
PR\622819LT.doc PE 376.426v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

NEGALUTINIS
2006/0802(CNS)

24.8.2006

*
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Tarybos reglamento, nustatančio pagalbos branduolinės saugos ir saugumo 
srityje priemonę, projekto
(9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Esko Seppänen

Nuomonės referentė (*): Angelika Beer, Užsienio reikalų komiteto narė

(*) Glaudesnis bendradarbiavimas tarp komitetų pagal Darbo tvarkos taisyklių 
47 straipsnį.



PR\622819LT.doc PE 376.426v01-002/10 PR\62281

LT

PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos reglamento, nustatančio pagalbos branduolinės saugos ir saugumo srityje 
priemonę, projekto
(9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos siūlomą tekstą (9037/2006),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2004)0630)1,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 203 straipsnį, 
pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0153/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Užsienio reikalų komiteto, Biudžeto komiteto ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto nuomones (A6-0000/2006),

1. pritaria Tarybos siūlomam tekstui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Euratomo sutarties 119 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo 
pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. prašo Tarybos dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
9 konstatuojamoji dalis

(9) Susitariama, kad kai atitinkamam 
branduoliniam įrenginiui teikiama pagalba, 
ji skiriama, tam, kad būtų pasiektas 
maksimalus poveikis, tačiau nenukrypstant 
nuo principo, pagal kurį už įrenginio saugą 

(9) Susitariama, kad kai atitinkamam 
branduoliniam įrenginiui teikiama pagalba, 
ji skiriama, tam, kad būtų pasiektas 
maksimalus poveikis, tačiau nenukrypstant 
nuo principo, pagal kurį už įrenginio saugą 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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turėtų atsakyti operatorius ir valstybė, 
kurios jurisdikcijai priklauso įrenginys.

turėtų atsakyti operatorius ir valstybė, 
kurios jurisdikcijai priklauso įrenginys.
Pirmenybė turėtų būti teikiama tiems 
branduoliniams įrenginiams ir tokiai 
veiklai, kurie gali turėti didelio poveikio 
valstybėms narėms. 

Pagrindimas

Nereikalaujantis paaiškinimų pakeitimas.

Pakeitimas 2
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Atsižvelgiant į 2006 m. birželio 17 d. 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo 38 punkto nuostatas ir 
nepažeidžiant pagal Sutartį apibrėžtų 
dviejų biudžeto valdymo institucijų galių, 
šiame reglamente turėtų būti nurodyta 
orientacinė suma visam priemonės 
įgyvendinimo laikotarpiui.   

Pagrindimas

Turėtų būti pateikiama nuoroda į naująjį Tarpinstitucinį susitarimą.

Pakeitimas 3
2 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka

- įgyvendinant vietos ir išorės pagalbos 
programas,

- įgyvendinant vietos ir išorės pagalbos 
programas, siekiant gerinti esamų 
branduolinių įrenginių eksploatavimo ir 
priežiūros saugą,

Pagrindimas

Finansinė parama neturėtų būti skiriama planuojamiems arba konstruojamiems įrenginiams.

Pakeitimas 4
2 straipsnio 1 dalies a punkto trečia įtrauka

- gerinant esamų atominių elektrinių arba - gerinant esamų veikiančių atominių 
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kitų branduolinių įrenginių konstrukcijos, 
eksploatavimo ir priežiūros saugos 
aspektus, kad būtų galima pasiekti aukštą 
saugos lygį,

elektrinių konstrukcijos, eksploatavimo ir 
priežiūros saugos aspektus,

Pagrindimas

Finansinė parama neturėtų būti skiriama planuojamiems arba konstruojamiems įrenginiams.

Pakeitimas 5
8 straipsnio 1 dalies šešta įtrauka

- skolos sumažinimo programos; - skolos sumažinimo programos, tik 
išimtiniais atvejais, remiantis tarptautiniu 
mastu suderinta skolų nurašymo 
programa;

Pagrindimas

Skolos turėtų būti nurašomos tik išimtiniais atvejais. 

Pakeitimas 6
8 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Bendrijos finansavimas 
nenaudojamas mokesčiams, muitams 
arba kitoms mokestinėms įmokoms šalyse 
gavėjose mokėti.  

Pagrindimas

Turėtų būti uždrausta skiriamą finansavimą panaudoti paramą gaunančių šalių valdymo 
institucijų nustatytiems mokesčiams sumokėti. Tai turėtų būti leistina tik išimtiniais atvejais.

Pakeitimas 7
20a straipsnis (naujas)

20a straipsnis
Orientacinė suma

Orientacinė suma šiam reglamentui 
įgyvendinti 2007–2013 m. yra 464 mln. 
eurų.
Metinius asignavimus tvirtina abi 
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biudžeto valdymo institucijos, 
atsižvelgdamos į finansinėje perspektyvoje 
nustatytas ribas.

Pagrindimas

Turėtų būti pateikiama nuoroda į naujajame Tarpinstituciniame susitarime nurodytus 
bendrojo biudžeto asignavimus.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlyme dėl naujosios 2007−2013 m. finansinės programos buvo numatyta 
priimti naują reglamentą, pagal kurį būtų nustatyta stabilumo priemonė. Šiuo reglamentu buvo 
taip pat siekiama įtvirtinti Bendrijos ir trečiųjų šalių pagalbos ir bendradarbiavimo pagrindus 
branduolinės saugos srityje.  

Pirminis reglamento dėl stabilumo priemonės teisinis pagrindas buvo Europos Bendrijos 
steigimo sutarties 308 straipsnis. Sutarties 179 ir 181a straipsniai buvo laikomi tinkamesniu 
teisiniu pagrindu, tačiau šie straipsniai buvo nesuderinami su Euroatomo sutarties 203 
straipsniu, kuriuo reikėjo remtis bendradarbiavimo dėl branduolinės saugos srityje. 

Atsižvelgiant į tai, pasiūlymas dėl stabilumo priemonės buvo papildytas ir numatytas 
papildomas reglamentas dėl bendradarbiavimo priemonės branduolinės saugos srityje. Minėto 
reglamento teisinis pagrindas yra vien tik Euroatomo sutarties 203 straipsnis. 

Komisija turi užtikrinti, kad visos priimtos priemonės būtų suderinamos su Europos Bendrijos 
bendrąja strategine politikos programa, skirta šalims partnerėms, ypač atsižvelgiant į šioms 
šalims pagal EB sutarties 179 ir 181a straipsnius numatytos vystomojo bendradarbiavimo ir 
ekonominio bendradarbiavimo politikos ir programų tikslus. 

Pagal reglamentą dėl bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje teikiama pagalba papildo 
bet kokią kitą pagalbą, kurią Europos Sąjunga teikia pagal Humanitarinės pagalbos priemonę, 
Pasirengimo narystei priemonę, Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę bei Vystomojo 
ir ekonominio bendradarbiavimo priemonę ir Stabilumo priemonę.

Bendrijos pagalba turi būti teikiama remiantis daugiamečiais strateginiais dokumentais ir 
orientacinėmis programomis. 

Šis reglamentas pakeičia galiojantį Tarybos reglamentą dėl paramos teikimo valstybėms 
partnerėms Rytų Europoje ir Vidurinėje Azijoje ir Tarybos sprendimus dėl Bendrijos įnašo į 
Černobylio apsauginio gaubto fondą. Anksčiau pradėtos programos tęsiamos ir šiuo 
reglamentu nesiekiama iš esmės pakeisti įprastos bendradarbiavimo praktikos branduolinės 
saugos srityje.  

Nuo Tacis programos sukūrimo 1991 m. apie 1 200 mln. eurų visų šios programos lėšų buvo 
skirta branduolinės saugos projektams greta paramos pagal Branduolinės saugos programą, 
įskaitant didžiąją dalį 470 mln. eurų paramos Černobylio elektrinei ir su ja susijusiems 
projektams. Be to, pagal Tacis programą 250 mln. eurų buvo skirta Rusijos ir Ukrainos 
mokslo ir technologijų centrams, siekiant buvusiems mokslininkams ir inžinieriams, 
dirbusiems masinio naikinimo ginklų pramonėje, suteikti galimybę persiorientuoti ir savo 
žinias panaudoti taikiais tikslais.   

Pagalbą valstybėms partnerėms ES teikė remdamasi visuotinėmis Tarptautinės atominės 
energetikos agentūros gairėmis. Ši agentūra atlieka itin svarbų vaidmenį tarptautinės 
branduolinės saugos ir saugumo srityje, ypač atsižvelgiant į jos išleistas Saugumo normų 
serijas ir Tarybų Sąjungoje sukurtų pirmosios kartos reaktorių vertinimą, paskelbtą dviejose 
knygose apie saugumo problemas. Šiose knygose pateiktais teiginiais buvo vadovaujamasi 
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rengiant ir įgyvendinant patobulinimus branduolinės saugos srityje pagal Tacis branduolinės
saugos programą. 1994 m. Vienoje priimta Branduolinio saugumo konvencija ir Tarptautinės 
atominės energijos agentūros (TATENA) jungtinė panaudoto kuro tvarkymo saugos ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencija buvo kitas svarbus žingsnis siekiant 
išlaikyti aukštą branduolinės saugos lygį visame pasaulyje. 

Branduolinės saugos pagerėjimą sunku įvertinti, be to, ES dar reikia išspręsti daugelį galimų 
saugos problemų trečiosiose šalyse. Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) šalyse buvo 
pašalinti pagrindiniai įrenginių konstrukcijos ir eksploatacijos trūkumai, nurodyti TATENA 
knygose apie saugumo problemas, išspręstos pasirengimo avarinėms situacijoms problemos, 
įsteigta nemažai nepriklausomų branduolinės saugos institucijų, pagerėjo operatorių ir
reguliavimo įstaigų saugos kultūra.  

Komisijos parengto Reglamento dėl bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje projekto 
5 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad: „Bendrijai ypač būtina toliau dėti pastangas remiant 
branduolinės saugos skatinimą ir branduolinių medžiagų veiksmingų saugos priemonių 
taikymą trečiosiose šalyse atsižvelgiant į Komisijos ir jos rangovų tarpusavio konsultacijų 
patirtį ir remiantis patirtimi, įgyta pagal Tacis ir Phare programas, įskaitant atitinkamų 
ekspertų grupių darbą, visų pirma branduolinės energijos civilinės atsakomybės srityje, ir tęsti 
su saugos priemonėmis susijusią veiklą Europos Sąjungoje“.

Pranešėjas pritaria, kad, vadovaujantis 1992 m. birželio 18 d. Tarybos rezoliucijos dėl 
branduolinės saugos technologinių problemų principais, įgyvendinant naująją programą dėl 
priemonių reikia tęsti anksčiau pradėtas ES programas. Būtina glaudžiai bendradarbiauti su 
TATENA. 

Svarbiausias pranešėjo siūlomas pakeitimas − pakeisti 2 straipsnį. Finansinė parama turėtų 
būti teikiama siekiant gerinti vien tik jau esančių branduolinių įrenginių branduolinę saugą ir 
neturėtų būti teikiama naujiems planuojamiems arba konstruojamiems įrenginiams. 

Komisija turėtų savo pasiūlymą dėl teisės akto papildyti finansine pažyma dėl ES lėšų 
panaudojimo bendradarbiavimui branduolinės saugos srityje.  
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