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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas iš esmės pritaria pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Euratomo 
sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė, tikslams. Tokiame reglamente 
numatyti nauji veiksmai ir ES priemonių, finansuojamų pagal 2014–2020 m. 
bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonę, tęstinumas.

ES privalo užtikrinti aukšto lygio branduolinės saugos tęstinumą savo kaimynystėje ir visame 
pasaulyje, kaip ji tai daro visose 28 ES valstybėse narėse. Černobylyje (1986 m.) ir 
Fukušimoje (2011 m.) įvykusios avarijos sukėlė pasaulinių padarinių visuomenės sveikatai ir 
politikai, todėl ES turėtų toliau stengtis pasinaudoti savo ilgalaike branduolinės energijos 
panaudojimo civiliniais tikslais patirtimi šioje srityje ir remti tarptautines pastangas, susijusias 
su branduoline sauga ir atitinkama veikla.

Komisijos pasiūlyme daugiausia dėmesio skiriama finansinei pagalbai ir susijusioms 
priemonėms, kuriomis siekiama visame pasaulyje skatinti veiksmingą branduolinę saugą ir 
branduolinį saugumą, visų pirma puoselėti veiksmingą branduolinės saugos kultūrą, 
įgyvendinti aukščiausius branduolinės ir radiacinės saugos standartus ir nuolat gerinti 
branduolinę saugą, atsakingai ir saugiai tvarkyti panaudotą branduolinį kurą ir 
radioaktyviąsias atliekas, nutraukti buvusių branduolinių objektų vietų ir įrenginių 
eksploatavimą ir juos išvalyti, nustatyti veiksmingas ir efektyvias garantijų sistemas.

Kalbant apie ES išorės veiksmus, pažymėtina, kad įsipareigojimai branduolinio saugumo, 
neplatinimo ir branduolinės saugos srityse, taip pat siekiant darnaus vystymosi tikslų, ir 
bendras ES interesas turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį pagal šį reglamentą programuojant 
veiksmus, kaip patvirtinta Sąjungos išorės veiksmų principuose ir nustatyta Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnyje ir 21 straipsnyje. 

Priemonė turėtų padėti toliau įgyvendinti ES užsienio politikos interesus, patenkinti poreikius 
ir prioritetus, pagrįstus ES partnerystės susitarimais arba tarptautiniais įsipareigojimais, 
kuriuos padeda įgyvendinti Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) ir G7 
branduolinės saugos ir saugumo grupė (BSSG). 

Nuomonės referentas atkreipia dėmesį į nuolatinį strateginį EIVT vaidmenį programavimo 
srityje ir valdymo ciklą tiek, kiek tai susiję su kitų ES veiksmų koordinavimu, nuoseklumu ir 
priemonių suderinamumu (pvz., pagal dabartinę priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo 
ir taikos, arba būsimą KVTBP reglamentą), atsižvelgiant į tarptautinių konvencijų ir sutarčių 
idėją ir nuostatas, ir lankstų reagavimą į tarptautines tendencijas (pvz., Irano bendras 
visapusiškas veiksmų planas), taip pat į paramą ES politiniam dialogui ir įtakos partneriams 
darymui, visų pirma arčiausiai ES esančioms šalims. 

Nuomonės referentas atkreipia dėmesį į ES pridėtinę vertę, palyginti su galimais 
individualiais ES valstybių narių veiksmais ir politine įtaka, kurią ji gali įgyti.

Kalbant iš esmės, nuomonės projekte taip pat siūloma įterpti nuostatas, kurios padėtų stiprinti
ES gebėjimus puoselėjant veiksmingą branduolinės saugos kultūrą ir įgyvendinti aukščiausius 
branduolinės saugos ir radiacinės saugos standartus, visų pirma artimiausiose ES kaimynėse. 
Branduolinių objektų vietų stebėjimas ir priežiūra nuo jų veikimo pradžios turi būti 
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užtikrinama pasitelkiant ES mechanizmus arba kitas šioje srityje veikiančias tarptautines 
organizacijas, pvz., TATENA. Pakeitimais siekiama nustatyti ir finansuoti branduolinių 
elektrinių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rekomendacijų įgyvendinimo priemones ir 
numatyti susijusius stebėjimo mechanizmus, susijusius su artimiausioje ES kaimynystėje 
statomomis branduolinėmis elektrinėmis. Be to, reikėtų nustatyti sąlygas, t. y. bendra ES 
parama atitinkamai šaliai turi priklausyti nuo pastarosios šalies bendradarbiavimo ir atvirumo 
lygio branduolinės saugos srityje. Į tokio mechanizmo taikymo sritį turėtų patekti 
Baltarusijoje statoma Astravo branduolinė elektrinė1.

Atsižvelgdamas į pirmiau minėtas naujai siūlomas paramos sritis nuomonės referentas siūlo 
padidinti numatytą biudžetą nuo 300 mln. EUR iki 350 mln. EUR.

Nuomonės referentas primena, kad šio reglamento (EINS) 10 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
trečiųjų šalių aprūpinimas išorės veiksmų paskolų garantijomis finansuojamas pagal 
reglamentą (EINS), tačiau taikant KVTBP reglamento 26 straipsnio 2 dalyje nustatytas 
taisykles.

Pagal Euratomo sutarties 203 straipsnį su Europos Parlamentu tik konsultuojamasi, todėl jis 
nedalyvauja įprastinėje teisėkūros procedūroje.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) todėl su branduoliniu saugumu, 
neplatinimu ir branduoline sauga susiję 
įsipareigojimai, taip pat darnaus 
vystymosi tikslai ir bendri Sąjungos 
interesai turėtų atlikti pagrindinį 
vaidmenį pagal šį reglamentą 
programuojant veiksmus;

Pakeitimas 2

                                               
1 2016 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP)), 15 dalis; 
OL C 224, 2018 6 27, p. 135–139; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX:52016IP0456
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) antriniai programos tikslai turėtų 
apimti teisingo perėjimo finansavimą, 
rūpinantis buvusiais darbuotojais ir vietos 
bendruomenėmis, kurios dėl nesaugių 
branduolinių objektų eksploatavimo 
nutraukimo susiduria su nedarbu;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) laikydamasi Euratomo sutarties 10 
skyriaus ir siekdama II antraštinės dalies 3 
ir 7 skyrių tikslų, Bendrija turėtų ir toliau 
glaudžiai bendradarbiauti su Tarptautine 
atominės energijos agentūra (TATENA) 
branduolinės saugos ir branduolinės saugos 
garantijų srityje;

(6) laikydamasi Euratomo sutarties 10 
skyriaus ir siekdama II antraštinės dalies 3 
ir 7 skyrių tikslų, Bendrija turėtų ir toliau 
glaudžiai bendradarbiauti su Tarptautine 
atominės energijos agentūra (TATENA), 
NATO ir valstybių narių valdžios 
institucijomis branduolinės saugos ir 
branduolinės saugos garantijų srityje. Šia 
priemone taip pat turėtų būti skatinamas 
tarptautinis bendradarbiavimas, 
grindžiamas branduolinės saugos ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
konvencijomis;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) pagal šią priemonę turėtų būti 
numatyti veiksmai, kuriais padedama 
įgyvendinti minėtus tikslus ir remiamasi 
anksčiau pagal Reglamentą (Euratomas) 
Nr. 237/201424 remtais veiksmais, 

(7) pagal šią priemonę turėtų būti 
numatyti veiksmai, kuriais padedama 
įgyvendinti minėtus tikslus ir remiamasi 
anksčiau pagal Reglamentą (Euratomas) 
Nr. 237/201424 remtais veiksmais, 
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susijusiais su branduoline sauga ir 
branduolinės saugos garantijomis 
trečiosiose valstybėse, visų pirma 
stojančiosiose šalyse, šalyse kandidatėse ir 
potencialiose kandidatėse;

susijusiais su branduoline sauga, saugiu 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, saugiu 
ankstesnių branduolinių įrenginių 
eksploatavimo nutraukimu ir buvusių 
branduolinių vietų atkūrimu, taip pat 
branduolinės saugos garantijomis 
trečiosiose šalyse, visų pirma į ES
stojančiosiose šalyse, šalyse kandidatėse ir 
potencialiose kandidatėse, taip pat 
kaimynystės erdvėje, kaip apibrėžta 
[KVTBP reglamente] (toliau –
kaimynystės erdvė), bei šalyse partnerėse, 
kurios yra sudariusios asociacijos, 
partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimus su Sąjunga;

__________________ __________________

24 2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas) Nr. 237/2014, 
kuriuo nustatoma bendradarbiavimo 
branduolinės saugos srityje priemonė (OL 
L 77, 2014 3 15, p. 109).

24 2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas) Nr. 237/2014, 
kuriuo nustatoma bendradarbiavimo 
branduolinės saugos srityje priemonė (OL 
L 77, 2014 3 15, p. 109).

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šio reglamento įgyvendinimas 
turėtų būti grindžiamas konsultacijomis, 
kai tinkama, su valstybių narių 
atitinkamomis valdžios institucijomis ir 
dialogu su šalimis partnerėmis;

(8) šio reglamento įgyvendinimas 
turėtų būti grindžiamas konsultacijomis su 
Sąjungos ir valstybių narių atitinkamomis 
valdžios institucijomis ir veiksmingu ir į 
rezultatus orientuotu dialogu su šalimis 
partnerėmis. Jeigu, surengus tokį dialogą, 
nepavyksta išspręsti Sąjungai nerimą 
keliančių klausimų, susijusių su 
branduoline sauga, išorės finansavimas 
pagal šį reglamentą [KVTBP reglamentą] 
ir pagal [PNPP II reglamentą] turėtų būti 
laikinai sustabdytas arba neturėtų būti 
teikiamas. Sąjunga turėtų būti papildomai 
pasirengusi spręsti teisėtus valstybėms 
narėms susirūpinimą keliančius 
klausimus, susijusius su naujų 
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branduolinių jėgainių branduoline sauga, 
visų pirma kalbant apie tas jėgaines, 
kurios statomos į ES stojančiosiose šalyse, 
šalyse kandidatėse ir potencialiose 
kandidatėse, taip pat kaimynystės erdvėje;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) kaip šios priemonės dalį, Sąjunga 
galėtų remti branduolinės energetikos 
reguliavimo institucijas, vykdančias 
testavimus nepalankiausiomis sąlygomis, 
ir tai daryti remdamasi branduolinės 
saugos srityje galiojančia Sąjungos 
acquis, ji taip pat turėtų remti tolesnes 
įgyvendinimo priemones, visų pirma 
susijusias su stojančiosiose šalyse, šalyse 
kandidatėse ir potencialiose kandidatėse, 
taip pat kaimynystės erdvėje statomomis 
branduolinėmis elektrinėmis;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kai įmanoma ir tikslinga, Bendrijos 
išorės veiksmų rezultatus reikėtų stebėti ir 
vertinti remiantis iš anksto apibrėžtais, 
skaidriais ir konkrečiai šaliai skirtais ir 
išmatuojamais rodikliais, pritaikytais prie 
šios priemonės ypatybių ir tikslų, ir, 
pageidautina, pagrįstais šalies partnerės 
rezultatų sistema;

(9) kai įmanoma ir tikslinga, Bendrijos 
išorės veiksmų rezultatus reikėtų stebėti ir 
vertinti remiantis iš anksto apibrėžtais, 
skaidriais ir konkrečiai šaliai skirtais ir 
išmatuojamais rodikliais, pritaikytais prie 
šios priemonės ypatybių ir tikslų, ir, 
pageidautina, pagrįstais šalies partnerės 
rezultatų sistema. Sąjunga turėtų nustatyti 
ir finansuoti būtinus reguliaraus 
stebėjimo mechanizmus (pvz., Sąjungos 
ekspertų grupes arba misijas), kad 
prižiūrėtų, kaip naujose branduolinėse 
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elektrinėse, visų pirma statomose 
artimiausioje kaimynystės erdvėje, 
įgyvendinamos testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis 
rekomendacijos;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Tarybos sprendimo 2010/427/ES32

9 straipsnyje pateiktos nuorodos į 
Sąjungos priemones turėtų būti laikomos 
nuorodomis į šį reglamentą ir kitus jame 
nurodytus reglamentus. Komisija turėtų 
užtikrinti, kad šis reglamentas būtų 
įgyvendinamas remiantis tame sprendime 
numatytu EIVT vaidmeniu;

(18) Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo politikai 
turėtų užtikrinti bendrą politinį Sąjungos 
išorės veiksmų koordinavimą, 
užtikrindamas jų vienybę, nuoseklumą ir 
veiksmingumą, visų pirma taikant šį 
reglamentą. EIVT turėtų prisidėti prie šio 
reglamento programavimo ir valdymo 
ciklo, remdamasi 2 straipsnyje nustatytais 
politikos tikslais;

_________________

32 2010 m. liepos 26 d. Tarybos 
sprendimas 2010/427/ES, kuriuo 
nustatoma Europos išorės veiksmų 
tarnybos struktūra ir veikimas (OL L 201, 
2010 8 3, p. 30).

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento tikslas – papildyti 
bendradarbiavimo branduolinės 
energetikos srityje veiksmus, kurie 
finansuojami pagal [Reglamentą dėl 
KVTBP], visų pirma siekiant remti aukšto 
lygio branduolinės ir radiacinės saugos 
skatinimą ir veiksmingų ir efektyvių 
branduolinių medžiagų saugos garantijų 
taikymą trečiosiose valstybėse, remiantis 
Bendrijos šių sričių vidaus veikla ir 

1. Šio reglamento tikslas – papildyti 
bendradarbiavimo branduolinės 
energetikos srityje veiksmus, kurie 
finansuojami pagal [Reglamentą dėl 
KVTBP], visų pirma siekiant remti aukšto 
lygio branduolinės ir radiacinės saugos 
skatinimą ir skaidrumo standartus, taip 
pat veiksmingų ir efektyvių branduolinių 
medžiagų saugos garantijų taikymą 
trečiosiose šalyse, remiantis Bendrijos šių 
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laikantis šio reglamento nuostatų. sričių vidaus veikla ir laikantis šio 
reglamento nuostatų. Pagal šį reglamentą 
Sąjungos vykdomu bendradarbiavimu 
branduolinės saugos ir garantijų srityje 
nesiekiama skatinti branduolinės 
energijos, todėl jo nereikėtų vertinti kaip 
priemonės tokio pobūdžio energijos 
šaltiniui trečiosiose šalyse populiarinti.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) puoselėti veiksmingą branduolinės 
saugos kultūrą, įgyvendinti aukščiausius
branduolinės ir radiacinės saugos 
standartus ir nuolat gerinti branduolinę 
saugą;

a) puoselėti veiksmingą branduolinės 
saugos ir radiacinės saugos kultūrą, 
įgyvendinti griežčiausius branduolinės ir 
radiacinės saugos standartus ir nuolat 
tobulinti branduolinę saugą, skatinti 
ankstyvą uždarymą, kai branduolinės 
energetikos objektas ar įrenginys negali 
būti patobulintas, kad visapusiškai atitiktų 
tarptautinius patvirtintus branduolinės 
saugos standartus;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsakingai ir saugiai tvarkyti 
panaudotą branduolinį kurą ir 
radioaktyviąsias atliekas, nutraukti 
buvusių branduolinių objektų vietų ir 
įrenginių eksploatavimą ir juos išvalyti;

b) atsakingai ir saugiai tvarkyti 
radioaktyviąsias atliekas, įskaitant 
panaudotą branduolinį kurą (t. y. paruošti 
apdorojimui, apdoroti, perdirbti, saugoti ir 
utilizuoti), ir saugiai nutraukti buvusių 
branduolinių objektų vietų ir įrenginių 
eksploatavimą ir juos išvalyti, įskaitant 
seniau eksploatuotas urano kasyklas arba 
jūroje nuskendusius radioaktyviuosius 
objektus ir medžiagas;
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Pagrindimas

Iš Tarybos reglamento Nr. 237/2014 dėl BBSSP išbraukus priedą, kuriame nustatyti išsamūs 
kriterijai ir prioritetai, dabar svarbu kruopščiai parengti šio naujo reglamento 2 straipsnyje 
nustatytus tikslus. Šiuo pakeitimu siekiama tiesiog pakartotinai įtraukti kai kurias nuostatas, 
kurios įtrauktos į esamą BBSSP reglamentą (Tarybos reglamentą Nr. 237/2014).

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nustatyti veiksmingas ir efektyvias
garantijų sistemas.

c) nustatyti veiksmingas, efektyvias ir 
skaidrias garantijų sistemas, į kurias būtų 
įtrauktos ir nacionalinės valdžios 
institucijos, atsakingos už kovą su 
platinimu, įskaitant išsamių branduolinių 
elektrinių rizikos ir saugos vertinimų 
(testavimo nepalankiausiomis sąlygomis) 
finansavimą, su tokiais testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis susijusių 
rekomendacijų, pagrįstų Sąjungos acquis, 
ir susijusių stebėsenos priemonių, visų 
pirma stojančiosiose šalyse, šalyse 
kandidatėse ir potencialiose kandidatėse, 
taip pat kaimynystės erdvėje, 
įgyvendinimą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) informuoti visuomenę apie tai, 
kaip pagal šią programą pagerinta 
branduolinė sauga ir sėkmingai 
nutrauktas buvusių branduolinių objektų 
eksploatavimas.



AD\1169245LT.docx 11/17 PE627.713v04-00

LT

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra 
300 mln. EUR dabartinėmis kainomis.

Šio reglamento įgyvendinimo 2021–
2027 m. finansinis paketas yra 
350 mln. EUR dabartinėmis kainomis.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asociacijos susitarimai, partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimai, daugiašaliai 
susitarimai ir kiti susitarimai, kuriais 
nustatomi teisiškai privalomi santykiai su 
šalimis partnerėmis, taip pat Europos 
Vadovų Tarybos išvados ir Tarybos 
išvados, aukščiausiojo lygio susitikimų 
deklaracijos ar aukšto lygio susitikimų su 
šalimis partnerėmis išvados, Komisijos 
komunikatai arba Komisijos ir Sąjungos 
vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir 
saugumo politikai bendri komunikatai 
sudaro bendrą šio reglamento 
įgyvendinimo politikos sistemą.

Asociacijos susitarimai, partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimai, daugiašaliai 
susitarimai ir kiti susitarimai, kuriais 
nustatomi teisiškai privalomi santykiai su 
šalimis partnerėmis, taip pat Europos 
Vadovų Tarybos išvados ir Tarybos 
išvados, aukščiausiojo lygio susitikimų 
deklaracijos ar aukšto lygio susitikimų su 
šalimis partnerėmis išvados, Komisijos 
komunikatai arba Komisijos ir Sąjungos 
vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir 
saugumo politikai bendri komunikatai ir 
Sąjungos acquis, susijusi su branduoline 
sauga, sudaro bendrą šio reglamento 
įgyvendinimo politikos sistemą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Orientacinėse daugiametėse 
programose siekiama nustatyti nuoseklią 
Bendrijos ir atitinkamų trečiųjų valstybių 
ar regionų bendradarbiavimo sistemą, 
atitinkančią Bendrijos bendrą tikslą ir 
taikymo sritį, uždavinius, principus bei 

2. Orientacinėse daugiametėse 
programose siekiama nustatyti nuoseklią 
Bendrijos ir atitinkamų trečiųjų valstybių, 
regionų ar tarptautinių organizacijų
bendradarbiavimo sistemą, atitinkančią 
Bendrijos bendrą tikslą ir taikymo sritį, 
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politiką ir pagristą 5 straipsnyje nurodyta 
politikos sistema.

uždavinius, principus bei politiką ir 
pagrįstą 5 straipsnyje nurodyta politikos 
sistema.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Orientacinėse daugiametėse 
programose atsižvelgiama į Bendrijos 
tikslus ir uždavinius tarptautinėse 
organizacijose, kaip nurodyta 5 
straipsnyje, panaudojant šios programos 
žinias ir patirtį branduolinės saugos 
srityje atitinkamose tarptautinėse 
organizacijose.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmų planams, atskiroms
priemonėms ir rėmimo priemonėms, 
kurioms skiriamas Sąjungos finansavimas 
neviršija 10 mln. EUR;

a) atskiroms priemonėms ir rėmimo 
priemonėms, kurioms skiriamas Sąjungos 
finansavimas neviršija 10 mln. EUR;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) išlaidas, susijusias su teisingo 
perėjimo užtikrinimu vykdant 
branduolinio objekto eksploatavimo 
nutraukimą, rūpinantis buvusiais 
darbuotojais ir bendruomenėmis.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visos pagal šį reglamentą 
finansuojamos prekės ir medžiagos gali 
būti 1 dalyje nurodytų šalių kilmės, taikant 
atitinkamas toje dalyje nurodytas sąlygas.

2. Visos pagal šį reglamentą 
finansuojamos prekės ir medžiagos gali 
būti 1 dalyje ir 11a straipsnyje nurodytų 
šalių kilmės, taikant atitinkamas tose 
dalyse nurodytas sąlygas.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis

Išlygos ir pagalbos teikimo sustabdymas

1. Sąjungos pagalba pagal šį 
reglamentą teikiama, jei atitinkama šalis 
partnerė laikosi šių sąlygų:

a) pagal TATENA sistemą priimtų 
atitinkamų tarptautinių konvencijų;

b) 1991 m. sausio 25 d. Epso 
(Suomija) priimtos Konvencijos dėl 
poveikio aplinkai vertinimo 
tarpvalstybiniame kontekste ir 1998 m. 
birželio 25 d. Orhuse (Danija) priimtos 
Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, 
visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais bei vėlesnių jų 
pakeitimų;

c) Sutarties dėl branduolinio ginklo 
neplatinimo ir jos papildomų protokolų;

d) įsipareigojimų pagal su Sąjunga 
sudarytus partnerystės ir asociacijos 
susitarimus;

e) įsipareigojimų atlikti testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis ir susijusias 
priemones.
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2. Jei nesilaikoma 1 dalyje nurodytų 
sąlygų, jei reikia, gali būti persvarstyta, ar 
teikti Sąjungos finansinę pagalbą pagal šį 
reglamentą ir [Reglamentą dėl KVTBP] 
ar [PNPP II reglamentą], ir pagalba gali 
būti apribota arba laikinai sustabdyta.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) parengtų, priimtų ir (arba) 
patikslintų teisės ir reglamentuojančio 
pobūdžio aktų skaičiumi, ir

a) parengtais, priimtais ir (arba) 
patikslintais teisės ir reglamentuojančio 
pobūdžio aktais, ir

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projektavimo, koncepcijų ar 
galimybių studijų dėl aukščiausius 
branduolinės saugos standartus atitinkančių 
įrenginių įdiegimo skaičiumi.

b) projektavimo, koncepcijų ar 
galimybių studijomis dėl aukščiausius 
branduolinės saugos standartus atitinkančių 
įrenginių įdiegimo.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) branduolinės saugos ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo gerinimo 
priemonių įgyvendinimu remiantis 
aukščiausiais saugos standartais, 
įskaitant tarptautinio tarpusavio vertinimo 
rekomendacijas.

Pakeitimas 25
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) mastu, kuriuo visuomenė šalyse 
partnerėse buvo informuota apie šią 
programą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas laikantis 
Sprendimo 2010/427/ES.

Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio 
reikalams ir saugumo politikai užtikrina 
bendrą politinį Sąjungos išorės veiksmų 
koordinavimą, užtikrindamas veiksmų 
vienybę, nuoseklumą ir veiksmingumą, 
visų pirma taikant šį reglamentą. EIVT 
prisideda prie šio reglamento 
programavimo ir valdymo ciklo, 
remdamasi 2 straipsnyje nustatytais 
politikos tikslais.
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