba kitomis tinkamomis priemonėmis, 
tokiomis kaip elektroninės žiniasklaidos 
priemonės, jei jos prieinamos, būtų 
informuojama apie visus pasiūlymus 
rengti tokias programas arba jas keisti ar 
persvarstyti ir kad visuomenei būtų 
prieinama atitinkama informacija apie 
tokius pasiūlymus, įskaitant, inter alia, 
informaciją apie teisę dalyvauti priimant 
sprendimus ir apie kompetentingą 
instituciją, kuriai gali būti pateiktos 
pastabos ar klausimai;
b) visuomenė turėtų teisę pareikšti 
pastabas ir nuomones, kol visos 
pasirinkimo galimybės yra galimos dar iki 
priimant sprendimus dėl šių programų;
c) priimant minėtuosius sprendimus būtų 
deramai atsižvelgiama į visuomenės 
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dalyvavimo rezultatus;
d) išnagrinėjus visuomenės pareikštas 
pastabas ir nuomones, kompetentinga 
institucija dėtų pagrįstas pastangas 
informuoti visuomenę apie priimtus 
sprendimus ir motyvus bei aplinkybes, 
kuriais tie sprendimai pagrįsti, įskaitant 
informaciją apie visuomenės dalyvavimo 
procesą.
(3) Valstybės narės nustato visuomenės 
atstovus, kurie turi teisę dalyvauti 2 dalyje 
nustatytais tikslais. Siekiant, kad 
visuomenė galėtų pasirengti ir 
veiksmingai dalyvauti, valstybės narės 
nustato išsamias visuomenės dalyvavimo 
pagal šį straipsnį sąlygas. Numatomi 
pagrįsti terminai, sudarantys sąlygas 
kiekvienam pagal šį straipsnį reikalingam 
visuomenės dalyvavimo etapui skirti 
pakankamai laiko.

Or. en

(Žr. ankstesnį pakeitimą, dalis 1 punkto teksto iš pradžių sudarė 12 straipsnio 2 punkto tekstą)

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Nacionalinės programos atitinka 4–12
straipsnių nuostatas.

(2) Nacionalinės programos atitinka 4–12a
straipsnių nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 39

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, taip pat į tarptautinio 
tarpusavio vertinimo rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) integruota, išsami radioaktyviųjų 
atliekų klasifikavimo schema, į kurią būtų 
įtraukti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
etapai nuo radioaktyviųjų atliekų 
susidarymo iki laidojimo;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 1999 m. rugsėjo 15 d. Komisijos rekomendacija dėl kietųjų radioaktyviųjų atliekų 
klasifikavimo sistemos, OL L 265, 1999 10 13, p. 37.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) viso panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų aprašas ir būsimo 
kiekio (įskaitant tą, kuris susidarys po 
nutraukiant eksploatavimą) 

(1) remiantis (-1) punkte nurodyta 
klasifikavimo schema viso panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
aprašas ir būsimo kiekio (įskaitant tą, kuris 
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apskaičiavimas. Apraše aiškiai nurodoma 
medžiagos vieta ir kiekis, taip pat pagal 
tinkamą klasifikaciją nustatytas pavojaus 
lygis.

susidarys nutraukiant eksploatavimą) 
apskaičiavimas. Apraše aiškiai nurodoma 
medžiagos vieta ir kiekis, taip pat pavojaus 
lygis.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 punktas

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 ir priežiūrai užtikrinti ir
informacijai apie įrenginį išsaugoti;

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) išlaidų, nurodytų 10 straipsnio 
1a dalies a punkte, vertinimo ir susijusių 
rezervų apskaičiavimui taikomų metodų 
aprašymas;

Or. en
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) su lėšų, numatytų pagal 10 straipsnio 
1a dalies b punktą, sudėtimi ir tvarkymu 
susijusių pasirinkimų ir galiojančios 
finansavimo schemos (-ų), skirtos (-ų) 
užtikrinti, kad visos programos sąnaudos 
būtų padengtos pagal numatytą grafiką, 
aprašymas.

Or. en

Pakeitimas 45

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

Pagrindimas

See Recital (42b) new.
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Pakeitimas 46

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, taip pat 
surengia savo nacionalinių sistemų, 
institucijų ir (arba) programų tarptautinį 
ekspertų vertinimą. Ekspertų vertinimo 
rezultatai pateikiami Komisijai, kuri 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
periodiškai teikia ataskaitą, kurioje 
apibendrintai nurodomos ekspertų 
vertinimo išvados.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Lapkričio 3 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos, kurioje nustatoma ES panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo teisinė sistema (COM(2010)618). 
Pasiūlyme išdėstyti specialūs reikalavimai siekiant užtikrinti, kad valstybės narės nustatytų 
nacionalinę reguliavimo ir organizacinę sistemą ir parengtų tinkamas nacionalines panaudoto
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, pradedant jų susidarymu ir baigiant 
laidojimu, programas.

1. Pranešėja palankiai vertina bendrą pasiūlymo sistemą ir jai pritaria

Europos Parlamentas visada ragino numatyti suderintus standartus ir patikimus teisės aktus 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje, visų pirma savo rezoliucijoje dėl Euratomo 
įvertinimo: Europos atominės energetikos politikai – 50 metų1.
Šiuo tikslu po to, kai 2009 m. birželio mėn. buvo priimta Branduolinės saugos direktyva, kuri 
taikoma tik panaudoto branduolinio kuro saugojimo įrenginiams, tiesiogiai susijusiems su 
branduoliniais įrenginiais, dabartiniu pasiūlymu prisidedama prie nuoseklaus teisės aktų 
rinkinio siekiant užtikrinti ilgalaikį egzistuojančių ir būsimų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
saugumą, kad ir kokios branduolinės energijos gamybos ar kitos reikmės ateityje būtų 
tenkinamos naudojant branduolines technologijas. 

Pranešėja teigiamai vertina pasiūlymo struktūrą, kuri pagal tarptautiniu lygmeniu jau 
egzistuojančius principus2 paremta labiausiai pažengusiose valstybėse narėse taikomu metodu 
ir pagal kurią pateikiama atsakingesnio tvarkymo sistema, apimanti i) nacionalinę sistemą, 
paremtą aiškiomis kiekvieno subjekto pareigomis ir atsakomybe, ii) nacionalinę programą, 
užtikrinančią sprendimų dėl radioaktyviųjų atliekų priėmimo proceso gaires, tvarkaraštį ir 
aiškumą, iii) suderintas taisykles dėl skaidrumo ir informacijos, priežiūros ir kontrolės.

2. Pranešėja mano, kad reikėtų numatyti kai kuriuos patobulinimus siekiant užtikrinti 
panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingą ir saugų tvarkymą 
neatidėliojant sprendimų, kuriuos reikia priimti dabar.

Be pranešimo, skirto šio komiteto narių svarstymui, projekte siūlomų pakeitimų pranešėja 
norėtų pabrėžti šias pagrindines nuostatas, atspindinčias svarbiausius jos prioritetus.

 Radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro galutinis laidojimas.

(i) Pranešėja mano, kad galutinio panaudoto branduolinio kuro ir didelio radioaktyvumo 
atliekų laidojimo, ypač giliojo geologinio laidojimo, koncepcija ir techniniai sprendimai 
turėtų būti numatomi tinkamai atsižvelgiant į grįžtamumo principą. Siekiama sudaryti sąlygas 
galimai prieigai prie atliekų ir jų naudojimui dėl techninių priežasčių arba jei dėl pažangos
mokslinių tyrimų srityje galima parengti naujus technologinius sprendimus ilgesniu 
                                               
1 2007 m. gegužės 10 d. E. Maldeikio pranešimas.
2 TATENA Jungtinė panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencija 

(Jungtinė konvencija), INFCIRC/546, 1997 m. gruodžio 24 d., ir parengti saugos standartai. 
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laikotarpiu (pvz., transmutacija). Tai nesudaro kliūčių laidojimo įrenginio uždarymui po tam 
tikro eksploatavimo ir stebėsenos laikotarpio, jei ateities kartos taip nuspręstų. Taigi 
grįžtamumas sudaro sąlygas apdairiai siekti saugiausio sprendimo ir nuolatos stebint ir 
kaupiant patirtį didinti žinias, įgytas mokslinių tyrimų etape. Pranešėjos nuomone, šis 
grįžtamumo etapas, visiškai nepažeidžiant galutinio vyriausybės sprendimo dėl giliojo 
geologinio laidojimo, būtų socialinio tokios saugyklos priimtinumo dalis ir yra susijęs su 
ilgalaike vietos stebėsena ir informacijos apie ją kaupimu.
(ii) Be to, pranešėja visame tekste padarė keletą pakeitimų, siekdama išreikšti savo nuomonę, 
kad a) laidojimas turi būti atliekamas laikantis tarptautiniu mastu pripažintų saugos principų, 
reikalavimų ir metodų. Todėl svarbu rengti mokymus, perduoti žinias ir išlaikyti kompetenciją 
bei b) reikia užtikrinti žinių valdymą kiekvienoje saugykloje, kai vykdomos dešimtmečiais 
trunkančios operacijos, ir pasirengti kaupti informaciją; nepaprastai svarbu kontroliuoti ir 
prižiūrėti įrenginius, stebėti aplinką po uždarymo bei c) vykdyti tarptautinį bendradarbiavimą 
siekiant keistis patirtimi ir ją platinti, taip pat ir bendroms mokslinių tyrimų ir taikomosios 
veiklos programoms tenka reikšmingas vaidmuo. Taigi tarptautiniam ekspertų vertinimui ir 
gerosios praktikos mainams teikiama didelė reikšmė ir nacionalinės programos turėtų būti 
grindžiamos šia patirtimi.

 Finansiniai ištekliai 

Pranešėja norėtų pasiremti konkrečiomis Parlamento rezoliucijomis dėl eksploatacijos 
nutraukimo strategijų1 ir priminti tai, kad šis klausimas visų pirma susijęs su vidaus rinka.
Komisijos pasiūlymas toks, koks yra pateiktas, laikytinas labiau turinčiu trūkumų, nes 
nenumatomi kiti privalomi įpareigojimai valstybėms narėms, o ne bendru pasiūlymu, pagal 
kurį užtikrinami derami finansavimo ištekliai.

Pranešėjos nuomone, pasiūlymu turėtų būti siekiama užtikrinti, kad būtų numatyti finansiniai 
ištekliai, siekiant įvykdyti branduolinio įrenginio eksploatavimo nutraukimo reikalavimus, 
taip pat atsirandančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, galutinio apdorojimo ir galutinio 
laidojimo reikalavimus, ir kad šiais ištekliais būtų galima pasinaudoti, kai jų prireiks, ir kad 
jie būtų skaidriai valdomi.

Minėtojo tikslo siekiama pasiūlytais 10 straipsnio pakeitimais, kuriuose nustatomos 
griežtesnės valstybių narių prievolės, kurias reikia įvykdyti laikantis nacionalinių procedūrų:  
išlaidų, susijusių su atliekų tvarkymo strategija, vertinimas; rezervų, reikalingų būsimam 
eksploatavimo nutraukimui arba atliekų tvarkymui finansuoti, sudarymas ir šiems rezervams 
būtinų lėšų numatymas; derama rezervų ir lėšų valdymo stebėsena; kontrolė, kurią vykdo 
nepriklausoma nacionalinė institucija, siekiant įsitikinti, kad minėtai būsimai veiklai 
sukauptos įplaukos būtų naudojamos tik eksploatavimo nutraukimui arba atliekų tvarkymui;  
reguliarus valstybių narių ataskaitų teikimas Komisijai. Lygiagrečiai 14 straipsnyje numatomi 
kiti reikalavimai, susiję su nacionalinių programų turiniu.

                                               
1 2010 m. gegužės 20 d. Plenariniame posėdyje priimtas R. Harms pranešimas dėl Kozlodujaus programos.
2005 m. lapkričio mėn. priimtas R. Harms pranešimas dėl branduolinės saugos ir atominių elektrinių išmontavimui skirtų finansinių išteklių 
naudojimo.
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 Regioninio laidojimo įrenginio sukūrimas

Valstybėms narėms tenka galutinė atsakomybė už saugų panaudoto branduolinio kuro ir dėl jo 
susidariusių radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, įskaitant jų laidojimą. Pranešėja mano, kad 
laikantis šio pagrindinio reikalavimo taip pat turėtų būti ieškoma bendro valstybių narių 
sprendimo dėl radioaktyviųjų atliekų užtikrinant, kad tai vyks laikantis tinkamai parengtų 
griežtų sąlygų. Nors ir būtina, kad kiekviena valstybė narė sukurtų savo nacionalinę programą 
ir priimtų galutinį sprendimą dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų, 
pranešėja laikosi nuomonės, kad siūlomoje direktyvoje, kurios 37 konstatuojamoje dalyje jau 
iš dalies  pripažįstama bendro sprendimo nauda, turėtų būti apibrėžiami išankstiniai 
reikalavimai, kuriuos reikėtų įvykdyti siekiant pradėti tokius bendrus projektus savanorišku 
pagrindu.
Jau vykdomi bandomieji tarptautinio bendradarbiavimo tyrimai arba projektai, pvz.,
Tarptautinės atominės energijos agentūros1 vykdoma veikla ir atnaujinta veikla siekiant 
ginklų neplatinimo arba ERDO (Europos radioaktyviųjų atliekų saugyklos kūrimo 
organizacija)2 darbo grupės veikla, kurioje bendradarbiauja kelios valstybės narės3 atlikdamos 
galimybių studiją dėl tarptautinės Europos radioaktyviųjų atliekų saugyklos kūrimo 
organizacijos įsteigimo. Minėtoji veikla sudaro sąlygas parengti metodiką siekiant sukurti 
bendrą gilią geologinę saugyklą, kuri būtų saugi, apsaugota ir visuomenei priimtina.

Atsižvelgdama į šią veiklą pranešėja pripažįsta, kad minėtasis sprendimas galėtų būti 
naudingas tam tikromis sąlygomis, tačiau taip pat mano, kad tai neturėtų sudaryti galimybės 
valstybėms narėms vengti atsakomybės nacionaliniu lygiu, kaip nurodoma dabartiniame 
pasiūlyme, arba dėl to neturėtų būti atidėtas galutinio sprendimo dėl atliekų tvarkymo 
priėmimas. Taigi, kaip visų nacionalinių sprendimų atvejais, kiekviena bendra arba regioninė 
atliekų laidojimo iniciatyva galėtų būti apibrėžta atitinkamoje nacionalinėje strategijoje ir dėl 
jos turėtų būti plačiu mastu konsultuojamasi su visuomene, ji turėtų būti pradedama įvykdžius 
4 straipsnyje pasiūlytus išankstinius reikalavimus, tinkamai išsprendus saugumo standartų, 
atsakomybės sistemų problemas ir užtikrinus finansavimą įrenginio eksploatavimo laikotarpiu 
ir laikotarpiu po jo uždarymo.

Turint tai mintyje, į 4 straipsnio nuostatas reikia iš naujo įtraukti panaudoto branduolinio kuro 
tarpvalstybinio vežimo galimybę, kuri buvo tinkamai numatyta 2006 m. direktyvoje.

 Skaidrumas ir visuomenės dalyvavimas 
Pranešėja mano, kad siekiant parengti ir persvarstyti nacionalinę programą pagal Direktyvą 
2003/35/EB4 būtina sprendimus priimti dalyvaujant visuomenei. Visuomenės dalyvavimas 
sudaro sąlygas sudaryti susitarimus ir užtikrinti domėjimąsi, taigi užtikrinamas ir socialinis 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijų teisėtumas.

Įtraukiamos konkrečios 12a straipsnio (naujas) nuostatos.
Be to, tekste siūlomi kiti išsamūs pakeitimai, pvz., pakeitimai, susiję su saugos vertinimo 
                                               
1 „Tarptautinių radioaktyviųjų atliekų saugyklų vystymas. Infrastruktūros sistema ir bendradarbiavimo 
veiksmai“, 2004 m. spalio mėn., IAEA-TECDOC-1413 
2 www.erdo-wg.eu
3 Austrija, Bulgarija, Airija, Italija, Nyderlandai, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija.
4 2003 m. gegužės 26 d. Direktyva 2003/35/EB, nustatanti visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka 
susijusius planus ir programas, OL L 156, 2003 6 25, p. 17.
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ataskaita, kuri anksčiau buvo numatyta specialiame 8 straipsnyje ir kurios nuostatos dabar 
perkeliamos į atitinkamus straipsnius (apibrėžtys ir 7 straipsnis dėl licencijos turėtojų) ir 
performuluojamos siekiant suderinti su direktyvos taikymo sritimi.

*    *

*


