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Pakeitimas 3
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. fr
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Pakeitimas 4
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Įgyvendinant šią specialiąją programą, 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
mokslo darbuotojų judumui ir rengimui, 
taip pat inovacijų skatinimui Europos 
Sąjungoje. Visų pirma JRC turėtų teikti 
reikiamus branduolinės saugos ir saugumo 
srities mokymus.

(5) Įgyvendinant šią specialiąją programą, 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
mokslo darbuotojų judumui ir rengimui, 
taip pat inovacijų skatinimui Europos 
Sąjungoje. Visų pirma JRC turėtų teikti 
reikiamus branduolinės saugos ir saugumo 
srities mokymus. Be to, JRC turėtų padėti 
atliekant mokymo kokybės ir 
veiksmingumo priežiūrą, taip pat 
koordinuojant esamas švietimo programas 
atominės energijos srityje Sąjungoje ir 
šalyse kandidatėse bei kaimyninėse šalyse.

Or. en

Pakeitimas 5
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Įgyvendinant šią specialiąją programą, 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
mokslo darbuotojų judumui ir rengimui, 
taip pat inovacijų skatinimui Europos 
Sąjungoje. Visų pirma JRC turėtų teikti 
reikiamus branduolinės saugos ir saugumo 
srities mokymus.

(5) Įgyvendinant šią specialiąją programą, 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
mokslo darbuotojų judumui ir rengimui, 
taip pat inovacijų skatinimui Europos 
Sąjungoje. Visų pirma JRC turėtų teikti 
reikiamus branduolinių įrenginių 
eksploatavimo nutraukimo ir saugumo 
srities mokymus.

Or. fr
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Pakeitimas 6
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) reikalingas didesnis dėmesys ir 
didesnės biudžeto lėšos pagrindinius 
branduolinius mokslinius tyrimus 
papildančioms iniciatyvoms, ypač 
susijusioms su investavimu į žmogiškąjį 
kapitalą, ir veiksmams, kurių tikslas –
spręsti įgūdžių trūkumo problemą 
ateinančiais metais (pvz., dotacijos 
branduolinės srities mokslininkams) ir dėl 
to prarandamų Sąjungos pirmaujančių 
pozicijų klausimą;

Or. en

Pakeitimas 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Bendrosios programos (2012–2013) 
įgyvendinimas turėtų būti grindžiamas 
paprastumo, stabilumo, skaidrumo, 
teisinio tikrumo, nuoseklumo, 
kompetencijos ir pasitikėjimo principais, 
remiantis Europos Parlamento 
rekomendacijomis, pateiktomis jo 
Pranešime dėl mokslinių tyrimų bendrųjų 
programų įgyvendinimo paprastinimo.

Or. en

Pakeitimas 8
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Sąjungos moksliniams tyrimams 
skiriamas finansavimas turėtų būti labiau 
pagrįstas pasitikėjimu ir tolerancija 
rizikai visais projektų etapais tuo pačiu 
lanksčiomis Sąjungos taisyklėmis 
užtikrinant atskaitomybę.

Or. en

Pakeitimas 9
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant užkirsti kelią pažeidimams ir 
sukčiavimui, reikėtų imtis tinkamų – t. y. 
proporcingų Europos Sąjungos 
finansiniams interesams – priemonių, 
skirtų ir suteiktos finansinės paramos, ir tų 
lėšų panaudojimo veiksmingumui vertinti. 
Pagal Reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002, Reglamentą (EB, 
Euratomas) Nr. 2342/2002, 1995 m. 
gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, 
Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos 
Bendrijų finansinių interesų apsaugos, 
1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų ir 1999 m. 
gegužės 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 
dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos 
(OLAF) atliekamų tyrimų reikėtų imtis 
reikiamų priemonių siekiant susigrąžinti 

(11) Siekiant užkirsti kelią pažeidimams ir 
sukčiavimui, reikėtų imtis tinkamų – t. y. 
proporcingų Europos Sąjungos 
finansiniams interesams – priemonių, 
skirtų ir suteiktos finansinės paramos, ir tų 
lėšų panaudojimo veiksmingumui vertinti. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
sutartinių priemonių, kurios sumažintų 
nesėkmės riziką, plėtrai ir rizikos bei 
sąnaudų perskirstymui bėgant laikui.
Pagal Reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002, Reglamentą (EB, 
Euratomas) Nr. 2342/2002, 1995 m. 
gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, 
Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos 
Bendrijų finansinių interesų apsaugos, 
1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų ir 1999 m. 
gegužės 25 d. Europos Parlamento ir 



AM\878621LT.doc 7/17 PE472.070v02-00

LT

prarastas, neteisėtai išmokėtas ar 
netinkamai panaudotas lėšas.

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 
dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos 
(OLAF) atliekamų tyrimų reikėtų imtis 
reikiamų priemonių siekiant susigrąžinti 
prarastas, neteisėtai išmokėtas ar 
netinkamai panaudotas lėšas.

Or. en

Pakeitimas 10
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) branduolinių atliekų tvarkymas, 
poveikis aplinkai ir pagrindinės žinios;

(a) pritaikymas medicinoje, poveikis 
aplinkai ir pagrindinės žinios;

Or. fr

Pakeitimas 11
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) branduolinė sauga (dabartinių ir 
naujos kartos branduolinių reaktorių, taip 
pat jų kuro ciklo);

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 12
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) eksploatavimo nutraukimas

Or. en

Pakeitimas 13
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Sprendimo [Tarybos sprendimo dėl 
Euratomo bendrosios programos nuoroda 
bus pateikta po to, kai sprendimas bus 
priimtas] 3 straipsnį laikoma, kad 
specialiajai programai įgyvendinti reikia 
233 216 000 EUR.

Specialiajai programai įgyvendinti reikia 
40 000 000 EUR.

Or. fr

Pakeitimas 14
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija rengia specialiosios programos 
įgyvendinimo daugiametę darbo programą
ir joje išsamiau apibūdina priede nurodytus 
tikslus ir mokslinius bei technologinius 
prioritetus, taip pat įgyvendinimo 
tvarkaraštį.

(1) Komisija parengia specialiosios 
programos įgyvendinimo daugiametę darbo 
programą, kurioje išsamiau išdėsto priede 
nurodytus tikslus ir mokslinius bei 
technologinius prioritetus, reikalingas 
lėšas, finansavimo būdus, taip pat 
įgyvendinimo tvarkaraštį.

Or. ro
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Pakeitimas 15
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrasis specialiosios programos tikslas –
Sąjungos politikos formuotojams teikti 
užsakovo interesus atitinkančią mokslinę 
ir techninę pagalbą, susijusią su 
branduoline energija, ir taip vykdyti pagal 
Sutartį nustatytus įpareigojimus. Siekiant 
šio tikslo būtina nuolat tobulinti žinias, 
įgūdžius ir kompetenciją, nes tik taip 
galima užtikrinti galimybę skleisti 
naujausią profesinę patirtį, reikalingą 
branduolinių reaktorių saugos, taip pat 
branduolinio saugumo kontrolės priemonių 
ir saugumo srityse.

Bendrasis specialiosios programos tikslas –
Sąjungos politikos formuotojams teikti 
mokslinę ir techninę pagalbą. Siekiant šio 
tikslo būtina nuolat tobulinti žinias, 
įgūdžius ir kompetenciją, nes tik taip 
galima užtikrinti galimybę skleisti 
naujausią profesinę patirtį, reikalingą 
medicinos, su radioaktyvumu aplinkoje 
susijusių priemonių ir informacijos, taip 
pat branduolinio saugumo kontrolės 
priemonių ir saugumo srityse.     

Or. fr

Pakeitimas 16
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2 skirsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

JRC branduolinės veiklos tikslas – vykdyti 
pagal Sutartį nustatytus mokslinių tyrimų 
ir plėtros įpareigojimus ir Komisijai bei 
valstybėms narėms teikti paramą saugumo 
kontrolės priemonių ir ginklų neplatinimo,
atliekų tvarkymo, branduolinių įrenginių 
ir kuro ciklo saugos, radioaktyvumo 
aplinkoje ir radiacinės saugos srityse.

JRC branduolinės veiklos tikslas –
Komisijai bei valstybėms narėms teikti 
paramą saugumo kontrolės priemonių ir 
ginklų neplatinimo, radioaktyvumo 
aplinkoje ir radiacinės saugos srityse.  

Or. fr
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Pakeitimas 17
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2 skirsnio 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) branduolinių atliekų tvarkymui, 
poveikiui aplinkai ir pagrindinėms 
žinioms;

(a)  pritaikymui medicinoje, poveikiui 
aplinkai ir pagrindinėms žinioms; 

Or. fr

Pakeitimas 18
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2 skirsnio 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) branduolinei saugai (dabartinių ir 
naujos kartos branduolinių reaktorių, taip 
pat jų kuro ciklo);

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 19
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 3 skirsnio 3.1 punkto pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1. Branduolinių atliekų tvarkymas, 
poveikis aplinkai ir pagrindinės žinios

3.1.  Pritaikymas medicinoje, poveikis 
aplinkai ir pagrindinės žinios  

Or. fr
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Pakeitimas 20
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 3 skirsnio 3.1 punkto 3.1.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1.1. Panaudoto kuro ir labai 
radioaktyvių atliekų apibūdinimas, 
saugojimas ir šalinimas

Išbraukta.

Panaudoto kuro ir labai radioaktyvių 
branduolinių atliekų tvarkymas apima 
perdirbimą, apdorojimą, transportavimą, 
laikiną saugojimą ir geologinį laidojimą. 
Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad visais 
minėtais etapais labai ilgai yrantys 
radionuklidai nepatektų į biosferą. 
Siekiant šių tikslų labai svarbu, kad 
atitinkamais laikotarpiais būtų 
projektuojamos, vertinamos ir 
funkcionuotų dirbtinių ir natūralių 
apsauginių apgaubų sistemos. Tai, kaip 
bus diegiamos šios sistemos, priklauso ir 
nuo to, kaip kuras ir (arba) atliekos 
sąveikauja su geologine aplinka. Pagal 
šią specialiąją programą tokius tyrimus 
numatoma atlikti.

Or. fr

Pakeitimas 21
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 3 skirsnio 3.1 punkto 3.1.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1.2. Skaidymas ir virsmas Išbraukta.
Pagrindinė strategija, kuria numatoma 
remtis plėtojant būsimas branduolinės 
energijos sistemas, apima branduolinio 
kuro ciklo užbaigimą, siekiant sumažinti 
branduolinių atliekų ilgalaikį radiacinį 
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toksiškumą ir paskatinti tvariai naudoti 
išteklius. Didžiausi iššūkiai šioje srityje 
išlieka skaidymo metodų optimizavimas 
siekiant iš panaudoto kuro išskirti tam 
tikrus ilgaamžius radionuklidus ir 
saugaus bei patikimo kuro aktinoidų 
virsmui gaminimas ir kvalifikavimas. Su 
skaidymu susijęs eksperimentinis darbas 
JRC apima tiek skaidymo vandenyje, tiek 
pirometalurginių procesų (sūrioje terpėje) 
mokslinius tyrimus.

Or. fr

Pakeitimas 22
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 3 skirsnio 3.1 punkto 3.1.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1.3. Fundamentiniai aktinoidų tyrimai Išbraukta.
Siekiant išlikti kompetentingiems ir 
išsaugoti lyderio poziciją civilinių 
branduolinių technologijų srityje, labai 
svarbu plėtoti kelias sritis apimančius 
fundamentinius branduolinių medžiagų 
mokslinius tyrimus, nes naudojant tokias 
medžiagas galima kurti technologines 
inovacijas. Tam būtina žinoti, kaip 
vadinamieji 5f elektronų sluoksnio 
elementai (t. y. aktinoidai) ir junginiai 
reaguoja į termodinaminius parametrus 
(paprastai kraštutinius). Kadangi 
eksperimentų duomenų bazė neišsami, o 
modeliavimas – savaime sudėtingas 
procesas, mūsų dabartinės žinios apie 
šiuos mechanizmus yra ribotos. Su šiais 
klausimais susiję fundamentiniai tyrimai 
labai svarbūs tam, kad būtų galima 
suprasti, kaip šie elementai veikia, ir 
toliau pirmauti šiuolaikinės 
kondensuotosios medžiagos fizikos srityje. 
Siekiant sustiprinti eksperimentinių 
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programų poveikį, bus stengiamasi 
prisidėti prie pažangaus modeliavimo ir 
imitavimo plėtotės.
JRC vykdoma fundamentinių aktinoidų 
tyrimų programa išliks aktinoidų fizikos ir 
chemijos priešakyje, o pagrindinis jos 
tikslas – universitetų ir mokslinių tyrimų 
centrų mokslininkams sudaryti sąlygas 
vykdyti pasaulinio lygio eksperimentus. 
Tai jiems leis tirti aktinoidų medžiagų 
savybes ir taip tobulėti profesinėje srityje 
bei prisidėti prie branduolinių mokslų 
pažangos.

Or. fr

Pakeitimas 23
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 3 skirsnio 3.1 punkto 3.1.4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1.4. Branduoliniai duomenys Išbraukta.
Dėl siūlomų specialių antrinių aktinoidų 
deginimo įtaisų projektų ir pažangių 
branduolinės energijos gamybos 
koncepcijų reikia naujų, gerokai 
tikslesnių branduolinių duomenų. 
Eksperimentinių duomenų kokybė labai 
svarbi siekiant geresnių saugos standartų 
ir mažesnių paklaidos ribų, nes tai padėtų 
užtikrinti naujų reaktorių sistemų 
projektavimo ir statybos išlaidų 
veiksmingumą. Pramonėje ir mokslinių 
tyrimų laboratorijose naudojami 
duomenų failai turi būti išsamūs, tikslūs 
ir patvirtinti taikant aiškiai apibrėžtą 
kokybės užtikrinimo tvarką.
JRC teiks tarptautiniu mastu reikalingus 
duomenis ir toliau užtikrins saugų van de 
Grafo ir GELINA tiesinių greitintuvų 
veikimą.
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Or. fr

Pakeitimas 24
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 3 skirsnio 3.1 punkto 3.1.6 papunkčio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties II antraštinės dalies III skyriuje 
numatyta nustatyti pagrindinius saugos 
standartus, kuriais būtų užtikrinama 
darbuotojų ir plačiosios visuomenės 
sveikatos apsauga nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės keliamos grėsmės. Sutarties 
31–38 straipsniuose nustatytos taisyklės, 
pagal kurias apibrėžiamas valstybių narių ir 
Komisijos vaidmuo sprendžiant klausimus, 
susijusius su žmonių sveikatos apsauga, 
radioaktyvumo lygio aplinkoje kontrole,
patekimu į aplinką ir branduolinių atliekų 
tvarkymu. Pagal Sutarties 39 straipsnį JRC
padeda Komisijai atlikti šią užduotį.

Sutarties II antraštinės dalies III skyriuje 
numatyta nustatyti pagrindinius saugos 
standartus, kuriais būtų užtikrinama 
darbuotojų ir plačiosios visuomenės 
sveikatos apsauga nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės keliamos grėsmės. Sutarties 
31–38 straipsniuose nustatytos taisyklės, 
pagal kurias apibrėžiamas valstybių narių ir 
Komisijos vaidmuo sprendžiant klausimus, 
susijusius su žmonių sveikatos apsauga, 
radioaktyvumo lygio aplinkoje (ore, 
vandenyje, dirvoje) kontrole ir patekimu į 
aplinką. JRC, bendradarbiaudamas su 
savo tarptautiniais partneriais, toliau kurs 
radioaktyvumo aplinkoje matavimo 
tinklus ir visus rezultatus padarys tojau 
pat prieinamus visuomenei. Pagal 
Sutarties 39 straipsnį JRC padeda 
Komisijai atlikti šią užduotį.     

Or. fr

Pakeitimas 25
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 3 skirsnio 3.1 punkto 3.1.7 papunkčio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarbu išsaugoti ir gilinti naujos kartos 
branduolinės srities mokslininkų ir 
inžinierių profesines žinias – užtikrinant 
eksperimentų duomenų ir rezultatų sklaidą, 

Svarbu skubiai mokyti naujos kartos 
branduolinės srities mokslininkus ir 
inžinierius, kurie specializuotųsi 
branduolinio eksploatavimo nutraukimo 
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juos aiškinant ir ugdant įgūdžius, įgyjamus 
įgyvendinant mokslinių tyrimų ir 
taikomąsias programas.

srityje, pvz., užtikrinant eksperimentų 
duomenų ir rezultatų sklaidą, juos aiškinant 
ir ugdant įgūdžius, įgyjamus įgyvendinant 
mokslinių tyrimų ir taikomąsias programas.   

Or. fr

Pakeitimas 26
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 3 skirsnio 3.1 punkto 3.1.7 papunkčio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

JRC imsis priemonių, kad šios žinios būtų 
prieinamos, gerai organizuotos ir pagrįstos 
tvirtais įrodymais, ir prisidės prie aukštojo 
mokslo veiklos, susijusios su šiuo metu 
veikiančiais ir novatoriškais IV kartos 
reaktoriais, Europoje rėmimo. Be to, 
siekdamas išanalizuoti europines 
tendencijas ir teikti mokslinę pagalbą 
Sąjungos politikos formuotojams, JRC 
kurs Europos branduolinio sektoriaus 
žmogiškųjų išteklių stebėjimo centrą. Taip 
pat JRC ir toliau prisidės prie geresnės 
šios srities informacijos sklaidos, visų 
pirma nagrinės priimtinumo visuomenei 
klausimus ir, plačiau, bendro 
informuotumo apie energiją strategijas. 
Daugiametė patirtis ir speciali branduolinių 
duomenų vertinimo infrastruktūra taip pat 
yra puiki branduolinės inžinerijos 
specialistų ir mokslininkų švietimo ir 
mokymo priemonė, suteikianti galimybę 
universitetines studijas papildyti praktiniais 
užsiėmimais naudojant branduolinius 
įrenginius.

JRC imsis priemonių, kad šios žinios būtų 
prieinamos, gerai organizuotos ir pagrįstos 
tvirtais įrodymais, ir prisidės prie aukštojo 
mokslo veiklos, susijusios su branduolinių 
įrenginių eksploatavimo nutraukimo 
procedūromis ir technologijomis, 
Europoje rėmimo.

Or. fr

Pakeitimas 27
Michèle Rivasi
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Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 3 skirsnio 3.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 28
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 3 skirsnio 3.2 punkto 3.2.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Eksploatuojamų įrenginių branduolinė 
sauga ir patikimumas – sritys, kurias visada 
siekiama optimizuoti, kad būtų galima 
įveikti naujus rinkos liberalizavimo, 
pratęsto reaktorių veikimo ir vadinamojo 
branduolinės pramonės „renesanso“ 
lemiamus sunkumus. Siekiant išlaikyti ir 
pagerinti tiek vakarietiško, tiek rusiško tipo 
branduolinių jėgainių saugos lygį, reikia 
išplėtoti ir patvirtinti pažangias ir 
patobulintas saugos vertinimo metodikas 
bei atitinkamas analizines priemones. JRC 
atliekami kryptingi eksperimentiniai 
tyrimai siekiant pagerinti esminių fizikinių 
reiškinių ir procesų supratimą, kad būtų 
galima patvirtinti ir patikrinti 
deterministinius ir tikimybinius saugos 
vertinimus, grindžiamus pažangiu reaktorių 
procesų (reaktyvumo ir šiluminių 
hidraulinių) modeliavimu, veikimo metu 
apkraunamus ir (arba) besidėvinčius 
komponentus, taip pat žmogiškuosius ir 
organizacinius veiksnius. Be to, JRC ir 
toliau atliks pagrindinį vaidmenį kuriant 
visoms valstybėms narėms naudingą 
Europos informavimo apie eksploatavimo 
patirtį centrą ir užtikrinant jo veikimą. Šis 
centras teiks visoms Europos reguliavimo 

Eksploatuojamų įrenginių branduolinė 
sauga ir patikimumas – sritys, kurias visada 
siekiama optimizuoti, kad būtų galima 
įveikti naujus rinkos liberalizavimo, 
pratęsto reaktorių veikimo ir vadinamojo 
branduolinės pramonės „renesanso“ 
lemiamus sunkumus. Siekiant išlaikyti ir 
pagerinti tiek vakarietiško, tiek rusiško tipo 
branduolinių jėgainių saugos lygį, reikia 
išplėtoti ir patvirtinti pažangias ir 
patobulintas saugos vertinimo metodikas 
bei atitinkamas analizines priemones. JRC 
atliekami kryptingi eksperimentiniai 
tyrimai siekiant pagerinti esminių fizikinių 
reiškinių ir procesų supratimą, kad būtų 
galima patvirtinti ir patikrinti 
deterministinius ir tikimybinius saugos 
vertinimus, grindžiamus pažangiu reaktorių 
procesų (reaktyvumo ir šiluminių 
hidraulinių) modeliavimu, veikimo metu 
apkraunamus ir (arba) besidėvinčius 
komponentus, taip pat žmogiškuosius ir 
organizacinius veiksnius. Be to, JRC ir 
toliau atliks pagrindinį vaidmenį kuriant 
visoms valstybėms narėms naudingą 
Europos informavimo apie eksploatavimo 
patirtį centrą ir užtikrinant jo veikimą. Šis 
centras teiks visoms Europos reguliavimo 
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institucijoms naudingas temines ataskaitas 
specifiniais reaktorių veikimo klausimais ir 
sudarys palankesnes sąlygas produktyviai 
dalytis ir naudotis pastabomis apie darbo 
patirtį, kad būtų galima pagerinti 
branduolinių jėgainių saugą.

institucijoms naudingas temines ataskaitas 
specifiniais reaktorių veikimo klausimais ir 
sudarys palankesnes sąlygas produktyviai 
dalytis ir naudotis pastabomis apie darbo 
patirtį, kad būtų galima pagerinti 
branduolinių jėgainių saugą.
Atsižvelgdamas į vis didėjančią 
branduolinių reaktorių eksploatavimo 
nutraukimo svarbą ir į susijusios rinkos 
plėtrą bei į inžinerinius aspektus, JRC 
taip pat stiprins savo mokslinę 
kompetenciją šioje srityje. Jis į savo 
programą įtrauks pagrindinius mokslinių 
tyrimų ir ekspertų mokymo reaktorių 
eksploatavimo nutraukimo klausimais 
aspektus (metodologija, mokymas darbo 
vietoje ir pagrindinių mokslinių žinių 
suteikimas).

Or. en


