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1 Eiropas Komisija (2008). Komisijas darba dokuments, pavaddokuments Padomes Direktīvas (Euratom) priek
šlikumam, ar ko izveido Kopienas sistēmas pamatstruktūru kodoldrošības ietekmes novērtējumam, SEC (2008) 
2892, 2008. gada 26. janvārī

ĪSS PAMATOJUMS

Publicētais direktīvas priekšlikums nosaka, ka tās mērķis ir: ,,panākt, nodrošināt un nep
ārtraukti uzlabot kodoldrošību Kopienā un palielināt reglamentējošo iestāžu nozīmi”. Tomēr 
priekšlikums neparedz ieviest pilnvaras, kas varētu nodrošināt šā mērķa izpildi, un tam nebūs 
papildu drošības vērtības.

Komisijas priekšlikums ir trešais mēģinājums desmit gadu laikā ieviest jaunus noteikumus par 
kodoldrošību. Pirmajā priekšlikumā 2002. gada novembrī teikts:

,,Lai īstenotu Kopienas mērķus attiecībā uz aizsardzību pret radioaktivitāti (...), ir būtiski kā
pirmo posmu noteikt pamatsaistības un vispārējos principus kodoliekārtu drošībai (...). Vēlāk
ā posmā to papildinās ar kopēju standartu un kontroles mehānismu ieviešanu, lai nodrošinātu 
augstu drošības līmeni (...)”.

Tomēr, kas bija svarīgi 2002. gadā, pašlaik šķiet nesvarīgi. Pārskatot noteikumus 2003. gadā, 
prasību ieviest pamatsaistības un kopējus standartus izsvītroja un aizstāja ar Kopienas meh
ānismiem, lai nodrošinātu kopēju kodoldrošības principu ievērošanu, jo īpaši iekļaujot 
Kopienas pārbaudes shēmu.

Taču jaunākajā direktīvas priekšlikumā šis mehānisms nav iekļauts un nebūs Kopienas veiktas p
ārbaudes. Tā vietā direktīvas priekšlikums tikai īstenos Starptautiskās atomenerģētikas aģent
ūras Konvencijas par kodoldrošību (CNS) prasības. Tā prasa publicēt gada ziņojumu par situ
āciju kodolenerģijas nozarē un nosaka citām Konvencijas līgumslēdzējām pusēm veikt zi
ņojuma salīdzinošo vērtējumu. Visas dalībvalstis, kurās darbojas atomelektrostacijas, jau ir 
Konvencijas līgumslēdzējas puses. Komisija nesniedz nevienu piemēru par to, kad ES dal
ībvalsts nav izpildījusi Konvencijas prasības.

Pašreizējais priekšlikums tiek kritizēts par to, ka tas ierosina tiesību aktu tikai tiesību akta 
ierosināšanas dēļ un ka tas nesniegs papildu drošības prasības. Šo viedokli izteica Komisijas 
Ietekmes novērtējuma padome, kura divas reizes pauda bažas par to, ka šai direktīvai trūkst 
pievienotās vērtības.

Pastāv reālas un pamatotas šaubas par ES izmantotajiem kodoldrošības standartiem un 
paraugpraksēm. Vispārēja tendence ir kodoliekārtu drošības līmeņa samazināšanās, tuvojoties 
šo iekārtu ekspluatācijas beigu termiņam.  Kā norādīts:, ,,lielam skaitam pašreiz ES darbojo
šos atomelektrostaciju sākotnēji paredzētais ekspluatācijas termiņš beigsies pirms 2030. gada 
.”1Tāpēc ir vajadzīgi pasākumi, kuri palīdzētu samazināt kodolenerģijas radītos draudus. 

Tā vietā, lai ieviestu spēkā esošās starptautiskās konvencijas izpildes mehānismu ar apšaubāmu 
lietderību, direktīvas priekšlikumam ir jāierosina mehānisms, kas ieviesīs un īstenos kopējus dro
šības standartus, kuriem ir vajadzīgs, lai visās kodoliekārtās, kas darbojas ES teritorijā, tiek 
ieviesti augstākie sasniegumi vai labākās pieejamās tehnoloģijas, paraugprakses un regulatīvais 
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režīms. Tikai tad ES iedzīvotāji būs pārliecināti, ka ir darīts viss, lai samazinātu kodoliekārtu av
āriju risku. Ja to nepanāk, šo direktīvu nevajadzētu pieņemt.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo R
ūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
Ievaddaļas virsraksta atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS 
SAVIENĪBAS PADOME,

Or. en

Pamatojums

Lēmumu pieņemšanas procedūra saskaņā ar grozījumu ir koplēmuma procedūra, kas Eiropas 
Parlamentam ļaus pilnībā iesaistīties kā līdzvērtīgai likumdevējai iestādei.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
-1. atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu, un jo īpaši tā 175. panta 
1. punktu,

Or. en

Pamatojums

Kodoldrošība, kā noteikts ierosinātajā direktīvā, panāk divpusēju mērķi, t .i., cilvēku vesel
ības aizsardzību (,,darbinieku un plašas sabiedrības”) un vides aizsardzību (,,gaisa, ūdens un 
augsnes”). Tomēr Euratom līgums nenosaka juridisko pamatu tiesību aktu pieņemšanai vides 
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jomā. Tā vietā to nosaka EK līguma 175. panta 1. punkts.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
3. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
atzinumu1,

saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 251. pantā minēto procedūru1,

Or. en

Pamatojums

Kodoldrošība, kā noteikts ierosinātajā direktīvā, panāk divpusēju mērķi, t.i., cilvēku veselības 
aizsardzību (,,darbinieku un plašas sabiedrības”) un vides aizsardzību (,,gaisa, ūdens un 
augsnes"). Tomēr Euratom līgums nenosaka juridisko pamatu tiesību aktu pieņemšanai vides 
jomā. Tā vietā to nosaka EK līguma 175. panta 1. punkts. Lēmumu pieņemšanas procedūra 
saskaņā ar grozījumu ir koplēmuma procedūra, kas Eiropas Parlamentam ļaus pilnībā iesaist
īties kā līdzvērtīgai likumdevējai iestādei.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(5) Lai gan ar esošajiem drošības 
standartiem izveidotā sistēma aizsardzībai 
pret jonizējošo starojumu, ņemot vērā eso
šo zinātnes atziņu līmeni, nodrošina iedz
īvotāju veselības augsta līmeņa aizsardzību, 
tomēr tā ir vēl jāpapildina, lai nodrošinātu, 
ka kodoliekārtu drošības līmenis tiek pastāv
īgi uzturēts, pilnveidots un pastāvīgi 
paaugstināts. Augsta drošības līmeņa uzturē
šana, sākot ar projektēšanu un beidzot ar 
ekspluatācijas izbeigšanu, ir obligāts nosac
ījums sina quo non, lai pilnībā sasniegtu L
īguma 2. panta b) punktā noteiktos mērķus 
veselības aizsardzības jomā. Tādēļ jānodro
šina efektīva aizsardzība pret radiolo
ģiskajiem riskiem, nepieļaujot avārijas, kam 
varētu būt radioloģiskas sekas.

(5) Lai gan ar esošajiem drošības 
standartiem izveidotā sistēma aizsardzībai 
pret jonizējošo starojumu, ņemot vērā eso
šo zinātnes atziņu līmeni, nodrošina iedz
īvotāju veselības augsta līmeņa aizsardzību, 
tomēr tā ir vēl jāpapildina, lai nodrošinātu, 
ka kodoliekārtu drošības līmenis tiek pastāv
īgi uzturēts, pilnveidots un pastāvīgi 
paaugstināts. Augsta drošības līmeņa uzturē
šana, sākot ar projektēšanu un beidzot ar 
ekspluatācijas izbeigšanu, ir obligāts nosac
ījums sina quo non, lai pilnībā sasniegtu 
Eiropas Atomenerģijas kopienas dibinā
šanas līguma 2. panta b) punktā noteiktos 
mērķus veselības aizsardzības jomā un 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
174. panta 2. punktā noteikto augsto vides 
aizsardzības līmeni. Tādēļ jānodrošina 
efektīva aizsardzība pret radioloģiskajiem 
riskiem, nepieļaujot avārijas, kam varētu b
ūt radioloģiskas sekas.

Or. en

Pamatojums

Kodoldrošība, kā noteikts ierosinātajā direktīvā, panāk divpusēju mērķi, t. i., cilvēku vesel
ības aizsardzību (,,darbinieku un plašas sabiedrības”) un vides aizsardzību (,,gaisa, ūdens un 
augsnes”). Tomēr Euratom līgums nenosaka juridisko pamatu tiesību aktu pieņemšanai vides 
jomā. Tā vietā to nosaka EK līguma 175. panta 1. punkts. Lēmumu pieņemšanas procedūra 
saskaņā ar grozījumu ir koplēmuma procedūra, kas Eiropas Parlamentam ļaus pilnībā iesaist
īties kā līdzvērtīgai likumdevējai iestādei.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(12a) Lai panāktu Kopienas mērķus attiec
ībā uz 1. panta 1. punktā minēto kodoldro
šību, ir būtiski kā pirmo posmu noteikt 
pamatsaistības un vispārējos principus 
attiecībā uz kodoliekārtu drošumu šajā
pamatdirektīvā.  Vēlākā posmā tā būtu j
āpapildina, pieņemot kopējus standartus 
un kontroles mehānismus, kurus izstrād
ātu Rietumeiropas kodolregulatoru asoci
ācija (WENRA) ciešā sadarbībā ar 
Eiropas augsta līmeņa grupu par 
kodoldrošību un kodolatkritumu pārvald
ību un konsultējoties ar Eiropas 
Parlamentu, lai garantētu augstāko droš
ības līmeni, kurā ņemta vērā jaunākā
tehnoloģijas attīstība un kuru var definēt 
kā ,,augstāko sasniegumu”.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu augstāko kodoliekārtu drošības līmeni, pamatdirektīvas mērķis ir pamatsaistību 
un vispārējo principu noteikšana, uz kuriem pamatojoties pieņems kopējus drošības 
standartus pēc šīs direktīvas pārskatīšanas divu gadu laikā pēc tās stāšanas spēkā. 

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs direktīvas mērķis ir Kopienā nodrošin
āt, uzturēt un pastāvīgi paaugstināt 
kodoldrošību un palielināt valstu reglament
ējošo iestāžu nozīmi.

1. Šīs direktīvas mērķis ir Kopienā nodrošin
āt, uzturēt un pastāvīgi paaugstināt 
kodoldrošību un palielināt valstu reglament
ējošo iestāžu nozīmi nosakot pamatsaist
ības un vispārējos principus, kas garantē
augstu kodoliekārtu drošības līmeni, un 
izveidojot nepieciešamo sistēmu kopēju 
drošības standartu pieņemšanai.

Or. en

Pamatojums
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Lai panāktu augstāko kodoliekārtu drošības līmeni, pamatdirektīvas mērķis ir pamatsaistību 
un vispārējo principu noteikšana, uz kuriem pamatojoties pieņems kopējus drošības 
standartus pēc šīs direktīvas pārskatīšanas divu gadu laikā pēc tās stāšanas spēkā. 

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šīs direktīvas ieviešanu
sniedz ziņojumu Komisijai vēlākais līdz [tr
īs gadi pēc spēkā stāšanās dienas], un pēc 
tam reizi trijos gados. Pamatojoties uz dal
ībvalstu pirmo ziņojumu, Komisija 
sagatavo un iesniedz ziņojumu Padomei 
par šīs direktīvas ieviešanas gaitu, kuram, 
ja vajadzīgs, pievieno tiesību aktu priek
šlikumus.

Dalībvalstis sniedz Komisijai ziņojumu par 
pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu saist
ības saskaņā ar šo direktīvu, un par dal
ībvalstu teritorijā izvietoto kodoliekārtu 
drošības stāvokli vienu gadu pēc šīs 
Direktīvas spēkā stāšanās dienas un pēc 
tam reizi gadā

Komisija reizi divos gados, pamatojoties 
uz dalībvalstu iesniegtajiem ziņojumiem, 
sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par direktīvas piemērošanu un 
par situāciju kodoldrošības jomā Kopienā. 

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu augstāko kodoliekārtu drošības līmeni, pamatdirektīvas mērķis ir pamatsaistību 
un vispārējo principu noteikšana, uz kuriem pamatojoties pieņems kopējus drošības 
standartus pēc šīs direktīvas pārskatīšanas divu gadu laikā pēc tās stāšanas spēkā. 

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants

Pārskats
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Pamatojoties uz dalībvalstu sniegto pirmo 
ziņojumu saskaņā ar 11. pantu, Komisija 
divus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās sp
ēkā iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei priekšlikumu saistošu drošības 
standartu pieņemšanai.

Šo saistošo drošības standartu pamatā ir 
drošības līmeņi, ko izstrādājusi 
Rietumeiropas Kodolregulatoru asoci
ācijas (WENRA) ciešā sadarbībā ar 
Eiropas augsta līmeņa grupu par 
kodoldrošību un kodolatkritumu pārvald
ību, un tos papildina ar kontroles meh
ānisma ieviešanu visā ES. Šādas prasības 
un mehānismi nodrošina augsts drošības l
īmenis saskaņā ar jaunāko tehnoloģijas 
attīstību.

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai ieviestu spēkā esošās konvencijas izpildes mehānismu, kura lietderība ir apšaub
āma, direktīvai ir jāpieņem mehānisms, lai izveidotu un efektīvi ieviestu kopējus drošības 
standartus, kuriem ir vajadzīgi augstākie sasniegumi vai labākā pieejamā tehnoloģija, darb
ības un regulatīvie režīmi, kurus piemērotu visām kodoliekārtām, kas darbojas ES, kā to 
1998. gada novembrī arī prasīja Tieslietu un iekšlietu padome un kā prasīts PARCOM 
ieteikumā Nr. 91/4 par radioaktīvajiem atkritumiem saskaņā ar OSPAR Konvenciju.

Adlib Express Watermark


	767037lv.doc

