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Pakeitimas 23
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 1986 m. Černobylio avarija parodė 
visuotinę branduolinės saugos svarbą. 
2011 m. Fukušimos Daiči avarija patirtino, 
kad reikia toliau dėti pastangas gerinant 
branduolinę saugą, kad ji atitiktų 
griežčiausius standartus. Siekiant sudaryti 
saugos sąlygas, būtinas grėsmėms 
visuomenės gyvybei ir sveikatai pašalinti, 
Europos atominės energijos bendrijai 
(toliau – Bendrija) turėtų būti suteikta 
galimybė remti branduolinę saugą 
trečiosiose šalyse;

3) 1986 m. Černobylio avarija parodė 
visuotinę branduolinės saugos svarbą. 
2011 m. Fukušimos Daiči avarija patirtino, 
kad kiekviename reaktoriuje slypi rizika, 
kuri nenusakoma. Fukušimos 
branduolinės jėgainės avarija pažymėjo 
branduolinės saugos paradigmos pabaigą. 
Tačiau, reikia dėti pastangas gerinant 
branduolinę saugą branduolinių įrenginių 
eksploatavimo metu ir taip pat 
nutraukiant jų eksploatavimą, kad ji 
atitiktų griežčiausius standartus, 
atspindinčius pažangiausius metodus.
Siekiant platinti šią saugumo kultūrą
Europos Sąjungai turėtų būti suteikta 
galimybė remti branduolinę saugą 
trečiosiose šalyse.

Or. en

Pakeitimas 24
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 1986 m. Černobylio avarija parodė 
visuotinę branduolinės saugos svarbą. 
2011 m. Fukušimos Daiči avarija patirtino, 
kad reikia toliau dėti pastangas gerinant 
branduolinę saugą, kad ji atitiktų 
griežčiausius standartus. Siekiant sudaryti 
saugos sąlygas, būtinas grėsmėms 

3) 1986 m. Černobylio avarija parodė 
visuotinę branduolinės saugos svarbą. 
2011 m. Fukušimos Daiči avarija patirtino, 
kad reikia toliau dėti pastangas gerinant 
branduolinę saugą, kad ji atitiktų 
griežčiausius standartus visu branduolinių 
jėgainių eksploatavimo laikotarpiu. 
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visuomenės gyvybei ir sveikatai pašalinti, 
Europos atominės energijos bendrijai 
(toliau – Bendrija) turėtų būti suteikta 
galimybė remti branduolinę saugą 
trečiosiose šalyse;

Siekiant sudaryti saugos sąlygas, būtinas 
grėsmėms visuomenės gyvybei ir sveikatai 
pašalinti, Europos atominės energijos 
bendrijai (toliau – Bendrija) turėtų būti 
suteikta galimybė remti branduolinę saugą 
trečiosiose šalyse;

Or. de

Pakeitimas 25
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a) kol egzistuoja branduolinės jėgainės 
ir kol, priešingai negu buvo tikėtasi, 
statomos naujos, derybomis turėtų būti 
siekiama užtikrinti Europos saugumo 
standartų laikymąsi;

Or. de

Pakeitimas 26
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 b) kol egzistuoja branduolinės jėgainės 
ir kol, priešingai negu buvo tikėtasi, 
statomos naujos, derybomis turėtų būti 
siekiama užtikrinti, kad nepriklausomų 
priežiūros institucijų paramai būtų 
teikiama pirmenybė; 

Or. de



AM\904980LT.doc 5/31 PE491.225v01-00

LT

Pakeitimas 27
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) veikdama kartu su valstybėmis narėmis 
pagal bendras politikos kryptis ir 
strategijas, pati Europos Sąjunga turi 
kritinę masę, kad galėtų reaguoti į 
pasaulines problemas, be to, ji geriausiai 
gali koordinuoti bendradarbiavimą su 
trečiosiomis šalimis;

4) veikdama kartu su valstybėmis narėmis 
pagal bendras politikos kryptis ir 
strategijas, pati Europos Sąjunga turi 
kritinę masę, kad galėtų reaguoti į 
pasaulines problemas, be to, ji geriausiai 
gali koordinuoti bendradarbiavimą su 
trečiosiomis šalimis; šiuo klausimu 
Europos Parlamentas turėtų būti 
reguliariai informuojamas ir su juo turėtų 
būti konsultuojamasi dėl valstybių narių 
ir trečiųjų šalių planų branduolinės 
saugos srityje. 

Or. de

Pakeitimas 28
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) kad būtų išlaikyta branduolinė sauga, jos 
reguliavimas ir skatinamas nuolatinis šių 
sričių tobulinimas, 2009 m. birželio 25 d. 
Taryba priėmė 
Direktyvą 2009/71/Euratomas, kuria 
nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių 
branduolinės saugos sistema. 2011 m. 
liepos 19 d. Taryba taip pat priėmė 
Direktyvą 2011/70/Euratomas, kuria 
nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus 
tvarkymo Bendrijos sistema. Šios 
direktyvos ir griežti Sąjungoje įgyvendinti 
branduolinės saugos bei radioaktyviųjų 

6) kad būtų išlaikyta branduolinė sauga, jos 
reguliavimas ir skatinamas nuolatinis šių 
sričių tobulinimas, 2009 m. birželio 25 d. 
Taryba priėmė 
Direktyvą 2009/71/Euratomas, kuria 
nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių 
branduolinės saugos sistema. 2011 m. 
liepos 19 d. Taryba taip pat priėmė 
Direktyvą 2011/70/Euratomas, kuria 
nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus 
tvarkymo Bendrijos sistema. Kaip 
pripažino Komisija įvykus Fukušimos 
avarijai, šios direktyvos turi būti skubiai 
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atliekų ir panaudoto kuro tvarkymo 
standartai yra pavyzdžiai, kuriais remiantis 
galima skatinti trečiąsias šalis taikyti 
panašius griežtus standartus;

persvarstytos siekiant Sąjungoje 
įgyvendinti griežčiausius branduolinės 
saugos bei radioaktyviųjų atliekų ir 
panaudoto kuro tvarkymo standartus, 
kuriais remiantis būtų galima toliau
skatinti trečiąsias šalis taikyti griežčiausius 
saugumo standartus, kurie atspindi 
pažangiausią praktiką ir radiacinės 
saugos lygį.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pažymėti, kad Europos Sąjungos direktyvose dėl branduolinės saugos nėra techninių 
saugumo standartų. Egzistuojančių ir galimų naujų branduolinių įrenginių saugos standartai 
turi būti aukščiausi. Šiomis aplinkybėmis Komisija priėmė sprendimą pagal 2011 m. darbo 
programą atlikti galiojančios branduolinės saugos direktyvos peržiūrą.

Pakeitimas 29
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 a) reikia užtikrinti, kad testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis būtų 
vykdomas visose valstybėse narėse ir 
trečiosiose šalyse, kurios gali būti 
susijusios, ir kad prireikus būtų 
nutraukiamas branduolinės jėgainės 
eksploatavimas;

Or. de

Pakeitimas 30
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) Visuose regionuose, kurie nuo 2007 
m. pateko į Bendradarbiavimo 
mechanizmo taikymo sritį (t.y. EKP 
vykdančios pietų šalys, Lotynų Amerika ir 
Azija), keli nauji pagal BBSSP vykdomi 
projektai buvo vilkinami arba sustabdyti, 
o šalys, turinčios reikšmingą branduolinį 
potencialą (pvz., Indija, Brazilija arba 
PĮBT šalys) nesuinteresuotos 
bendradarbiauti pagal BBSSP. 
Atsižvelgiant į praeities patirtį, naujas 
Bendradarbiavimo mechanizmas 
branduolinių jėgainių lygmeniu turėtų 
visų pirma būti taikomas ES kaimyninėms 
šalims;

Or. en

Pakeitimas 31
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) Bendras BBSSP skiriamas biudžetas 
2007-2013 m. laikotarpiu sudaro 524 mln. 
eurų, juo remiami ES veiksmai, 
branduolinė sauga, apsaugos nuo 
radiacijos skatinimas ir efektyvių bei 
veiksmingų branduolinės medžiagos 
apsaugos priemonių taikymas. Apytikriai 
pusė šitos sumos buvo skirta Černobylio 
fondui. Paskutiniai mokėjimai į šį fondą 
numatyti iki 2013 m. pabaigos. Taigi 
2014-2020 m. perspektyvoje nėra poreikio 
skirti ES finansavimą Černobylio fondui. 
Taigi dalis lėšų, perskirtų iš naujai 
BBSSP siūlomo 631,1 mln. eurų biudžeto 
2014-2020 m. laikotarpiui bus panaudota 
Fukušimos Daiči teritorijai išvalyti ir 
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apsaugai nuo radiacijos;

Or. en

Pakeitimas 32
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) Naujoje bendrojoje mokslinių tyrimų 
ir inovacijų programoje 
„Horizontas 2020“ (2014−2020 m.) ir ją 
papildančioje Europos atominės energijos 
bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo 
programoje (2014–2018 m.) ypatingas 
dėmesys skiriamas tarptautiniam 
bendradarbiavimui ir ES ryšiams su 
trečiosiomis šalimis. Šiomis aplinkybėmis 
reikėtų skirti ypatingą dėmesį žmoniškųjų 
išteklių vystymui;

Or. sl

Pakeitimas 33
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjunga finansuoja priemones, 
kuriomis remiamas aukšto lygio 
branduolinės saugos, apsaugos nuo 
radiacijos skatinimas ir efektyvių bei 
veiksmingų branduolinės medžiagos 
apsaugos priemonių taikymas trečiosiose 
šalyse pagal šio reglamento nuostatas.

Europos Sąjunga finansuoja priemones, 
kuriomis remiamas aukšto lygio 
branduolinės saugos, apsaugos nuo 
radiacijos skatinimas ir efektyvių bei 
veiksmingų branduolinės medžiagos 
apsaugos priemonių taikymas pagal šio 
reglamento nuostatas. Bendradarbiavimu 
branduolinės saugos ir apsaugos 
priemonių srityje pagal šį reglamentą 
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nesiekiama skatinti branduolinės 
energetikos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu dėl reglamento stengiamasi paaiškinti, kad pagrindinis tikslas – saugumas, o 
ne branduolinės energetikos skatinimas. Šiuo pakeitimu siekiama tiesios perkelti šį tikslą iš 
priedo kriterijų paskutinio punkto į pirmą straipsnį.

Pakeitimas 34
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjunga finansuoja priemones, 
kuriomis remiamas aukšto lygio 
branduolinės saugos, apsaugos nuo 
radiacijos skatinimas ir efektyvių bei 
veiksmingų branduolinės medžiagos 
apsaugos priemonių taikymas trečiosiose 
šalyse pagal šio reglamento nuostatas.

Europos Sąjunga finansuoja priemones, 
kuriomis remiamas aukšto lygio 
branduolinės saugos, apsaugos nuo 
radiacijos skatinimas ir efektyvių bei 
veiksmingų branduolinės medžiagos 
apsaugos priemonių taikymas trečiosiose 
šalyse pagal šio reglamento nuostatas. Tai 
užtikrina, kad branduolinė medžiaga būtų 
naudojama tik civiliniais tikslais, kuriems
ji numatyta. 

Or. de

Pakeitimas 35
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmingos branduolinės saugos 
kultūros puoselėjimo ir griežčiausių 
branduolinės saugos bei apsaugos nuo 

a) veiksmingos branduolinės saugos 
kultūros puoselėjimo ir griežčiausių 
branduolinės saugos bei apsaugos nuo 
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radiacijos standartų įgyvendinimo; radiacijos standartų įgyvendinimo, ypač ES 
kaimyninėse šalyse ir narystės 
siekiančiose šalyse, kuriose šio 
reglamento įsigaliojimo metu veikia 
branduolinės jėgainės;

Or. en

Pagrindimas

Visuose regionuose, kurie nuo 2007 m. pateko į Bendradarbiavimo mechanizmo taikymo sritį 
(t.y. EKP vykdančios pietų šalys, Lotynų Amerika ir Azija), keli nauji pagal BBSSP vykdomi 
projektai buvo vilkinami arba sustabdyti, o šalys, turinčios reikšmingą branduolinį potencialą 
(pvz., Indija, Brazilija arba PĮBT šalys) nesuinteresuotos bendradarbiauti pagal BBSSP.
Atsižvelgiant į praeities patirtį, naujas Bendradarbiavimo mechanizmas branduolinių
jėgainių lygmeniu turėtų būti taikomas ES kaimyninėms šalims.

Pakeitimas 36
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
atsakingo ir saugaus valdymo, buvusių 
branduolinių objektų ir įrenginių 
eksploatavimo nutraukimo ir išvalymo;

b) panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
atsakingo ir saugaus valdymo, buvusių 
branduolinių objektų ir įrenginių 
eksploatavimo nutraukimo ir išvalymo 
trečiosiose šalyse;

Or. en

Pagrindimas

Galimi projektai, be kita ko, gali apimti Fukušimos Daiči teritorijos išvalymą ir stabilizavimą, 
urano kasyklų išvalymą, taip pat jūroje nuskendusių objektų (pvz.,branduolinė energija 
varomų povandeninių laivų) iškėlimą, sutvarkymą ir saugojimą arba su atsakingu 
radioaktyvių atliekų tvarkymu susijusius klausimus tose šalyse, kuriose šiuo metu nėra 
branduolinės energijos gamybos pajėgumų. 

Pakeitimas 37
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
atsakingo ir saugaus valdymo, buvusių 
branduolinių objektų ir įrenginių 
eksploatavimo nutraukimo ir išvalymo;

b) panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus 
valdymo, buvusių branduolinių objektų ir 
įrenginių eksploatavimo nutraukimo ir 
išvalymo;

Or. ro

Pakeitimas 38
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) propaguoti branduolinės energijos 
srities ir su branduolinės energetikos 
ciklu, branduolinių atliekų tvarkymu ir 
radiacine sauga susijusių sričių 
informacijos, švietimo ir profesinio 
rengimo politiką;

Or. ro

Pakeitimas 39
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kiek paramą gavusioms šalims pavyko 
pasiekti aukščiausią branduolinių 
jėgainių saugos lygį pagal standartus, 
kurie atspindi pažangiausius ES metodus 
techniniu, reglamentavimo ir veiklos 
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požiūriu,

Or. en

Pakeitimas 40
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) panaudoto kuro, branduolinių atliekų ir 
eksploatavimo nutraukimo strategijų 
raidos, atitinkamų teisės aktų ir 
reguliavimo sistemos bei projektų 
įgyvendinimo statusą;

b) panaudoto kuro, branduolinių atliekų ir 
eksploatavimo nutraukimo strategijų 
raidos, išvalytų buvusių branduolinių 
objektų ir teritorijų skaičių ir svarbą,
atitinkamų teisės aktų ir reguliavimo 
sistemos bei projektų įgyvendinimo padėtį.

Or. en

Pakeitimas 41
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ilgalaikį teigiamą poveikį aplinkai;

Or. sl

Pakeitimas 42
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) trečiosiose šalyse pasiektas aukštas 
branduolinės saugos lygis, palyginamas 
su branduolinės saugos standartais 
Europos Sąjungoje;

Or. sl

Pakeitimas 43
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Konkrečios šiuo reglamentu remiamos 
priemonės ir bendradarbiavimui 
branduolinės saugos srityje taikomi 
kriterijai išsamiau apibūdinti priede.

4. Siekiant 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
tikslų visų pirma panaudojamos šios 
priemonės:

a) parama reglamentavimo bazei stiprinti;
b) parama rengiant ir įgyvendinant 
efektyvias saugos vertinimo sistemas, 
grindžiamas Europos branduolinės 
saugos reguliuotojų grupės parengta 
metodika ir taikymo etapu keičiantis 
pažangiąja patirtimi tolesnių saugumo 
rekomendacijų klausimu;
c) bendradarbiavimas šiose srityse: žinių 
ir patirties vystymas, avarijų valdymas ir 
prevencijos priemonės, atsakingo ir 
saugaus panaudoto kuro ir branduolinių 
atliekų valdymo strategijos ir 
branduolinių jėgainių eksploatavimo 
nutraukimo strategijos.
Šios priemonės turi apimti esminį žinių 
perdavimo elementą (dalijimąsi praktine 
patirtimi, paramą esamoms ir naujoms 
švietimo ir mokymo programoms 
branduolinės saugos srityje), kad pasiekti 
rezultatai būtų tvaresni.
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Jos turi būti įgyvendinamos 
bendradarbiaujant su tarptautinėmis 
organizacijomis, visų pirma TATENA, 
taip pat bendradarbiaujant su trečiųjų 
šalių institucijomis, branduolinės srities 
reglamentuotojais ir jų techninės paramos 
organizacijomis, prireikus su 
branduolinių įrenginių operatoriais ir 
visų pirma vykdant išsamius saugos ir 
grėsmių vertinimus („testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis“).
Konkrečios šiuo reglamentu remiamos 
priemonės ir bendradarbiavimui 
branduolinės saugos srityje taikomi 
kriterijai išsamiau apibūdinti priede.

Or. en

Pakeitimas 44
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Konkrečios šiuo reglamentu remiamos 
priemonės ir bendradarbiavimui 
branduolinės saugos srityje taikomi 
kriterijai išsamiau apibūdinti priede.

4. Siekiant 1 punkte anksčiau nurodytų 
tikslų visų pirma panaudojamos šios 
priemonės:

a) parama reglamentavimo institucijoms 
siekiant užtikrinti jų savarankiškumą, 
kompetentingumą ir vystymą, taip pat 
investicijos į žmoniškuosius išteklius;
b) parama teisės aktų sistemai stiprinti ir 
įgyvendinti;
c) parama rengiant ir įgyvendinant 
saugos vertinimo sistemas, grindžiamas 
standartais, panašiais į Europos 
Sąjungoje taikomus standartus;
d) bendradarbiavimas šiose srityse: žinių, 
patirties ir gebėjimų ugdymas, avarijų 
valdymo procedūros ir avarijų prevencija, 
atsakingo ir saugaus panaudoto kuro 
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valdymo strategijos ir branduolinių 
jėgainių eksploatavimo nutraukimo 
strategijos.
Konkrečios šiuo reglamentu remiamos 
priemonės ir bendradarbiavimui 
branduolinės saugos srityje taikomi 
kriterijai išsamiau apibūdinti priede.

Or. sl

Pakeitimas 45
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šiame reglamente numatytu finansiniu, 
ekonominiu ir techniniu bendradarbiavimu 
papildomas Sąjungos pagal kitas 
vystomojo bendradarbiavimo priemones 
numatytas bendradarbiavimas.

5. Šiame reglamente numatytu finansiniu, 
ekonominiu ir techniniu bendradarbiavimu 
papildomas Sąjungos pagal kitas 
vystomojo bendradarbiavimo priemones ir 
pagal bendrąją mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programą „Horizontas 2020“ 
(2014−2020 m.) ir ją papildančią Europos 
atominės energijos bendrijos mokslinių 
tyrimų ir mokymo programą (2014–
2018 m.) numatytas bendradarbiavimas.

Or. sl

Pakeitimas 46
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Europos Parlamentas turi būti 
reguliariai informuojamas apie valstybių 
narių ir trečiųjų šalių planus 
branduolinės saugos srityje ir su juo turi 
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būti konsultuojamasi šiuo klausimu. 

Or. de

Pakeitimas 47
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija strateginį dokumentą tvirtina 
taikydama Bendro įgyvendinimo 
reglamento 15 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą. Strateginiai 
dokumentai gali būti persvarstomi 
laikotarpio viduryje arba kai to reikia, 
taikant tą pačią procedūrą. Tačiau šios 
procedūros nereikalaujama atnaujinant 
strategiją, jeigu toks atnaujinimas neturi 
įtakos dokumente nurodytoms pradinėms 
pirmenybinėms sritims ir tikslams.

5. Komisija strateginį dokumentą tvirtina 
taikydama Bendro įgyvendinimo 
reglamento 15 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
nagrinėjimo procedūrą. Strateginiai 
dokumentai turi būti persvarstomi 
laikotarpio viduryje arba kai to reikia, 
taikant tą pačią procedūrą. Tačiau šios 
procedūros nereikalaujama atnaujinant 
strategiją, jeigu toks atnaujinimas neturi 
įtakos dokumente nurodytoms pradinėms 
pirmenybinėms sritims ir tikslams.

Strateginis dokumentas turi būti pateiktas 
Europos Parlamentui, o jis pateiks savo 
vertinimą per vidurio laikotarpio 
vertinimą.

Or. sl

Pakeitimas 48
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Daugiametėse orientacinėse programose 
nurodomos finansavimui pasirinktos 
pirmenybinės sritys, konkretūs tikslai, 
numatomi rezultatai, veiklos rezultatų 
rodikliai ir orientaciniai finansiniai 
asignavimai apskritai ir kiekvienai 

2. Daugiametėse orientacinėse programose 
nurodomos finansavimui pasirinktos 
pirmenybinės sritys, konkretūs tikslai, 
numatomi rezultatai, veiklos rezultatų 
rodikliai ir orientaciniai finansiniai 
asignavimai apskritai ir kiekvienai 
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pirmenybinei sričiai, įskaitant pagrįstą 
nepaskirstytųjų lėšų rezervą; jei taikytina, 
galima pateikti šių duomenų intervalą arba 
minimumą.

pirmenybinei sričiai, įskaitant pagrįstą 
nepaskirstytųjų lėšų rezervą; jei taikytina, 
galima pateikti šių duomenų intervalą arba 
minimumą. Daugiametėse orientacinėse 
programose nustatomos taisyklės, kaip 
išvengti dubliavimosi ir užtikrinti tinkamą 
lėšų panaudojimą.

Or. en

Pakeitimas 49
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Daugiametės orientacinės programos iš 
esmės grindžiamos dialogu su šalimis 
partnerėmis arba regionu (-ais) partneriu (-
iais), dalyvaujant suinteresuotiesiems 
subjektams, siekiant užtikrinti, kad 
atitinkama šalis ar regionas pakankamai 
vadovautų procesui ir būtų skatinama 
parama nacionalinėms plėtros strategijoms.

3. Daugiametės orientacinės programos iš 
esmės grindžiamos dialogu su šalimis 
partnerėmis arba regionu (-ais) partneriu (-
iais), dalyvaujant suinteresuotiesiems 
subjektams, siekiant užtikrinti, kad 
atitinkama šalis ar regionas pakankamai 
vadovautų procesui ir būtų skatinama 
parama nacionalinėms plėtros strategijoms.
Šiose daugiametėse orientacinėse 
programose turi būti atsižvelgta į 
Tarptautinės atominės energijos 
agentūros darbo programą branduolinės 
saugos ir atliekų tvarkymo srityse.

Or. en

Pakeitimas 50
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
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Ataskaitos
1. Komisija nagrinėja pažangą, padarytą 
įgyvendinant pagal šį reglamentą 
vykdomas priemones ir kas dvejus metus 
pateikia Europos Parlamentui bei Tarybai 
pagalbos bendradarbiavimui 
įgyvendinimo ataskaitą.
2. Ataskaitoje pateikiama informacija apie 
per praėjusius dvejus metus finansuotas 
priemones, vertinimo veiklos ir stebėsenos 
rezultatus, biudžeto įsipareigojimų ir 
mokėjimų vykdymą, suskirstytą pagal 
šalis, regionus ir bendradarbiavimo rūšį.

Or. en

Pakeitimas 51
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Orientacinė finansavimo suma, skirta 
šiam reglamentui įgyvendinti 2014–
2020 m., yra 631 100 000 EUR.

1. Šiam reglamentui įgyvendinti skirta 
orientacinė finansavimo suma 2014–
2020 m. yra [316 000 000 –
631 100 000]  EUR.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma 631 mln. eurų suma – tai padidinimas palyginus su bendru dabartinės BBSSP, nors 
pagal siūlomą priemonę nenumatytas indėlis į Černobylio fondą, kuris sudarė didžiąją 
finansuojamų veiksmų dalį pagal dabartinę BBSSP. Pakeitimu siūloma sumažinti biudžetą iki 
realistiškesnės sumos, ne bent būtų imtasi priemonių, skirtu prisidėti prie Fukušimos 
teritorijos valymo. Tokiu atveju išlaikoma siūloma 631 mln. eurų suma.

Pakeitimas 52
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažiausiai 315 000 000 eurų numatyta 
Fukušimos Daiči teritorijai išvalyti ir 
stabilizuoti, apsaugai nuo radiacijos ir 
maisto saugai Japonijoje. 

Or. en

Pagrindimas

Bendradarbiavimas su Japonija pagal BBSSP įvykus avarijai Fukušimos Daiči branduolinėje 
jėgainėje būtų svarus konkretus pasiūlymas, kuriuo patvirtinamas 2011 m. gegužės mėn. 
vykusio ES ir Japonijos aukščiausio lygio susitikimo pareiškimo priede prisiimtas politinis 
įsipareigojimas bendradarbiauti branduolinės saugos srityje. Nors už teritorijos valymą visų 
pirma atsakingas savininkas-operatorius ir Japonijos kompetentingos nacionalinės 
institucijos, intensyvi tarptautinė pagalba ir konsultacijos labai padėtų.

Pakeitimas 53
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo skirsnio „Konkrečios remiamos priemonės“ a punkto įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Veiksmingos branduolinės saugos 
kultūros ir griežčiausių branduolinės 
saugos bei apsaugos nuo radiacijos 
standartų įgyvendinimas visais 
lygmenimis, visų pirma tokiomis 
priemonėmis:

a) Veiksmingos branduolinės saugos 
kultūros puoselėjimas ir griežčiausių 
branduolinės saugos bei apsaugos nuo 
radiacijos standartų, grindžiamu 
pažangiausiais metodais, įgyvendinimas 
visais lygmenimis, visų pirma tokiomis 
priemonėmis:

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pažymėti, kad Europos branduolinės saugos direktyvose priešingai, nei galėtų 
atrodyti šiame pasiūlyme dėl reglamento, nėra techninių saugumo standartų. Egzistuojančių 
ir galimų naujų branduolinių įrenginių saugos standartai turi būti aukščiausi. Jie turi atitikti 
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pažangiausią techninį, reglamentavimo ir veiklos lygį pasaulyje ir turi būti nuolat 
atnaujinami.

Pakeitimas 54
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo skirsnio „Konkrečios remiamos priemonės“ a punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nuolat remiant reguliavimo įstaigas, 
techninės pagalbos organizacijas ir 
stiprinant teisinę bazę, visų pirma susijusią 
su licencijavimo veikla, įskaitant efektyvių 
ir išsamių grėsmių ir saugos vertinimų 
persvarstymą ir įgyvendinimą 
(„testavimas nepalankiausiomis 
sąlygomis“);

– nuolat remiant reguliavimo įstaigas, 
techninės pagalbos organizacijas ir 
stiprinant teisinę bazę, visų pirma susijusią 
su licencijavimo veikla, įskaitant reikiamų 
priemonių įgyvendinimą siekiant 
užtikrinti aukščiausią branduolinių 
jėgainių saugos lygį pagal standartus, 
kurie atspindi pažangiausius ES metodus  
techniniu, reglamentavimo ir veiklos 
požiūriu;

Or. en

Pagrindimas

Egzistuojančių ir galimų naujų branduolinių įrenginių saugos standartai turi būti aukščiausi.
Jie turi atitikti pažangiausią techninį, reglamentavimo ir veiklos lygį pasaulyje ir turi būti 
nuolat atnaujinami.

Pakeitimas 55
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo skirsnio „Konkrečios remiamos priemonės“ a punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– paramos branduolinių objektų 
operatoriams išimtiniais atvejais –
ypatingomis ir tinkamai apibrėžtomis 
aplinkybėmis, imantis išsamių saugos ir 
grėsmių vertinimų įgyvendinimo 

Išbraukta.
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priemonių („testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis“).

Or. en

Pagrindimas

ES mokesčių mokėtojų pinigai neturėtų būti naudojami branduolinių įrenginių savininkams ir 
operatoriams finansuoti.

Pakeitimas 56
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo skirsnio „Konkrečios remiamos priemonės“ a punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– paramos branduolinių objektų 
operatoriams išimtiniais atvejais –
ypatingomis ir tinkamai apibrėžtomis 
aplinkybėmis, imantis išsamių saugos ir 
grėsmių vertinimų įgyvendinimo 
priemonių („testavimas nepalankiausiomis 
sąlygomis“).

– bendradarbiavimas su branduolinių 
objektų operatoriais išimtiniais atvejais –
prireikus ir ypač išsamių saugos ir grėsmių 
vertinimų („testavimas nepalankiausiomis 
sąlygomis“) srityje.

Or. en

Pakeitimas 57
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo skirsnio „Konkrečios remiamos priemonės“ b a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Reglamentuotojų, techninės paramos 
organizacijų ir operatorių aukšto lygio 
kompetencijos ir patirties skatinimas tose 
srityse, kurioms taikoma priemonė, visų 
pirma:
- nuolatinė parama reglamentavimo 
institucijų, techninės paramos 
organizacijų ir branduolinių jėgainių 
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operatorių darbuotojų švietimui ir 
mokymui;
- tinkamos mokymo įrangos vystymo 
skatinimas.

Or. en

Pakeitimas 58
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo skirsnio „Konkrečios remiamos priemonės“ b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Parama, kuria siekiama užtikrinti 
reglamentuotojų, techninės paramos 
organizacijų ir operatorių aukšto lygio 
žinias ir gebėjimus tose srityse, kurioms 
taikoma priemonė, visų pirma:
- nuolatinė parama reglamentavimo 
institucijų, techninės paramos 
organizacijų ir branduolinių jėgainių 
operatorių darbuotojų švietimui ir 
mokymui;
- tinkamos mokymo infrastruktūros 
vystymo skatinimas.

Or. sl

Pakeitimas 59
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo „Konkrečios remiamos priemones“ 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios priemonės turi apimti esminį praktinės 
patirties elementą, kad pasiekti rezultatai 
būtų tvaresni. Jas reikia įgyvendinti 
bendradarbiaujant su trečiųjų šalių 
institucijomis, branduolinės veiklos 

Šios priemonės turi apimti esminį praktinės 
patirties elementą, kad pasiekti rezultatai 
būtų tvaresni. Jas reikia įgyvendinti 
bendradarbiaujant su trečiųjų šalių 
institucijomis, branduolinės veiklos 
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reguliuotojais ir jų techninės pagalbos 
organizacijomis, o konkrečiais atvejais –
su branduolinių objektų operatoriais. 
Priemones taip pat reikėtų remti, 
išnaudojant papildomą sąveiką su 
tiesioginiais ir netiesioginiais bendrųjų 
Euratomo programų veiksmais 
branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo 
srityje.

reguliuotojais ir jų techninės pagalbos 
organizacijomis, o prireikus – su 
branduolinių objektų operatoriais. 
Priemones taip pat reikėtų remti, 
išnaudojant papildomą sąveiką su 
tiesioginiais ir netiesioginiais bendrųjų 
Euratomo programų veiksmais 
branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo 
srityje.

Or. en

Pakeitimas 60
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas „Kriterijai“ 1. Bendrieji kriterijai 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bendradarbiavimas gali apimti visas viso 
pasaulio trečiąsias šalis (kurios nėra ES 
valstybės narės);

– bendradarbiavimas turėtų apimti
trečiąsias šalis (kurios nėra ES valstybės 
narės) pagal šio Reglamento 1 straipsnyje 
išdėstytus tikslus;

Or. en

Pagrindimas

Šios priemonės geografinė taikymo sritis turėtų atitikti konkrečias branduolinės saugos sritis, 
nurodytas 1 straipsnyje.

Pakeitimas 61
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas „Kriterijai“ 1. Bendrieji kriterijai 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pasiturinčios šalys turėtų būti 
įtraukiamos tik tam, kad prireikus ir jei 
tinka būtų galima imtis išimtinių 

– dideles pajamas gaunančios šalys turėtų 
būti įtraukiamos tik tam, kad prireikus ir jei 
tinka būtų galima imtis išimtinių 
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priemonių, pvz., įvykus didelei 
branduolinei avarijai;

priemonių, pvz., įvykus didelei 
branduolinei avarijai; Šio Reglamento 
tikslais „dideles pajamas gaunančiomis 
šalimis“ laikomos šalys ir teritorijos, 
nurodytos 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1934/2006, pagal 
kurį nustatoma bendradarbiavimo su 
pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas 
gaunančiomis šalimis ir teritorijomis 
finansavimo priemonė, I priede, ir su 
besivystančiomis šalimis, kurioms 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1905/2006 kitai 
veiklai nei oficiali vystimosi parama.

Or. sl

Pakeitimas 62
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas „Kriterijai “1. Bendrieji kriterijai 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– trečiosios šalys, norinčios 
bendradarbiauti su Europos Sąjunga, turėtų 
visiškai laikytis branduolinio ginklo 
neplatinimo principų. Be to, jos turėtų būti 
atitinkamų TATENA sistemos konvencijų 
dėl branduolinės saugos ir saugumo šalys 
arba būti ėmusiosi veiksmų, rodančių 
tvirtą įsipareigojimą prisijungti prie šių 
konvencijų. Bendradarbiavimui su 
Europos Sąjunga galėtų būti nustatyta 
prisijungimo prie tam tikrų konvencijų ar 
tam tikrų veiksmų, skirtų prisijungti prie 
šių konvencijų, įvykdymo sąlyga. 
Neatidėliotinais atvejais išimties tvarka šį 
principą reikėtų taikyti lanksčiai;

– trečiosios šalys, norinčios 
bendradarbiauti su Europos Sąjunga, turėtų 
visiškai laikytis branduolinio ginklo 
neplatinimo principų. Be to, jos turėtų būti 
atitinkamų TATENA sistemos konvencijų 
dėl branduolinės saugos ir saugumo bei 
saugaus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
šalys. Bendradarbiavimui su Europos 
Sąjunga turėtų būti nustatyta prisijungimo 
prie tam tikrų konvencijų ir jų 
įgyvendinimo sąlyga. Neatidėliotinais 
atvejais išimties tvarka šį principą reikėtų 
taikyti lanksčiai;

Or. lt
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Pakeitimas 63
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas „Kriterijai“1. Bendrieji kriterijai 7 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bendradarbiavimu branduolinės saugos ir 
apsaugos priemonių srityje pagal šį 
reglamentą nesiekiama skatinti 
branduolinės energetikos.

– bendradarbiavimu branduolinės saugos ir 
apsaugos priemonių srityje pagal šį 
reglamentą nesiekiama skatinti 
branduolinės energetikos arba pratęsti 
esamų branduolinių jėgainių 
eksploatavimą.

Or. en

Pakeitimas 64
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas 2 „Šalys, kuriose įdiegti branduolinės energijos gamybos pajėgumai“ 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kalbant apie šalis, kurioms jau skirtas 
Bendrijos finansavimas, papildomas 
bendradarbiavimas turėtų priklausyti nuo 
veiksmų, finansuotų iš Bendrijos biudžeto, 
įvertinimo ir tinkamo naujų poreikių 
pagrindimo. Atlikus vertinimą turėtų būti 
įmanoma tiksliau nustatyti 
bendradarbiavimo pobūdį ir šioms šalims 
ateityje skirtinas sumas.

Kalbant apie narystės siekiančias šalis ir 
Europos kaimynystės regionų šalis, 
kurioms jau buvo skirtas Bendrijos 
finansavimas, papildomas 
bendradarbiavimas, kuriuo nesiekiama 
skatinti branduolinės energetikos arba 
pratęsti esamų branduolinių jėgainių 
eksploatavimą, turėtų priklausyti nuo 
veiksmų, finansuotų iš Bendrijos biudžeto, 
įvertinimo ir tinkamo naujų poreikių 
pagrindimo. Atlikus vertinimą turėtų būti 
įmanoma tiksliau nustatyti 
bendradarbiavimo pobūdį ir šioms šalims 
ateityje skirtinas sumas.

Or. en
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Pakeitimas 65
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas 2 „Šalys, kuriose įdiegti branduolinės energijos gamybos pajėgumai“ 1 a dalis 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų trečiųjų šalių, kuriose įdiegti 
branduolinės energijos gamybos 
pajėgumai, atveju į bendradarbiavimo 
programas pirmenybės tvarka reikėtų 
įtraukti esamų įrenginių eksploatavimo 
nutraukimą, buvusių branduolinių 
objektų ir urano kasyklų išvalymą ir 
stabilizavimą, apsaugą nuo radiacijos ir 
maisto saugą, ypač įvykus didelei 
branduolinei avarijai, taip pat jūroje 
nuskendusių radioaktyviųjų objektų ir 
medžiagos iškėlimą ir sutvarkymą, jeigu 
jie kelia pavojų visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Programa nesiekiama skatinti šalis diegti branduolines technologijas. Šis pakeitimas padeda 
dar kartą paaiškinti, kad didžioji programos lėšų dalis bus skiriama branduolinių jėgainių 
eksploatavimui nutraukti ir teritorijai išvalyti, ypač Fukušimos jėgainės teritorijai.

Pakeitimas 66
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas 2 „Šalys, kuriose įdiegti branduolinės energijos gamybos pajėgumai“ 2 dalies a 
punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) intervencijos atitinkamoje šalyje 
skubumo laipsnį, įvertinus padėtį 
branduolinės saugos ir saugumo požiūriu; 
taip pat

a) intervencijos atitinkamoje šalyje 
skubumo laipsnį, įvertinus padėtį 
branduolinės saugos ir saugumo požiūriu.
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Or. en

Pakeitimas 67
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas 2 „Šalys, kuriose įdiegti branduolinės energijos gamybos pajėgumai“ 2 dalies b 
punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tam tikrose šalyse, kuriose numatoma 
įgyvendinti plataus užmojo branduolinės 
energijos gamybos pajėgumų plėtros 
programą, įsikišimo tam tikru momentu 
reikšmę, siekiant užtikrinti, kad kartu su 
šiuo procesu būtų skatinama 
branduolinės saugos ir saugumo kultūra, 
visų pirma kalbant apie reguliavimo 
institucijų bei techninės pagalbos 
organizacijų kūrimą ir stiprinimą bei 
panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
atsakingo ir saugaus tvarkymo strategijų 
ir programų kūrimą ir įgyvendinimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 68
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas 3 „Šalys, kuriose nėra įdiegtų branduolinės energijos gamybos pajėgumų„ 1 
dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šalių, kuriose yra mokslinių tyrimų 
reaktoriai, tačiau kurios nenori plėtoti
branduolinės energijos gamybos pajėgumų, 
atveju bendradarbiavimas priklausys nuo 
skubos laipsnio, atsižvelgus į 
branduolinės saugos ir saugumo padėtį.

Šalių, kuriose šio Reglamento įsigaliojimo 
dieną nėra branduolinės energijos 
gamybos pajėgumų, atveju 
bendradarbiavimo programos turėtų 
apimti tik apsaugą nuo radiacijos, ypač 
įvykus didelei branduolinei avarijai, 
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urano kasyklų valymą, taip pat jūroje 
nuskendusių radioaktyviųjų objektų ir 
medžiagos iškėlimą ir sutvarkymą, jeigu 
jie kelia pavojų visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

bendradarbiavimu branduolinės saugos ir apsaugos priemonių srityje pagal šį reglamentą 
nesiekiama skatinti branduolinės energetikos. Todėl netiesioginis tokių šalių skatinimas kurti 
branduolinę technologiją ES parama suteikiant pasitikėjimo įspūdį jų branduolinėms 
programoms nepatenka į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 69
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo skirsnio „Kriterijai“ dalies 3 „Šalys, kuriose nėra įdiegtų branduolinės energijos 
gamybos pajėgumų“ 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu šalys nori plėtoti branduolinės 
energijos gamybos pajėgumus, nesvarbu, 
ar jos turi mokslinių tyrimų reaktorius, ir 
jeigu dėl jų atitinkamu momentu reikia 
intervencijos, siekiant užtikrinti, kad 
branduolinės saugos ir saugumo kultūra 
būtų puoselėjama kartu plėtojant 
branduolinės energijos gamybos 
programą, visų pirma reguliavimo 
institucijų ir techninės pagalbos
organizacijų stiprinimo srityje, 
bendradarbiaujant su jomis bus 
atsižvelgiama į branduolinės energijos 
plėtojimo programos patikimumą, 
vyriausybės sprendimo naudoti 
branduolinę energiją buvimą ir 
preliminaraus veiksmų plano 
parengimą10.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Bendradarbiavimu branduolinės saugos ir apsaugos priemonių srityje pagal šį reglamentą 
nesiekiama skatinti branduolinės energetikos. Todėl netiesioginis tokių šalių skatinimas kurti 
branduolinę technologiją ES parama suteikiant pasitikėjimo įspūdį jų branduolinėms 
programoms nepatenka į šio reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 70
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo skirsnio „Kriterijai“ dalies 3 „Šalys, kuriose nėra įdiegtų branduolinės energijos 
gamybos pajėgumų“ 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiavimu su šios kategorijos 
šalimis visų pirma siekiama plėtoti 
reikalingą reguliavimo infrastruktūrą, 
branduolinės veiklos reguliuotojo ir 
atitinkamos techninės pagalbos 
organizacijos (-ų) techninę kompetenciją. 
Taip pat reikėtų atsižvelgti į panaudoto 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir 
saugaus tvarkymo strategijas ir 
programas ir, jei taikytina, jas remti, taip 
pat tose šalyse, kurios nenumato plėtoti 
branduolinės energijos gamybos 
pajėgumų arba kurios yra nusprendusios 
to nedaryti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 71
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo skirsnio „Prioritetai“ 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sukurti saugos sąlygas, būtinas Pagal šią priemonę bendradarbiavimas 
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grėsmėms visuomenės gyvybei ir sveikatai 
pašalinti ir užtikrinti, kad branduolinė 
medžiaga nebūtų naudojama kitais 
tikslais, nei numatyta, bendradarbiavimas 
pirmiausia nukreipiamas į branduolinės 
energetikos reguliuotojus (ir jų techninės 
pagalbos organizacijas). Siekiama
užtikrinti jų techninę kompetenciją ir 
nepriklausomumą, taip pat sustiprinti 
teisinę bazę, visų pirma susijusią su
licencijavimo veikla, įskaitant veiksmingų 
ir išsamių grėsmių ir saugos vertinimų 
patikrą ir įgyvendinimą („testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis“).

pirmiausia nukreipiamas į branduolinės 
energetikos reguliuotojus (ir jų techninės 
pagalbos organizacijas) siekiant užtikrinti 
jų techninę kompetenciją ir 
nepriklausomumą, taip pat sustiprinti 
teisinę bazę, visų pirma susijusią su:

Kiti bendradarbiavimo programų 
prioritetai, plėtotini pagal šį reglamentą, 
apima:

– licencijavimo veikla;
– panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
atsakingo ir saugaus tvarkymo atsakingų 
strategijų ir programų kūrimą ir 
įgyvendinimą;

– panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
atsakingo ir saugaus tvarkymo atsakingų
strategijų ir programų kūrimą ir 
įgyvendinimą;

– esamų įrenginių eksploatavimo 
nutraukimą, buvusių branduolinių objektų 
ir urano kasyklų išvalymą, taip pat jūroje 
nuskendusių radioaktyviųjų objektų ir 
medžiagos iškėlimą ir sutvarkymą, jeigu jie 
kelia pavojų visuomenei.

– esamų įrenginių eksploatavimo 
nutraukimą, buvusių branduolinių objektų 
ir urano kasyklų išvalymą, taip pat jūroje 
nuskendusių radioaktyviųjų objektų ir 
medžiagos iškėlimą ir sutvarkymą, jeigu jie 
kelia pavojų visuomenei.

– užtikrinimu, kad branduolinės 
medžiagos nebūtų naudojamos kitais 
tikslais nei jų paskirtis.

Or. en

Pagrindimas

Kaip taip pat patvirtinta 2012 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonėje, „Pasiūlyme dėl BBSSP teigiama, kad BBSSP tikslas yra panaikinti 
branduolinį pavojų, bet reikėtų pažymėti, kad griežtąja prasme, kaip ir bet kuriame 
sudėtingame pramoniniame procese, neįmanoma garantuoti, kad rizikos visiškai nebeliks, , 
ypač – kad niekada neįvyks katastrofiškas nelaimingas atsitikimas. [...] Taip pat reikėtų 
pažymėti, kad įsitikinimas, jog rizikos nebėra, jokiame procese neskatina aukšto lygio saugos 
kultūros.“
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Pakeitimas 72
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo „Prioritetai“ 2 dalies 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– reikiamų įgūdžių branduolinių 
įrenginių eksploatavimo ir eksploatavimo 
nutraukimo, branduolinių atliekų 
tvarkymo ir apsaugos nuo radiacijos 
srityse ugdymas

Or. ro

Pakeitimas 73
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo skirsnio „Prioritetai“ 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiavimas su branduolinių 
įrenginių operatoriais trečiosiose šalyse
bus svarstomas konkrečiais atvejais, 
imantis „testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis“ rezultatų įgyvendinimo 
priemonių. Toks bendradarbiavimas su 
branduolinių įrenginių operatoriais 
neapims įrangos tiekimo.

Į šią priemonę neįtraukiamas
bendradarbiavimas su branduolinių 
įrenginių savininkais ir (arba) operatoriais 
trečiosiose šalyse.

Or. en

Pagrindimas

ES mokesčių mokėtojų pinigai neturėtų būti naudojami branduolinių įrenginių savininkams ir 
operatoriams finansuoti.


