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Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, nustatančio pagalbos branduolinės saugos ir saugumo 
srityje priemonę

Pasiūlymas dėl reglamento (9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

Tarybos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 8
Antraštė

Pasiūlymas dėl TARYBOS 
REGLAMENTO, nustatančio pagalbos 
branduolinės saugos ir saugumo srityje
priemonę

Pasiūlymas dėl TARYBOS 
REGLAMENTO, nustatančio pagalbos 
branduolinės saugos bendradarbiavimo 
priemonę

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į saugumą netinka, nes šioje priemonėje yra mažai straipsnių, tiesiogiai susijusių su 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis saugumo aspektais. 
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Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 9
1a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdama į Europos Bendrijų 
steigimo sutartį ir ypač jos 308 straipsnį, 

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas Tarybos reglamentas pakeičia svarbius Tarybos sprendimus, kuriuose pateikiama 
nuoroda į EB sutartį, pavyzdžiui, 1998 m. birželio 5 d. Tarybos sprendimas 1998/381 (EB, 
Euratomas) dėl Europos Bendrijos indėlio į Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką ir 
Černobylio apsaugos fondo vystymą ir 2001 m. lapkričio 16 d. Tarybos sprendimą 2001/824 
(EB, Euratomas) dėl tolesnio Europos Bendrijos indėlio į Europos rekonstrukcijos ir plėtros 
banką ir Černobylio apsaugos fondo vystymą. Panašiai šiuo metu svarstomas pasiūlymas dėl 
Tarybos sprendimo skirti lėšas Černobylio apsaugos fondui 2007 m. (2006/0102 CNS) taip 
pat yra pagrįstas EB sutartimi ir Euratomu.

Todėl nėra priežasčių apriboti teisinį šios naujosios priemonės pagrindą tik Sutartimi dėl 
Euratomo, nes ji apima branduolinių įrenginių trečiosiose šalyse saugumo aspektą, tarp jų ir 
dėl Černobylio finansavimo. Todėl yra nepriimtinas Europos Parlamento įgaliojimų 
ribojimas pateikiant vienintelę nuorodą į Euratomą. EB steigimo sutarties 308 straipsnis yra 
suderintas su Euratomo sutarties 203 straipsniu ir turi būti įtrauktas į šį reglamentą.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 10
2 konstatuojamoji dalis

(2) Černobylio avarija 1986 m. išryškino 
globalaus branduolinio saugumo svarbą.
Siekiant įgyvendinti Sutarties tikslus 
sukurti būtinas saugumo sąlygas, kad būtų 
išvengta grėsmės visuomenės gyvybei ir 
sveikatai, Europos Atominės energijos 
Bendrija (čia ir toliau Bendrija) turi turėti 
galimybę remti branduolinę saugą 
trečiosiose šalyse.

(2) Černobylio avarija 1986 m. išryškino 
dramatiškas globalias šios nelaimės
ekonomines, aplinkos, socialines ir 
sveikatos pasekmes. Siekiant išvengti 
grėsmės visuomenės gyvybei ir sveikatai, 
valstybės narės ir Europos Atominės 
energijos Bendrija (čia ir toliau Bendrija) 
turi turėti galimybę remti saugų 
egzistuojančių pavojingų ir ypač teršiančių 
aplinką branduolinių įrenginių trečiosiose 
šalyse uždarymą.
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Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti tragiškas 1986 m. Černobylio avarijos pasekmes, nes tai leistų geriau 
finansuoti priemones, sparčiau tvarkyti buvusias branduolinio naudojimo vietas ir uždaryti
didelį pavojų keliančius ir ypač teršiančius aplinką branduolinius įrenginius.

Pakeitimą pateikė Romana Jordan Cizelj

Pakeitimas 11
2 konstatuojamoji dalis

(2) Černobylio avarija 1986 m. išryškino 
globalaus branduolinio saugumo svarbą. 
Siekiant įgyvendinti Sutarties tikslus sukurti 
būtinas saugumo sąlygas, kad būtų išvengta 
grėsmės visuomenės gyvybei ir sveikatai, 
Europos Atominės energijos Bendrija (čia ir 
toliau Bendrija) turi turėti galimybę remti 
branduolinę saugą trečiosiose šalyse.

(2) Černobylio avarija 1986 m. išryškino 
globalaus branduolinio saugumo svarbą. 
Siekiant įgyvendinti Sutarties tikslus sukurti 
būtinas saugumo sąlygas, kad būtų išvengta 
grėsmės visuomenės gyvybei ir sveikatai, 
Europos Atominės energijos Bendrija (čia ir 
toliau Bendrija) turi turėti galimybę remti 
branduolinę saugą taip pat ir trečiosiose 
šalyse.

Or. sl

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 12
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) Panaši bendradarbiavimo sutartis 
sudaryta su Jungtinių Valstijų Energetikos 
departamentu (Nacionaline branduolinio
saugumo administracija) branduolinių
medžiagų saugos, mokslinių tyrimų ir 
plėtros srityje, tarp jų ir dėl atitinkamų 
programų koordinavimo.

Or. en

Pagrindimas

Egzistuoja ilgalaikė sutartis, sudaryta su JAV Energetikos departamentu dėl 
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bendradarbiavimo branduolinės saugos mokslinių tyrimų srityje.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 13
5 konstatuojamoji dalis

(5) Būtina, kad Bendrija ir toliau dėtų
pastangas remti branduolinės saugos 
priemonių skatinimą ir veiksmingų
branduolinių medžiagų saugumo priemonių 
taikymą trečiosiose šalyse, remiantis 
dvišalėmis konsultacijomis tarp Komisijos ir 
kitų sutarties dalyvių ir išplečiant patirtį,
sukauptą vykdant Tacis ir Phare programas,
tarp jų atliekant atitinkamų ekspertų 
grupių darbą, ypač civilinės branduolinės 
atsakomybės srityje, ir apsaugos priemonių 
veiklą Europos Sąjungoje. 

(5) Būtina, kad Bendrija ir toliau dėtų
pastangas remti aukščiausio lygio
branduolinės saugos priemonių
įgyvendinimą ir veiksmingų branduolinių 
medžiagų saugumo priemonių taikymą 
trečiosiose šalyse, remiantis dvišalėmis 
konsultacijomis tarp Komisijos ir kitų 
sutarties dalyvių, atsižvelgiant į 
nepriklausomo audito, ypač Europos 
Audito Rūmų išvadas, ir patirtimi vykdant 
Tacis ir Phare programas ir apsaugos 
priemonių veiklą Europos Sąjungoje.

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos lėšos turėtų būti naudojamos veiksmingai ir efektyviai. Priemonės, kurios yra 
numatytos pagal šią naują priemonę, turi turėti realią įtaką branduolinei saugai ir saugumui. 
Todėl jos turi remtis praeityje sukaupta patirtimi ir nepriklausomais vertinimais. Šiuo atveju
būtina atsižvelgti į 1998 m. ir naujausias 2006 m. Audito Rūmų išvadas dėl pagalbos 
branduolinei saugai Rytuose ir Rusijoje.

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 14
7 konstatuojamoji dalis

(7) Šalia tarptautinių konvencijų ir sutarčių 
kai kurios valstybės narės sudarė dvišalius 
susitarimus teikti techninę pagalbą.

(7) Šalia tarptautinių konvencijų ir sutarčių 
kai kurios valstybės narės sudarė dvišalius 
susitarimus teikti techninę pagalbą. Turėtų 
būti stiprinamas koordinavimas su Tarybos 
veiksmais.

Or. en
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Pagrindimas

Koordinavimo procesą šioje srityje valstybės narės turėtų tęsti Bendrijos lygiu.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 15
8 konstatuojamoji dalis

(8) Europos Sąjungos Vadovų Taryba 1992 
m. birželio 18 d. rezoliucijoje dėl 
branduolinės saugos technologinių problemų 
„pabrėžia ypatingą svarbą, kurią ji teikia 
branduoliniam saugumui Europoje ir todėl 
prašo valstybių narių ir Komisijos, kad 
Bendrijos bendradarbiavimas branduolinėje 
srityje, ypač su kitomis Europos 
valstybėmis, ypač Vidurio ir Rytų Europoje 
ir su buvusiomis Tarybų Sąjungos 
respublikomis, būtų svarbiausias ir 
prioritetinis tikslas, siekiant, kad jų 
branduolinių įrenginių saugos lygis pasiektų 
Bendrijos lygį ir supaprastinti Bendrijoje 
taikomų saugumo kriterijų ir reikalavimų
įgyvendinimą“, atsižvelgiant į šiuos tikslus 
bus teikiama finansinė parama, tarp jų ir tais 
atvejais, kai remiamos egzistuojančios, bet 
dar nepradėjusios veikti jėgainės.

(8) Europos Sąjungos Vadovų Taryba 1992 
m. birželio 18 d. rezoliucijoje dėl 
branduolinės saugos technologinių problemų 
„pabrėžia ypatingą svarbą, kurią ji teikia 
branduoliniam saugumui Europoje ir todėl 
prašo valstybių narių ir Komisijos, kad 
Bendrijos bendradarbiavimas branduolinėje 
srityje, ypač su kitomis Europos 
valstybėmis, ypač Vidurio ir Rytų Europoje 
ir su buvusiomis Tarybų Sąjungos 
respublikomis, būtų svarbiausias ir 
prioritetinis tikslas, siekiant, kad jų 
branduolinių įrenginių saugos lygis pasiektų 
Bendrijos lygį ir supaprastinti Bendrijoje 
taikomų saugumo kriterijų ir reikalavimų
įgyvendinimą“, atsižvelgiant į šiuos tikslus 
bus teikiama finansinė parama.

Or. en

Pagrindimas

Finansinė parama neturėtų būti teikiama branduoliniams įrenginiams, kurie dar nepradėjo 
veikti. 

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 16
8 konstatuojamoji dalis

(8) Europos Sąjungos Vadovų Taryba 1992 (8) Europos Sąjungos Vadovų Taryba 1992 
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m. birželio 18 d. rezoliucijoje dėl 
branduolinės saugos technologinių problemų 
„pabrėžia ypatingą svarbą, kurią ji teikia 
branduolinei saugai Europoje ir todėl prašo 
valstybių narių ir Komisijos, kad Bendrijos 
bendradarbiavimas branduolinėje srityje, 
ypač su kitomis Europos valstybėmis, ypač 
Vidurio ir Rytų Europoje ir su buvusiomis 
Tarybų Sąjungos respublikomis, būtų 
svarbiausias ir prioritetinis tikslas, siekiant, 
kad jų branduolinių įrenginių saugos lygis 
pasiektų Bendrijos lygį ir supaprastinti
Bendrijoje taikomų saugumo kriterijų ir 
reikalavimų įgyvendinimą“, atsižvelgiant į 
šiuos tikslus bus teikiama finansinė parama, 
tarp jų ir tais atvejais, kai remiamos 
egzistuojančios, bet dar nepradėjusios 
veikti jėgainės.

m. birželio 18 d. rezoliucijoje dėl 
branduolinės saugos technologinių problemų 
„pabrėžia ypatingą svarbą, kurią ji teikia
branduolinei saugai Europoje ir todėl prašo 
valstybių narių ir Komisijos, kad Bendrijos 
bendradarbiavimas branduolinėje srityje, 
ypač su kitomis Europos valstybėmis, ypač 
Vidurio ir Rytų Europoje ir su buvusiomis 
Tarybų Sąjungos respublikomis, būtų 
svarbiausias ir prioritetinis tikslas, siekiant, 
kad jų branduolinių įrenginių saugos lygis 
pasiektų Bendrijos lygį ir supaprastinti
bendrijoje taikomų saugumo kriterijų ir 
reikalavimų įgyvendinimą“, atsižvelgiant į 
šiuos tikslus bus teikiama finansinė parama.

Or. en

Pagrindimas

Finansinė parama turi būti teikiama tik tiems įrenginiams, kurie jau veikia.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 17
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Taryba toliau priminė 1998 m. rugsėjo 
24 d., kad „Komisijos nuomonių vertinimas
dėl Vidurio ir Rytų Europos šalių stojimo 
prašymų išryškino tai, kad šioms šalims 
reikės didelių pastangų tam, kad jos atitiktų 
aplinkos „acquis“ ir jį veiksmingai 
įgyvendintų, tarp jų ir formuojant būtinus 
administravimo pajėgumus. Ji taip pat 
primena poreikį didinti branduolinę saugą 
šalyse kandidatėse tam, kad jose būtų 
pasiektas šiuolaikinis technologijos, 
reguliavimo ir veiklos lygis, kuris šiuo metu 
yra Sąjungoje. Taryba taip pat primena 
šalims kandidatėms poreikį laikytis visų 
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šioje srityje egzistuojančių įsipareigojimų“.

Or. en

Pagrindimas

Trečiosios šalys turėtų siekti tokio branduolinės saugos lygio, kokio buvo ir yra reikalaujama 
iš Europos Sąjungos šalių kandidačių. 

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 18
8b konstatuojamoji dalis (nauja)

(8b) Atsižvelgiant į tai, kad branduolinėje 
srityje visiškas saugumas neįmanomas, 
Bendrijos pagalba bus ribojama tik tais 
įrenginiais, kurie veikia – arba veikė – iki 
šio Reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Finansinė parama neturėtų būti teikiama branduoliniams įrenginiams, kurie dar neveikia. 

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 19
9 konstatuojamoji dalis

(9) Susitariama, kad kai atitinkamam 
branduoliniam įrenginiui yra teikiama 
pagalba, ji skiriama tam, kad būtų pasiektas
maksimalus poveikis, tačiau nenukrypstant 
nuo principo, pagal kurį už įrenginio saugą 
turėtų atsakyti operatorius arba valstybė, 
kurios jurisdikcijai priklauso įrenginys.

(9) Susitariama, kad kai atitinkamam 
branduoliniam įrenginiui yra teikiama 
pagalba, ji skiriama tam, kad būtų pasiektas 
maksimalus poveikis, tačiau nenukrypstant 
nuo principo „teršėjas moka“, pagal kurį už 
įrenginio saugą, jo uždarymą ir veiklos 
atliekas turėtų atsakyti operatorius arba 
valstybė, kurios jurisdikcijai priklauso 
įrenginys.

Or. en
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Pagrindimas

Bendrijos pagalba trečiosioms šalims nenuima jų ir operatorių atsakomybės už branduolinę
saugą ir aplinkos apsaugą visu įrenginio veikimo laikotarpiu ir vėliau, t.y. po jo uždarymo, 
reaktorių sustabdymo, aplinkos ir atliekų tvarkymo metu.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 20
14 konstatuojamoji dalis

(14) Sutartyje šio Reglamento taikymui 
nenumatomi kitokie įgaliojimai negu tie, 
kurie yra nurodyti 203 straipsnyje, 

(14) Šis Reglamentas yra pagrįstas EB 
Sutarties 308 straipsnio ir Euratomo 
sutarties 203 straipsnio nuostatomis, 

Or. en

Pagrindimas

Žr. EP narės R. Harms pateikto 2 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 21
1 straipsnis

Bendrija finansuoja priemones remti aukšto 
lygio branduolinės saugos skatinimą, 
radiacinę apsaugą ir veiksmingą ir efektyvų 
branduolinių medžiagų apsaugos priemonių 
taikymą trečiosiose šalyse, kaip ir numatyta 
pagal šio Reglamento nuostatas.

Bendrija gali finansuoti priemones remti
veiksmingą įgyvendinimą tais atvejais, kai 
siekiama aukšto šiuolaikinės saugos lygio, 
atitinkančio tą, kuris yra 
Sąjungoje, atsižvelgiant į naujausius 
mokslinius ir technologinius pasiekimus, 
branduolinių medžiagų apsaugos priemonių 
taikymą trečiosiose šalyse, kaip ir numatyta 
pagal šio Reglamento nuostatas, 
neprieštaraujant principui „vartotojas 
moka“.

Or. en
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Pagrindimas

Kartu su Bendrija turėtų būti siekiama aukščiausio saugos lygio. Be to, Bendrijos pagalba 
nenuima trečiųjų šalių ir operatorių atsakomybės už aplinkos apsaugą. 

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 22
1 straipsnio 1a punktas (naujas)

Šis reglamentas apima tik tuos 
branduolinius įrenginius, kurie veikia arba 
veikė trečiosiose šalyse iki šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos lėšos turėtų būti skiriamos tik veikiantiems arba uždarytiems branduoliniams 
įrenginiams. Jos neturėtų būti naudojamos statant naujus branduolinius įrenginius arba 
pratęsiant jų naudojimo laiką. 

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 23
2 straipsnio a punktas

a) veiksmingos branduolinės saugos 
kultūros skatinimas visuose lygiuose, ypač:

a) veiksmingos branduolinės saugos 
priemonių skatinimas visuose lygiuose, 
ypač:

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos lėšos turėtų būti skirtos įgyvendinti realias saugumo priemones.
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Pakeitimą pateikė Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Dominique Vlasto

Pakeitimas 24
2 straipsnio a punkto 2 įtrauka

- pagalbos vietoje ir iš išorinės pagalbos 
programoms,

- pagalbos vietoje ir išorinės pagalbos 
programoms veikimo ir priežiūros saugai
tobulinimuisi,

Or. en

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 25
2 straipsnio a punkto 3 įtrauka

- tobulinant egzistuojančių branduolinių 
jėgainių arba kitų egzistuojančių 
branduolinių įrenginių projektavimo, 
veikimo ir priežiūros saugos aspektus, 
užtikrinant aukštą saugumo lygį.

- tobulinant egzistuojančių branduolinių 
jėgainių arba kitų egzistuojančių 
branduolinių įrenginių saugos aspektus 
uždarymo metu,

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos lėšų naudojimas naujoms branduolinėms jėgainėms statyti arba jų veiklos trukmei
pratęsti turėtų būti draudžiamas.

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 26
2 straipsnio a punkto 3 įtrauka

- tobulinant egzistuojančių branduolinių 
jėgainių arba kitų egzistuojančių 
branduolinių įrenginių projektavimo,
veikimo ir priežiūros saugos aspektus, 
užtikrinant aukštą saugumo lygį,

- tobulinant veikiančių branduolinių jėgainių 
arba kitų veikiančių branduolinių įtaisų 
veikimo ir priežiūros saugos aspektus, 
užtikrinant aukštą saugumo lygį,

Or. de

Pagrindimas

Bendrijos finansinės lėšos neturėtų būti naudojamos naujoms branduolinėms jėgainėms
statyti arba jų pajėgumams plėsti , arba pabaigti toms, kurios šiuo metu yra statomos.
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Atsižvelgiant į vis liberalesnius santykius tarp Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių, priemonės
dėl branduolinio saugumo turėtų būti glaudžiai susietos su konkurencijos ir prekybos 
klausimais. Intervencijos priemonės nereguliuojamose rinkose yra pateisinamos tik 
ypatingais atvejais. Tokios intervencijos priemonės turi būti aiškiai apibrėžtos ir tiksliai 
pažymėtos. Todėl Bendrijos finansavimo projektavimo etape turėtų būti atsisakyta.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras 

Pakeitimas 27
2 straipsnio a punkto 3 įtrauka

- tobulinant egzistuojančių branduolinių 
jėgainių arba kitų egzistuojančių 
branduolinių įrenginių projektavimo, 
veikimo ir priežiūros saugos aspektus, 
užtikrinant aukštą saugumo lygį,

- tobulinant egzistuojančių branduolinių 
jėgainių arba kitų egzistuojančių 
branduolinių įtaisų projektavimo, veikimo ir 
priežiūros saugos aspektus, atsižvelgiant į jų 
operatorių patirtį, užtikrinant aukštą
saugumo lygį,

Or. fr

Pagrindimas

Operatorių dalyvavimas teikiant branduolinę pagalbą, ypač branduolinės saugos požiūriu, 
buvo pagrindinė programos „Tacis“ sudėtinė dalis. Tai yra būtina sąlyga perduodant 
įgūdžius ir technologijas branduolinių įrenginių operatoriams šalyse, kurioms ši pagalba yra 
numatyta ir praktinės Europos Sąjungos saugos kultūros šioje srityje, ir sklaidos vietose 
požiūriu. Todėl svarbu, kad būsimojoje branduolinės paramos priemonės veikloje dalyvautų
ir operatoriai.  

Pakeitimą pateikė Romana Jordan Cizelj

Pakeitimas 28
2 straipsnio a punkto 3 įtrauka

- tobulinant egzistuojančių branduolinių 
jėgainių arba kitų egzistuojančių 
branduolinių įrenginių projektavimo,
veikimo ir priežiūros saugos aspektus, 
užtikrinant aukštą saugumo lygį,

- tobulinant egzistuojančių branduolinių 
jėgainių arba kitų egzistuojančių 
branduolinių įrenginių projektavimo, 
veikimo, modernizavimo ir priežiūros 
saugos aspektus, užtikrinant aukštą saugumo
lygį,

Or. sl
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Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 29
2 straipsnio a punkto 3 įtrauka

- tobulinant egzistuojančių branduolinių 
jėgainių arba kitų egzistuojančių 
branduolinių įrenginių projektavimo, 
veikimo ir priežiūros saugos aspektus,
užtikrinant aukštą saugumo lygį,

- tobulinant egzistuojančių branduolinių 
jėgainių arba kitų egzistuojančių 
branduolinių įrenginių projektavimo, 
veikimo ir priežiūros saugos aspektus,
užtikrinant aukščiausią, kokį įmanoma
pasiekti saugumo lygį,

Or. en

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 30
2 straipsnio a punkto 4 įtrauka

- paramai saugiam branduolinio kuro arba 
radioaktyvių atliekų gabenimui, tvarkymui 
ir šalinimui,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įtvirtinamas principas „teršėjas moka“, nuo kurio šis reglamentas neturėtų 
nukrypti.

Pakeitimą pateikė Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Dominique Vlasto

Pakeitimas 31
2 straipsnio a punkto 4 įtrauka

- paramai saugiam branduolinio kuro arba 
radioaktyvių atliekų gabenimui, tvarkymui ir 
šalinimui,

- paramai saugiam panaudoto branduolinio 
kuro arba radioaktyvių atliekų gabenimui, 
tvarkymui ir šalinimui,

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nurodyta aiškumo tikslais.
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Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 32
2 straipsnio a punkto 5 įtrauka

- ir egzistuojančių įrenginių uždarymo ir 
buvusių branduolinio naudojimo vietų
sutvarkymo strategijų plėtrai ir 
įgyvendinimui;

- ir buvusių branduolinio naudojimo vietų 
sutvarkymo strategijų plėtrai ir 
įgyvendinimui;

Or. en

Pagrindimas

Būtina išbaukti, nes tai prieštarauja EP narės R. Harms pateiktam šio straipsnio trečiosios
įtraukos pakeitimui.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 33
2 straipsnio b punktas

b) veiksmingų reguliavimo sistemų
skatinimui, procedūroms ir sistemoms 
užtikrinant tinkamą apsaugą prieš 
radioaktyvių medžiagų, ypač didelio 
aktyvumo radioaktyvių šaltinių, 
jonizuojančią radiaciją, ir jų saugiam 
sutvarkymui;

b) veiksmingų priemonių nustatymui 
užtikrinant geriausią apsaugą prieš 
radioaktyvių medžiagų, ypač didelio 
aktyvumo radioaktyvių šaltinių, 
jonizuojančią radiaciją;

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos lėšos turėtų būti skirtos tikroms saugumo priemonėms įgyvendinti.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 34
2 straipsnio d punktas

d) veiksmingų priemonių sukūrimui d) veiksmingų priemonių sukūrimui avarijų 
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planavimui nelaimių atvejais, pasirengimo ir 
reagavimo, civilinės saugos ir sanavimo 
priemonėms;

prevencijos, planavimui nelaimių atvejais, 
pasirengimo ir reagavimo, civilinės saugos, 
pasekmių mažinimo ir sanavimo 
priemonėms;

Or. en

Pagrindimas

ES branduolinės saugos politika turėtų visiškai atitikti 1994 m. Tarptautinę branduolinės 
saugos konvenciją, prie kurios prisijungė Europos Atominės Energijos Bendrija. Vienas 
pagrindinių šios priemonės tikslų yra išvengti avarijų, keliančių radiologinių pasekmių, arba
sušvelninti šias pasekmes, joms įvykus. Vadovaujantis pagrindiniais IAEA branduolinės 
saugos principais, avarijų prevencija yra svarbiausias saugumo prioritetas, antrasis 
prioritetas – avarijos pasekmių mažinimas. Šios dvi priemonės turėtų būti aiškiai ir 
neabejotinai įtvirtintos šiame reglamente.

Pakeitimą pateikė Romana Jordan Cizelj

Pakeitimas 35
2 straipsnio e punktas

e) priemonėms skatinti tarptautinį 
bendradarbiavimą (tarp jų atitinkamų 
tarptautinių organizacijų - IAEA sistemoje) 
anksčiau minėtose srityse, tarp jų
tarptautinių konvencijų ir sutarčių 
įgyvendinimui ir stebėjimui, informacijos 
mainams ir mokymui ir moksliniams 
tyrimams;

e) priemonėms skatinti tarptautinį 
bendradarbiavimą (tarp jų atitinkamų 
tarptautinių organizacijų - IAEA sistemoje) 
anksčiau minėtose srityse, tarp jų
tarptautinių konvencijų ir sutarčių 
įgyvendinimui ir stebėjimui, informacijos 
mainams ir mokymui, švietimui ir 
moksliniams tyrimams.

Or. sl

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 36
5 straipsnio 2 dalis

2. Šiose veiksmų programose nustatomi 
tikslai, kurių siekiama, intervencijos sritys, 
numatomos priemonės, tikėtini rezultatai, 
valdymo procedūros ir bendra planuojamo

2. Šiose veiksmų programose nustatomi 
tikslai, kurių siekiama, intervencijos sritys, 
numatomos priemonės, tikėtini rezultatai, 
valdymo procedūros ir bendra planuojamo 
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finansavimo apimtis. Jose pateikiamas
finansuojamų operacijų santraukos 
apibūdinimas, nurodoma kiekvienai 
operacijai skiriama suma ir numatomas 
įgyvendinimo tvarkaraštis. Kai tai yra 
svarbu, jose gali būti pateikiami pamokų, 
teikiant pagalbą anksčiau, rezultatai.

finansavimo apimtis. Jose pateikiamas
finansuojamų operacijų santraukos 
apibūdinimas, nurodoma kiekvienai 
operacijai skiriama suma ir numatomas 
įgyvendinimo tvarkaraštis. Kai reikia, jose 
pateikiami pamokų, teikiant pagalbą 
anksčiau, patirties rezultatai tam pačiam 
įrenginiui ir (arba) toje pačioje srityje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didinti visos programos efektyvumą, kiekviena veiksmų programa, jei reikia, turi
pateikti aiškią nuorodą į pagalbos patirtį tam pačiam įrenginiui ir (arba) toje pačioje srityje.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 37
6 straipsnio 3 dalis

3. Kai tokių priemonių savikaina yra 10
milijonų eurų arba mažiau, Komisija 
informuoja Tarybą ir komitetą, įsteigtą
vadovaujantis 20 straipsniu raštu per vieną 
mėnesį po to, kai buvo priimtos tokios 
priemonės.

3. Kai tokių priemonių savikaina yra
1 milijonas eurų arba mažiau, Komisija 
informuoja Tarybą, Europos Parlamentą ir 
komitetą, įsteigtą vadovaujantis 
20 straipsniu raštu per vieną mėnesį po to,
kai buvo priimtos tokios priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Konsultacinei procedūrai patvirtinti specialių priemonių atveju turėtų būti skiriama ne 
daugiau kaip 1 milijonas eurų. Papildomai turėtų būti ribojamas potencialių specialių
priemonių per tam tikrą laikotarpį skaičius. Parlamentui turėtų būti leidžiama teikti savo 
pasiūlymus dėl specialių priemonių, tokių pasiūlymų atmetimą turėtų pagrįsti Komisija ir 
(arba) Komitetas.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 38
6 straipsnio 4 dalis
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4. Kai tokių priemonių savikaina yra 10
milijonų eurų arba mažiau, Komisija 
informuoja Tarybą ir komitetą, įsteigtą
vadovaujantis 20 straipsniu raštu per vieną 
mėnesį po to, kai buvo priimtos tokios 
priemonės.

4. Kai tokių priemonių savikaina yra
1 milijonas eurų arba mažiau, Komisija 
informuoja Tarybą, Europos Parlamentą ir 
komitetą, įsteigtą vadovaujantis 
20 straipsniu raštu per vieną mėnesį po to, 
kai buvo priimtos tokios priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas toks pat, kaip ir EP narės R. Harms pateiktas 18 pakeitimo pagrindimas.

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 39
7 straipsnio 1 dalies 5 įtrauka

- Europos Sąjungos agentūros; - Bendrijos jungtinis mokslinių tyrimų 
centras ir Europos Sąjungos agentūros;

Or. en

Pagrindimas

Jungtinis mokslinių tyrimų centras seniai įgyvendina saugumo pagalbą pagal programą 
TACIS ir jam pagal šį reglamentą turėtų būti numatytas finansavimas.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 40
8 straipsnio 1 dalies 6 įtrauka

- skolos nurašymo programos; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį reglamentą Bendrijos lėšos neturėtų būti skiriamos skolų nurašymo programoms. 
Apskritai, priemonių pasirinkimas ir apibrėžimas turėtų būti pagrįstas mažiausios savikainos
vertinimais (pvz., kaip tai numato ERPB).
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Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 41
8 straipsnio 1 dalies 7 įtrauka

- dotacijos priemonėms finansuoti; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį reglamentą Bendrijos lėšos neturėtų būti skiriamos dotacijoms. Apskritai, priemonių 
pasirinkimas ir apibrėžimas turėtų būti pagrįstas mažiausios savikainos vertinimais (pvz., 
kaip tai numato ERPB).

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 42
8 straipsnio 1 dalies 8 įtrauka

- dotacijos, numatytos veiklos išlaidoms; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį reglamentą Bendrijos lėšos neturėtų būti skiriamos dotacijoms. Apskritai, priemonių 
pasirinkimas ir apibrėžimas turėtų būti pagrįstas mažiausios savikainos vertinimais (pvz., 
kaip tai numato ERPB).

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 43
9 straipsnio 2 dalis 

2. Ne kiekviena paramos priemonė būtinai 
įtraukiama į daugiametį programavimą ir
todėl yra finansuojama ir priklauso 
strateginių dokumentų ir daugiamečių 
tiesioginių programų taikymo sričiai. 
Tačiau jos taip pat gali būti finansuojamos 

2. Kiekviena paramos priemonė būtinai 
įtraukiama į daugiametį programavimą arba 
daugiametes tiesiogines programas, kaip tai 
numatyta 6 straipsnyje.
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ir pagal daugiametę tiesioginę programą. 
Komisija nustato paramos priemones, 
neįtraukiamas į daugiametes tiesiogines 
programas, kaip tai numatyta 6 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos lėšos turi būti skiriamos tik toms saugos priemonėms, kurios numatytos 
daugiametėse programose ir tiesioginėms programoms, išskyrus kai kurias išimtis, kaip tai 
numatyta 6 straipsnyje.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 44
18 straipsnis

Komisija reguliariai vertina politikos 
priemonių ir programų rezultatus ir 
programavimo veiksmingumą, padedantį
nustatyti, kaip vykdomi jų tikslai ir įgalina ją 
teikti rekomendacijas siekiant tobulinti 
operacijas ateityje. Komisija siunčia 
svarbius vertinimo pranešimus komitetui, 
įsteigtam vadovaujantis 20 straipsniu.

Komisija, padedama nepriklausomų
ekspertų, atskirų projektų pagrindu
reguliariai vertina politikos priemonių ir 
programų rezultatus ir programavimo 
veiksmingumą, padedantį nustatyti, kaip 
vykdomi jų tikslai ir įgalina ją teikti 
rekomendacijas siekiant tobulinti operacijas 
ateityje. Komisija siunčia svarbius vertinimo 
pranešimus Europos Parlamentui, Tarybai 
ir komitetui, įsteigtam vadovaujantis 20 
straipsniu.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad, akivaizdžiai trūkstant ankstesnių branduolinės pagalbos programų 
vertinimo, jis turėtų būti vykdomas padedant nepriklausomiems ekspertams. Stebėjimas ir 
vertinimas turi būti nuolatinis procesas, vykdomas atskirų projektų pagrindu (ne tik sektoriuje
arba visoje šalyje, kaip tai paprastai daro Komisija). Vertinimo pranešimai turėtų būti 
pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai.
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Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 45
19 straipsnis

Komisija vertina pažangą, pasiektą 
įgyvendinant priemones, kurių buvo imtasi 
sutinkamai su šiuo reglamentu ir teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai metinį
pranešimą apie pagalbos įgyvendinimą. 
Pranešimas taip pat yra skiriamas 
Ekonominių ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui. Pranešime pateikiama 
informacija apie praėjusių metų finansavimo
priemones, informacija apie stebėjimo ir 
vertinimo priemonių rezultatus ir biudžeto 
įsipareigojimų vykdymą ir mokėjimus, kurie 
nurodomi pagal šalį, regioną ir 
bendradarbiavimo sektorių.

Komisija vertina pažangą, pasiektą 
įgyvendinant priemones, kurių buvo imtasi
sutinkamai su šiuo reglamentu ir teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai metinį 
panešimą apie pagalbos įgyvendinimą. 
Pranešimas taip pat yra skiriamas 
Ekonominių ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui. Pranešime pateikiama 
informacija apie praėjusių metų finansavimo 
priemones, vertinimo pranešimus, kaip 
numatyta 18 straipsnyje, ir informacija apie 
stebėjimo ir vertinimo priemonių rezultatus 
ir biudžeto įsipareigojimų vykdymą ir 
mokėjimus, kurie nurodomi pagal šalį, 
regioną, bendradarbiavimo sektorių ir 
specifinį projektą.

Or. en

Pagrindimas

Vertinimo pranešimai turėtų būti taip pat teikiami ir Europos Parlamentui, ir Tarybai. Be to, 
pranešimuose turėtų būti informacija apie kiekvieną atskirą projektą, pagal šį reglamentą,
remiamą Bendrijos lėšomis.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 46
20 straipsnio 1 dalis

1. Komisijai padeda komitetas, sudarytas iš 
valstybių narių atstovų, pirmininkaujant
Komisijos atstovui.

1. Komisijai padeda komitetas, sudarytas iš 
valstybių narių ir Europos Parlamento 
atstovų, pirmininkaujant Komisijos atstovui.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentas komitete turi turėti savo atstovus.
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Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 47
21 straipsnis

Ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d.
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai pranešimą, vertinantį reglamento 
vykdymą per visus pirmuosius trejus metus, 
jei reikia, kartu su teisiniu pasiūlymu dėl 
reikalingų šios priemonės pakeitimų.

Ne vėliau kaip 2009 m. liepos 1 d. Komisija 
teikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
pranešimą, vertinantį reglamento vykdymą
per visus pirmuosius trejus metus ir paskui 
kas dvejus metus, jei reikia, kartu su teisiniu 
pasiūlymu dėl reikalingų šios priemonės 
pakeitimų.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į dideles pinigų sumas ir vidutiniškus paskutiniųjų branduolinės pagalbos 
programų rezultatus Rytuose, pranešimai turi būti teikiami dažniau. Išsamūs pranešimai, 
apimantys suvestinius laikotarpius nuo 2007 m. sausio 1 d., turėtų būti teikiami kas dveji 
metai nuo 2009 m. liepos 1 d.


