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PR_CNS_art51am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.



PR\622819LV.doc PE 376.426v01-003/10 PR\622819LV.doc

LV

SATURS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTSError! Bookmark 
not defined.

PASKAIDROJUMS ...............................................................Error! Bookmark not defined.



PR\622819LV.doc PE 376.426v01-004/10 PR\622819LV.doc

LV



PR\622819LV.doc PE 376.426v01-005/10 PR\622819LV.doc

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido palīdzības instrumentu kodoldrošības 
veicināšanai
(9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes tekstu (9037/2006),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2004)0630)1,

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 203. pantu, saskaņā ar 
kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0153/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ārlietu 
komitejas, Budžeta komitejas, kā arī Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas atzinumus (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Padomes tekstu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar Euratom līguma 119. panta 
otro daļu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt apspriešanai 
iesniegto tekstu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
9. apsvērums

(9) Jāsaprot, ka, sniedzot palīdzību saistībā 
ar attiecīgu kodoliekārtu, nolūks ir iegūt 
maksimālu labumu no sniegtās palīdzības, 
tomēr neatkāpjoties no principa, ka 

(9) Jāsaprot, ka, sniedzot palīdzību saistībā 
ar attiecīgu kodoliekārtu, nolūks ir iegūt 
maksimālu labumu no sniegtās palīdzības, 
tomēr neatkāpjoties no principa, ka 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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operatoram un valstij, kuras jurisdikcijā ir 
iekārta, joprojām jābūt atbildīgām par 
iekārtas drošību.

operatoram un valstij, kuras jurisdikcijā ir 
iekārta, joprojām jābūt atbildīgām par 
iekārtas drošību. Par prioritārām 
jāuzskata kodoliekārtas un darbības, 
kuras varētu būtiski ietekmēt dalībvalstis.

Pamatojums

Šis grozījums ir pašizskaidrojošs.

Grozījums Nr. 2
13.a apsvērums (jauns)

(13a) Atbilstīgi 38. punktam Iestāžu 
nolīgumā par budžeta disciplīnu un 
pareizu finanšu pārvaldību, ko 2006. gada 
17. jūnijā pieņēma Eiropas Parlaments, 
Padome un Komisija, šajā regulā ir 
jāiekļauj bāzes finansējums visam 
instrumenta darbības laikam, tomēr 
neskarot Līgumā noteiktās abu budžeta 
lēmējiestāžu pilnvaras.

Pamatojums

Tekstā ir jāiekļauj atsauce uz jauno IN.

Grozījums Nr. 3
2. panta 1. punkta a) apakšpunkta 2. ievilkums

– palīdzības programmas uz vietas un 
ārējās palīdzības programmas,

– palīdzības programmas uz vietas un 
ārējās palīdzības programmas, lai uzlabotu 
pašreiz ekspluatācijā esošo kodoliekārtu
darbības un uzturēšanas drošību,

Pamatojums

Finansiālu palīdzību nedrīkst piešķirt iekārtu projektēšanai vai celtniecībai.

Grozījums Nr. 4
2. panta 1. punkta a) apakšpunkta 3. ievilkums

– drošības aspektu uzlabošanu attiecībā uz 
pašreizējo kodolspēkstaciju vai citu 

– drošības aspektu uzlabošanu attiecībā uz 
pašreiz ekspluatācijā esošo kodolstaciju
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pašreizējo kodoliekārtu izstrādi, darbību 
un uzturēšanu, lai varētu panākt augstu 
drošības līmeni,

plānojumu, darbību un uzturēšanu,

Pamatojums

Finansiālu palīdzību nedrīkst piešķirt iekārtu projektēšanai vai celtniecībai.

Grozījums Nr. 5
8. panta 1. punkta 6. ievilkums

– nodokļu atlaides programmas; – nodokļu atlaides programmas, kuras 
piemēro izņēmuma gadījumos un saskaņā 
ar nodokļu atlaides programmu, par kuru 
panākta starptautiska vienošanās;

Pamatojums

Nodokļu atlaides jāpiemēro tikai izņēmuma gadījumos.

Grozījums Nr. 6
8. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Kopienas finansējumu vispār nedrīkst 
izmantot nodokļu, muitas nodokļu vai citu 
fiskālu nodevu maksāšanai 
saņēmējvalstīs.

Pamatojums

Jāizslēdz iespēja finansējumu izmantot atbalsta saņēmējvalstu administratīvo iestāžu 
maksājumu segšanai, un šādam mērķim finansējums jāpiešķir tikai izņēmuma gadījumos.

Grozījums Nr. 7
20.a pants (jauns)

20.a pants
Bāzes finansējums

Šīs regulas īstenošanas bāzes finansējums 
periodā no 2007. līdz 2013. gadam ir 
EUR 464 miljoni.
Gada apropriācijas saskaņā ar finanšu 



PR\622819LV.doc PE 376.426v01-008/10 PR\622819LV.doc

LV

plānu piešķir abas budžeta lēmējiestādes.

Pamatojums

Tekstā ir jāiekļauj atsauce uz jaunā IN kopējām budžeta apropriācijām.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikumā par jauno finanšu shēmu 2007.–2013. gadam tika iekļauts jauns 
tiesību akts stabilitātes instrumenta izveidei. Tā mērķis ir aptvert arī atbalstu un sadarbību 
starp Kopienu un trešām valstīm kodoldrošības jomā.

Regulas, ar ko izveido Stabilitātes instrumentu, juridiskais pamats sākotnēji bija Eiropas 
Kopienas dibināšanas līguma (EK līguma) 308. pants. Tomēr piemērotāks juridiskais pamats 
šķita Līguma 179. un 181.a pants. Taču šie panti nesaderēja ar Euratom līguma 203. pantu, 
kas nodrošināja nepieciešamo juridisko pamatu sadarbībai kodoldrošības jomā.

Tādēļ priekšlikumu par Stabilitātes instrumenta izveidi papildināja ar regulu, ar ko izveido 
kodoldrošības sadarbības instrumentu. Tās juridiskais pamats ir tikai Euratom līguma 
203. pants.

Komisijai jānodrošina, ka visi pieņemtie pasākumi ir saskaņā ar trešām valstīm paredzēto 
Eiropas Kopienas vispārējo politikas stratēģiju, īpaši ņemot vērā Kopienas attīstības un 
ekonomiskās sadarbības politikas mērķus un programmas, kas pieņemtas saskaņā ar 
iepriekšminēto EK līguma 179. un 181.a pantu.

Regula par sadarbību kodoldrošības jomā ir komplementāra jebkādam atbalstam, ko sniedz 
Eiropas Savienība saskaņā ar humānās palīdzības instrumentu, pirmspievienošanās 
instrumentu, Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumentu, attīstības sadarbības un 
ekonomiskās sadarbības instrumentu un stabilitātes instrumentu.

Kopienas atbalsts ir jāīsteno, pamatojoties uz daudzgadu stratēģijas dokumentiem un 
indikatīvām programmām.

Ar šo regulu aizstāj pašreizējo Padomes Regulu attiecībā uz palīdzības sniegšanu 
partnervalstīm Austrumeiropā un Vidusāzijā un Padomes lēmumus par Černobiļas AES 
katastrofas seku likvidēšanas fonda finansējumu. Ar šo regulu turpina jau sāktās programmas 
un ar to neparedz būtiskas izmaiņas pašreizējās darbībās attiecībā uz sadarbību kodoldrošības 
jomā.

Kopš 1991. gadā tika sākta Tacis programma, papildus kodoldrošības programmai 
EUR 1200 miljonus no kopējā Tacis finansējuma piešķīra kodoldrošības projektiem, ieskaitot 
lielāko daļu no atbalsta Černobiļai un saistītiem projektiem EUR 470 miljonu apmērā. Turklāt 
Tacis apmēram EUR 250 miljonus piešķīra Zinātnes un tehnoloģijas centriem Krievijā un 
Ukrainā, ļaujot iepriekš masu iznīcināšanas ieroču rūpniecībā nodarbinātajiem zinātniekiem 
pārkvalificēties ar militāro jomu nesaistītam darbam.

ES saviem partneriem palīdzību ir sniegusi saskaņā ar Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras 
vispārējiem kritērijiem. Aģentūra ir nozīmīgākā iestāde starptautiskās kodoldrošības un 
drošības kontroles jautājumos, jo īpaši attiecībā uz tās noteikumiem par drošības standartiem 
un padomju zinātnieku projektēto pirmās paaudzes reaktoru novērtējumu, kas ir apkopoti 
divās drošības jautājumu rokasgrāmatās. Šo rokasgrāmatu dati veidoja pamatu kodoldrošības 
uzlabojumu izstrādei un īstenošanai, ko nodrošināja Tacis kodoldrošības programma. Otrs 
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nozīmīgs ieguldījums augsta līmeņa vispārējas drošības saglabāšanā ir Konvencijas par 
kodoldrošību pieņemšana Vīnē 1994. gadā, kā arī Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras 
Kopējā lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencija.

Kodoldrošības uzlabojumi ir grūti izmērāmi, un ES trešās valstīs joprojām ir jārisina daudzi 
jautājumi, kas varētu attiekties uz drošību. NVS valstīs tiek novērsti lielākie projektēšanas un 
darbības trūkumi, kas minēti Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras drošības jautājumu 
rokasgrāmatās, kā arī jautājumi saistībā ar sagatavotību ārkārtas situācijām, ir izveidotas 
pamatā neatkarīgas drošības iestādes, un operatoru un regulatoru darbā pakāpeniski pieaug 
drošības prasību respektēšana.

5. apsvēruma teksts Komisijas priekšlikumā regulai, ar ko izveido palīdzības instrumentu 
kodoldrošības veicināšanai, ir šāds: „Īpaši Kopienai jāturpina pasākumi, kas atbalsta 
kodoldrošības veicināšanu un kodolmateriālu drošības pasākumu piemērošanu trešās valstīs, 
izmantojot savstarpējas konsultēšanas pieredzi starp 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.”

Referents atbalsta priekšlikumu turpināt pašreizējās ES programmas jaunā reglamentējošā 
sistēmā saskaņā ar Padomes 1992. gada 18. jūnija rezolūciju par kodoldrošības 
tehnoloģiskiem jautājumiem. Cieši jāsadarbojas ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru. 

Nozīmīgākais grozījums, ko referents ir iesniedzis, attiecas uz 2. pantu. Finansiāla palīdzība 
kodoldrošības uzlabošanai jāpiešķir tikai pašreiz ekspluatācijā esošām kodoliekārtām un to 
nedrīkst piešķirt jaunām iekārtām, kuras atrodas projektēšanas vai celtniecības stadijā.

Komisijai papildus tās tiesību akta priekšlikumam ir jāiesniedz finanšu pārskats par ES 
līdzekļu izlietojumu sadarbībai kodoldrošības jomā.


