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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs kopumā atbalsta mērķus, kas noteikti priekšlikumā Padomes regulai, 
ar kuru izveido Eiropas Kodoldrošuma instrumentu, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu. Ar 
šādu regulu tiks nodrošinātas jaunas darbības un Instrumenta sadarbībai kodoldrošības jomā 
(2014-2020) satvarā finansētu ES pasākumu nepārtrauktība.

ES ir nepārtraukti jānodrošina augsts kodoldrošuma līmenis tās kaimiņvalstīs un visā pasaulē 
tieši tāpat, kā ES to dara visās 28 dalībvalstīs. Avārijas Černobiļā (1986. gadā) un Fukušimā 
(2011. gadā) ietekmēja sabiedrības veselību visā pasaulē un radīja sekas politikā, tādēļ ES 
būtu jāturpina izmantot šajā jomā sava ilgā pieredze, kas gūta, izmantojot kodolenerģiju 
civiliem mērķiem, un jāatbalsta starptautiskie centieni kodoldrošuma standartu ievērošanas 
jomā un citu pasākumu īstenošanā.

Komisijas priekšlikumā galvenā uzmanība ir pievērsta: finansiālajam atbalstam un ar to 
saistītajiem pasākumiem, kuru mērķis ir veicināt efektīvu kodoldrošumu un kodoldrošību visā 
pasaulē, jo īpaši veicināt kodoldrošuma kultūru, īstenot augstākos kodoldrošuma un 
pretradiācijas aizsardzības standartus un nemitīgi uzlabot kodoldrošumu; atbildīgai un drošai 
izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai un bijušo kodolobjektu 
un kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanai un atveseļošanai; efektīvu un lietderīgu 
kodolgarantiju sistēmu izveidei.

ES ārējo darbību kontekstā, plānojot darbības saskaņā ar šo regulu, svarīga vieta būtu jāatvēl 
saistībām kodoldrošības, ieroču neizplatīšanas un kodoldrošuma jomā, kā arī ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem un vispārējām ES interesēm, kā to paredz Savienības ārējo darbību 
principi, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktā, 8. un 21. pantā. 

Instrumenta satvarā joprojām būtu jārisina ES ārpolitikas intereses, vajadzības un prioritātes, 
pamatojoties uz partnerattiecību nolīgumiem vai starptautiskām saistībām, ko atbalsta 
Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (SAEA) un G7 Kodoldrošuma un kodoldrošības grupa 
(NSSG). 

Atzinuma sagatavotājs uzsver, ka EĀDD joprojām ir stratēģiska nozīme plānošanā un 
pārvaldībā, koordinējot pasākumus un panākot to saskaņotību un atbilstību citiem ES 
pasākumiem (piemēram, pasākumiem, kas tiek veikti saskaņā ar pašreizējo Stabilitātes un 
miera veicināšanas instrumentu vai gaidāmo KASSSI regulu) atbilstīgi starptautisko 
konvenciju un līgumu noteikumiem un principiem un elastīgi reaģējot uz starptautiskajām 
norisēm (piemēram, vienošanos par Irānas kodolprogrammu), kā arī atbalstot ES politisko 
dialogu ar partneriem un ietekmi attiecībās ar tiem, jo īpaši ES tuvākajās kaimiņvalstīs. 

Atzinuma sagatavotājs uzsver ES pievienotās vērtības nozīmi iepretim iespējamām atsevišķu 
ES dalībvalstu darbībām un tās iespējamajam politiskās sviras efektam.

Būtisks atzinuma projekta elements ir ierosinājums paredzēt noteikumus par ES spēju 
pilnveidošanu, lai varētu veicināt efektīvu kodoldrošuma kultūru un īstenotu augstākos 
kodoldrošuma un pretradiācijas aizsardzības standartus, jo īpaši ES tiešā tuvumā. ES vai citu 
starptautisku šīs jomas struktūru, piemēram, SAEA, mehānismiem ir jānodrošina 
kodolobjektu uzraudzība jau no brīža, kad tie tiek izveidoti. Grozījumu mērķis ir izveidot un 
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finansēt pasākumus, ar kuriem tiek īstenoti atomelektrostaciju stresa testu rezultātā izstrādāti 
ieteikumi un nodrošināti atbilstīgi uzraudzības mehānismi attiecībā uz būvniecības stadijā 
esošajām kodolspēkstacijām ES tiešā tuvumā. Turklāt būtu jāievieš nosacījumu piemērošana, 
t. i., kopējam attiecīgajai valstij sniegtajam ES atbalstam ir jābūt atkarīgam no tā, cik lielā 
mērā šī valsts sadarbojas un ir atvērta kodoldrošuma jomā. Astravjecas atomelektrostacija 
Baltkrievijā ir konkrēts piemērs, kuram būtu jātiek iekļautam šādā mehānismā1.

Attiecībā uz iepriekšminētajām ierosinātajām atbalsta jomām atzinuma sagatavotājs ierosina 
palielināt paredzētā budžeta apmēru no 300 miljoniem EUR līdz 350 miljoniem EUR.

Atzinuma sagatavotājs atgādina, ka šīs regulas (EINS) 10. panta 2. punktā minētās ārējās 
darbības garantijas sniegšana aizdevumiem, kas paredzēti trešām valstīm, tiek finansēta 
saskaņā ar EINS regulu, bet ir pakļauta KASSSI regulas 26. panta 2. punkta noteikumiem.

Saskaņā ar Euratom līguma 203. pantu ir paredzēta tikai apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, 
tādēļ tas nav iesaistīts parastajā likumdošanas procedūrā.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Tādējādi saistībām kodoldrošības, 
ieroču neizplatīšanas un kodoldrošuma 
jomā, kā arī ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un vispārējām Savienības 
interesēm vajadzētu būt ļoti svarīgām, 
plānojot darbības saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2016. gada 24. novembra rezolūcijas par stāvokli Baltkrievijā (2016/2934(RSP)) 
15. punkts, OV C 224, 27.6.2018., 135.-139. lpp.; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1536682023489&uri=CELEX%3A52016IP0456
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(3a) Programmas sekundārajos mērķos 
būtu jāiekļauj taisnīgas pārejas 
finansēšana bijušajiem darbiniekiem un 
vietējām kopienām, kurām nāktos 
saskarties ar bezdarbu pēc nedrošu 
kodolobjektu dezekspluatācijas.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kopienai saskaņā ar Euratom 
līguma 10. nodaļu būtu jāturpina cieši 
sadarboties ar Starptautisko Atomenerģijas 
aģentūru (SAEA) attiecībā uz 
kodoldrošumu un kodolgarantijām, lai 
sekmētu II sadaļas 3. un 7. nodaļas mērķu 
sasniegšanu.

(6) Kopienai saskaņā ar Euratom 
līguma 10. nodaļu būtu jāturpina cieši 
sadarboties ar Starptautisko Atomenerģijas 
aģentūru (SAEA), NATO un dalībvalstu 
iestādēm attiecībā uz kodoldrošumu un 
kodolgarantijām, lai sekmētu II sadaļas 3. 
un 7. nodaļas mērķu sasniegšanu. 
Instrumentam būtu arī jāveicina 
starptautiskā sadarbība, kuras pamatā ir 
konvencijas par kodoldrošumu un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šajā instrumentā būtu jāparedz 
darbības minēto mērķu atbalstam, un tam 
būtu jāturpina darbības, kuras iepriekš 
guva atbalstu no Regulas (Euratom) 
Nr. 237/201424 saistībā ar kodoldrošumu 
un kodolgarantijām trešās valstīs, jo īpaši 
valstīs, kas grasās pievienoties ES, 
kandidātvalstīs un potenciālajās 
kandidātvalstīs.

(7) Šajā instrumentā būtu jāparedz 
darbības minēto mērķu atbalstam, un tam 
būtu jāturpina darbības, kuras iepriekš 
guva atbalstu no Regulas (Euratom) 
Nr. 237/201424 saistībā ar kodoldrošumu, 
radioaktīvo atkritumu drošu 
apsaimniekošanu, bijušo ar 
kodolenerģijas izmantošanu saistīto 
objektu drošu dezekspluatāciju un 
sanāciju un kodolgarantijām trešās valstīs, 
jo īpaši valstīs, kas grasās pievienoties ES, 
kandidātvalstīs un potenciālajās 
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kandidātvalstīs, kaimiņvalstīs [KASSSI 
regulas] izpratnē (kaimiņvalstu zonā), kā 
arī partnervalstīs, kurām ar Savienību ir 
noslēgti asociācijas, partnerības un 
sadarbības nolīgumi.

__________________ __________________

24 Padomes 2013. gada 13. decembra 
Regula (Euratom) Nr. 237/2014, ar ko 
izveido Instrumentu sadarbībai 
kodoldrošības jomā (OV L 77, 15.3.2014., 
109. lpp.).

24 Padomes 2013. gada 13. decembra 
Regula (Euratom) Nr. 237/2014, ar ko 
izveido Instrumentu sadarbībai 
kodoldrošības jomā (OV L 77, 15.3.2014., 
109. lpp.).

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šo regulu vajadzētu īstenot, 
balstoties uz apspriešanos – attiecīgā 
gadījumā ar dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm – un dialogu ar partnervalstīm.

(8) Šī regula būtu jāīsteno, balstoties 
uz apspriešanos ar Savienības un
dalībvalstu kompetentajām iestādēm un
efektīvu un uz rezultātiem vērstu dialogu 
ar partnervalstīm. Ja šāda dialoga 
rezultātā netiek novērstas Savienības 
bažas par kodoldrošumu, šajā regulā, 
[KASSSI regulā] un [IPA III regulā] 
paredzētā ārējā finansējuma piešķiršana 
būtu uz laiku jāaptur vai šis finansējums 
nebūtu jāpiešķir. Turklāt Savienībai 
vajadzētu būt gatavai reaģēt uz dalībvalstu 
paustajām leģitīmajām bažām par jauno 
kodolelektrostaciju kodoldrošumu, jo 
īpaši to kodolelektrostaciju 
kodoldrošumu, kas tiek būvētas valstīs, 
kuras pievienojas Eiropas Savienībai, 
kandidātvalstīs un potenciālajās 
kandidātvalstīs, kā arī kaimiņvalstu zonā.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Savienība šī instrumenta satvarā 
var sniegt atbalstu kodolenerģijas nozares 
regulatīvajām iestādēm stresa testu 
veikšanā, pamatojoties uz Savienības 
acquis kodoldrošuma jomā, kā arī 
turpmāku īstenošanas pasākumu 
veikšanā, jo īpaši saistībā ar 
kodolelektrostacijām, kas tiek būvētas 
valstīs, kuras pievienojas Eiropas 
Savienībai, kandidātvalstīs un 
potenciālajās kandidātvalstīs, kā arī 
kaimiņvalstu zonā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Kad vien tas ir iespējams un 
lietderīgi, Kopienas ārējās darbības 
rezultāti būtu jāuzrauga un jānovērtē, 
pamatojoties uz iepriekš noteiktiem, 
pārredzamiem, katrai konkrētajai valstij 
paredzētiem izmērāmiem rādītājiem, kuri 
pielāgoti instrumenta īpatnībām un 
mērķiem un kuru pamatā, vēlams, ir 
partnervalsts rezultātu sistēma.

(9) Kad vien tas ir iespējams un 
lietderīgi, Kopienas ārējās darbības 
rezultāti būtu jāuzrauga un jānovērtē, 
pamatojoties uz iepriekš noteiktiem, 
pārredzamiem, katrai konkrētajai valstij 
paredzētiem izmērāmiem rādītājiem, kuri 
pielāgoti instrumenta īpatnībām un 
mērķiem un kuru pamatā, vēlams, ir 
partnervalsts rezultātu sistēma. Savienībai 
būtu jāizveido un jāfinansē nepieciešamie 
regulāras uzraudzības mehānismi 
(piemēram, Savienības ekspertu grupas 
vai misijas), lai uzraudzītu to, kā jaunas 
kodolelektrostacijas, jo īpaši tās, kas 
pašlaik tiek būvētas tuvākajā kaimiņvalstu 
zonā, īsteno stresa testu rezultātā 
izstrādātus ieteikumus.

Grozījums Nr. 8
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Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Padomes Lēmuma 2010/427/ES32

9. pantā minētās atsauces uz Savienības 
instrumentiem būtu jālasa kā atsauces uz 
šo regulu un tajā minētajām regulām.
Komisijai būtu jānodrošina, ka šī regula 
tiek īstenota saskaņā ar EĀDD funkcijām, 
kā paredzēts minētajā lēmumā.

(18) Savienības Augstajam pārstāvim 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
būtu jāgarantē Savienības ārējās darbības 
vispārēja politiska koordinācija, 
nodrošinot tās vienotību, saskaņotību un 
efektivitāti, izmantojot jo īpaši šo regulu. 
EĀDD būtu jāsniedz ieguldījums šīs 
regulas plānošanas un pārvaldības cikla 
veidošanā, pamatojoties uz 2. pantā 
noteiktajiem politikas mērķiem.

_________________

32 Padomes 2010. gada 26. jūlija 
Lēmums 2010/427/ES, ar ko nosaka 
Eiropas Ārējās darbības dienesta 
organizatorisko struktūru un darbību 
(OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.).

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas mērķis ir papildināt tos 
kodolenerģijas sadarbības pasākumus, ko 
finansē saskaņā ar [KASSSI regulu], lai jo 
īpaši atbalstītu augsta līmeņa kodoldrošību, 
pretradiācijas aizsardzību un piemērotu 
efektīvas un iedarbīgas kodolgarantijas 
trešās valstīs, pamatojoties uz Kopienā 
veiktām darbībām un saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem.

1. Šīs regulas mērķis ir papildināt tos 
kodolenerģijas sadarbības pasākumus, ko 
finansē saskaņā ar [KASSSI regulu], lai jo 
īpaši atbalstītu augsta līmeņa kodoldrošību, 
pretradiācijas aizsardzību un 
pārredzamības standartus, kā arī efektīvas 
un iedarbīgas kodolgarantijas trešās valstīs, 
pamatojoties uz Kopienā veiktām darbībām 
un saskaņā ar šīs regulas noteikumiem. 
Savienības nodrošinātā sadarbība 
kodoldrošuma jomā un šajā regulā 
paredzētie aizsardzības pasākumi nav 
paredzēti kodolenerģijas popularizēšanai, 
tādēļ tie nebūtu jāuzskata par 
pasākumiem, ar kuriem tiek popularizēta 
šā enerģijas avota izmantošana trešās 
valstīs.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt efektīva kodoldrošuma 
kultūru un īstenot visaugstākos 
kodoldrošuma un pretradiācijas 
aizsardzības standartus, kā arī nepārtraukti 
uzlabot kodoldrošumu;

a) veicināt efektīva kodoldrošuma un 
pretradiācijas aizsardzības kultūru un 
īstenot visaugstākos kodoldrošuma un 
pretradiācijas aizsardzības standartus, kā 
arī nepārtraukti uzlabot kodoldrošumu; 
priekšlaikus slēgt kodoliekārtu vai 
objektu, ja to nav iespējams modernizēt tā, 
lai tas pilnībā atbilstu starptautiski 
pieņemtajiem kodoldrošuma standartiem;

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošināt atbildīgu un drošu 
izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu, kodoliekārtu
un bijušo kodolobjektu dezekspluatāciju un 
atveseļošanu;

b) nodrošināt atbildīgu un drošu 
izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu, tostarp izlietotās degvielas,
apsaimniekošanu (t. i., priekšapstrādi, 
apstrādi, pārstrādi, uzglabāšanu un 
likvidēšanu) un bijušo kodoliekārtu un 
kodolobjektu, kā arī ar urāna raktuvēm 
saistīto ieguves vietu un jūrā nogremdēto 
radioaktīvo priekšmetu un materiālu 
drošu dezekspluatāciju un atveseļošanu;

Pamatojums

Tā kā tiks svītrots pašreiz spēkā esošās Padomes Regulas Nr. 237/2014 par Kodoldrošības 
sadarbības instrumentu (INSC) pielikums, kurā ir detalizēti izklāstīti kritēriji un prioritātes, 
tagad ir svarīgi izstrādāt šīs jaunās regulas 2. pantā ietvertos mērķus. Ar šo grozījumu 
vienkārši tiek mēģināts iekļaut dažus noteikumus no pašreizējās Padomes Regulas Nr. 
237/2014 par Kodoldrošības sadarbības instrumentu (INSC).

Grozījums Nr. 12
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izveidot efektīvas un lietderīgas 
kodolgarantiju sistēmas.

c) izveidot efektīvas, lietderīgas un 
pārredzamas kodolgarantiju sistēmas, 
kurās ir iesaistītas arī valstu iestādes, kas 
ir atbildīgas par ieroču izplatīšanas 
apkarošanu, tostarp finansēt 
kodolelektrostaciju vispusīgu riska un 
drošuma novērtēšanu (stresa testus), šādu
stresa testu rezultātā izstrādātu ieteikumu 
īstenošanu, pamatojoties uz Savienības 
acquis, un ar to saistītus uzraudzības 
pasākumus, jo īpaši valstīs, kuras 
pievienojas Eiropas Savienībai, 
kandidātvalstīs un potenciālajās 
kandidātvalstīs, kā arī kaimiņvalstu zonā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) informēt sabiedrību par to, kā 
programma ir uzlabojusi kodoldrošumu 
un palīdzējusi veiksmīgi nodrošināt bijušo 
kodolobjektu dezekspluatāciju.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas īstenošanai piešķirtais 
finansējums laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir 300 miljoni EUR 
pašreizējās cenās.

Šīs regulas īstenošanai piešķirtais 
finansējums laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir 350 miljoni EUR 
pašreizējās cenās.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas īstenošanas vispārējo politikas 
satvaru veido asociācijas nolīgumi, 
partnerības un sadarbības nolīgumi, 
daudzpusēji nolīgumi un citi nolīgumi, kas 
veido juridiski saistošas attiecības ar 
partnervalstīm, kā arī Eiropadomes 
secinājumi un Padomes secinājumi, 
samitos pieņemtas deklarācijas vai 
secinājumi pēc augstākā līmeņa 
sanāksmēm ar partnervalstīm, Komisijas 
paziņojumi vai Komisijas un Savienības 
Augstā pārstāvja ārlietās un drošības 
politikas jautājumos kopīgi paziņojumi.

Šīs regulas īstenošanas vispārējo politikas 
satvaru veido asociācijas nolīgumi, 
partnerības un sadarbības nolīgumi, 
daudzpusēji nolīgumi un citi nolīgumi, kas 
veido juridiski saistošas attiecības ar 
partnervalstīm, kā arī Eiropadomes 
secinājumi un Padomes secinājumi, 
samitos pieņemtas deklarācijas vai 
secinājumi pēc augstākā līmeņa 
sanāksmēm ar partnervalstīm, Komisijas 
paziņojumi vai Komisijas un Savienības 
Augstā pārstāvja ārlietās un drošības 
politikas jautājumos kopīgi paziņojumi un 
Savienības acquis, kas attiecas uz 
kodoldrošumu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Daudzgadu indikatīvo programmu 
nolūks ir nodrošināt saskaņotu sistēmu 
sadarbības veidošanai starp Kopienu un 
attiecīgajām trešām valstīm vai reģioniem 
atbilstīgi Kopienas vispārējam mērķim un 
darbības jomai, mērķiem, principiem un 
politikai, pamatojoties uz 5. pantā minēto 
politikas satvaru.

2. Daudzgadu indikatīvo programmu 
nolūks ir nodrošināt saskaņotu sistēmu 
sadarbības veidošanai starp Kopienu un 
attiecīgajām trešām valstīm, reģioniem vai
starptautiskajām organizācijām atbilstīgi 
Kopienas vispārējam mērķim un darbības 
jomai, mērķiem, principiem un politikai, 
pamatojoties uz 5. pantā minēto politikas 
satvaru.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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2.a Daudzgadu indikatīvajā 
programmā tiek atspoguļoti Kopienas 
mērķi starptautiskajās organizācijās, kā 
norādīts 5. pantā, veicinot programmas 
īstenošanā gūto kodoldrošuma jomas 
zināšanu un pieredzes izmantošanu 
attiecīgajās starptautiskajās organizācijās.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) rīcības plāniem, individuāliem 
pasākumiem un atbalsta pasākumiem, 
kuriem piešķirtais Savienības finansējums 
nepārsniedz 10 miljonus EUR;

a) individuāliem pasākumiem un 
atbalsta pasākumiem, kuriem piešķirtais 
Savienības finansējums nepārsniedz 
10 miljonus EUR;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) izdevumus, kas saistīti ar taisnīgas 
pārejas nodrošināšanu bijušajiem 
darbiniekiem un vietējām kopienām pēc 
kodolobjekta dezekspluatācijas.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visas piegādes un visi materiāli, ko 
finansē saskaņā ar šo regulu, drīkst būt no 
1. punktā norādītajām valstīm saskaņā ar 
tajā precizētajiem nosacījumiem

2. Visas piegādes un visi materiāli, ko 
finansē saskaņā ar šo regulu, drīkst būt no 
1. punktā un 11.a pantā norādītajām 
valstīm saskaņā ar tajos precizētajiem 
nosacījumiem.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants

Nosacījumi un palīdzības apturēšana

1. Savienības palīdzību saskaņā ar šo 
regulu piešķir ar nosacījumu, ka attiecīgā 
partnervalsts ievēro:

a) attiecīgās SAEA satvarā 
ietilpstošās starptautiskās konvencijas;

b) 1991. gada 25. janvārī Epso 
(Somija) pieņemto Konvenciju par 
ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu 
kontekstā, 1998. gada 25. jūnijā Orhūsā 
(Dānija) pieņemto Konvenciju par pieeju 
informācijai, sabiedrības dalību lēmumu 
pieņemšanā un iespēju griezties tiesu 
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem un 
šo konvenciju turpmākos grozījumus;

c) Kodolieroču neizplatīšanas līgumu 
un tam pievienotos papildprotokolus;

d) ar Savienību noslēgtajos 
partnerības un asociācijas nolīgumos 
paredzētās saistības;

e) saistības veikt stresa testus un ar 
tiem saistītus pasākumus.

2. Gadījumā, ja nav ievēroti 1. punktā 
minētie nosacījumi, Savienības finansiālo 
palīdzību saskaņā ar šo regulu un 
[KASSSI regulu] vai [IPA III regulu] 
attiecīgā gadījumā pārskata un var 
ierobežot vai uz laiku apturēt.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sagatavoto, ieviesto un/vai a) sagatavotie, ieviestie un/vai 
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pārskatīto tiesību aktu un normatīvo aktu 
skaits un

pārskatītie tiesību akti un normatīvie akti
un

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) visaugstākajiem kodoldrošuma 
standartiem atbilstošu iekārtu projekta, 
koncepcijas vai priekšizpētes pētījumu 
skaits.

b) visaugstākajiem kodoldrošuma 
standartiem atbilstošu iekārtu projekti, 
koncepcijas vai priekšizpētes pētījumi.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pasākumu īstenošana, lai uzlabotu 
kodoldrošumu un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu, pamatojoties uz 
augstākajiem drošuma standartiem, 
tostarp starptautiskajā salīdzinošajā 
izvērtēšanā iekļautajiem ieteikumiem.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) tas, cik lielā mērā sabiedrība 
partnervalstīs ir informēta par 
programmu.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro saskaņā ar Lēmumu 
2010/427/ES.

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un 
drošības politikas jautājumos garantē 
Savienības ārējās darbības vispārēju 
politisku koordināciju, nodrošinot tās 
vienotību, saskaņotību un efektivitāti, 
izmantojot jo īpaši šo regulu. EĀDD 
sniedz ieguldījumu šīs regulas plānošanas 
un pārvaldības cikla veidošanā, 
pamatojoties uz 2. pantā noteiktajiem 
politikas mērķiem.
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