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Grozījums Nr. 3
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu. 

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Niki Tzavela

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Īstenojot šo īpašo programmu, liela 
nozīme jāpiešķir pētnieku mobilitātes un 
mācību veicināšanai un inovāciju 
sekmēšanai Eiropas Savienībā. Jo īpaši 
JRC jānodrošina atbilstīgi mācību 
pasākumi kodolsistēmu drošuma un 
kodoldrošības jomā.

(5) Īstenojot šo īpašo programmu, liela 
nozīme jāpiešķir pētnieku mobilitātes un 
mācību veicināšanai un inovāciju 
sekmēšanai Eiropas Savienībā. Jo īpaši 
JRC jānodrošina atbilstīgi mācību 
pasākumi kodolsistēmu drošuma un 
kodoldrošības jomā. Turklāt JRC 
vajadzētu palīdzēt uzraudzīt mācību 
kvalitāti un efektivitāti, kā arī koordinēt 
esošās kodolenerģijas jomas izglītības 
programmas Savienībā un kandidātvalstīs 
un kaimiņvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Īstenojot šo īpašo programmu, liela 
nozīme jāpiešķir pētnieku mobilitātes un 
mācību veicināšanai un inovāciju 
sekmēšanai Eiropas Savienībā. Jo īpaši 
JRC jānodrošina atbilstīgi mācību 
pasākumi kodolsistēmu drošuma un 
kodoldrošības jomā.

(5) Īstenojot šo īpašo programmu, liela 
nozīme jāpiešķir pētnieku mobilitātes un 
mācību veicināšanai un inovāciju 
sekmēšanai Eiropas Savienībā. Jo īpaši 
JRC jānodrošina atbilstīgi mācību 
pasākumi kodolsistēmu ekspluatācijas 
pārtraukšanas un kodoldrošības jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Pastiprināta uzmanība un lielāki 
budžeta izdevumi ir nepieciešami papildu 
iniciatīvām saistībā ar fundamentāliem 
kodolpētījumiem, it īpaši attiecībā uz 
ieguldījumiem cilvēku kapitālā un 
pasākumos, kuru mērķis ir novērst 
kvalificēta darbaspēka trūkuma risku 
tuvākajos gados (piemēram, dotācijas 
pētniekiem kodolenerģijas jomā), un no tā 
izrietošo Savienības vadošās lomas 
zaudēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pamatprogrammas (2012-2013) 
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īstenošanai būtu jābalstās uz 
vienkāršības, stabilitātes, pārredzamības, 
juridiskās noteiktības, konsekvences, 
izcilības un uzticības principiem, ņemot 
vērā Eiropas Parlamenta ieteikumus 
ziņojumā par pētniecības 
pamatprogrammu īstenošanas 
vienkāršošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Savienības pētniecības finansējuma 
pārvaldībai vajadzētu vairāk balstīties uz 
uzticēšanos un iecietību pret risku visos 
projektu posmos, vienlaikus nodrošinot 
atbildību saskaņā ar elastīgiem 
Savienības noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai novērstu pārkāpumus un krāpšanu, 
jāveic atbilstīgi pasākumi, kas ir samērīgi 
ar Eiropas Savienības finanšu interesēm, 
lai uzraudzītu gan piešķirtā finanšu atbalsta 
efektivitāti, gan šo līdzekļu izlietojuma 
lietderīgumu. Jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
atgūtu zaudētus, nepamatoti izmaksātus vai 
nepareizi izlietotus līdzekļus, saskaņā ar 

(11) Lai novērstu pārkāpumus un krāpšanu, 
jāveic atbilstīgi pasākumi, kas ir samērīgi 
ar Eiropas Savienības finanšu interesēm, 
lai uzraudzītu gan piešķirtā finanšu atbalsta 
efektivitāti, gan šo līdzekļu izlietojuma 
lietderīgumu. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš līgumu noteikumu izstrādei, kas 
samazinātu to neizpildes risku, kā arī 
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Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, 
Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, 
Padomes 1995. gada 18. decembra Regulu 
(EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas 
Kopienu finanšu interešu aizsardzību, 
Padomes 1996. gada 11. novembra Regulu 
(EK, Euratom) Nr. 2185/96 par pārbaudēm 
un apskatēm uz vietas, ko veic Komisija, 
lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu 
intereses pret krāpšanu un citām 
nelikumībām, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1999. gada 25. maija 
Regulu (EK) Nr. 1073/1999 par 
izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF).

riska un izmaksu pārdali laika gaitā.
Jāveic atbilstīgi pasākumi, lai atgūtu 
zaudētus, nepamatoti izmaksātus vai 
nepareizi izlietotus līdzekļus, saskaņā ar 
Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, 
Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, 
Padomes 1995. gada 18. decembra Regulu 
(EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas 
Kopienu finanšu interešu aizsardzību, 
Padomes 1996. gada 11. novembra Regulu 
(EK, Euratom) Nr. 2185/96 par pārbaudēm 
un apskatēm uz vietas, ko veic Komisija, 
lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu 
intereses pret krāpšanu un citām 
nelikumībām, un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1999. gada 25. maija 
Regulu (EK) Nr. 1073/1999 par 
izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai (OLAF).

Or. en

Grozījums Nr. 10
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kodolatkritumu apsaimniekošana, 
ietekme uz vidi un pamatzināšanas;

(a) izmantošana medicīnā, ietekme uz vidi 
un pamatzināšanas;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kodolsistēmu drošums (saistībā ar svītrots
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pašreizējās paaudzes un nākamo paaudžu 
kodolreaktoriem un to degvielas ciklu);

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Niki Tzavela

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ekspluatācijas pārtraukšana.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar lēmuma [Atsauce uz Padomes 
lēmumu par Euratom pamatprogrammu 
jāpievieno pēc tā pieņemšanas] 3. pantu
summa, kuru uzskata par nepieciešamu, lai 
izpildītu īpašo programmu, ir 
233 216 000 euro.

Summa, kuru uzskata par nepieciešamu, lai 
izpildītu īpašo programmu, ir 
EUR 40 000 000.

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izstrādā daudzgadu darba 
programmu īpašās programmas 
īstenošanai, sīki izklāstot pielikumā 
noteiktos mērķus, zinātnes un tehnoloģijas 
prioritātes un to izpildes grafiku.

1. Komisija izstrādā daudzgadu darba 
programmu īpašās programmas 
īstenošanai, sīki izklāstot pielikumā 
noteiktos mērķus, zinātnes un tehnoloģijas 
prioritātes un to izpildes grafiku, kā arī 
norādot nepieciešamo līdzekļu apjomu un 
finansēšanas kārtību.

Or. ro

Grozījums Nr. 15
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašās programmas vispārējais mērķis ir 
sniegt uz patērētājiem orientētu zinātnisku 
un tehnisku atbalstu Savienības politikai 
attiecībā uz kodolenerģiju un izpildīt 
Līguma saistības. Lai sasniegtu šo mērķi, 
zināšanas, prasmes un kompetence ir 
pastāvīgi jāatjaunina, lai nodrošinātu 
nepieciešamās mūsdienīgās zināšanas 
kodolreaktoru drošuma, kodoldrošības un 
aizsargpasākumu jomā.

Īpašās programmas vispārējais mērķis ir 
sniegt zinātnisku un tehnisku atbalstu 
Savienības politikai. Lai sasniegtu šo 
mērķi, zināšanas, prasmes un kompetence 
ir pastāvīgi jāatjaunina, lai nodrošinātu 
nepieciešamās mūsdienīgās zināšanas 
tādās jomās kā izmantošana medicīnā, 
pasākumi un informācija attiecībā uz 
vides radioaktivitāti, kodoldrošību un
aizsargpasākumiem.     

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

JRC ar kodolenerģiju saistīto pasākumu 
mērķis ir izpildīt Līgumā noteiktos 

JRC ar kodolenerģiju saistīto pasākumu 
mērķis ir atbalstīt gan Komisiju, gan 
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pētniecības un izstrādes saistības un
atbalstīt gan Komisiju, gan dalībvalstis 
tādās jomās kā aizsargpasākumi un 
neizplatīšana, kodolatkritumu 
apsaimniekošana, kodoliekārtu un 
degvielas cikla drošums, vides 
radioaktivitāte un aizsardzība pret 
(jonizējošo) starojumu.

dalībvalstis tādās jomās kā 
aizsargpasākumi un neizplatīšana, vides 
radioaktivitāte un aizsardzība pret 
(jonizējošo) starojumu. 

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kodolatkritumu apsaimniekošanu, 
ietekmi uz vidi un pamatzināšanām;

(a) izmantošanu medicīnā, ietekmi uz vidi 
un pamatzināšanām; 

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2. iedaļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kodolsistēmu drošumu (saistībā ar 
pašreizējās paaudzes un nākamo paaudžu 
kodolreaktoriem un to degvielas ciklu);

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Michèle Rivasi
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Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 3. iedaļa – 3.1. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1. Kodolatkritumu apsaimniekošana, 
ietekme uz vidi un pamatzināšanas

3.1. Izmantošana medicīnā, ietekme uz 
vidi un pamatzināšanas  

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 3. iedaļa – 3.1. punkts – 3.1.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.1. Lietotās kodoldegvielas un augstas 
radioaktivitātes atkritumu raksturojums, 
uzglabāšana un apglabāšana

svītrots

Lietotās kodoldegvielas un augstas 
radioaktivitātes kodolatkritumu 
apsaimniekošana ir saistīta ar to apstrādi, 
sagatavošanu transportēšanai, 
transportēšanu, pagaidu uzglabāšanu un 
ģeoloģisko apglabāšanu. Galīgais mērķis 
ir novērst radionuklīdu iekļūšanu biosfērā 
visos šajos posmos to ļoti ilgajā 
sabrukšanas periodā. Mākslīgu un 
dabisku ierobežojošu barjeru sistēmu 
izveide, novērtējums un darbība 
attiecīgajās laika skalās ir ļoti būtiska šo 
mērķu sasniegšanai un, cita starpā, ir 
atkarīga no degvielas un/vai atkritumu 
izturēšanās ģeoloģiskajā vidē. Īpašajā 
programmā ir ietverti šādi pētījumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Michèle Rivasi
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Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 3. iedaļa – 3.1. punkts – 3.1.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.2. Atdalīšana un transmutācija svītrots
Nākotnes kodolenerģijas sistēmu 
galvenajā stratēģijā ietverta 
kodoldegvielas cikla noslēgšana, lai 
samazinātu radioaktīvo atkritumu 
ilgtermiņa starojuma toksiskumu un 
veicinātu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. 
Būtiskākās problēmas saistībā ar šo 
koncepciju (joprojām) paliek atdalīšanas 
metožu optimizēšana, lai atdalītu 
atsevišķus ilgdzīvojošus radionuklīdus no 
lietotās kodoldegvielas, un drošu un 
uzticamu degvielu ražošana un 
kvalificēšana aktinīdu transmutācijai. 
JRC eksperimentālais darbs atdalīšanas 
jomā ietver pētniecību gan saistībā ar 
šķīšanu ūdenī, gan pirometalurģiskajos 
procesos (sāls vidē).

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 3. iedaļa – 3.1. punkts – 3.1.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.3. Aktinīdu fundamentālā pētniecība svītrots
Lai uzturētu kompetenci un vadošo 
pozīciju civilās kodoltehnoloģijas jomā, ir 
svarīgi veicināt kodolmateriālu ka resursu 
starpnozaru fundamentālo pētniecību, kas 
dotu iespēju rasties jaunām 
tehnoloģiskām inovācijām. Tas, savukārt, 
prasa zināšanas par tā dēvētajiem "5f 
elektronu slāņa elementiem" (t.i., 
aktinīdiem) un savienojumu reakciju uz 
(parasti ekstrēmiem) termodinamiskajiem 



PE472.070v02-00 12/16 AM\878621LV.doc

LV

parametriem. Sakarā ar nelielo 
eksperimentālo datubāzi un sarežģīto 
modelēšanu mūsu pašreizējās zināšanas 
par šiem mehānismiem ir ierobežotas. 
Fundamentālā pētniecība, kas risina šos 
jautājumus, ir ļoti būtiska, lai izprastu šo 
elementu īpašības un saglabātu vadošās 
pozīcijas mūsdienu kondensēto vielu 
fizikā. Progresīvās modelēšanas un 
simulācijas attīstība tiks izmantota kā 
līdzeklis eksperimentālo programmu 
ietekmes vairošanai.
JRC aktīnija fundamentālās pētniecības 
programmai joprojām būs progresīva 
loma aktinīdu fizikas un ķīmijas attīstībā, 
un tās galvenais mērķis ir rast pasaules 
klases eksperimentālo nodrošinājumu 
zinātniekiem no universitātēm un 
pētniecības centriem. Tas dos viņiem 
iespēju tiem izpētīt aktinīdu materiālu 
īpašības, lai tie pilnveidotu savu izglītību 
un dotu savu ieguldījumu 
kodolenerģētikas zinātņu attīstībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 3. iedaļa – 3.1. punkts – 3.1.4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.4. Kodoldati svītrots
No ierosināto nelielo aktinīdu 
sadedzināšanas iekārtu projektiem un 
kodolenerģijas ražošanas progresīvām 
koncepcijām izriet jauni pieprasījumi pēc 
ievērojami precīzākiem kodoldatiem. 
Eksperimentālo datu kvalitāte ir galvenais 
jautājums, lai uzlabotu kodolsistēmu 
drošuma standartus un samazinātu 
pieļaujamo kļūdu robežvērtības, tādējādi 
vairojot jaunu reaktoru sistēmu 
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projektēšanas un celtniecības rentabilitāti. 
Datubāzēm, ko izmanto rūpniecībā un 
pētniecības laboratorijās, jābūt pilnīgām, 
precīzām un apstiprinātām ar skaidri 
definētām kvalitātes nodrošināšanas 
procedūrām.
JRC izstrādās starptautiski nepieciešamos 
datus un arī turpinās drošu Van de Graaff 
un GELINA lineāro paātrinātāju darbību.

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 3. iedaļa – 3.1. punkts – 3.1.6. apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līguma 3. nodaļas II sadaļā paredzēts 
noteikt kodolsistēmu drošuma 
pamatstandartus strādājošo un iedzīvotāju 
veselības aizsardzībai pret jonizējošā 
starojuma kaitīgo iedarbību. Līguma 31.–
38. pantā paredzēti noteikumi par 
dalībvalstu un Komisijas lomu attiecībā uz 
cilvēka veselības aizsardzību, apkārtējās 
vides radioaktivitātes līmeņu kontroli,
iekļūšanu vidē un kodolatkritumu 
pārvaldību. Saskaņā ar Līguma 39. pantu, 
JRC sniedz palīdzību Komisijai šā 
uzdevuma veikšanā.

Līguma 3. nodaļas II sadaļā paredzēts 
noteikt kodolsistēmu drošuma 
pamatstandartus strādājošo un iedzīvotāju 
veselības aizsardzībai pret jonizējošā 
starojuma kaitīgo iedarbību. Līguma 31.–
38. pantā paredzēti noteikumi par 
dalībvalstu un Komisijas lomu attiecībā uz 
cilvēka veselības aizsardzību, apkārtējās 
vides (gaisa, ūdens, augsnes) 
radioaktivitātes līmeņa kontroli un 
iekļūšanu vidē. Sadarbībā ar 
starptautiskiem partneriem JRC turpinās 
attīstīt tīklus vides radioaktivitātes 
mērīšanai, vienlaikus visus atzinumus 
nekavējoties darot pieejamus sabiedrībai.
Saskaņā ar Līguma 39. pantu, JRC sniedz 
palīdzību Komisijai šā uzdevuma veikšanā.     

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Michèle Rivasi
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Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 3. iedaļa – 3.1. punkts – 3.1.7. apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jaunajām kodolzinātnieku un 
kodolinženieru paaudzēm ir svarīgi 
saglabāt un padziļināt zināšanas 
kodoljautājumos, veicot pētniecības un 
lietišķo programmu gaitā iegūto 
eksperimentu, rezultātu, interpretāciju un 
iemaņu izplatīšanu.

Jaunās kodolzinātnieku un kodolinženieru 
paaudzes ir svarīgi ātri apmācīt 
kodoliekārtu ekspluatācijas 
pārtraukšanas jomā, piemēram, veicot 
pētniecības un lietišķo programmu gaitā 
iegūto eksperimentu, rezultātu, 
interpretāciju un iemaņu izplatīšanu.   

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 3. iedaļa – 3.1. punkts – 3.1.7. apakšpunkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

JRC centīsies panākt, lai šīs zināšanas būtu 
viegli pieejamas, pienācīgi organizētas un 
labi dokumentētas un lai Eiropā tiktu 
atbalstīti augstākās izglītības pasākumi gan
attiecībā uz reaktoriem, kas darbojas 
pašreiz, gan uz inovatīviem Ceturtās 
paaudzes reaktoriem. Turklāt JRC 
izstrādās Eiropas Kodolenerģētikas 
cilvēkresursu observatoriju [European 
Nuclear Human Resources Observatory], 
lai analizētu tendences Eiropā un sniegtu 
zinātnisku atbalstu Savienības politikas 
veidošanai. JRC arī palīdzēs uzlabot 
saziņu par kodoljautājumiem, jo īpaši 
attiecībā uz pieņemamību sabiedrībai un 
plašākā mērogā — par stratēģiju kopējai 
informētībai par enerģētiku. Ilgā pieredze 
un unikālās iespējas kodolenerģijas datu 
mērījumiem ir arī lieliska iespēja 
kodolzinātnieku un kodolinženieru 
izglītībai un mācībām papildus 
universitātes izglītībai, dodot praktisku 
pieeju kodoliekārtām.

JRC centīsies panākt, lai šīs zināšanas būtu 
viegli pieejamas, pienācīgi organizētas un 
labi dokumentētas un lai Eiropā tiktu 
atbalstīti augstākās izglītības pasākumi 
kodoliekārtu ekspluatācijas 
pārtraukšanas procedūru un tehnoloģiju 
jomā.
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Grozījums Nr. 27
Michèle Rivasi

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 3. iedaļa – 3.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 3. iedaļa – 3.2. punkts – 3.2.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kodolsistēmu un ekspluatācijā esošu 
iekārtu drošums ir pastāvīgi pakļauts 
optimizācijai, lai risinātu jaunās problēmas, 
ko rada tirgus liberalizācija, paildzināts 
iekārtu darbības periods un tā sauktā 
kodolenerģētikas nozares „renesanse”. Lai 
saglabātu un uzlabotu gan rietumu, gan 
Krievijas tipa kodolspēkstaciju drošumu, 
jāizvērš un jāvalidē mūsdienīga un 
uzlabota drošuma novērtēšanas metodika 
un atbilstīgi analīzes rīki. JRC veic 
mērķtiecīgus eksperimentālus pētījumus, 
lai uzlabotu izpratni par noteicošajām 
fizikālajām parādībām un procesiem, lai 
sekmētu validāciju un verifikāciju 
deterministiskajiem un stohastiskajiem 
drošības novērtējumiem, balstoties uz 
uzlabotu modelēšanu attiecībā uz 
kodolspēkstaciju tehnoloģiskajiem 
procesiem (reaktivitāti un 
termohidrauliku), uz komponentiem, kas 
pakļauti slodzei / novecošanās, un uz 

Kodolsistēmu un ekspluatācijā esošu 
iekārtu drošums ir pastāvīgi pakļauts 
optimizācijai, lai risinātu jaunās problēmas, 
ko rada tirgus liberalizācija, paildzināts 
iekārtu darbības periods un tā sauktā 
kodolenerģētikas nozares „renesanse”. Lai 
saglabātu un uzlabotu gan rietumu, gan 
Krievijas tipa kodolspēkstaciju drošumu, 
jāizvērš un jāvalidē mūsdienīga un 
uzlabota drošuma novērtēšanas metodika 
un atbilstīgi analīzes rīki. JRC veic 
mērķtiecīgus eksperimentālus pētījumus, 
lai uzlabotu izpratni par noteicošajām
fizikālajām parādībām un procesiem, lai 
sekmētu validāciju un verifikāciju 
deterministiskajiem un stohastiskajiem 
drošības novērtējumiem, balstoties uz 
uzlabotu modelēšanu attiecībā uz 
kodolspēkstaciju tehnoloģiskajiem 
procesiem (reaktivitāti un 
termohidrauliku), uz komponentiem, kas 
pakļauti slodzei / novecošanās, un uz 
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cilvēkfaktoru un organizatorisko faktoru. 
JRC arī turpmāk būs būtiska loma 
European Clearinghouse for Operational 
Experience Feedback izveidošanā un 
darbībā par labu visām dalībvalstīm. Tā 
sniegs aktuālus ziņojumus par konkrētiem 
ar kodolspēkstacijam saistītiem 
jautājumiem un veicinās efektīvu darbības 
pieredzes apmaiņu un īstenošanu, lai 
uzlabotu kodolspēkstaciju drošumu, kas 
dos labumu visiem Eiropas regulatoriem.

cilvēkfaktoru un organizatorisko faktoru. 
JRC arī turpmāk būs būtiska loma 
European Clearinghouse for Operational 
Experience Feedback izveidošanā un 
darbībā par labu visām dalībvalstīm. Tā
sniegs aktuālus ziņojumus par konkrētiem 
ar kodolspēkstacijam saistītiem 
jautājumiem un veicinās efektīvu darbības 
pieredzes apmaiņu un īstenošanu, lai 
uzlabotu kodolspēkstaciju drošumu, kas 
dos labumu visiem Eiropas regulatoriem.
Ņemot vērā to, ka arvien pieaug 
kodolreaktoru ekspluatācijas 
pārtraukšanas nozīme, paplašinās ar šo 
procesu saistītais tirgus un pieaug 
inženiertehnisko aspektu nozīme, JRC 
paplašinās savu zinātnisko kompetenci arī 
šajā jomā. Centra programmā iekļaus 
svarīgākos aspektus, kas saistīti ar 
pētniecību un ekspertu apmācību 
reaktoru ekspluatācijas pārtraukšanā 
(metodes, vietēja praktiska apmācība un 
zinātnisks pamatojums).

Or. en


