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11.3.2013 B7-0086/3 

Grozījums Nr.  3 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Rūpniecības, pētniecības un enerăētikas komitejas vārdā 
Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi (“noturības testi”) un 
saistītās darbības 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 4.a uzsver, ka noturības testā nav sniegta 
ne metode dažādu spēkstaciju drošības 
salīdzināšanai, ne atbilde uz jautājumu, 
cik faktiski drošas ir Eiropas 
kodolspēkstacijas; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/4 

Grozījums Nr.  4 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Rūpniecības, pētniecības un enerăētikas komitejas vārdā 
Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi (“noturības testi”) un 
saistītās darbības 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.b punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 4.b pauž nožēlu, ka netika prasīts slēgt tās 
kodolspēkstacijas, kurās noturības testa 
procesā tika atklātas nopietnākās drošības 
problēmas; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/5 

Grozījums Nr.  5 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Rūpniecības, pētniecības un enerăētikas komitejas vārdā 
Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi (“noturības testi”) un 
saistītās darbības 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.c punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 4.c atzīst — kamēr vien kodolspēkstacijas 
un kodoliekārtas turpinās darboties, 
tikmēr neatkarīgi no noturības testu 
rezultātiem saglabāsies zināms, kaut 
neliels, smagas avārijas risks; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/6 

Grozījums Nr.  6 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Rūpniecības, pētniecības un enerăētikas komitejas vārdā 
Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi (“noturības testi”) un 
saistītās darbības 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.d punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 4.d uzsver, ka noturības testos neĦem vērā 
degradācijas ietekmi, jo īpaši ietekmi, ko 
izraisa spēkstaciju novecošana / materiālu 
nogurums, bet gan pamatojas uz atsevišėu 
spēkstaciju licenču drošuma apliecinošu 
dokumentāciju, kura bieži ir novecojusi; 

Or. en 



 

AM\930110LV.doc  PE507.350v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
11.3.2013 B7-0086/7 

Grozījums Nr.  7 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Rūpniecības, pētniecības un enerăētikas komitejas vārdā 
Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi (“noturības testi”) un 
saistītās darbības 

Rezolūcijas priekšlikums 

12.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 12.a pauž nopietnas bažas par to, ka nav 
iespējams garantēt neviena kodolreaktora 
izturību pret lielu kravas vai pasažieru 
lidmašīnu avārijām, vai tos pilnībā 
aizsargāt pret teroristu uzbrukumiem, 
sabotāžu vai karadarbību; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/8 

Grozījums Nr.  8 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Rūpniecības, pētniecības un enerăētikas komitejas vārdā 
Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi (“noturības testi”) un 
saistītās darbības 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts  

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. uzsver, ka Eiropas Savienībā 30 km 
rādiusā ap 47 kodolspēkstacijām, kurās 
darbojas 111 reaktori, dzīvo vairāk nekā 
100 000 iedzīvotāju; pauž nožēlu, ka 
noturības testu tvērums netika paplašināts, 
iekĜaujot tajā arī gatavību ārkārtas 
situācijām ārpus kodolspēkstacijām, 
neraugoties uz to, ka šim faktoram ir liela 
nozīme, lai ierobežotu iespējamu 
kodolnegadījumu ietekmi uz iedzīvotājiem; 
atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu ar 
ENSREG atbalstu sākt pētījumu attiecībā 
uz ES pārrobežu reăioniem, lai līdz 
2013. gada beigām sagatavotu ieteikumus, 
tostarp par preventīviem pasākumiem 
ārkārtas situācijām ārpus 
kodolspēkstacijām, un lūdz publicēt tā 
rezultātus līdz 2014. gada beigām; šajā 
sakarībā iesaka nodrošināt kompetento 
pārrobežu iestāžu līdzdalību valsts un 
reăionālā līmenī, to ziĦojumus par drošības 
rīcības plāniem un pieredzi informēšanas 
un saziĦas procesā, ja kodolspēkstacijas 
atrodas tieši uz valsts robežām; 

13. uzsver, ka Eiropas Savienībā 30 km 
rādiusā ap 47 kodolspēkstacijām, kurās 
darbojas 111 reaktori, dzīvo vairāk nekā 
100 000 iedzīvotāju; pauž nožēlu, ka 
noturības testu tvērums netika paplašināts, 
iekĜaujot tajā arī gatavību ārkārtas 
situācijām ārpus kodolspēkstacijām, 
neraugoties uz to, ka šim faktoram ir liela 
nozīme, lai ierobežotu iespējamu 
kodolnegadījumu ietekmi uz iedzīvotājiem; 
prasa Komisijai saistībā ar gaidāmo 
Kodoldrošības direktīvu sagatavot 
ieteikumus par pārrobežu un iekšējiem 
preventīviem pasākumiem ārkārtas 
situācijām ārpus kodolspēkstacijām; šajā 
sakarībā iesaka nodrošināt kompetento 
pārrobežu iestāžu līdzdalību valsts un 
reăionālā līmenī, to ziĦojumus par drošības 
rīcības plāniem un pieredzi informēšanas 
un saziĦas procesā, ja kodolspēkstacijas 
atrodas tieši uz valsts robežām; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/9 

Grozījums Nr.  9 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Rūpniecības, pētniecības un enerăētikas komitejas vārdā 
Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi (“noturības testi”) un 
saistītās darbības 

Rezolūcijas priekšlikums 

13.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 13.a mudina Komisiju sagatavot 
vajadzīgos ieteikumus attiecībā uz 
preventīviem pasākumiem ārkārtas 
situācijām ārpus kodolspēkstacijām, 
Ħemot vērā dažādus radioaktivitātes 
līmeĦus, ārkārtas situācijas ilgumu 
(dienas, nedēĜas, mēneši), tiešās 
evakuācijas zonas (piemēram, 5, 10, 20, 
30, 30 un vairāk km rādiusā), evakuācijas 
kritērijus, brīvprātīgas evakuācijas 
prioritāros kritērijus un tehnikas 
(piemēram, transportlīdzekĜu) pieejamības 
kritērijus; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/10 

Grozījums Nr.  10 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Rūpniecības, pētniecības un enerăētikas komitejas vārdā 
Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi (“noturības testi”) un 
saistītās darbības 

Rezolūcijas priekšlikums 

24.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 24.a prasa efektīvu un vērienīgu 
Kodoldrošības direktīvu, lai kodoliekārtās 
nodrošinātu visaugstāko drošības un 
drošuma līmeni, jo īpaši nosakot un 
īstenojot saistošus kodoldrošības 
standartus, kas atbilst mūsdienu 
tehniskajai, regulatīvajai un 
ekspluatācijas praksei Eiropas Savienībā; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/11 

Grozījums Nr.  11 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Rūpniecības, pētniecības un enerăētikas komitejas vārdā 
Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi (“noturības testi”) un 
saistītās darbības 

Rezolūcijas priekšlikums 

25.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 25.a prasa Komisijai nākt klajā ar 
priekšlikumu, kas garantētu valstu 
kodolnozares regulatīvo iestāžu pilnīgu, 
efektīvu funkcionālo neatkarību no 
jebkuras struktūras vai iestādes, kas 
veicina kodolenerăijas izmantošanu vai 
strādā ar šādu enerăiju; šajā sakarībā 
prasa Komisijai nošėirt kodolenerăijas 
veicināšanas uzdevumus no tās 
uzdevumiem drošības, veselības un vides 
aizsardzības jomā; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/12 

Grozījums Nr.  12 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Rūpniecības, pētniecības un enerăētikas komitejas vārdā 
Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi (“noturības testi”) un 
saistītās darbības 

Rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas 
nodomu ierosināt normatīvus un 

nenormatīvus instrumentus 
kodolapdrošināšanas un kodolatbildības 
jomā; atgādina, ka civiltiesisko atbildību 
kodolenerăijas jomā jau nosaka 
starptautiskas konvencijas (Parīzes un 
Vīnes); taču uzskata, ka kodoliekārtu 
operatoriem un licencētiem kodolatkritumu 
apsaimniekotājiem ir jābūt pilnīgam 
finansiālam nodrošinājumam, lai tie 
varētu pilnībā segt visas izmaksas, par 
kurām tie ir atbildīgi saistībā ar kaitējumu, 
kas avārijas gadījumā radīts cilvēkiem un 
videi; šajā sakarībā aicina Komisiju līdz 
2013. gadam iesniegt priekšlikumus par šo 
jautājumu; 

28. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
ierosināt tiesību aktus kodolapdrošināšanas 
un kodolatbildības jomā; uzsver, ka ir 
jāprasa, lai kodoliekārtu operatoriem un 
licencētiem kodolatkritumu 
apsaimniekotājiem ir visi finanšu līdzekĜi 
apdrošināšanas un citu finanšu 
instrumentu veidā, lai pilnībā segtu 
izmaksas saistībā ar to kodoliekārtu 
avāriju radīto kaitējumu cilvēkiem un 
videi; šajā sakarībā aicina Komisiju līdz 
2013. gadam iesniegt priekšlikumus par šo 
jautājumu; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/13 

Grozījums Nr.  13 

Rebecca Harms 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

Rūpniecības, pētniecības un enerăētikas komitejas vārdā 
Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi (“noturības testi”) un 
saistītās darbības 

Rezolūcijas priekšlikums 

29. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

29. aicina dalībvalstis piekrist ciešai 
Parlamenta līdzdalībai pasākumos, kas 
pieĦemti saskaĦā ar Eiropas 
Atomenerăijas kopienas dibināšanas 
līgumu (Euratom līgums); 

29. demokrātijas, Eiropas Parlamenta 
iesaistīšanās, pārredzamības un 
sabiedrības neierobežotas piekĜuves 
informācijai interesēs aicina ES un tās 
dalībvalstis attiekties pret kodolenerăiju 
kā pret jebkuru citu enerăijas avotu 
saskaĦā ar Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību; 

Or. en 

 
 


