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ĪSS PAMATOJUMS

Saskaņā ar Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līguma Protokola 30. pantu Bulgārija ir 
izpildījusi saistības slēgt Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–4. bloku. Pašreiz Bulgārija turpina 
šo bloku ekspluatācijas pārtraukšanas darbus.

Pamatojoties uz drošības un ekonomiskiem argumentiem, Bulgārijas valdība 2006. gadā atliktās 
demontāžas stratēģijas vietā ierosināja tūlītējas demontāžas stratēģiju atbilstoši labākajai 
starptautiskajai praksei, kuras īstenošanai ir vajadzīgs savlaicīgs papildu finansējums, lai 
nodrošinātu drošu un efektīvu ekspluatācijas izbeigšanu.

Veiktās izmaiņas demontāžas un ekspluatācijas pārtraukšanas stratēģijā un no tā izrietošās sekas, 
proti, nepieciešamais finansējums, kā arī saistību pildīšana attiecībā uz Kozlodujas 
kodolelektrostaciju pamato Kopienas finansiālā atbalsta termiņa pagarināšanu, lai nodrošinātu 
augstākos drošības un vides standartus 1.–4. bloka ekspluatācijas pārtraukšanas laikā.

Turklāt citas dalībvalstis, piemēram, Slovākija un Lietuva ir atbalstītas no līdzīgas 
kodolelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanas programmas, kura faktiski tiks īstenota līdz 
2013. gadam, turpretī atbalsts Bulgārijai beidzas 2009. gadā. Tādu Kopienas principu kā 
solidaritāte un vienlīdzīga attieksme pret dalībvalstīm īstenošana ir papildu arguments, lai 
pagarinātu Kopienas finansiālo atbalstu.

Kopienas atbalsts Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–4. bloka ekspluatācijas pārtraukšanā ir 
jākoncentrē viena mērķa sasniegšanai — panākt drošu un laicīgu ekspluatācijas pārtraukšanu, 
vienlaikus garantējot augstākā mērā pārredzamību un vides aizsardzību.

Īpaši vajadzētu uzsvērt drošības un vides standartu ievērošanu katrā procesa fāzē, ievērojot 
tiesību aktus, piemēram, Padomes Direktīvu 96/29/Euratom, kas nosaka drošības 
pamatstandartus darba ņēmēju un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 
radītajām briesmām. Turklāt īpaša uzmanība jāpievērš to darbinieku veselības aizsardzībai, kas ir 
iesaistīti ekspluatācijas pārtraukšanā, paredzot arī ilgtermiņa veselības uzraudzību pēc darbu 
veikšanas.

Pārredzamība ir būtiska arī, lai nodrošinātu sabiedrības izpratni un iesaistīšanos lēmumu izpildē 
attiecībā uz ekspluatācijas pārtraukšanu, kā arī nākotnes pasākumos, kas tiks izvēlēti šajā sakarā, 
piemēram, jautājumā par radioaktīvo atkritumu galīgo apglabāšanu. Lai nodrošinātu piekļuvi 
informācijai, kā arī sabiedrības līdzdalību un pārredzamību, ir jāievēro starptautiskās 
konvencijas, kurās jau noteiktas nepieciešamās prasības valsts, starptautiskā vai pārrobežu 
kontekstā, piemēram, 1998. gada 25. jūnija Orhūsas konvencija.

Pievēršoties piedāvātās regulas noteikumiem, kuros ir atbalstīti enerģētikas nozares pasākumi 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–4. bloka priekšlaicīgas slēgšanas seku mazināšanai, izrādās, 
ka ir svarīgi ņemt vērā to, ka slogs uz enerģētikas nozari un vidi izrādās ievērojami lielāks nekā 
tika domāts sākumā. Piemēram, tiek lēsts, ka situācija, kad četru reaktoru slēgšanas rezultātā 
samazināsies enerģijas ražošanas jauda, vēlāk novedīs pie būtiska siltumnīcefekta gāzu emisijas 
palielinājuma, tas ir, 15 TWh 2011.–2013. gadā ar CO2-ekv. 1,2 Gg/GWh un rezultātā radīsies 
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apmēram 18000 Gg vai 18000 kt CO2-ekv. kā papildu emisija Bulgārijā, kura liks vēl vairāk 
samazināt CO2 emisiju.

Kopējā un ilgtermiņa ietekme no agrākas četru reaktoru slēgšanas ir novedusi pie to galveno 
principu pārkāpšanas, uz kuriem balstās ES enerģētikas stratēģija: ilgtspējība un siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšana, energoapgādes drošība un enerģētikas nozares konkurētspēja.
Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–4. bloka jauda nozīmīgā mērā bija jākompensē ar primārās 
enerģijas importu un ar vietējiem un importētiem fosilajiem energoresursiem.

Tādēļ Kopienas finansiālā atbalsta apmērs Bulgārijas enerģētikas nozarei ir būtisks, lai attiecībā 
uz vidi, ekonomiku un piegādes drošību reģionā pienācīgi risinātu problēmas, ko rada četru 
reaktoru priekšlaicīgā slēgšana. Paralēli tam, ka jānodrošina Kopienas finansiālais atbalsta 
saderība ar konkurences noteikumiem, atjauninātajā stratēģijā attiecībā uz seku mazināšanas 
pasākumiem enerģētikas nozarē jāpievēršas enerģijas piegādes drošībai un uzticamībai, 
energopatēriņa dažādošanai, atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai, oglekļa 
dioksīda emisijas mazināšanai un energoefektivitātei.

Komisija nodrošina arī to, ka Kopienas atbalsta sniegšana ir saskaņā ar Finanšu regulu un 
īstenošanas noteikumiem par budžeta šāda veida pārvaldības metodi, veicot tā saucamo „četru 
pīlāru” novērtējumu vai atbilstības novērtējumu attiecībā pret starptautiski pieņemtiem 
standartiem vai vismaz ERAB grāmatvedības, revīzijas, iekšējās kontroles un publisko 
iepirkumu procedūrām.

Jāpanāk tāda vienotība un atbilstība Eiropas Savienības vides un enerģētikas stratēģijām, lai 
Kopienas finansiālais atbalsts veicinātu efektīvu un optimālu Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–
4. bloka ekspluatācijas izbeigšanu.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Bulgārija apņēmās slēgt Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1. un 2. bloku līdz 
2002. gada 31. decembrim un 3. un 
4. bloku līdz 2006. gada 31. decembrim, kā 
arī nodrošināt šo bloku ekspluatācijas 
izbeigšanu. Eiropas Savienība pauda 
gatavību turpināt finansiālo atbalstu līdz 
2009. gadam, tādējādi pagarinot 

(1) Bulgārija apņēmās slēgt Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1. un 2. bloku līdz 
2002. gada 31. decembrim un 3. un 
4. bloku līdz 2006. gada 31. decembrim, kā 
arī nodrošināt šo bloku ekspluatācijas 
izbeigšanu. Eiropas Savienība pauda 
gatavību turpināt finansiālo atbalstu līdz 
2009. gadam, tādējādi pagarinot 



AD\811804LV.doc 5/15 PE439.141v02-00

LV

pirmspievienošanās atbalstu, ko paredz 
Phare programma, lai atbalstītu Bulgārijas 
darbības saistībā ar kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu.

pirmspievienošanās atbalstu, ko paredz 
Phare programma, lai atbalstītu Bulgārijas 
darbības saistībā ar kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu. Eiropas 
Savienība sniedza arī politiskās 
garantijas, ka Finanšu plāna 2007.–
2013. gadam vispārējā pārskatīšanā tiks 
apsvērta iespēja turpināt Kopienas 
atbalstu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Kopienas solidaritātes un vienlīdzīgas 
attieksmes principi tagad tāpat kā agrāk 
pieprasa vienlīdzīgu attieksmi pret 
dalībvalstīm, kurām vajadzīgs finansiāls 
atbalsts kodolelektrostaciju ekspluatācijas 
izbeigšanai, pēc tam, kad pievienošanās 
līgumos vai tiem pievienotajos protokolos 
ir noteiktas saistības slēgt 
kodolelektrostaciju blokus.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tāpat ir svarīgi izmantot Kozlodujas 
kodolelektrostacijas cilvēkresursus, jo tas 
nodrošina nepieciešamo ekspertu 
pieejamību un vienlaikus mazina 
priekšlaicīgās slēgšanas sociālās un 
ekonomiskās sekas, jo tiek nepārtraukti 
nodarbināts kodolelektrostacijas personāls.
Tādēļ turpmāks finansiāls atbalsts ir 
svarīgs, lai nodrošinātu nepieciešamo
drošības standartu.

(5) Tāpat ir svarīgi izmantot Kozlodujas 
kodolelektrostacijas cilvēkresursus, jo tas 
nodrošina nepieciešamo ekspertu 
pieejamību, uzlabo prasmes un iemaņas
un vienlaikus mazina priekšlaicīgās 
slēgšanas sociālās un ekonomiskās sekas, 
jo tiek nepārtraukti nodarbināts 
kodolelektrostacijas personāls. Tādēļ 
turpmāks finansiāls atbalsts ir svarīgs, lai 
nodrošinātu atbilstību nepieciešamajiem
drošības, veselības un vides standartiem.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas Savienība arī apzinās finansiālā 
atbalsta nepieciešamību, lai turpinātu seku 
mazināšanas pasākumus enerģētikas 
nozarē, ņemot vērā ražošanas jaudas 
zudumu kodolelektrostacijas bloku 
slēgšanas dēļ un tās ietekmi uz piegādes 
drošību reģionā.

(6) Eiropas Savienība arī apzinās finansiālā 
atbalsta nepieciešamību, lai turpinātu seku 
mazināšanas pasākumus enerģētikas 
nozarē, ņemot vērā ražošanas jaudas 
zudumu kodolelektrostacijas bloku 
slēgšanas dēļ un tās ietekmi uz vidi, 
enerģijas cenām patērētājiem un piegādes 
drošību reģionā, un uz siltumnīcefekta 
gāzu emisijas apjomu, jo Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka ražošanas 
jauda nozīmīgā mērā bija jākompensē ar 
primārās enerģijas importu un ar 
vietējiem un importētiem fosilajiem 
energoresursiem, un turpinātu īpaši 
uzsvērt nepieciešamību palielināt 
energoefektivitāti un attīstīt atjaunojamās 
enerģijas ražošanas nozari.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–
4. bloka reaktoru priekšlaicīgā slēgšana ir 
samazinājusi enerģijas ražošanas jaudu, 
kā arī ir būtiski pieaugusi siltumnīcefekta 
gāzu emisija, kas tiek lēsta 15 TWh 
apmērā 2011.–2013. gadā ar CO2-ekv. 1,2 
Gg/GWh, un rezultātā Bulgārijā ir 
radusies emisija apmēram 18 000 Gg vai 
18 000 kt CO2-ekv. kā papildefekts, kas 
liek vēl vairāk samazināt CO2 emisiju.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Seku mazināšanas pasākumiem 
varētu būt vajadzīgs ES finansiālais
atbalsts, lai ierobežotu Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka slēgšanas 
sociālekonomisko ietekmi, piemēram, 
attiecīgā personāla pārkvalificēšanas 
programmas viņu prasmju izmantošanai 
citās nozarēs, piemēram, rūpnieciskajos 
pētījumos vai atjaunojamās enerģijas 
jomā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ jānodrošina summa 
EUR 300 miljonu apmērā no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta, lai finansētu 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu laikposmā no 
2010. gada līdz 2013. gadam.

(7) Tādēļ jānodrošina summa 
EUR 300 miljoni no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta, lai finansētu Kozlodujas 
kodolelektrostacijas ekspluatācijas 
izbeigšanu un seku mazināšanas 
pasākumus enerģētikas nozarē laikposmā 
no 2010. gada līdz 2013. gadam.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijas ekspluatācijas izbeigšanai 
nedrīkst radīt konkurences kropļojumus 
starp energoapgādes uzņēmumiem ES 
energotirgū. Šīs apropriācijas jāizmanto 

(8) Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijām kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas pārtraukšanai nebūtu 
jānoved pie konkurences traucējumiem 
saistībā ar elektroenerģijas piegādes 
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tādu pasākumu finansēšanai, kas saskaņā ar 
acquis kompensē ražošanas jaudas 
zudumu.

uzņēmumiem Savienības enerģijas tirgū.
Šīs apropriācijas jāizmanto tādu pasākumu 
finansēšanai, kas saskaņā ar acquis
kompensē ražošanas jaudas zudumu,
veicinot energotaupības pasākumus un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu maksimālu 
efektivitāti, Kozlodujas 
kodolelektrostacijas ekspluatācijas 
izbeigšanā jāiesaista labākie pieejamie 
tehniskie eksperti, kā arī pienācīgi jāņem 
vērā slēdzamo bloku raksturlielumi un 
tehnoloģiskās specifikācijas.

(11) Lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti
un samazinātu līdz minimumam 
iespējamo ietekmi uz vidi, Kozlodujas 
kodolelektrostacijas ekspluatācijas 
izbeigšanā jāiesaista labākie pieejamie 
tehniskie eksperti, kā arī pienācīgi jāņem 
vērā slēdzamo bloku raksturlielumi un 
tehnoloģiskās specifikācijas.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai nodrošinātu piekļuvi 
informācijai, kā arī sabiedrības līdzdalību 
un pārredzamību, Kozlodujas 
kodolelektrostacijas ekspluatācijas 
izbeigšanas procesā būtu jāveic visi 
atbilstīgie pasākumi, lai izpildītu saistības, 
kas noteiktas starptautiskās konvencijās, 
kurās jau ir paredzētas nepieciešamās 
prasības valsts, starptautiskā vai 
pārrobežu līmenī, piemēram, 1998. gada 
25. jūnija Orhūsas konvencijā par pieeju 
informācijai, sabiedrības dalību lēmumu 
pieņemšanā un iespēju griezties tiesu 
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Darbības saistībā ar Kozlodujas 
kodolelektrostacijas ekspluatācijas 
izbeigšanu veiks saskaņā ar pamatmērķi 
aizsargāt darba ņēmējus un sabiedrību no 
jonizējošā starojuma kaitīgās ietekmes, kā 
noteikts Padomes 1996. gada 13. maija 
Direktīvā 96/29/Euratom, kas nosaka 
drošības pamatstandartus darba ņēmēju 
un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma radītajām 
briesmām1, tādējādi nodrošinot augstāko 
iespējamo drošības un darba ņēmēju un 
iedzīvotāju veselības aizsardzības līmeni.

---------------
1 OV L 159, 29.6.1996., 1. lpp.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Padomes 2002. gada 25. jūnija 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas 
Kopienu vispārējam budžetam1, 53.d, 
108.a un 165. pantā un Komisijas 
2002. gada 23. decembra Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz 
īstenošanas kārtību Padomes Regulai 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par 
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas 
Kopienu vispārējam budžetam2, 35. un 
43. pantā ir minēti nosacījumi, kas jāņem 
vērā, izmantojot kopējas pārvaldības 
budžeta īstenošanas metodi.
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1 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
2 OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.

Pamatojums

Saskaņā ar Finanšu regulu un īstenošanas noteikumiem Komisija ir pilnvarota īstenot savu 
budžetu kopējā pārvaldībā ar starptautiskām organizācijām, ja tās vismaz grāmatvedībā, 
revīzijās, iekšējā kontrolē un publisko iepirkumu procedūrās piemēro standartus, kuri 
garantiju ziņā ir līdzvērtīgi starptautiski pieņemtiem standartiem.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Kozlodujas gadījumam būtu jākalpo 
par piemēru, un Komisijai būtu 
jāsagatavo pilnīgs un precīzs 
ekspluatācijas pārtraukšanas izmaksu 
budžets analīzes veikšanai un citu 
kodolelektrostaciju ekspluatācijas 
pārtraukšanas izmaksu prognozei 
turpmāk.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido programmu, ar ko 
paredz sīki izstrādātus noteikumus 
Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai, 
lai atbalstītu Kozlodujas
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu un risinātu ar tās 
slēgšanas saistītās sekas Bulgārijā 
(turpmāk tekstā — Kozlodujas 
programma).

Ar šo regulu izveido programmu, ar ko 
paredz sīki izstrādātus noteikumus 
Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai, 
lai atbalstītu Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu un risinātu ar tās 
slēgšanas saistītās sekas Bulgārijā attiecībā 
uz vidi, ekonomiku un piegādes drošību 
reģionā (turpmāk tekstā — Kozlodujas 
programma).
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas ieguldījumu Kozlodujas 
programmā piešķir, lai sniegtu finansiālu 
atbalstu pasākumiem, kas saistīti ar 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu, vides 
atjaunošanas pasākumiem saskaņā ar 
acquis un tradicionālo enerģijas ražošanas 
jaudu modernizāciju, lai aizvietotu četru 
Kozlodujas kodolelektrostacijas reaktoru 
jaudu, kā arī citiem pasākumiem, kas izriet 
no lēmuma slēgt un likvidēt šo 
kodolelektrostaciju un kas dod ieguldījumu 
nepieciešamajā restrukturizācijā, vides 
pārveidošanā un atjaunošanā, Bulgārijas 
enerģijas ražošanas, piegādes un sadales 
nozaru modernizācijā, kā arī piegādes 
drošības un enerģijas efektivitātes 
uzlabošanā Bulgārijā.

Kopienas ieguldījumu Kozlodujas 
programmā piešķir, lai sniegtu finansiālu 
atbalstu pasākumiem, kas saistīti ar 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu, vides 
atjaunošanas pasākumiem saskaņā ar 
acquis un tradicionālo enerģijas ražošanas 
jaudu modernizāciju, lai aizvietotu četru 
Kozlodujas kodolelektrostacijas reaktoru 
jaudu, kā arī citiem pasākumiem, kas izriet 
no lēmuma slēgt un likvidēt šo 
kodolelektrostaciju un kas dod ieguldījumu 
nepieciešamajā restrukturizācijā, vides 
pārveidošanā un atjaunošanā, Bulgārijas 
enerģijas ražošanas, piegādes un sadales 
nozaru modernizācijā, kā arī piegādes 
drošības un enerģijas efektivitātes 
uzlabošanā Bulgārijā, vienlaikus veicinot 
energotaupības pasākumus un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu.
Finansiālais atbalsts var tikt arī sniegts, 
lai atvieglotu sociāli ekonomisko pāreju 
attiecīgajās pašvaldībās, piemēram, 
izstrādājot projektus par noturīgu darba 
vietu radīšanu un nozaru attīstību.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kozlodujas kodolelektrostacijai 
piešķirtās apropriācijas var pārskatīt
laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 
2013. gada 31. decembrim, lai ņemtu vērā 
programmas īstenošanas panākumus un 
nodrošinātu, ka līdzekļu plānošanas un 
piešķiršanas pamatā ir faktiskās 

3. Kozlodujas kodolelektrostacijai 
piešķirtās apropriācijas pārskata katru 
gadu laikposmā no 2010. gada 1. janvāra 
līdz 2013. gada 31. decembrim, lai ņemtu 
vērā programmas īstenošanas panākumus 
un Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–
4. bloka priekšlaicīgās slēgšanas radīto 
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maksājumu vajadzības un spējas apgūt 
līdzekļus.

ilgtermiņa ietekmi un sekas attiecībā uz 
vidi, ekonomiku un piegādes drošību un
nodrošinātu, ka līdzekļu plānošanas un 
piešķiršanas pamatā ir faktiskās 
maksājumu vajadzības un spējas apgūt 
līdzekļus.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai ir tiesības veikt revīziju par 
palīdzības izlietojumu vai nu izmantojot 
savu personālu, vai arī pēc savas izvēles 
izmantojot jebkuru citu kvalificētu ārēju 
struktūrvienību. Šādas revīzijas var veikt 
jebkurā brīdī tā līguma darbības laikā, ko 
noslēgusi Kopiena un ERAB par Kopienas 
līdzekļu izmantošanu Kozlodujas 
Starptautiskā ekspluatācijas izbeigšanas 
atbalsta fonda vajadzībām, kā arī piecu 
gadu laikā pēc atlikuma maksājuma 
veikšanas. Vajadzības gadījumā šo revīziju 
rezultātu dēļ Komisija var pieņemt 
lēmumus par finanšu atgūšanu.

1. Komisija pārrauga palīdzības 
izlietojumu un tai ir tiesības veikt šā 
izlietojuma revīziju, izmantojot savu 
personālu vai izvēloties jebkuru citu 
kvalificētu ārēju struktūrvienību. Šādas 
revīzijas var veikt jebkurā brīdī tā līguma 
darbības laikā, ko noslēgusi Kopiena un 
ERAB par Kopienas līdzekļu izmantošanu 
Kozlodujas Starptautiskā ekspluatācijas 
izbeigšanas atbalsta fonda vajadzībām, kā 
arī piecu gadu laikā pēc atlikuma 
maksājuma veikšanas. Vajadzības 
gadījumā šo revīziju rezultātu dēļ Komisija 
var pieņemt lēmumus par finanšu atgūšanu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijas personālam un ārējam 
Komisijas pilnvarotam personālam ir 
atbilstīgas piekļuves tiesības, jo īpaši 
attiecībā uz saņēmēja birojiem un jebkuru 
informāciju – tostarp elektroniskā formātā 
–, kā nepieciešams šādu revīziju veikšanai.

2. Komisijas personālam un ārējam 
Komisijas pilnvarotam personālam ir 
atbilstīgas piekļuves tiesības, jo īpaši 
attiecībā uz līdzekļu saņēmēja birojiem un 
jebkuru informāciju – arī elektroniskā 
formātā –, kā nepieciešams šādu revīziju 
veikšanai. Revīzija aptver arī 
ekspluatācijas pārtraukšanas procesa 
attiecīgā sertifikācijas statusa 
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apsekošanu.

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai nodrošinātu līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu un uzlabotu 
kontroli, vai tie tiek izlietoti paredzētajam mērķim.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina šīs regulas īstenošanu 
un regulāri iesniedz ziņojumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Tā veic 
starpposma pārskatīšanu, kā noteikts 
3. panta 3. punktā.

Komisija nodrošina šīs regulas īstenošanu 
un reizi gadā iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Tā veic 
starpposma novērtējumu un retrospektīvo 
novērtējumu, kā noteikts 3. panta 
3. punktā, un par šiem abiem 
novērtējumiem informē Parlamentu.

Retrospektīvajā novērtējumā iekļauj 
pilnīgu un precīzu kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas pārtraukšanas izmaksu 
budžetu, lai plānotu ekspluatācijas 
pārtraukšanas izmaksas turpmāk. Tajā 
tiek analizētas arī ekonomiskās, sociālās 
un vides izmaksas, pievēršoties paliekošās 
radiācijas ietekmei, tostarp uz piegādes 
drošību.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Komisija pirms ieguldījumu nolīguma 
parakstīšanas veic atbilstības novērtējumu 
attiecībā pret starptautiski pieņemtiem 
standartiem vai vismaz ERAB 



PE439.141v02-00 14/15 AD\811804LV.doc

LV

grāmatvedības, revīzijas, iekšējās 
kontroles un publisko iepirkumu 
procedūrām.

Pamatojums

Saskaņā ar Finanšu regulu un īstenošanas noteikumiem Komisija ir pilnvarota īstenot savu 
budžetu kopējā pārvaldībā ar starptautiskām organizācijām, ja tās vismaz grāmatvedībā, 
revīzijās, iekšējā kontrolē un publisko iepirkumu procedūrās piemēro standartus, kuri 
garantiju ziņā ir līdzvērtīgi starptautiski pieņemtiem standartiem.
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