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1 Europos Komisija, 2008 m.; Komisijos tarnybų darbo dokumentas, pridedamas prie Pasiūlymo dėl Tarybos 
direktyvos (Euratomas), kuria nustatoma Bendrijos branduolinės saugos sistema – Poveikio vertinimas, SEC 
(2008) 2892, 2008 m. sausio 26 d. 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Paskelbtame direktyvos projekte teigiama, kad pasiūlymo tikslas – užtikrinti, palaikyti bei 
nuolatos gerinti branduolinę saugą Bendrijoje ir padidinti reguliavimo institucijų vaidmenį. 
Tačiau pasiūlyme nesiekiama nustatyti naujų įgaliojimų, kurie leistų pasiekti šį tikslą, todėl jis 
nesukurs papildomos vertės saugos požiūriu. 

Komisijos pasiūlymas yra trečiasis bandymas nustatyti naujas branduolinės saugos taisykles per 
dešimtmetį. Pirmąjį kartą, 2002 m. lapkričio mėn., pasiūlyme buvo teigiama: 

siekiant Bendrijos tikslų radiacinės saugos srityje (...), labai svarbu pirmiausia apibrėžti 
pagrindinius branduolinių įrenginių saugos įsipareigojimus ir bendruosius principus (...).   V
ėliau taip pat bus nustatyti bendri standartai ir kontrolės priemonės, siekiant užtikrinti aukšto 
lygio saugą (...). 

Tačiau tai, kas 2002 m. atrodė labai svarbu, dabar atrodo nereikšminga. 2003 m. peržiūrėjus 
pasiūlymą reikalavimas nustatyti pagrindinius įsipareigojimus ir bendruosius standartus buvo 
panaikintas ir pakeistas Bendrijos priemonėmis, skirtomis užtikrinti bendrų branduolinės 
saugos principų laikymąsi, įskaitant visų pirma Bendrijos tikrinimo sistemą.  

Tačiau paskutiniame pasiūlyme dėl direktyvos šios priemonės nebėra, taigi Bendrijos tikrinimas 
nenumatytas. Vietoj to direktyva tik bus siekiama užtikrinti Tarptautinės atominės energijos 
agentūros Branduolinio saugumo konvencijos (BSK) reikalavimus. Tam tereikia paskelbti 
metinę ataskaitą apie padėtį branduoliniame sektoriuje, numatant galimybę kitoms Konvencijos 
susitariančiosioms šalims atlikti kolegialų vertinimą. Visos valstybės narės, kuriose veikia 
branduolinės jėgainės, jau yra Konvencijos susitariančiosios šalys. Komisija konkrečiais pavyzd
žiais neparodo, kaip ES valstybės narės pažeidžia Konvenciją.  

Dabartinis projektas labiausiai kritikuojamas dėl to, kad teisės aktas siūlomas tiesiog dėl teisėk
ūros ir kad juo nebus įtvirtinti jokie papildomi saugos reikalavimai. Tokią nuomonę išdėstė
netgi Komisijos poveikio vertinimo valdyba, kuri dukart pareiškė susirūpinimą dėl 
nepakankamos šios direktyvos pridėtinės vertės. 

Susirūpinimas dėl ES branduolinės saugos standartų ir praktinės veiklos šioje srityje yra tikras 
ir pagrįstas. Pastebima branduolinių įrenginių saugos ribų mažėjimo šiems artėjant prie 
numatyto jų eksploatavimo laiko pabaigos tendencija. Pažymima, kad daugelio dabar ES 
veikiančių elektrinių numatytas eksploatavimo laikas baigsis iki 2030 m.1 Dėl to tikrai 
reikalingos priemonės, galinčios padėti sumažinti branduolinę riziką. 

Direktyvos projekte nereikia galiojančiai tarptautinei konvencijai nustatyti abejotinos vertės 
vykdymo užtikrinimo mechanizmo, o reikia pasiūlyti priemonę, skirtą priimti ir įgyvendinti 
bendruosius saugos standartus, kuriems reikalingos moderniausios arba geriausios turimos 
technologijos, patirtis ir reglamentavimo režimai visuose ES veikiančiuose branduoliniuose 
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įrenginiuose. Tik tuomet ES piliečiai galės būti tikri, kad mažinant branduolinių avarijų riziką
padaryta viskas, kas įmanoma. Neįvykdžius šių sąlygų, direktyvos priimti nereikia. 

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
Įžanginės antraštės formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, EUROPOS PARLAMENTAS IR
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

Or. en

Pagrindimas

Šiuo atveju sprendimų priėmimo procedūra yra bendro sprendimo procedūra, o tai leidžia 
visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą kaip vieną iš teisėkūros procese dalyvaujančių
institucijų.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 
1 dalį,

Or. en

Pagrindimas

Branduolinės saugos, kaip apibrėžta pasiūlyme dėl direktyvos, tikslas yra dvejopas, t. y. 
žmonių sveikatos (darbuotojai, visuomenė) apsauga ir aplinkos (oras, vanduo ir dirvožemis) 
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apsauga. Vis dėlto Euratomo sutartyje nepateikiamas teisinis pagrindas teisės aktų aplinkos 
apsaugos srityje priėmimui. Tuo tarpu Europos bendrijos steigimo sutarties 175 straipsnio 1 
dalyje toks pagrindas numatytas. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos Parlamento 
nuomonę1,

veikdama pagal Europos bendrijos 
steigimo sutarties 251 straipsnyje1

numatytą procedūrą,

Or. en

Pagrindimas

Branduolinės saugos, kaip apibrėžta pasiūlyme dėl direktyvos, tikslas yra dvejopas, t. y. 
žmonių sveikatos (darbuotojai, visuomenė) apsauga ir aplinkos (oras, vanduo ir dirvožemis) 
apsauga. Vis dėlto Euratomo sutartyje nepateikiamas teisinis pagrindas teisės aktų aplinkos 
apsaugos srityje priėmimui. Tuo tarpu Europos bendrijos steigimo sutarties 175 straipsnio 1 
dalyje toks pagrindas numatytas. Sprendimų priėmimo procedūra pagal pastarąją yra bendro 
sprendimo procedūra, o tai leidžia visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą kaip vieną iš teis
ėkūros procese dalyvaujančių institucijų.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(5) Nors taikant radiacinės saugos sistemą, 
sukurtą pagal šiuo metu galiojančius 
pagrindinius saugos standartus ir atsi
žvelgiant į naujausias šios srities mokslines 
žinias, užtikrinamas aukštas gyventojų
sveikatos apsaugos lygis, ši sistema turėtų b
ūti papildyta siekiant užtikrinti, kad aukštas 
branduolinių įrenginių saugos lygis būtų i
šlaikytas, stiprinamas ir nuolat gerinamas. 
Pastovus aukštas saugos lygis nuo įrenginių
projektavimo etapo iki jų eksploatavimo 
nutraukimo yra sine qua non sąlyga, 
siekiant įgyvendinti visus Sutarties 2 
straipsnio b punkte nustatytus sveikatos 
apsaugos tikslus. Tuo tikslu turėtų būti 
taikomos veiksmingos apsaugos nuo 
radiacinio pavojaus priemonės ir saugomasi 
nuo avarijų, galinčių turėti radiacinių
padarinių.

(5) Nors taikant radiacinės saugos sistemą, 
sukurtą pagal šiuo metu galiojančius 
pagrindinius saugos standartus ir atsi
žvelgiant į naujausias šios srities mokslines 
žinias, užtikrinamas aukštas gyventojų
sveikatos apsaugos lygis, ši sistema turėtų b
ūti papildyta siekiant užtikrinti, kad aukštas 
branduolinių įrenginių saugos lygis būtų i
šlaikytas, stiprinamas ir nuolat gerinamas. 
Pastovus aukštas saugos lygis nuo įrenginių
projektavimo etapo iki jų eksploatavimo 
nutraukimo yra sine qua non sąlyga, 
siekiant įgyvendinti visus Europos atomin
ės energijos bendrijos steigimo sutarties 2 
straipsnio b punkte nustatytus sveikatos 
apsaugos tikslus ir aukštą aplinkos 
apsaugos lygį, nustatytą Europos 
bendrijos steigimo sutarties 174 straipsnio 
2 dalyje. Tuo tikslu turėtų būti taikomos 
veiksmingos apsaugos nuo radiacinio 
pavojaus priemonės ir saugomasi nuo avarij
ų, galinčių turėti radiacinių padarinių.

Or. en

Pagrindimas

Branduolinės saugos, kaip apibrėžta pasiūlyme dėl direktyvos, tikslas yra dvejopas, t. y. 
žmonių sveikatos (darbuotojai, visuomenė) apsauga ir aplinkos (oras, vanduo ir dirvožemis) 
apsauga. Vis dėlto Euratomo sutartyje nepateikiamas teisinis pagrindas teisės aktų aplinkos 
apsaugos srityje priėmimui. Tuo tarpu Europos bendrijos steigimo sutarties 175 straipsnio 1 
dalyje toks pagrindas numatytas. Sprendimų priėmimo procedūra pagal pastarąją yra bendro 
sprendimo procedūra, o tai leidžia visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą kaip vieną iš teis
ėkūros procese dalyvaujančių institucijų.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(12a) Siekiant 1 straipsnio 1 dalyje įvardyt
ų Bendrijos tikslų, susijusių su 
branduoline sauga, šioje pagrindų
direktyvoje kaip pirmąjį etapą svarbu 
apibrėžti pagrindinius įpareigojimus ir 
bendrus branduolinių įrenginių saugos 
principus. Vėlesniame etape juos turėtų
papildyti bendrų standartų ir kontrolės 
priemonių, kuriuos turi parengti Vakarų
Europos branduolinės energetikos 
reguliavimo institucijų asociacija 
(WENRA) glaudžiai bendradarbiaudama 
su Europos branduolinės saugos ir atliekų
tvarkymo aukšto lygio grupe
ir konsultuodamasi su Europos 
Parlamentu, patvirtinimas, siekiant u
žtikrinti aukščiausią saugos lygį, kuriame 
būtų atsižvelgiama į naujausius 
technologijos pokyčius ir kuris gali būti 
apibrėžtas kaip moderniausias. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aukščiausio branduolinių įrenginių saugos lygio šioje pagrindų direktyvoje siekiama 
nustatyti pagrindinius įpareigojimus ir bendrus principus, kuriais remiantis peržiūrėjus šią
direktyvą per dvejus metus nuo jos įsigaliojimo bus priimti bendri saugos standartai. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, 
palaikyti ir nuolat gerinti branduolinę saugą
Bendrijoje ir padidinti nacionalinių
reguliavimo institucijų vaidmenį.

1. Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, 
palaikyti ir nuolat gerinti branduolinę saugą
Bendrijoje ir padidinti nacionalinių
reguliavimo institucijų vaidmenį nustatant 
pagrindinius įpareigojimus ir bendrus 
principus, užtikrinančius aukštą
branduolinių įrenginių saugos lygį, ir 
sukuriant būtiną bendrų saugos standartų
priėmimo sistemą.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant aukščiausio branduolinių įrenginių saugos lygio šioje pagrindų direktyvoje siekiama 
nustatyti pagrindinius įpareigojimus ir bendrus principus, kuriais remiantis peržiūrėjus šią
direktyvą per dvejus metus nuo jos įsigaliojimo bus priimti bendri saugos standartai. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės Komisijai teikia šios 
direktyvos įgyvendinimo ataskaitą ne v
ėliau kaip [praėjus trejiems metams nuo 
jos įsigaliojimo], o po to kas trejus metus.
Remdamasi pirmąja ataskaita, Komisija 
Tarybai teikia įgyvendinant šią direktyvą
padarytos pažangos ataskaitą ir, jei reikia, 
teisės aktų pasiūlymus.

Valstybės narės Komisijai teikia ataskaitą
apie priemones, kurių buvo imtasi 
siekiant įvykdyti įpareigojimus pagal šią
direktyvą ir apie saugos padėtį jų
teritorijoje esančiuose branduoliniuose 
įrenginiuose praėjus metams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo, o po to kiekvienais 
metais. 

Kas dvejus metus Komisija, remdamasi 
ataskaitomis, kurias pateikė valstybės nar
ės, turi pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą apie šios direktyvos 
taikymą ir apie su branduoline sauga 
susijusią padėtį Bendrijoje. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aukščiausio branduolinių įrenginių saugos lygio šioje pagrindų direktyvoje siekiama 
nustatyti pagrindinius įpareigojimus ir bendrus principus, kuriais remiantis peržiūrėjus šią
direktyvą per dvejus metus nuo jos įsigaliojimo bus priimti bendri saugos standartai. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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11a straipsnis

Peržiūra
Remdamasi pirmąja valstybių narių pagal 
11 straipsnį pateikta ataskaita Komisija v
ėliausiai po dviejų metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlym
ą dėl privalomų saugos standartų pri
ėmimo.

Šie privalomi saugos standartai turi būti 
grindžiami saugos lygiais, kuriuos nustatė
Europos branduolinės energetikos 
reguliavimo institucijų asociacija 
(WENRA) glaudžiai bendradarbiaudama 
su Europos branduolinės saugos ir atliekų
tvarkymo aukšto lygio grupe; juos turi 
papildyti ES mastu kuriami kontrolės 
mechanizmai. Taikant tokius 
reikalavimus ir mechanizmus turi būti u
žtikrintas aukštas saugos lygis atsi
žvelgiant į naujausius technologijos poky
čius.

Or. en

Pagrindimas

Užuot įvedus egzistuojančios tarptautinės konvencijos abejotinos vertės įgyvendinimo 
mechanizmą, direktyvoje turi būti priimtas mechanizmas, kad būtų nustatyti ir veiksmingai 
įgyvendinti bendri saugos standartai, pagal kuriuos reikalaujama, kad ES veikiančiuose 
branduoliniuose įrenginiuose būtų taikoma moderniausia arba geriausia turima technologija, 
veikimo būdai ir reguliavimo sistemos, kaip reikalaujama ir 1998 m. lapkričio mėn. 
Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje bei Konvencijos dėl jūrų taršos iš sausumos šaltinių
prevencijos (PARCOM) rekomendacijoje 91/4 dėl radioaktyviųjų atliekų pagal Šiaurės Rytų
Atlanto jūrinės aplinkos apsaugos (OSPAR) konvenciją. 
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