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Ziņojuma projekts (PE 376.426v01-00)
Esko Seppänen
Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido palīdzības instrumentu kodoldrošības 
veicināšanai

Priekšlikums regulai (9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

Padomes ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 8
Virsraksts

Priekšlikums PADOMES REGULAI, ar ko 
izveido palīdzības instrumentu 
kodoldrošības veicināšanai

Priekšlikums PADOMES REGULAI, ar ko 
izveido palīdzības instrumentu sadarbībai 
kodoldrošības jomā

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz drošību liekas neatbilstīga, jo šim instrumentam ir maz rezolutīvu pantu saistībā 
ar drošības aspektu sadarbībā uz trešām valstīm.  

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 9
1.a atsauce (jauna)
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.. -ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 308. pantu,

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā Padomes regula aizstās svarīgus Padomes lēmumus, kuros ir atsauce uz EK 
līgumu, tādus kā 1998. gada 5. jūnija Padomes Lēmums 1998/381 (EK, Euratom) attiecībā uz 
Eiropas Kopienas ieguldījumu Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā Černobiļas 
reaktora pārseguma fondā un 2001. gada 16. novembra Padomes Lēmumu 2001/824 (EK, 
Euratom) par Eiropas Kopienas tālāku ieguldījumu Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
bankā Černobiļas reaktora pārseguma fondā. Tāpat pašreiz apspriestais Padomes lēmuma 
priekšlikums piešķirt līdzekļus Černobiļas reaktora pārseguma fondam 2007. gadā arī ir 
pamatots gan uz EK līgumu, gan Euratom līgumu.

Tādēļ nav iemesla ierobežot šī jaunā instrumenta tiesisko pamatu tikai līdz Euratom līgumam, 
jo tas ietver kodoliekārtu drošības aspektu trešās valstīs, tostarp līdzekļus Černobiļai.  Līdz ar 
to nav pieņemami ierobežot Eiropas Parlamenta pilnvaras, ietverot atsauci tikai uz Euratom. 
EK līguma 308. pants ir saskaņā ar Euratom līguma 203. pantu, un tas ir jāpiemēro šajā 
regulā.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 10
2. apsvērums

2) Černobiļas avārija 1986. gadā parādīja,
cik svarīga ir kodoldrošība visā pasaulē. Lai 
izpildītu Līguma mērķi – izveidot drošības 
apstākļus, kas vajadzīgi, lai likvidētu 
draudus iedzīvotāju dzīvībai un veselībai, 
Eiropas Atomenerģijas kopienai (turpmāk 
Kopiena) būtu jāvar atbalstīt kodoldrošības
pasākumus trešās valstīs.

2) Černobiļas avārija 1986. gadā parādīja 
dramatiskās ekonomiskās, vides, sociālās 
un ar veselību saistītās šādas avārijas sekas 
visā pasaulē. Lai samazinātu risku 
iedzīvotāju dzīvībai un veselībai, 
dalībvalstīm un Eiropas Atomenerģijas 
Kopienai (turpmāk Kopiena) būtu jāvar 
atbalstīt droša esošo bīstamu un jo īpaši 
piesārņojošu kodoliekārtu slēgšana trešās 
valstīs.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt Černobiļas avārijas 1986. gadā traģisko raksturu, kam vajadzētu veicināt 
līdzekļu piešķiršanas pasākumus, lai paātrinātu agrāko kodolvietu atkopšanu un augsta riska 
un jo īpaši piesārņojošu kodoliekārtu slēgšanu. 
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Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr.11
2. apsvērums

(2) Černobiļas avārija 1986. gadā spilgti 
parādīja globālo kodoldrošības svarīgumu. 
Lai īstenotu līguma mērķi radīt tādus 
drošības nosacījumus, kas vajadzīgi, lai 
novērstu draudus sabiedrības dzīvībai un 
veselībai, Eiropas Atomenerģijas Kopienai 
(turpmāk - Kopienai) jābūt spējīgai atbalstīt 
kodoldrošību trešās valstīs.

(2) Černobiļas avārija 1986. gadā spilgti 
parādīja globālo kodoldrošības svarīgumu. 
Lai īstenotu līguma mērķi radīt tādus 
drošības nosacījumus, kas vajadzīgi, lai 
novērstu draudus sabiedrības dzīvībai un 
veselībai, Eiropas Atomenerģijas Kopienai 
(turpmāk - Kopienai) jābūt spējīgai atbalstīt 
kodoldrošību arī trešās valstīs.

Or. sl

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 12
4.a apsvērums (jauns)

.. (4a) Līdzīgs sadarbības nolīgums 
kodolmateriālu drošības pasākumu 
pētniecības un izstrādes jomā, tostarp 
atbilstīgo programmu koordinācijā, pastāv 
ar ASV Enerģētikas departamentu 
(Kodoldrošības valsts pārvaldi).

Or. en

Pamatojums

Jau daudzus gadus pastāv nolīgums ar ASV Enerģētikas departamentu par sadarbību 
kodoldrošības pasākumu pētniecības jomā. 

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 13
5. apsvērums

(5) Īpaši Kopienai jāturpina pasākumi, kas 
atbalsta kodoldrošības veicināšanu un 
kodolmateriālu drošības pasākumu 
piemērošanu trešās valstīs, izmantojot 
savstarpējas konsultēšanas pieredzi starp 

(5) Īpaši Kopienai jāturpina pasākumi, kas 
atbalsta augstāka līmeņa kodoldrošības 
īstenošanu un kodolmateriālu drošības 
pasākumu piemērošanu trešās valstīs, 
izmantojot savstarpējas konsultēšanas 
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Komisiju un tās darbuzņēmējiem un 
pieredzi, kas jau gūta Tacis un Phare 
programmās, tostarp attiecīgu ekspertu 
grupu darbu, jo īpaši attiecībā uz 
civiltiesisko atbildību kodolnozarē, un pašu 
drošības pasākumu darbību Eiropas 
Savienībā.

pieredzi starp Komisiju un tās 
darbuzņēmējiem, ņemot vērā neatkarīgas 
ekspertīzes, jo īpaši Eiropas Revīzijas 
palātas veiktās ekspertīzes, pamatojoties uz 
iepriekšējo Tacis un Phare programmās 
gūto pieredzi, un pašu drošības pasākumu 
darbību Eiropas Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Kopienas valstu nauda jāizlieto efektīvi. Pasākumiem, ko piemēro atbilstīgi šim jaunajam 
instrumentam, jābūt reālai ietekmei uz kodoldrošību. Tādēļ tie jāizstrādā uz iepriekšējās 
pieredzes un neatkarīgu novērtējumu pamata. Šajā sakarā jāņem vērā 1998. gada un jaunākie 
2006. gada Eiropas Revīzijas palātas atzinumi, kuri nonāca pie stingriem secinājumiem 
attiecībā uz palīdzību kodoldrošības jomā attiecīgi Austrumos un Krievijā.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 14
7. apsvērums

(7) Papildus starptautiskām konvencijām un 
līgumiem dažas dalībvalstis ir noslēgušas 
divpusējus līgumus par tehniskās palīdzības 
nodrošināšanu.

(7) Papildus starptautiskām konvencijām un 
līgumiem dažas dalībvalstis ir noslēgušas 
divpusējus līgumus par tehniskās palīdzības 
nodrošināšanu. Jāpadara ciešāka 
koordinācija ar Kopienas darbībām.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāturpina koordinācijas process šajā jomā Kopienas līmenī.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 15
8. apsvērums

(8) Eiropas Savienības Padome 1992. gada 
18. jūnija rezolūcijā par kodoldrošības 
tehnoloģiskām problēmām "uzsver, ka tā par 
īpaši svarīgu uzskata kodoldrošību Eiropā, 

(8) Eiropas Savienības Padome 1992. gada 
18. jūnija rezolūcijā par kodoldrošības 
tehnoloģiskām problēmām "uzsver, ka tā par 
īpaši svarīgu uzskata kodoldrošību Eiropā, 
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un tādēļ lūdz dalībvalstis un Komisiju 
pieņemt kā Kopienas sadarbības 
kodolnozarē prioritāru pamatmērķi, jo īpaši 
attiecībā uz tādu sadarbību ar citām Eiropas 
valstīm, īpaši Viduseiropas un 
Austrumeiropas valstīm un bijušajām 
Padomju Savienības republikām, –
paaugstināt to kodoliekārtu drošības līmeņus 
līdz līmenim, kas līdzvērtīgs tiem, kas pastāv 
Kopienā, un veicināt Kopienā jau atzītu 
drošības kritēriju un prasību īstenošanu"; 
nodrošinās finansiālu palīdzību, ņemot vērā 
šos mērķus, arī atbalstot jau uzbūvētas 
iekārtas, kuras vēl nav sākušas darboties.

un tādēļ lūdz dalībvalstis un Komisiju 
pieņemt kā Kopienas sadarbības 
kodolnozarē prioritāru pamatmērķi, jo īpaši 
attiecībā uz tādu sadarbību ar citām Eiropas 
valstīm, īpaši Viduseiropas un 
Austrumeiropas valstīm un bijušajām 
Padomju Savienības republikām, –
paaugstināt to kodoliekārtu drošības līmeņus 
līdz līmenim, kas līdzvērtīgs tiem, kas pastāv 
Kopienā, un veicināt Kopienā jau atzītu 
drošības kritēriju un prasību īstenošanu"; 
nodrošinās finansiālu palīdzību, ņemot vērā 
šos mērķus.

Or. en

Pamatojums

Nebūtu jāsniedz finansiāla palīdzība kodoliekārtām, kuras vēl nav sākušas darboties. 

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 16
8. apsvērums

(8) Eiropas Savienības Padome 1992. gada 
18. jūnija rezolūcijā par kodoldrošības 
tehnoloģiskām problēmām "uzsver, ka tā par 
īpaši svarīgu uzskata kodoldrošību Eiropā, 
un tādēļ lūdz dalībvalstis un Komisiju 
pieņemt kā Kopienas sadarbības 
kodolnozarē prioritāru pamatmērķi, jo īpaši 
attiecībā uz tādu sadarbību ar citām Eiropas 
valstīm, īpaši Viduseiropas un 
Austrumeiropas valstīm un bijušajām 
Padomju Savienības republikām, –
paaugstināt to kodoliekārtu drošības līmeņus 
līdz līmenim, kas līdzvērtīgs tiem, kas pastāv
Kopienā, un veicināt Kopienā jau atzītu 
drošības kritēriju un prasību īstenošanu"; 
nodrošinās finansiālu palīdzību, ņemot vērā 
šos mērķus, arī atbalstot jau uzbūvētas 
iekārtas, kuras vēl nav sākušas darboties.

(8) Eiropas Savienības Padome 1992. gada 
18. jūnija rezolūcijā par kodoldrošības 
tehnoloģiskām problēmām "uzsver, ka tā par 
īpaši svarīgu uzskata kodoldrošību Eiropā, 
un tādēļ lūdz dalībvalstis un Komisiju 
pieņemt kā Kopienas sadarbības 
kodolnozarē prioritāru pamatmērķi, jo īpaši 
attiecībā uz tādu sadarbību ar citām Eiropas 
valstīm, īpaši Viduseiropas un 
Austrumeiropas valstīm un bijušajām 
Padomju Savienības republikām, –
paaugstināt to kodoliekārtu drošības līmeņus 
līdz līmenim, kas līdzvērtīgs tiem, kas pastāv 
Kopienā, un veicināt Kopienā jau atzītu
drošības kritēriju un prasību īstenošanu"; 
nodrošinās finansiālu palīdzību, ņemot vērā 
šos mērķus.

Or. en
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Pamatojums

Finansiāla palīdzība būtu jāsniedz iekārtām, kuras jau darbojas.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 17
8.a apsvērums (jauns)

(8a) Turklāt Padome 1998. gada 
24. septembrī atgādināja, ka „tās veiktais 
novērtējums par Komisijas atzinumu par 
Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu 
pievienošanās iesniegumiem atklāj, ka šīm 
valstīm būs jāvelta ievērojamas pūles, lai 
tās spētu sasniegt „acquis” vides jomā un 
efektīvi to īstenot, tostarp panākot vajadzīgo 
administratīvo kapacitāti. Tā atgādina arī 
vajadzību palielināt kodoldrošību 
kandidātvalstīs tā, lai tā sasniegtu tādu 
līmeni, kas atbilst pašreizējam Eiropas 
Savienības tehnoloģiskajam, regulējošam 
un darbības stāvoklim. Padome arī 
atgādina vajadzību kandidātvalstīm ievērot 
visas pastāvošās saistības šajā jomā.”

Or. en

Pamatojums

Trešām valstīm būtu jāsasniedz tāds pats kodoldrošības līmenis, kādu prasīja bijušajām un 
prasa tagadējām Eiropas Savienības kandidātvalstīm. 

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 18
8.b apsvērums (jauns)

.. (8b) Ņemot vērā to, ka kodoldrošības jomā 
nepastāv „nulles” risks, Kopienas palīdzību 
ierobežos līdz tām iekārtām, kas darbosies 
vai būs darbojušās šīs regulas spēkā 
stāšanās brīdī.

Or. en
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Pamatojums

Nebūtu jāsniedz finansiāla palīdzība kodoliekārtām, kuras vēl nav sākušas darboties. 

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 19
9. apsvērums

(9) Jāsaprot, ka, sniedzot palīdzību saistībā 
ar attiecīgu kodoliekārtu, nolūks ir iegūt 
maksimālu labumu no sniegtās palīdzības, 
tomēr neatkāpjoties no principa, ka 
operatoram un valstij, kuras jurisdikcijā ir 
iekārta, joprojām jābūt atbildīgām par 
iekārtas drošību.

(9) Jāsaprot, ka, sniedzot palīdzību saistībā 
ar attiecīgu kodoliekārtu, nolūks ir iegūt 
maksimālu labumu no sniegtās palīdzības, 
tomēr neatkāpjoties no „piesārņotājs 
maksā” principa un tā, ka operatoram un 
valstij, kuras jurisdikcijā ir iekārta, joprojām 
jābūt atbildīgām par iekārtas drošību,
ekspluatācijas pārtraukšanu un 
atkritumiem, ko iekārta ir radījusi.

Or. en

Pamatojums

Kopienas palīdzība trešām valstīm neatbrīvo tās un operatorus no to pienākumiem attiecībā 
uz drošību un vidi visā iekārtas darbības laikā, kā arī pēc tās darbības pārtraukšanas, t.i., 
attiecībā uz slēgšanu, demontāžu un vietas atkopšanu. 

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 20
14. apsvērums

(14) Līgumā šīs regulas pieņemšanai 
neparedz citas pilnvaras kā vien tās, kas 
paredzētas 203. pantā,

(14) Šīs regulas pamatā ir EK līguma 
308. pants un Euratom līguma 203. pants,

Or. en

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas minēts 2. grozījumam, ko iesniedz Eiropas Parlamenta locekle 
R. Harms.
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Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr.21
1. pants

Kopiena finansē pasākumus, lai palīdzētu
veicināt augstu kodoldrošības un 
aizsardzības pret radiāciju līmeni, kā arī 
piemērot efektīvus un iedarbīgus drošības 
līdzekļus attiecībā uz kodolmateriālu trešās 
valstīs saskaņā ar šo regulu.

Kopiena varētu finansēt pasākumus, lai 
atbalstītu efektīvu īstenošanu gadījumos, 
kad darbības rezultāts ir tāds drošības 
līmenis, kas atbilst pašreizējam Eiropas 
Savienības tehnoloģiskajam, regulējošam 
un darbības stāvoklim, ņemot vērā 
jaunākos zinātniskos un tehnoloģiskos 
sasniegumus, aizsardzību pret radiāciju, kā 
arī piemērot efektīvus un iedarbīgus drošības 
līdzekļus attiecībā uz kodolmateriālu trešās 
valstīs saskaņā ar šo regulu, nenovirzoties 
no principa „piesārņotājs maksā”.

Or. en

Pamatojums

Kopienas palīdzībai vajadzētu panākt augstāku drošības līmeni. Turklāt šī palīdzība 
neatbrīvo trešās valstis un operatorus no to pienākumiem attiecībā uz vidi. 

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr.22
1. panta 1.a punkts (jauns)

Šī regula attiecas tikai uz tām 
kodoliekārtām, kas darbojas vai ir 
darbojušās trešās valstīs šīs regulas spēkā 
stāšanās brīdī.

Or. en

Pamatojums

Kopienas līdzekļi būtu jāizmanto tikai darbībā esošām vai slēgtām kodoliekārtām. Tie nav 
jāizmanto kodoliekārtu dzīves laika pagarināšanai vai celtniecībai. 
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Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr.23
2. panta a) punkts

a) veicināt efektīvu kodoldrošības kultūru
visos līmeņos, jo īpaši izmantojot:

a) īstenot efektīvus kodoldrošības 
pasākumus visos līmeņos, jo īpaši 
izmantojot:

Or. en

Pamatojums

Kopienas līdzekļus vajadzētu izmantot reālu drošības pasākumu īstenošanai.

Grozījumus iesniedza Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Dominique Vlasto

Grozījums Nr.24
2. panta a) punkta 2. ievilkums

- palīdzības programmas uz vietas un ārējās 
palīdzības programmas,

- palīdzības programmas uz vietas un ārējās 
palīdzības programmas uzlabojumiem 
darbības un uzturēšanas drošībā,

Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 25
2. panta a) punkta 3. ievilkums

- drošības aspektu uzlabošanu attiecībā uz
pašreizējo kodolspēkstaciju vai citu 
pašreizējo kodoliekārtu izstrādi, darbību un 
uzturēšanu, lai varētu panākt augstu 
drošības līmeni,

- drošības aspektu uzlabošanu pašreizējo 
kodolspēkstaciju vai citu pašreizējo 
kodoliekārtu slēgšanas laikā,

Or. en

Pamatojums

Kopienas līdzekļu izmantošana kodoliekārtu dzīves laika pagarināšanai vai jaunu 
kodoliekārtu celtniecībai būtu jāaizliedz.
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Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 26
2. panta a) punkta 3. ievilkums

– drošības aspektu uzlabošanu attiecībā 
uz pašreizējo kodolspēkstaciju vai citu 
pašreizējo kodoliekārtu izstrādi, darbību un 
uzturēšanu, lai varētu panākt augstu drošības 
līmeni,

– drošības aspektu uzlabošanu attiecībā 
uz pašreizējo darbojošos kodolspēkstaciju 
vai citu pašreizējo kodoliekārtu darbību un 
uzturēšanu, lai varētu panākt augstu drošības 
līmeni,

Or. de

Pamatojums

Kopienas finanšu līdzekļi nebūtu jāizmanto, lai celtu jaunas kodolspēkstacijas vai paplašinātu 
pašreiz pārbūves procesā esošo kodolspēkstaciju jaudu, vai arī pabeigtu to pārbūvi. Ņemot 
vērā aizvien vairāk liberalizētās attiecības starp Eiropas Savienību un trešām valstīm, 
pasākumi attiecībā uz kodoldrošību būtu jāuzskata par tādiem, kas ir cieši saistīti ar 
konkurenci un tirdzniecību. Iejaukšanās liberalizētos tirgos ir attaisnojama tikai ļoti īpašos 
apstākļos. Šādas iejaukšanās gadījumiem jābūt skaidri definētiem un precīzi norobežotiem. 
Līdz ar Kopienas finansējuma izmantošana izstrādes stadijā būtu jānoraida.

Grozījumus iesniedza Anne Laperrouze, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras

Grozījums Nr. 27
2. panta a) punkta 3. ievilkums

- drošības aspektu uzlabošanu attiecībā uz 
pašreizējo kodolspēkstaciju vai citu 
pašreizējo kodoliekārtu izstrādi, darbību un 
uzturēšanu, lai varētu panākt augstu drošības 
līmeni,

- drošības aspektu uzlabošanu attiecībā uz 
pašreizējo kodolspēkstaciju vai citu 
pašreizējo kodoliekārtu izstrādi, darbību un 
uzturēšanu, ņemot vērā šo kodolspēkstaciju 
operatoru pieredzi, lai varētu panākt augstu 
drošības līmeni,

Or. fr

Pamatojums

Operatoru iesaistīšana palīdzībā, kas saistīta ar kodoliekārtām, jo īpaši attiecībā uz 
kodoldrošību, bija Tacis programmas galvenā komponente. Tas ir priekšnoteikums, lai 
nodotu prasmes un zinātību kodoliekārtu operatoriem tiesīgajās valstīs un lai operatīvi 
izplatītu drošības kultūru, kas izstrādāta Eiropas Savienībā šajā jomā. Tādēļ ir svarīgi, lai 
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operatori būtu cieši saistīti ar tām darbībām, ko ietver nākamais instruments palīdzībai 
kodoldrošības jomā.

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr.28
2. panta a)punkta 3. ievilkums

- drošības aspektu uzlabošanu attiecībā uz 
pašreizējo kodolspēkstaciju vai citu 
pašreizējo kodoliekārtu izstrādi, darbību un 
uzturēšanu, lai varētu panākt augstu drošības 
līmeni,

- drošības aspektu uzlabošanu attiecībā uz 
pašreizējo kodolspēkstaciju vai citu 
pašreizējo kodoliekārtu darbību, 
modernizāciju un uzturēšanu, lai varētu 
panākt augstu drošības līmeni,

Or. sl

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 29
2. panta a) punkta 3. ievilkums

- drošības aspektu uzlabošanu attiecībā uz 
pašreizējo kodolspēkstaciju vai citu 
pašreizējo kodoliekārtu izstrādi, darbību un 
uzturēšanu, lai varētu panākt augstu 
drošības līmeni,

- drošības aspektu uzlabošanu attiecībā uz 
pašreizējo kodolspēkstaciju vai citu 
pašreizējo kodoliekārtu izstrādi, darbību un 
uzturēšanu, lai varētu panākt augstāko 
sasniedzamo drošības līmeni,

Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 30
2. panta a) punkta 4. ievilkums

- atbalstu kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu drošai pārvadāšanai, apstrādei 
un apglabāšanai,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums stiprina „piesārņotājs maksā” principu, no kura regulai nevajadzētu atkāpties.
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Grozījumus iesniedza Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 31
2. panta a) punkta 4. ievilkums

- atbalstu kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu drošai pārvadāšanai, apstrādei un 
apglabāšanai,

- atbalstu izlietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu drošai pārvadāšanai, 
apstrādei un apglabāšanai,

Or. en

Pamatojums

Tas būtu jānorāda skaidrības labad.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 32
2. panta a) punkta 5. ievilkums

- un stratēģiju izstrādi un īstenošanu 
attiecībā uz pašreizējo iekārtu 
ekspluatācijas pārtraukšanu un agrāko 
kodolvietu atkopšanu;

- un stratēģiju izstrādi un īstenošanu 
attiecībā uz agrāko kodolvietu atkopšanu;

Or. en

Pamatojums

Svītrojums vajadzīgs, lai nodrošinātu saskaņotību ar EP deputātes R. Harms grozījumu šī 
paša panta trešajam ievilkumam.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 33
2. panta b) punkts

b) veicināt efektīvu normatīvo bāzi, 
regulatīvās procedūras un sistēmas, lai 
nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret 
radioaktīvu materiālu jonizējošiem 
starojumiem, jo īpaši no spēcīgas iedarbības 
radioaktīvajiem avotiem, un to droša 

b) īstenot efektīvus pasākumus, lai 
nodrošinātu vislielāko aizsardzību pret 
radioaktīvu materiālu jonizējošiem 
starojumiem, jo īpaši no spēcīgas iedarbības 
radioaktīvajiem avotiem;
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apglabāšana;

Or. en

Pamatojums

Kopienas līdzekļus vajadzētu izmantot reālu drošības pasākumu īstenošanai.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 34
2. panta d) punkts

d) izveidot efektīvas sistēmas ārkārtējām 
situācijām, sagatavotībai un reaģēšanai, 
civilās aizsardzības un rehabilitācijas 
pasākumiem;

d) izveidot efektīvas sistēmas avāriju 
novēršanai, ārkārtējām situācijām, 
sagatavotībai un reaģēšanai, civilās 
aizsardzības, seku mazināšanas un 
rehabilitācijas pasākumiem;

Or. en

Pamatojums

ES kodoldrošības politikai ir pilnībā jāsaskan ar 1994. gada Starptautisko Konvenciju par 
kodoldrošību, kurai ir pievienojusies Eiropas Atomenerģijas kopiena . Viens no galvenajiem 
šī instrumenta mērķiem ir novērst avārijas ar radioaktīvām sekām un mazināt šādas sekas, ja 
tās ir radušās. Saskaņā ar IAEA (Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras) kodoldrošības 
pamatprincipiem avāriju novēršana ir drošības pirmā prioritāte, bet otrā ir avārijas seku 
mazināšana. Šiem diviem pasākumiem jābūt skaidri un nepārprotami iekļautiem šajā regulā.

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 35
2. panta e) punkts

e) pasākumus, lai veicinātu starptautisku 
sadarbību (arī saistībā ar attiecīgām 
starptautiskām organizācijām, īpaši SAEA) 
minētajās jomās, tostarp, lai īstenotu un 
uzraudzītu starptautiskas konvencijas un 
līgumus, informācijas apmaiņu, apmācību un 
pētniecību;

e) pasākumus, lai veicinātu starptautisku 
sadarbību (arī saistībā ar attiecīgām 
starptautiskām organizācijām, īpaši SAEA)
minētajās jomās, tostarp, lai īstenotu un 
uzraudzītu starptautiskas konvencijas un 
līgumus, informācijas apmaiņu, apmācību, 
izglītību un pētniecību;

Or. sl
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Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 36
5. panta 2. punkts

2. Rīcības programmās ir precizēti 
nospraustie mērķi, rīcības jomas, paredzētie 
pasākumi, gaidāmie rezultāti, pārvaldes 
kārtība, kā arī paredzētā finansējuma 
kopapjoms. Tajā iekļauts finansējamo 
darbību apraksts, norāde uz katrai darbībai 
piešķirtajām summām un indikatīvs 
īstenošanas grafiks. Vajadzības gadījumā 
tajā var iekļaut gūto pieredzi no agrāk 
piešķirtas palīdzības.

2. Rīcības programmās ir precizēti 
nospraustie mērķi, rīcības jomas, paredzētie 
pasākumi, gaidāmie rezultāti, pārvaldes 
kārtība, kā arī paredzētā finansējuma 
kopapjoms. Tajā iekļauts finansējamo 
darbību apraksts, norāde uz katrai darbībai 
piešķirtajām summām un indikatīvs 
īstenošanas grafiks. Attiecīgajā gadījumā 
tajā iekļauj gūto pieredzi no agrāk piešķirtas 
palīdzības šai pašai iekārtai un/vai šajā 
pašā jomā.

Or. en

Pamatojums

Lai paaugstinātu kopējās programmas efektivitāti, katrai rīcības programmai attiecīgajā 
gadījumā būtu skaidri jāatsaucas uz iepriekšējas palīdzības pieredzi šajā pašā iekārtā un/vai 
līdzīgā jomā.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 37
6. panta 3. punkts

3. Ja šādu pasākumu izmaksu apjoms 
pārsniedz 10 miljonu EUR, Komisija tās 
pieņem saskaņā ar 20. panta 3. punktā 
minēto procedūru, vajadzības gadījumā 
apspriežoties ar attiecīgu partnervalsti vai 
partnervalstīm reģionā.

3. Ja šādu pasākumu izmaksu apjoms 
pārsniedz 1 miljonu EUR, Komisija tās 
pieņem saskaņā ar 20. panta 3. punktā 
minēto procedūru, vajadzības gadījumā 
apspriežoties ar attiecīgu partnervalsti vai 
partnervalstīm reģionā.

Or. en

Pamatojums

Īpašu pasākumu gadījumā robežai apspriežu procedūras pieņemšanai jābūt nospraustai 
1 miljona EUR apjomā. Turklāt vajadzētu būt potenciālo īpašo pasākumu skaita 
ierobežojumam dotajā laika periodā. Parlamentam būtu jābūt pilnvarām dot savus ieteikumus 
attiecībā uz īpašajiem pasākumiem, bet, lai šādus ierosinājumus noraidītu, jābūt Komisijas 
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un/vai attiecīgās komitejas pamatojumam.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 38
6. panta 4. punkts

4. Ja šādu pasākumu izmaksu apjoms 
nepārsniedz 10 miljonu EUR, Komisija 
rakstiski informē Padomi un saskaņā ar 
20. pantu izveidoto komiteju viena mēneša 
laikā pēc šādu pasākumu pieņemšanas.

4. Ja šādu pasākumu izmaksu apjoms 
nepārsniedz 1 miljonu EUR, Komisija 
rakstiski informē Eiropas Parlamentu un 
saskaņā ar 20. pantu izveidoto komiteju 
viena mēneša laikā pēc šādu pasākumu 
pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Tas pats pamatojums, kas minēts 18. grozījumam, ko iesniedza Eiropas Parlamenta deputāte 
R. Harms.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 39
7. panta 1. punkta 5. ievilkums

- Eiropas Savienības aģentūras; - Kopienas Kopīgais pētniecības centrs 
(KPC) un Eiropas Savienības aģentūras;

Or. en

Pamatojums

KPC ilgstoši ir īstenojis palīdzību drošības jomā saskaņā ar TACIS programmu, un tam arī 
vajadzētu būt tiesīgam saņemt finansējumu saskaņā ar šo regulu. 

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 40
8. panta 1. punkta 6. ievilkums

- nodokļu atlaides programmas; svītrots
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Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šo regulu Kopienas līdzekļi nebūtu jāpiešķir nodokļu atlaides programmām. 
Vispārīgi runājot, pasākumu atlasei un definēšanai vajadzētu būt pamatotai uz mazāko 
izmaksu novērtējumu (piem., kā to praktizē ERAB). 

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 41
8. panta 1. punkta 7. ievilkums

- subsīdijas, lai finansētu pasākumus; svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šo regulu Kopienas līdzekļi nebūtu jāpiešķir subsīdijām. Vispārīgi runājot, 
pasākumu atlasei un definēšanai vajadzētu būt pamatotai uz mazāko izmaksu novērtējumu 
(piem., kā to praktizē ERAB). 

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 42
8. panta 1. punkta 8. ievilkums

- subsīdijas, lai segtu operatīvās izmaksas; svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šo regulu Kopienas līdzekļi nebūtu jāpiešķir subsīdijām. Vispārīgi runājot, 
pasākumu atlasei un definēšanai vajadzētu būt pamatotai uz mazāko izmaksu novērtējumu 
(piem., kā to praktizē ERAB). 

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 43
9. panta 2. punkts

2. Nav obligāti, ka daudzgadu plānošana 2. Daudzgadu plānošana vai daudzgadu 
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attiecas uz palīdzības pasākumiem, un tādēļ 
tos var finansēt ārpus stratēģijas 
dokumentu un daudzgadu indikatīvu 
programmu jomām. Tomēr tos var finansēt 
arī atbilstīgi daudzgadu indikatīvām 
programmām. Komisija pieņem palīdzības 
pasākumus, uz kuriem neattiecas 
daudzgadu indikatīvās programmas,
saskaņā ar 6. pantu.

indikatīvās programmas attiecas uz visiem
palīdzības pasākumiem saskaņā ar 6. pantu.

Or. en

Pamatojums

Kopienas resursi jāpiešķir tikai tiem drošības pasākumiem, kas ir ietverti daudzgadu 
indikatīvās programmās, ņemot vērā dažus izņēmumus, kas minēti 6. pantā. 

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 44
18. pants

Komisija regulāri novērtē politikas un 
programmu rezultātus, kā arī plānošanas 
efektivitāti, lai pārbaudītu, vai ir sasniegti 
mērķi, un lai varētu izstrādāt ieteikumus, kas 
uzlabotu turpmāko darbību. Komisija 
būtiskus vērtējuma ziņojumus nosūta 
saskaņā ar 20. pantu izveidotajai komitejai.

Komisija ar neatkarīgu ekspertu palīdzību, 
pamatojoties uz atsevišķiem projektiem, 
regulāri novērtē politikas un programmu 
rezultātus, kā arī plānošanas efektivitāti, lai 
pārbaudītu, vai ir sasniegti mērķi, un lai 
varētu izstrādāt ieteikumus, kas uzlabotu 
turpmāko darbību. Komisija būtiskus 
vērtējuma ziņojumus nosūta Eiropas 
Parlamentam, Padomei un saskaņā ar 
20. pantu izveidotajai komitejai.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā acīmredzamo novērtējuma trūkumu iepriekšējās kodoldrošības palīdzības 
programmās, vērtējums būtu jāveic ar neatkarīgu ekspertu palīdzību. Pārraudzībai un 
vērtēšanai jābūt nepārtrauktam procesam, un tā būtu jāveic, pamatojoties uz atsevišķiem 
projektiem (un ne tikai vienas jomas vai valsts robežās, kā to pārsvarā īsteno Komisija). 
Eiropas Parlamentam un Padomei būtu jāsaņem vērtējuma ziņojumi.
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Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 45
19. pants

Komisija pārbauda progresu, kas sasniegts, 
īstenojot saskaņā ar šo regulu veiktos 
pasākumus, un iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei gada ziņojumu par 
palīdzības īstenošanu. Ziņojumu arī iesniedz 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai. Ziņojumā iekļauj 
informāciju par iepriekšējā gada 
finansētajiem pasākumiem, informāciju par 
pārraudzības un novērtēšanas rezultātiem, kā 
arī informāciju par budžeta saistību un 
maksājumu īstenošanu, kas sadalīti pa 
valstīm, reģioniem un sadarbības jomām.

Komisija pārbauda progresu, kas sasniegts, 
īstenojot saskaņā ar šo regulu veiktos 
pasākumus, un iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei gada ziņojumu par 
palīdzības īstenošanu. Ziņojumu arī iesniedz 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai. Ziņojumā iekļauj 
18. pantā minētos vērtējuma ziņojumus un 
informāciju par iepriekšējā gada 
finansētajiem pasākumiem, informāciju par 
pārraudzības un novērtēšanas rezultātiem, kā 
arī informāciju par budžeta saistību un 
maksājumu īstenošanu, kas sadalīti pa 
valstīm, reģioniem, sadarbības jomām un 
konkrētajiem projektiem.

Or. en

Pamatojums

Vērtējuma ziņojumi būtu jānosūta arī Eiropas Parlamentam un Padomei. Turklāt ziņojumiem 
būtu jāsniedz informācija par katru atsevišķu projektu, ko Kopiena atbalsta saskaņā ar šo 
regulu.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 46
20. panta 1. punkts

1. Komisijai palīdz komiteja, kas sastāv no 
dalībvalstu pārstāvjiem, un tās priekšsēdētājs 
ir Komisijas pārstāvis.

1. Komisijai palīdz komiteja, kas sastāv no 
dalībvalstu un Eiropas Parlamenta 
pārstāvjiem, un tās priekšsēdētājs ir 
Komisijas pārstāvis.

Or. en

Pamatojums

Komitejā vajadzētu būt pārstāvētam Eiropas Parlamentam.
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Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 47
21. pants

Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, novērtējot regulas īstenošanu 
pirmajos trīs gados, vajadzības gadījumā līdz 
ar priekšlikumu tiesību aktam, ar ko 
instrumentā ievieš vajadzīgus grozījumus.

Komisija līdz 2009. gada 1. jūlijam Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, novērtējot regulas īstenošanu 
pirmajos trīs gados, un pēc tam katru otro 
gadu, vajadzības gadījumā līdz ar 
priekšlikumu tiesību aktam, ar ko 
instrumentā ievieš vajadzīgus grozījumus.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā iesaistīto finanšu līdzekļu lielo apjomu un viduvējo iepriekšējo atskaiti par 
kodoldrošības palīdzības programmām Austrumos, ir nepieciešama biežāka ziņošana. 
Visaptveroši pārskata ziņojumi, kas ietver kopīgos periodus no 2007. gada 1. janvāra uz 
priekšu, būtu jāiesniedz katru otro gadu, sākot no 2009. gada 1. jūlija.
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