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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

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai par lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu
(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2010)0618),

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

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

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
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22.a) Eiropas Parlaments arī pauda 
uzskatu, ka visās dalībvalstīs visiem 
kodoluzņēmumiem ir nepieciešams 
nodrošināt pietiekamu finanšu resursu 
pieejamību visu ekspluatācijas 
izbeigšanas izmaksu segšanai, tostarp 
atkritumu apsaimniekošanai, lai 
saglabātu principu „maksā piesārņotājs” 
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un izvairītos no valsts atbalsta 
izmantošanas, un aicināja Komisiju 
izstrādāt to finanšu resursu izmantošanas 
precīzus noteikumus, kuri paredzēti 
ekspluatācijas izbeigšanai katrā 
dalībvalstī, ņemot vērā ekspluatācijas 
izbeigšanu, kā arī radioaktīvo atkritumu 
apstrādi, sagatavošanu apglabāšanai un 
galīgo apglabāšanu1.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Lai gan dalībvalstis var pašas noteikt 
energonesēju struktūru, radioaktīvie 
atkritumi rodas visās dalībvalstīs, 
neatkarīgi no tā, vai tām ir kodolreaktori.
Radioaktīvie atkritumi galvenokārt rodas 
darbībās, kas saistītas ar elektroenerģijas 
izstrādi, cita starpā kodolspēkstaciju 
ekspluatācijā un to ekspluatācijas 
izbeigšanā, un arī citās darbībās, 
piemēram, radioaktīvos izotopus 
izmantojot medicīnā, pētniecībā un 
rūpniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Radioaktīvo atkritumu valsts sistēmai, 
pilnībā ņemot vērā radioaktīvo atkritumu 
konkrētus veidus un to īpašības, šāda 

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

kārtība ir jāveicina. Precīzi kritēriji, pēc 
kuriem atkritumus klasificē attiecīgajā 
klasē, ir atkarīgi no īpašās situācijas valstī 
attiecībā uz atkritumu raksturu un faktiski 
pieejamajām vai iespējamajām to 
noglabāšanas iespējām. Lai dalībvalstīm 
palīdzētu īstenot saziņu un informācijas 
apmaiņu un nodrošināt pārredzamību, 
klasifikācijas sistēma ir detalizēti 
jāapraksta valsts programmā.

Or. en

Pamatojums

Radioaktīvo atkritumu klasifikācija ir saistīta ar to apsaimniekošanas drošības aspektiem. 
Šajā kontekstā tā nodrošina saistību starp atkritumu īpašībām un reglamentācijas iestādes vai 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtas ekspluatētāja izvirzītajiem drošības mērķiem. Šādu 
klasifikācijas sistēmu izmanto atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju izstrādei un valsts 
programmu veidošanai, tādējādi tā šajās programmās būtu jāapraksta un jāpublisko.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(29) Zemas un vidējas radioaktivitātes 
līmeņa atkritumus ar īsu pussabrukšanas 
periodu parasti noglabā zem zemes 
virsmas. Pēc 30 gadu ilgiem pētījumiem ir 
zinātniski pierādīta dziļas ģeoloģiskas 
noglabāšanas pamatotība, apstiprinot, ka
tas ir drošs un ilgtspējīgs augsta 
radioaktivitātes līmeņa atkritumu un 
lietotās kodoldegvielas noglabāšanas 
paņēmiens. Šajā jomā panākumus gūt ir 
palīdzējuši Eiropas pamatprogrammās
īstenotie pētījumi un demonstrējumi. 
Tāpēc pasākumi virzībā uz šādas 
noglabāšanas ieviešanu ir jāīsteno, 
izmantojot šī paņēmiena optimizēšanai 
veltītas izpētes un pētījumu programmas, 
izraugoties noglabāšanas iekārtas vietu 
un projektu un nosakot pienācīgus 
reglamentējošus starpposma mērķus 
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galīgo risinājumu izstrādei. Šīs jomas 
speciālo zināšanu un tehnoloģiju 
pieejamību varētu veicināt pasākumi, kas 
veikti „Ģeoloģiskās apglabāšanas 
tehnoloģiju platformas” programmas 
īstenošanā (IGDTP).

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(35) Būtisks faktors lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā 
ir pārredzamība, un izšķiroši svarīgi ir, lai 
sabiedrība uzticētos principiem, kas 
regulē glabātavu drošību un atkritumu 
apsaimniekošanu. Pārredzamība
jānodrošina, nosakot prasību sniegt pareizu 
informāciju, kas ir publiski pieejama, un 
visām ieinteresētajām pusēm, vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām un sabiedrībai
nodrošinot iespējas iesaistīties lēmumu 
pieņemšanas procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(37) Dažas dalībvalstis uzskata, ka 
savstarpēji izdevīgs un drošs risinājums 
varētu būt lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas
iekārtu, arī noglabāšanas iekārtu, kopīga 
izmantošana uz nolīguma pamata starp 
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dalībvalstīm. attiecīgajām dalībvalstīm. Šajā direktīvā 
vajadzētu pienācīgi definēt vajadzīgos 
nosacījumus, kas jānodrošina pirms šādu 
kopīgu projektu sākšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(39) Pamatojoties uz drošības analīzi un 
diferencēto pieeju, jāpieņem lēmumi par 
noglabāšanas iekārtas attīstīšanu, 
ekspluatāciju un slēgšanu. Drošības analīzē 
jāiekļauj drošības novērtējuma rezultāti, kā 
arī informācija par drošības novērtējuma 
drošumu un ticamību, kā arī tajā 
izteiktajiem pieņēmumiem. Tāpēc tajā 
jābūt apkopotiem argumentiem un liecībām 
par lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtas vai ar 
to apsaimniekošanu saistītās darbības 
drošību.

Or. en

Pamatojums

Apsvērums ir pārāk garš un pašsaprotams. Ņemot vērā referentes priekšlikumu 3. panta (9.a) 
punktā ieviest „drošības analīzes” definīciju, kas risinātu tās pašas problēmas, šo apsvērumu 
var īsināt.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42.a) Šajā saistībā būtisku ieguldījumu 
šīs direktīvas vienveidīgā īstenošanā 
varētu dot ENSREG, tādējādi veicinot 
apspriešanos, apmaiņu ar atzīto praksi un 
nacionālo regulatoru sadarbību.

Or. en

Pamatojums

Papildus starptautiskiem ekspertu vērtējumiem ir jāpiemin ENSREG nozīme direktīvas 
īstenošanā. Sk. līdzīgu norādi (16. apsvērumu) Kodoldrošības direktīvā 2009/71/Euratom.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
42.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42.b) Šī direktīva varētu būt noderīgs 
līdzeklis, ko ņemt vērā, pārbaudot, vai 
projektos, kas saistībā ar Euratom 
finansiālo vai tehnisko palīdzību saņem 
Savienības finansējumu par lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtām vai darbībām, 
ir paredzēti vajadzīgie pasākumi, kas 
nodrošina lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu drošu 
apsaimniekošanu.

Or. en

Pamatojums

See previous article 15(4) which would be better reformulated in a Recital rather than as a 
legal provision: (i) compliance with this Directive forms part of the general assessment of the 
Commission when deciding on technical or financial assistance, but is not as such, neither in 
the Treaty nor in the related basic acts, a condition triggering the assistance, (ii) the 
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reference in the Article 15(4) to the Article 43 of the Euratom Treaty whereby the Commission 
has only the power to 'communicate its views to the Member State concerned' without any 
operational effect is of limited added value.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) visiem lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošanas posmiem, ja lietotā 
kodoldegviela rodas civilo kodolreaktoru 
ekspluatācijas rezultātā, vai tās
apsaimniekošanu veic kā civilas darbības, 
tostarp ja lietotā degviela ir no militārās 
aizsardzības programmām un ja tā ir 
neatgriezeniski nodota tikai civilām 
darbībām un attiecīgi apsaimniekota;

Or. en

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) visiem radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas posmiem no to rašanās 
līdz noglabāšanai, ja radioaktīvie atkritumi 
rodas civilajās darbībās, vai to 
apsaimniekošanu veic kā civilas darbības, 
tostarp ja radioaktīvie atkritumi ir no 
militārās aizsardzības programmām un ja 
tie ir neatgriezeniski nodoti tikai civilām 
darbībām un attiecīgi apsaimniekoti;

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
3. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) „atļauta izplūde” ir no kontrolētām 
kodoliekārtām vai kodoldarbības parastā 
ekspluatācijā radušos radioaktīvu gāzu 
vai šķidrumu plānota un kontrolēta 
izplūde vidē tādās robežās, kādas ir 
atļāvusi kompetentā reglamentācijas 
iestāde, un saskaņā ar principiem un 
ierobežojumiem, kas paredzēti Padomes 
1996. gada 13. maija 
Direktīvā 96/29/Euratom, kas nosaka 
drošības pamatstandartus darba ņēmēju 
un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma radītajām 
briesmām1; 
1 OV L 159, 29.6.1996., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „noglabāšana” ir lietotās 
kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu 
ievietošana apstiprinātā iekārtā, neparedzot 
iespēju tos no turienes izņemt;

(3) „noglabāšana” ir lietotās 
kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu 
iespējami galīga ievietošana apstiprinātā 
iekārtā, pienācīgi ņemot vērā 
atgriezeniskuma principu;

Or. en

Pamatojums

Jebkurā noglabāšanā vajadzētu nodrošināt atkritumu iepakojuma noņemšanu vai piekļuvi 
dziļai ģeoloģiskai glabātuvei. Atgriezeniskuma princips palīdz nodrošināt šādas glabātuves 
sabiedrisko pieņemamību, ir saistīts ar glabātuves vietas ilgtermiņa uzraudzību un zināšanu 
uzturēšanu par to.
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.a) „vieta” ir ģeogrāfiska teritorija, kurā 
atrodas atļauta iekārta, tostarp lietotās 
kodoldegvielas vai radioaktīvo atkritumu 
noglabāšanas iekārta, vai notiek atļauta 
darbība ar šādiem materiāliem;

Or. en
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Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.b) „drošības novērtējums” ir 
sistemātisks process, kas tiek īstenots visā 
projektēšanas procesa laikā, lai 
nodrošinātu piedāvātā projekta atbilstību 
visām attiecīgajām drošības prasībām, un 
kurā ietilpst arī oficiāla drošības analīze;

Or. en

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.c) „drošības analīze” nozīmē iekārtas 
vai darbības drošības atbalstam paredzētu 
argumentu un datu apkopojumu, kurā 
ietilpst drošības novērtējuma atzinumi un 
deklarācija par šo atzinumu uzticamību. 
Noglabāšanas iekārtām drošības analīze 
var attiekties uz konkrētu izstrādes posmu. 
Šādos gadījumos drošības analīzē ir 
jānorāda uz esošām nenoteiktības jomām 
vai jebkuriem neatrisinātiem jautājumiem 
un jāsniedz vadlīnijas šo jautājumu 
atrisināšanai nākamajos izstrādes 
posmos.

Or. en

Pamatojums

Sk. Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras drošības glosāriju „Kodoldrošībā un aizsardzībā 
pret radiāciju lietotie termini”, 2007. g. izdevums.
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) „glabāšana” ir lietotās kodoldegvielas 
vai radioaktīvo atkritumu pagaidu
ievietošana apstiprinātā iekārtā līdz to 
izņemšanai;

Or. en

Pamatojums

Glabāšana nozīmē atkritumu pagaidu glabāšanu, kas ir nepieciešams drošas 
apsaimniekošanas posms lielākajai daļai radioaktīvu atkritumu veidu. 

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) „sabiedrība” ir viena vai vairākas 
fiziskas vai juridiskas personas un —
saskaņā ar attiecīgas valsts tiesību aktiem 
vai praksi — to apvienības, organizācijas 
vai grupas.

Or. en

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) radioaktīvie atkritumi rodas pēc 
iespējas mazāk, ievērojot zemākā saprātīgi 
sasniedzamā līmeņa principu gan 
radioaktivitātes līmeņa, gan apjoma ziņā, 
ko panāk ar šim nolūkam atbilstošiem 
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konvencionālo materiālu pārstrādi un 
atkārtotu izmantošanu;

pasākumiem, ekspluatācijas un 
ekspluatācijas izbeigšanas metodēm, arī 
konvencionālo materiālu atkārtotu 
apstrādi un atkārtotu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) lietotā kodoldegviela un radioaktīvie 
atkritumi tiek droši apsaimniekoti arī 
ilgtermiņā, pienācīgi ņemot vērā cilvēku 
veselības un vides aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) dalībvalstu parlamenti tiek iesaistīti 
kā finanšu resursu pietiekamības 
pārraudzītāji; 

Or. en

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

dalībvalstī, kurā tie radušies, ja vien tie 
netiek nosūtīti citur saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 2006/117/Euratom par 
radioaktīvo atkritumu un lietotās 
kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzību 
un kontroli.

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) dalībvalstis var izlemt sadarbībā ar 
citām dalībvalstīm labprātīgi veikt 
attiecīgus pasākumus, lai, ja tas vajadzīgs 
vai ieteicams, ņemot vērā konkrētus 
ģeoloģiskus vai tehniskus nosacījumus, 
izveidotu kopīgu vai reģionālu 
noglabāšanas iekārtu.

Or. en

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.b) Pirms, pamatojoties uz starpvaldību 
līgumu, sākt šādu projektu, attiecīgās 
dalībvalstis nodrošina, lai iniciatīva 
atbilstu vajadzīgajām prasībām, tostarp 
vismaz šādām:
(a) visas attiecīgās dalībvalstīs visās 
projekta izstrādes fāzēs un noglabāšanas 
iekārtas ekspluatācijas laikā, organizējot 
informācijas pieejamību un sabiedrības 
dalību konsultāciju procesā, pastāvīgi 
gādā par sabiedrisko pieņemamību un 



PE460.863v01-00 18/33 PR\860739LV.doc

LV

atbalstu;
(b) nodrošina kompetento reglamentācijas 
iestāžu un par drošību atbildīgo valsts 
iestāžu sadarbību un to veiktu 
pārraudzību; katrā attiecīgajā dalībvalstī 
par iekārtas projekta izpētes, 
izraudzīšanās un īstenošanas posmu veic 
drošības analīzi un pamatojošos drošības 
novērtējumus;
(c) panāk vienošanos par atbildības 
jautājumiem un skaidru pienākumu 
sadalījumu, katrai dalībvalstij uzņemoties 
galīgo atbildību par saviem 
radioaktīvajiem atkritumiem;
(d) vienojas par finansējuma kārtību, 
nodrošinot līdzekļus noglabāšanas 
iekārtas ekspluatācijas laikam un 
laikposmam pēc tās slēgšanas un 
pietiekamu cilvēkresursu pieejamību, 
pienācīgā skaitā nodrošinot atbilstīgi 
kvalificētus darbiniekus;
(e) attiecīgo dalībvalstu programmās 
iepriekš norāda tiesisko regulējumu, 
organizatorisko struktūru un tehniskās 
shēmas un pasākumus, kas pierādītu, ka 
plānotā noglabāšana noteiktā laikposmā 
atbilst šīs direktīvas prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas politikas 
īstenošanas valsts programma, kas 
nodrošina, ka visiem radioaktīvo 
atkritumu radītājiem ar vieniem un tiem 
pašiem nosacījumiem ir pieejama 
radioaktīvo atkritumu droša noglabāšana;
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Or. en

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) Dalībvalstis nodrošina valsts sistēmas 
uzturēšanu un, ja vajadzīgs, uzlabošanu, 
ņemot vērā darbības pieredzi, no 7. panta 
(1.a) punktā minētās drošības analīzes 
gūtās atziņas, tehnoloģiju attīstību un 
pētījumu rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Dalībvalstis nodrošina, lai 
pieteikumā licences saņemšanai attiecībā 
uz radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas darbību vai 
noglabāšanas iekārtu ietilptu drošības 
analīze un pamatojošs drošības 
novērtējums, kas darbības vai iekārtas 
izmaiņu gadījumā tiktu attiecīgi 
atjaunināti. Drošības analīze un 
pamatojošie drošības novērtējumi jāveic 
par noglabāšanas iekārtas vietu, tās 
projektu, būvniecību, ekspluatāciju vai 
slēgšanu, kā arī par drošību ilgtermiņā 
pēc slēgšanas, tostarp tās nodrošināšanu 
ar pasīvām metodēm, un tajos jāapraksta 
visi drošībai būtiskie vietas aspekti, 
iekārtas projekts, pārvaldības 
kontrolpasākumi un reglamentējošā 
kontrole.
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Or. en

Pamatojums

Sk. agrākā 8. panta noteikumus, kas patlaban attiecīgi pārvietoti uz 7. pantu un definīcijām.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.b) Dalībvalstis nodrošina, ka licences 
turētājs atskaitās kompetentajai 
reglamentācijas iestādei, citām attiecīgām 
kompetentajām organizācijām un 
informāciju par savu darbību vai 
iekārtām dara pieejamu sabiedrībai;

Or. en

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
Drošības analīze

(1) Kā darbības vai iekārtas licences 
pieteikuma daļa jāsagatavo un jāiesniedz 
drošības analīze un ar to saistītais 
drošības novērtējums. Darbības vai 
iekārtas izmaiņu gadījumos tos pēc 
vajadzības aktualizē. Drošības analīzes un 
drošības novērtējuma apjomam un 
detalizācijas pakāpei jābūt samērojamai 
ar attiecīgo darbību sarežģītības pakāpi 
un ar attiecīgo iekārtu vai darbību saistīto 
bīstamību.
(2) Drošības analīzē un ar to saistītajā 
drošības novērtējumā ietilpst iekārtas 
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atrašanās vietas izvēle, projektēšana, 
būve, ekspluatācija un ekspluatācijas 
izbeigšana vai noglabāšanas iekārtas 
slēgšana; drošības analīzē jānorāda 
šādam novērtējumam izmantotie 
standarti. Jāatrisina jautājums par 
drošību ilgtermiņā pēc slēgšanas, jo īpaši, 
kā to iespējami pilnīgi nodrošināt, 
izmantojot pasīvās metodes. 
(3) Iekārtas drošības analīzē apraksta 
visus objekta drošības aspektus, iekārtas 
konstrukciju, pārvaldības kontroles 
pasākumus un reglamentēto kontroli. 
Drošības analīze un ar to saistītais 
drošības novērtējums ir apliecinājums 
kompetentajai reglamentācijas iestādei un 
pārējām ieinteresētajām personām par to, 
ka drošības prasības tiks ievērotas, un tajā 
uzskatāmi jāparāda nodrošinātais 
aizsardzības līmenis.
(4) Drošības analīze un ar to saistītais 
drošības novērtējums jāiesniedz 
kompetentajai reglamentācijas iestādei 
apstiprināšanai.

Or. en

Pamatojums

Sk. 7. panta (1.a) punktu (jauns), 3. panta (9.a) punktu (jauns) un (9.b) punktu (jauns).

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
sistēma garantē pietiekamu finanšu resursu 
pieejamību gadījumos, kad tie vajadzīgi 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanai, pienācīgi 
ņemot vērā to personu atbildību, pie kurām 
rodas radioaktīvie atkritumi.

Or. en

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā 
ar procedūrām, par kurām lemj valsts 
līmenī:
(a) pienācīgi izvērtē ar atkritumu 
apsaimniekošanas stratēģijām saistītās 
izmaksas, jo īpaši izmaksas, kas saistītas 
ar ilglaicīgi radioaktīvu zemas, vidējas un 
augstas radioaktivitātes atkritumu 
ilgtermiņa apsaimniekošanas 
risinājumiem. Tas konkrēti attiecas uz 
kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas 
un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtu izmaksām, to 
galīgās slēgšanas, uzturēšanas un 
kontroles izmaksām;
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(b) izveido rezerves, kas segtu (a) punktā 
norādītās izmaksas, un tieši šo rezervju 
segšanai atvēl nepieciešamos aktīvus;
(c) lai nodrošinātu regulāru pārskatīšanu, 
pienācīgi kontrolē, vai (a) punktā 
norādītajām izmaksām ir pietiekamas 
aktīvu rezerves un pārvaldība.

Or. en

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.b) Dalībvalstis izveido vai ieceļ valsts 
struktūru, kas spēj nodrošināt speciālistu 
vērtējumu par līdzekļu pārvaldīšanu un 
par ekspluatācijas pārtraukšanas izmaksu 
jautājumiem, kā minēts otrajā daļā. Šai 
struktūrai jābūt neatkarīgai no līdzekļu 
piešķīrējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.c) Dalībvalstis saskaņā ar 16. pantā 
paredzētajiem nosacījumiem regulāri ziņo 
Komisijai par attiecīgās valsts struktūras 
secinājumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu sabiedrībai 
tiek dotas faktiskas iespējas iesaistīties 
lēmumu pieņemšanas procesā.

svītrots

Or. en

(Sk. nākamo grozījumu, jo daļa no Komisijas priekšlikuma teksta ir ieviesta 12. a panta 
(jauns) (1) punktā.) 

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Sabiedrības dalība

(1) Dalībvalstis agrīnā posmā nodrošina 
efektīvu iespēju sabiedrībai piedalīties 
saskaņā ar 13. pantu izstrādājamo lietotās 
kodoldegvielas un atkritumu 
apsaimniekošanas valsts programmu 
sagatavošanā vai pārskatīšanā un 
nodrošina tai izstrādāto programmu 
pieejamību. Dalībvalstis minētās 
programmas publicē publiski pieejamā 
tīmekļa vietnē.
(2) Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, 
ka:
(a) sabiedrību (ar publiskiem 
paziņojumiem vai citā piemērotā veidā, 
piemēram, elektroniskajos plašsaziņas 
līdzekļos, ja tie ir pieejami) informē par 
visiem priekšlikumiem attiecībā uz šādu 
programmu izstrādi vai to pārveidošanu 
vai pārskatīšanu un ka sabiedrībai 
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pieejama attiecīga informācija par šādiem 
priekšlikumiem, tostarp informācija par 
tiesībām piedalīties lemšanā un par 
kompetento iestādi, kurai var iesniegt 
atsauksmes vai jautājumus;
(b) sabiedrība ir tiesīga dot atsauksmes un 
paust viedokļus, kamēr vēl nav pieņemti 
lēmumi par konkrētajām programmām un 
ir iespējami dažādi risinājumi;
(c) pieņemot minētos lēmumus, pienācīgi 
ievēro sabiedrības līdzdalības rezultātus;
(d) pēc sabiedrības atsauksmju un 
viedokļu izvērtēšanas kompetentā iestāde 
veic attiecīgus pasākumus, lai informētu 
sabiedrību par pieņemtajiem lēmumiem, 
kā arī par iemesliem un apsvērumiem, kas 
likuši pieņemt minētos lēmumus, tostarp 
par sabiedrības līdzdalības procesu.
(3) Dalībvalstis identificē sabiedrības 
daļu, kas šī panta 2. daļas izpratnē ir 
tiesīga uz līdzdalību. Sīki izstrādātus 
pasākumus sabiedrības līdzdalībai 
saskaņā ar šo pantu dalībvalstis nosaka 
tā, lai sabiedrība varētu tiem sagatavoties 
un efektīvi tajos piedalīties. Jāparedz 
pieņemami termiņi, atvēlot pietiekami 
daudz laika katram atsevišķam šajā pantā 
paredzētās sabiedrības līdzdalības 
posmam.

Or. en

(Sk. iepriekšējo grozījumu: daļa no (1) punkta teksta sākotnēji bija 12. panta (2) punkts.)

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Valsts programmām jābūt 4.–12. panta
noteikumiem atbilstošām.

(2) Valsts programmām jābūt 4.–
12.a panta noteikumiem atbilstošām.
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Or. en

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ņemot vērā zinātnes un tehnikas 
attīstību, valsts programmas dalībvalstis 
regulāri pārskata un atjaunina.

(3) Ņemot vērā zinātnes un tehnikas 
attīstību, kā arī starptautisku ekspertu 
vērtējumu rezultātus, dalībvalstis regulāri 
pārskata un atjaunina valsts programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
13. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) integrēta, detalizēta radioaktīvo 
atkritumu klasifikācijas sistēma, kas 
attiecas uz visiem radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas posmiem no 
radioaktīvo atkritumu rašanās līdz to 
noglabāšanai;

Or. en

Pamatojums

Sk. Komisijas 1999. gada 15. septembra Ieteikumu par cieto radioaktīvo atkritumu 
klasifikācijas sistēmu, OV L 265, 13.10.1999., 37. lpp.
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Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) visas lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu uzskaite un 
turpmākās prognozes par to daudzumiem, 
arī daudzumiem, kas radīsies, izbeidzot 
kodoliekārtu ekspluatāciju. Uzskaitē 
precīzi norāda attiecīgā materiāla atrašanās 
vietu, daudzumu, bīstamību un bīstamības 
klasifikāciju;

(1) ar (-1) punktā minēto klasifikācijas 
sistēmu pamatota visas lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
uzskaite un turpmākās prognozes par to 
daudzumiem, arī daudzumiem, kas 
radīsies, izbeidzot kodoliekārtu 
ekspluatāciju. Uzskaitē precīzi norāda 
attiecīgā materiāla atrašanās vietu, 
daudzumu un bīstamības līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) koncepcijas un plāni noglabāšanas 
iekārtas laikposmam pēc tās slēgšanas, 
tostarp institucionālās kontroles ilgums un 
izmantojamie līdzekļi informācijas 
saglabāšanai par iekārtu ilgtermiņā;

(3) koncepcijas un plāni noglabāšanas 
iekārtas laikposmam pēc tās slēgšanas, 
tostarp institucionālās kontroles ilgums un 
izmantojamie līdzekļi uzraudzības un 
uzturēšanas nodrošināšanai un
informācijas saglabāšanai par iekārtu 
ilgtermiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) apraksts par 10. panta 1.a punkta a) 
apakšpunktā minēto izmaksu izvērtējumu 
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un par attiecīgo rezervju aprēķināšanas 
metodēm;

Or. en

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) spēkā esošās(-o) finansēšanas shēmas(-
u) apraksts, lai nodrošinātu visu 
programmas izmaksu atbilstību 
paredzētajam grafikam.

(8) apraksts par iespējām saistībā ar 
10. panta (1.a) punkta (b) apakšpunkta 
kārtībā atvēlēto aktīvu struktūru un 
pārvaldību un par spēkā esošo 
finansēšanas shēmu(-ām), lai nodrošinātu 
visu programmas izmaksu atbilstību 
paredzētajam grafikam.

Or. en

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisija ņems vērā dalībvalstu 
skaidrojumus un atkritumu valsts 
programmu izpildes gaitu, pieņemot 
lēmumus par Euratom finansiālās un 
tehniskās palīdzības sniegšanu lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtām vai ar to 
saistītajām darbībām, vai arī formulējot 
tās viedokļus par investīciju projektiem 
saskaņā ar Euratom līguma 43.pantu.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Sk. (42.b) apsvērumu (jauns).

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Dalībvalstis vismaz reizi desmit gados 
sagatavo periodiskus pašnovērtējumus par 
valsts sistēmu, kompetento reglamentācijas 
iestādi, valsts programmu un tās 
īstenošanu, un aicina veikt valsts sistēmas, 
iestādes un/vai programmas starptautiska 
līmeņa ekspertu pārskatu ar mērķi 
nodrošināt augstu standartu sasniegšanu 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas jomā.
Ekspertu veiktā pārskata rezultātus paziņo 
Komisijai un dalībvalstīm.

(3) Dalībvalstis vismaz reizi desmit gados 
sagatavo periodiskus pašnovērtējumus par 
valsts sistēmu, kompetento reglamentācijas 
iestādi, valsts programmu un tās 
īstenošanu, un aicina veikt valsts sistēmas, 
iestādes un/vai programmas starptautiska 
līmeņa ekspertu pārskatu ar mērķi 
nodrošināt augstu standartu sasniegšanu 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas jomā.
Ekspertu veiktā pārskata rezultātus paziņo 
Komisijai, kas Eiropas Parlamentam un
Padomei iesniedz regulāru ziņojumu, 
kurā apkopoti ekspertu pārskatā gūtie 
secinājumi.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Komisija 3. novembrī publiskoja direktīvas priekšlikumu, kurā izklāstīts ES tiesiskais 
regulējums attiecībā uz lietoto kodoldegvielu un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu 
(COM(2010)618). Priekšlikumā ir izvirzītas konkrētas prasības, lai nodrošinātu, ka 
dalībvalstis iedibina reglamentatīvu un organizatorisku valsts struktūru un izstrādā atbilstīgas 
valsts programmas lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai no to 
rašanās brīža līdz noglabāšanas brīdim.

1. Referente atzinīgi vērtē un atbalsta priekšlikuma kopējo shēmu.

Eiropas Parlaments ir vienmēr prasījis saskaņotus standartus un stingrus tiesību aktus attiecībā 
uz radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, konkrēti rezolūcijā par „Eiropas Atomenerģijas 
kopienas darbības novērtēšanu — Eiropas kodolenerģētikas politikas 50 gadi”1.
Tādējādi pēc 2009. gada jūnijā pieņemtās Kodoldrošības direktīvas, kas attiecas tikai uz 
lietotās kodoldegvielas glabātavām, kas tieši saistītas ar kodoliekārtām, tagadējais 
priekšlikums palīdz veidot saskaņotu tiesību aktu kopumu, kura nolūks ir nodrošināt esošo un 
turpmāk radušos radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas ilgtermiņa drošību neatkarīgi no 
turpmākās kodolenerģijas lietojuma perspektīvas enerģētikā un citām vajadzībām.
Referente atzinīgi vērtē to, kā strukturēts šis priekšlikums, kurā, ievērojot jau iedibinātos 
starptautiskos principus2, ir tālāk izvērsta pieeja, ko izmanto šajā jomā lielākus panākumus 
guvušās dalībvalstis, un kurš nodrošina pamatu atbildīgākai apsaimniekošanai ar (i) valsts 
sistēmu, kas skaidri nosaka katra dalībnieka pienākumus un atbildību, (ii) ar valsts 
programmu, kas nodrošina starpposma mērķus, termiņus un skaidrību par lemšanas procesu 
attiecībā uz radioaktīvajiem atkritumiem, (iii) ar harmoniskiem noteikumiem par 
pārredzamību un informāciju, uzraudzību un kontroli.

2. Referente uzskata, ka, lai nodrošinātu atbildīgu un drošu lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, vajadzētu paredzēt dažus uzlabojumus, 
neatliekot lēmumus, kas jāpieņem jau tagad.

Attiecībā uz ziņojuma projekta grozījumiem, kas iesniegti izskatīšanai šīs komitejas 
locekļiem, referente kā galveno prioritāšu atspoguļojumu vēlētos uzsvērt šādus priekšlikumus.

 Radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas galīgā noglabāšana.

(i) Referente uzskata, ka galīgās noglabāšanas koncepcijas un tehniskie risinājumi, jo īpaši 
attiecībā uz lietotas kodoldegvielas un augsta radioaktivitātes līmeņa atkritumu dziļu 
ģeoloģisku noglabāšanu, būtu jāplāno, pienācīgi ņemot vērā atgriezeniskuma principu. Mērķis 
ir dot iespēju piekļūt atkritumiem un tos izņemt tehnisku apsvērumu dēļ vai arī gadījumā, ja 
pētniecības progress ilgākā laikposmā paver jaunus tehniskus risinājumus (piemēram, 
                                               
1 E. Maldeikis ziņojums, 2007. gada 10. maijs.
2 SAEA 1997. gada 24. decembra Kopējā lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības 

konvencija („Kopējā konvencija”) INFCIRC/546 un izstrādātie drošības standarti.
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transmutācija). Tas nākamajām paaudzēm dod iespēju, kad pagājis noteikts ekspluatācijas un 
uzraudzības laiks, noglabāšanas vietu pēc vēlēšanās slēgt. Tādēļ atgriezeniskums dod iespēju 
piesardzīgi virzīties uz drošāko risinājumu, pastāvīgas uzraudzības un pieredzes krāšanas 
procesā ļaujot nostiprināt izpētes posmā gūtās zināšanas. Referente uzskata, ka šāda 
atgriezeniskuma fāze nebūt nekaitē valstu galīgiem risinājumiem attiecībā uz dziļu ģeoloģisku 
apglabāšanu, palīdz šādu glabātuvi padarīt sabiedriski pieņemamu un ir saistīta ar vietas 
ilgtermiņa uzraudzību un zināšanu glabāšanu par to.
(ii) Turklāt referente visā tekstā ir ieviesusi vairākus grozījumus atbilstoši uzskatam, ka: (a) 
noglabāšana jāveic, ievērojot starptautiski pieņemtus drošības principus, prasības un 
metodiku. Šajā saistībā svarīga nozīme ir mācībām, zināšanu izplatīšanai un prasmju 
saglabāšanai; (b) katrai glabātuvei ir jāorganizē attiecīga zināšanu pārvaldība desmitiem gadu 
ilgai darbībai un jāsagatavo zināšanu glabāšana; patiesi izšķiroša nozīme ir iekārtu 
pārraudzībai un uzturēšanai un vides uzraudzībai pēc slēgšanas; (c) speciālo zināšanu apmaiņā 
un izplatīšanā būtiska nozīme ir starptautiskai sadarbībai, un svarīga nozīme būs arī kopīgām 
pētniecības un izstrādes programmām. Tādējādi šajā ziņā ir svarīgi, kādu ievērību gūst 
„starptautiska līmeņa ekspertu vērtējums” un paraugprakses apmaiņa, un šī pieredze būtu 
turpmāk izmantojama valstu programmās.

 Finanšu resursi. 

Referente vēlētos minēt konkrētas Parlamenta rezolūcijas par ekspluatācijas pārtraukšanas 
stratēģiju finansēšanu1, proti, šajā jautājumā atgādinot par iekšējā tirgus aspektu. Ir atzīts, ka 
Komisijas piedāvājums pašlaik ir samērā vājš, jo dalībvalstīm neparedz nekādas obligātas 
saistības, kā vien vispārīgas saistības nodrošināt pietiekamus finanšu resursus.
Referente uzskata, ka priekšlikuma mērķim vajadzētu būt nodrošināt, ka ir rezervēti tādi 
finanšu resursi, kas ir pietiekami kodolspēkstaciju ekspluatācijas pārtraukšanas, kā arī radušos 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas, sagatavošanas un galīgās noglabāšanas izmaksu 
segšanai, ka šie resursi vajadzības gadījumā ir pieejami un tiek pārredzami apsaimniekoti.

Tāds nolūks ir piedāvātajiem 10. panta grozījumiem, kuros dalībvalstīm ir noteikti stingrāki 
pienākumi, kas jāīsteno saskaņā ar valsts procedūrām: ar atkritumu apsaimniekošanas 
stratēģiju saistīto izmaksu novērtēšana; rezervju veidošana turpmākas ekspluatācijas 
pārtraukšanas vai atkritumu apsaimniekošanas darbību finansēšanai un vajadzīgo aktīvu 
atvēlēšana šo rezervju segšanai; rezervju līmeņa pienācīga kontrole un aktīvu pārvaldība; 
pārskatīšana, ko veic valsts neatkarīgas struktūras, lai pārbaudītu, vai šīm nākotnes darbībām 
gūtais finansējums ir paredzēts vienīgi ekspluatācijas pārtraukšanas vai atkritumu 
apsaimniekošanas darbībai; regulāri dalībvalstu ziņojumi Komisijai. Vienlaikus 14. pantā tiek 
izvirzītas turpmākas prasības attiecībā uz valsts programmu saturu.

 Noglabāšanas iespēju izveide reģionos

                                               
1 2010. gada 20. maija plenārsēdē pieņemtais R. Harms ziņojums par “Kozlodujas programmu”.
2005. gada novembrī pieņemtais R. Harms ziņojums „Kodoldrošība: kodolelektrostaciju nojaukšanai paredzēto finanšu resursu 
izmantošana”.
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Par radītās lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošu apsaimniekošanu, tostarp 
noglabāšanu, galīgā atbildība ir attiecīgajām dalībvalstīm. Referente uzskata, ka šīs 
pamatprasības ievērošanu ir iespējams kombinēt, apsverot dalībvalstīm kopīgu risinājumu ar 
nosacījumu, ka šādu risinājumu ekspluatē saskaņā ar stingri noteiktiem pienācīgiem 
noteikumiem. Lai gan ir ļoti svarīgi, lai katra dalībvalsts izstrādātu savu valsts programmu un 
pieņemtu galīgo lēmumu par lietoto kodoldegvielu un radioaktīvajiem atkritumiem, referente 
uzskata, ka ierosinātajā direktīvā — kuras 37. apsvērumā jau potenciāli ir atzīta kopīga 
risinājuma motivācija — vajadzētu noteikt priekšnosacījumus, kas jāizpilda, brīvprātīgi 
uzsākot šādus kopīgus projektus.
Starptautiskas sadarbības pētījumi vai projekti jau pastāv, piemēram, Starptautiskās 
Atomenerģijas aģentūras1 pastāvīgais darbs, kas aktivizēts saistībā ar bažām par 
kodolneizplatīšanu, vai ERDO darba grupa2, kurā vairākas dalībvalstis3 ir apvienojušās pētīt 
iespēju izveidot starptautisku Eiropas Glabātuvju izveides organizāciju. Šie darbi ir 
priekšdarbi tādas metodikas izstrādei, kas strukturētu koncepciju par kopīgu dziļu ģeoloģisku 
glabātuvi, kas būtu droša, nebīstama un sabiedrībai pieņemama.
Pamatojoties uz šiem darbiem, un atzīstot, ka šī koncepcija noteiktos apstākļos var būt 
interesanta, referente tomēr atzīst, ka ar šāda risinājuma palīdzību dalībvalstis nedrīkst 
izvairīties pildīt pašreizējā priekšlikumā paredzētos to pienākumus vai atlikt galīgā lēmuma 
pieņemšanu par atkritumu apsaimniekošanu. Tādējādi, tāpat kā valstu risinājumus, jebkādas 
kopīgas vai reģionālas noglabāšanas iniciatīvas varētu aprakstīt attiecīgā valsts stratēģijā, 
ierosināt to plašu sabiedrisku apspriešanu un iniciatīvas sākt pēc tam, kad izpildīti 4. pantā 
ierosinātie priekšnosacījumi, konkrēti attiecībā uz drošības standartiem, saistību plāniem un 
finansējuma nodrošināšanu iekārtas mūžam un laikposmam pēc tās slēgšanas.
Saistībā ar šo jautājumu 4. panta noteikumos jāatjauno iespēja veikt kodolatkritumu 
pārvadājumus pāri valstu robežām, kas ir atļauta, pamatojoties uz 2006. gada direktīvu.

 Pārredzamība un sabiedrības informēšana 
Referente uzskata, ka ir būtiski ar sabiedrības līdzdalību veidot vienprātību attiecībā uz valsts 
programmas izstrādi un pārskatīšanu saskaņā ar Direktīvu 2003/35/EK4. Sabiedrības 
līdzdalība nodrošina vienošanos un iesaistīšanos, un attiecīgi — radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas stratēģiju sabiedrisko leģitimitāti.
Īpaši noteikumi ir ieviesti ar 12.a pantu (jauns).

Turklāt visā tekstā ir piedāvāti citi sīki grozījumi, piemēram, izmaiņas saistībā ar drošības 
analīzi, kas sākotnēji bija minēta atsevišķā 8. pantā un ar ko saistītie noteikumi tagad ir 
pārcelti uz attiecīgajiem pantiem — uz definīcijām un 7. pantu „Licences turētāji”, kā arī 
pārveidoti atbilstīgi direktīvas darbības jomai.

                                               
1 „Starptautisku radioaktīvo atkritumu repozitoriju izveide — infrastruktūras pamats un sadarbības scenāriji”, 

2004. gada oktobris, IAEA-TECDOC-1413 
2 www.erdo-wg.eu
3 Austrija, Bulgārija, Īrija, Itālija, Nīderlande, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija.
4 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un 

programmu izstrādē, OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.
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