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Grozījums Nr. 23
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Černobiļas avārija 1986. gadā 
apliecināja kodoldrošības nozīmīgumu 
pasaules mērogā. Avārija Fukušimas-Daiči 
2011. gadā apstiprināja vajadzību turpināt 
centienus kodoldrošības uzlabošanai, lai 
tā atbilstu augstākajiem standartiem. Lai
paredzētu drošības nosacījumus, kas 
vajadzīgi, lai novērstu draudus 
sabiedrības dzīvībai un veselībai, Eiropas 
Atomenerģijas Kopienai (turpmāk tekstā 
— „Kopiena”) jābūt spējīgai atbalstīt 
kodoldrošību trešās valstīs.

(3) Černobiļas avārija 1986. gadā 
apliecināja kodoldrošības nozīmīgumu 
pasaules mērogā. Avārija Fukušimas-Daiči 
2011. gadā apstiprināja, ka ikviens 
reaktors rada kodolapdraudējumu un šis 
apdraudējums ir neparedzams. 
Fukušimas kodolavārija iezīmē 
„kodoldrošības” paradigmas beigas. Taču 
ir jāturpina centieni uzlabot kodoldrošību 
ne tikai kodoliekārtu ekspluatācijas laikā,
bet arī, pārtraucot to ekspluatāciju, 
ievērojot augstākos standartus, kas atbilst 
mūsdienu praksei. Lai veicinātu šādu 
kodoldrošības kultūru, Eiropas Savienībai
jābūt spējīgai atbalstīt kodoldrošību trešās 
valstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Černobiļas avārija 1986. gadā 
apliecināja kodoldrošības nozīmīgumu 
pasaules mērogā. Avārija Fukušimas-Daiči 
2011. gadā apstiprināja vajadzību turpināt 
centienus kodoldrošības uzlabošanai, lai tā 
atbilstu augstākajiem standartiem. Lai 
paredzētu drošības nosacījumus, kas 
vajadzīgi, lai novērstu draudus sabiedrības 

(3) Černobiļas avārija 1986. gadā 
apliecināja kodoldrošības nozīmīgumu 
pasaules mērogā. Avārija Fukušimas-Daiči 
2011. gadā apstiprināja vajadzību turpināt 
centienus kodoldrošības uzlabošanai, lai 
kodolspēkstaciju ekspluatācijas laikā tā 
atbilstu augstākajiem standartiem. Lai 
paredzētu drošības nosacījumus, kas 
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dzīvībai un veselībai, Eiropas 
Atomenerģijas Kopienai (turpmāk tekstā 
— „Kopiena”) jābūt spējīgai atbalstīt 
kodoldrošību trešās valstīs.

vajadzīgi, lai novērstu draudus sabiedrības 
dzīvībai un veselībai, Eiropas 
Atomenerģijas Kopienai (turpmāk tekstā 
— „Kopiena”) jābūt spējīgai atbalstīt 
kodoldrošību trešās valstīs.

Or. de

Grozījums Nr. 25
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Kamēr joprojām pastāv 
kodolspēkstacijas un — pretēji 
gaidītajam — tiek būvētas jaunas, 
sarunām vajadzētu būt vērstām uz to, lai 
nodrošinātu Eiropas drošības standartu 
ievērošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 26
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Kamēr joprojām pastāv 
kodolspēkstacijas un — pretēji 
gaidītajam — tiek būvētas jaunas, 
sarunām vajadzētu būt vērstām uz to, lai 
nodrošinātu, ka galvenā prioritāte tiek 
piešķirta neatkarīgu uzraudzības iestāžu 
sniegtam atbalstam.

Or. de
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Grozījums Nr. 27
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Vienīgi Eiropas Savienībai, darbojoties 
kopā ar dalībvalstīm kopīgos politikas 
stratēģijas virzienos, ir vajadzīgā kritiskā 
masa, lai reaģētu uz globālām problēmām, 
un tā spēj atbilstošāk saskaņot sadarbību ar 
trešām valstīm.

(4) Vienīgi Eiropas Savienībai, darbojoties 
kopā ar dalībvalstīm kopīgos politikas 
stratēģijas virzienos, ir vajadzīgā kritiskā 
masa, lai reaģētu uz globālām problēmām, 
un tā spēj atbilstošāk saskaņot sadarbību ar 
trešām valstīm. Šajā sakarībā Eiropas 
Parlaments regulāri jāinformē un ar to 
jāapspriežas par dalībvalstu un trešo 
valstu plāniem kodoldrošības jomā. 

Or. de

Grozījums Nr. 28
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai uzturētu un veicinātu kodoldrošības 
un tās regulējuma nepārtrauktu uzlabošanu, 
Padome 2009. gada 25. jūnijā pieņēma 
Direktīvu 2009/71/Euratom, ar ko izveido 
Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības 
pamatstruktūru . Padome 2011. gada 
19. jūlijā pieņēma arī 
Direktīvu 2011/70/Euratom, ar ko izveido 
Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un 
drošai apsaimniekošanai. Šīs direktīvas, kā 
arī kodoldrošības un radioaktīvo atkritumu 
un lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošanas augstie standarti, kas 
īstenoti Eiropas Savienībā, ir piemēri, kas 
izmantojami, lai rosinātu trešās valstis 
pieņemt līdzvērtīgi augstus standartus.

(6) Lai uzturētu un veicinātu kodoldrošības 
un tās regulējuma nepārtrauktu uzlabošanu, 
Padome 2009. gada 25. jūnijā pieņēma 
Direktīvu 2009/71/Euratom, ar ko izveido 
Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības 
pamatstruktūru . Padome 2011. gada 
19. jūlijā pieņēma arī 
Direktīvu 2011/70/Euratom, ar ko izveido 
Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un 
drošai apsaimniekošanai. Komisija pēc 
avārijas Fukušimā atzina, ka šīs 
direktīvas ir nekavējoties jāpārskata, lai 
Eiropas Savienībā ieviestu augstākos
kodoldrošības un radioaktīvo atkritumu un 
lietotās kodoldegvielas apsaimniekošanas
standartus, ko varētu izmantot, lai
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rosinātu trešās valstis pieņemt augstākos 
drošības standartus, kas atbilst mūsdienu 
praksei un radiācijas aizsargpasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Jānorāda, ka Eiropas Savienības direktīvas par kodoldrošību neietver tehniskos drošības 
standartus. Pašreizējo un iespējamo jauno kodoliekārtu drošības standartiem jābūt 
visaugstākajiem. Šajā sakarībā Komisija tās 2011. gada darba programmā ir nolēmusi 
pārskatīt jaunāko kodoldrošības direktīvu.

Grozījums Nr. 29
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Jānodrošina, ka noturības testi tiek 
veikti visās dalībvalstīs un trešās valstīs, 
kas var būt iesaistītas, un ka attiecīgā 
gadījumā tiktu pārtraukta 
kodolspēkstaciju darbība.

Or. de

Grozījums Nr. 30
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Visos reģionus, kas no 2007. gada ir 
ietverti sadarbības mehānisma jomā (t. i. 
Eiropas kaimiņattiecību politikas dienvidu 
reģiona valstis, Latīņamerika un Āzija), ir 
atlikti vai atcelti daži jauni instrumenta 
sadarbībai kodoldrošības jomā (INSC) 
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projekti, un valstis, kurās notiek 
ievērojama attīstība kodoljomā (piem., 
Indija, Brazīlija vai Persijas līča arābu 
valstu sadarbības padomes valstis), nav 
ieinteresētas sadarboties saistībā ar INSC. 
Tāpēc, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, šis 
jaunais sadarbības mehānisms 
kodolspēkstaciju līmenī būtu jāvērš 
galvenokārt uz ES kaimiņvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Instrumentam sadarbībai 
kodoldrošības jomā 2007.–2013. gadam 
piešķirtais budžets ir EUR 524 miljoni, lai 
atbalstītu ES darbības un pasaulē 
veicinātu kodoldrošību, aizsardzību pret 
radiāciju un efektīvus drošības 
pasākumus. Aptuveni puse no šī apjoma 
paredzēta Černobiļas fondiem. Paredzēts, 
ka pēdējie maksājumi šiem fondiem tiks 
veikti līdz 2013. gada beigām. Tāpēc 
periodā no 2014. līdz 2020. gadam ES 
ieguldījumi Černobiļas fondos nebūs 
nepieciešami. Šajā sakarā EUR 631,1 
miljonu budžetu, kas 2014.–2020. gadam 
ierosināts jaunajam instrumentam 
sadarbībai kodoldrošības jomā, daļēji 
pārdalīs Fukušimas-Daiči teritorijas 
atveseļošanai un aizsardzībai pret 
radiāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Jaunajā Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammā 2014.–2020. gadam 
(„Apvārsnis 2020”) un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas pētniecības un 
mācību programmā 2014.–2018. gadam, 
kas papildina pamatprogrammu 
„Apvārsnis 2020”, īpaša uzmanība 
pievērsta starptautiskajai sadarbībai un 
ES attiecībām ar trešām valstīm. Šajā 
sakarībā īpaša uzmanība būtu jāvelta 
cilvēkresursu attīstībai.

Or. sl

Grozījums Nr. 33
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienība finansē pasākumus, lai 
palīdzētu veicināt augstu kodoldrošības un 
aizsardzības pret radiāciju līmeni, kā arī 
ieviest efektīvus un lietderīgus drošības 
pasākumus attiecībā uz kodolmateriāliem
trešās valstīs saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem.

Eiropas Savienība finansē pasākumus, lai 
palīdzētu veicināt augstu kodoldrošības un 
aizsardzības pret radiāciju līmeni, kā arī 
ieviest efektīvus un lietderīgus drošības 
pasākumus attiecībā uz kodolmateriāliem 
saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.
Saskaņā ar šo regulu sadarbības nolūks 
kodoldrošības un aizsardzības pasākumu 
jomā nav veicināt kodolenerģiju.

Or. en

Pamatojums

Šajā regulas priekšlikumā mēģināts precizēt, ka primārais mērķis ir drošība un nevis 
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kodolenerģijas veicināšana. Šā grozījuma mērķis ir pielikuma daļas „Kritēriji” pēdējā punktā 
minēto mērķi pārcelt uz pirmo pantu.

Grozījums Nr. 34
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienība finansē pasākumus, lai 
palīdzētu veicināt augstu kodoldrošības un 
aizsardzības pret radiāciju līmeni, kā arī 
ieviest efektīvus un lietderīgus drošības 
pasākumus attiecībā uz kodolmateriāliem 
trešās valstīs saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem.

Eiropas Savienība finansē pasākumus, lai 
palīdzētu veicināt augstu kodoldrošības un 
aizsardzības pret radiāciju līmeni, kā arī 
ieviest efektīvus un lietderīgus drošības 
pasākumus attiecībā uz kodolmateriāliem 
trešās valstīs saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem. Tas nodrošinās, ka 
kodolmateriālus izmanto tikai tiem 
civilajiem mērķiem, kuriem tie ir 
paredzēti.

Or. de

Grozījums Nr. 35
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) efektīvas kodoldrošības kultūras 
veicināšana un stingrāko kodoldrošības 
standartu un aizsardzības pasākumu pret 
radiāciju īstenošana;

(a) efektīvas kodoldrošības kultūras 
veicināšana un stingrāko kodoldrošības 
standartu un aizsardzības pasākumu pret 
radiāciju īstenošana, jo īpaši tajās ES 
kaimiņattiecību valstīs un kandidātvalstīs, 
kurās šīs regulas spēkā stāšanās brīdī ir 
ekspluatācijā esošas kodolspēkstacijas;

Or. en
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Pamatojums

Visos reģionus, kas no 2007. gada ir ietverti sadarbības mehānisma jomā (t. i. Eiropas 
kaimiņattiecību politikas dienvidu reģiona valstis, Latīņamerika un Āzija), daži jauni 
instrumenta sadarbībai kodoldrošības jomā (INSC) projekti ir atlikti vai atcelti, un valstis, 
kurās notiek ievērojama attīstība kodoljomā (piem., Indija, Brazīlija vai Persijas līča arābu 
valstu sadarbības padomes valstis), nav ieinteresētas sadarboties saistībā ar INSC. Tāpēc, 
ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, šis jaunais sadarbības mehānisms kodolspēkstaciju līmenī 
būtu jāvērš uz ES kaimiņvalstīm.

Grozījums Nr. 36
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu atbildīga un droša 
apsaimniekošana, bijušo kodolvietu un 
iekārtu ekspluatācijas pārtraukšana un 
atveseļošana;

(b) lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu atbildīga un droša 
apsaimniekošana, bijušo kodolvietu un 
iekārtu ekspluatācijas pārtraukšana un 
atveseļošana trešās valstīs;

Or. en

Pamatojums

Iespējamie projekti cita starpā var ietvert Fukušimas teritorijas stabilizēšanu un 
atveseļošanu, urāna ieguves vietu atveseļošanu, jūra nogremdētu objektu (piem., 
kodolzemūdeņu) atguvi, pārstrādi un uzglabāšanu vai problēmas saistībā ar radioaktīvo 
atkritumu atbildīgu apsaimniekošanu valstīs, kurām pašlaik nav kodolenerģijas ražotspējas. 

Grozījums Nr. 37
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu atbildīga un droša 
apsaimniekošana, bijušo kodolvietu un 

(b) kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu atbildīga un droša 
apsaimniekošana, bijušo kodolvietu un 
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iekārtu ekspluatācijas pārtraukšana un 
atveseļošana;

iekārtu ekspluatācijas pārtraukšana un 
atveseļošana;

Or. ro

Grozījums Nr. 38
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) informācijas, izglītības un 
profesionālās apmācības politikas 
veicināšana kodolenerģijas jomā un 
saistībā ar kodoldegvielas ciklu, 
kodolatkritumu apsaimniekošanu un 
aizsardzību pret radiāciju;

Or. ro

Grozījums Nr. 39
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) līmenis, līdz kādam valstis, kuras 
saņem palīdzību, ir attīstījušas augstāko 
drošības līmeni kodoliekārtās atbilstoši 
standartam, kas atbilst mūsdienu 
tehniskajai, regulatīvajai un 
ekspluatācijas praksei Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Rebecca Harms
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Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) lietotās kodoldegvielas, kodolatkritumu 
un ekspluatācijas pārtraukšanas stratēģijas 
izstrādes stāvoklis, attiecīgās tiesiskās un 
regulatīvās pamatnostādnes un projektu 
īstenošana;

(b) lietotās kodoldegvielas, kodolatkritumu 
un ekspluatācijas pārtraukšanas stratēģijas 
izstrādes stāvoklis, bijušo kodolvietu un 
iekārtu atveseļošanas pasākumu skaits un 
nozīme, attiecīgās tiesiskās un regulatīvās 
pamatnostādnes un projektu īstenošana;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Romana Jordan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ilgtermiņa labvēlīga ietekme uz vidi;

Or. sl

Grozījums Nr. 42
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) tik augsta kodoldrošības līmeņa 
sasniegšana trešajās valstīs, kas 
pielīdzināms Eiropas Savienības 
kodoldrošības standartiem;

Or. sl
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Grozījums Nr. 43
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pielikumā ir izklāstīti konkrēti šajā 
regulā ietvertie pasākumi un kritēriji, kurus 
piemēro sadarbībai kodoldrošības jomā.

4. 1. panta 1. punktā paredzētos mērķus 
īsteno jo īpaši ar šādiem pasākumiem:

a) atbalstu normatīvā regulējuma 
nostiprināšanai;
b) atbalstu, kas paredzēts efektīvu 
drošības novērtējuma sistēmu izstrādei un 
īstenošanai, pamatojoties uz ENSREG 
apstiprināto metodoloģiju, un uzraudzības 
posmā — paraugprakses apmaiņai 
saistībā ar turpmākajiem drošības 
ieteikumiem;
c) sadarbību šādās jomās: specializēto 
zināšanu un kompetences veidošana, 
avāriju pārvaldības un novēršanas 
pasākumi, lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu atbildīgas un 
drošas apsaimniekošanas stratēģijas un 
ekspluatācijas pārtraukšanas stratēģijas.
Šajos pasākumos iekļauj būtisku zināšanu 
pārneses aspektu (specializēto zināšanu 
apmaiņa, atbalsts pašreizējām vai jaunām 
izglītības un apmācības programmām 
kodoldrošības jomā), lai stiprinātu 
sasniegto rezultātu ilgtspējību.
Pasākumus īsteno, saskaņojot tos ar 
starptautiskajām organizācijām, jo īpaši 
SAEA, un sadarbojoties ar trešo valstu 
iestādēm, kodolenerģijas regulatoriem un 
to tehniskā atbalsta organizācijām un 
attiecīgā gadījumā — ar kodoliekārtu 
operatoriem, jo īpaši saistībā ar 
vispusīgiem riska un drošības 
novērtējumiem („noturības testiem”).
Pielikumā ir izklāstīti konkrēti šajā regulā 
ietvertie pasākumi un kritēriji, kurus 
piemēro sadarbībai kodoldrošības jomā.
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Or. en

Grozījums Nr. 44
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pielikumā ir izklāstīti konkrēti šajā 
regulā ietvertie pasākumi un kritēriji, kurus 
piemēro sadarbībai kodoldrošības jomā.

4. 1. punktā paredzētos mērķus īsteno 
galvenokārt ar šādiem pasākumiem:

(a) atbalstu regulatīvajām iestādēm, lai 
nodrošinātu to neatkarību, kompetenci un 
attīstību, kā arī atbalsts ieguldījumiem 
cilvēkresursos;
(b) atbalstu pasākumiem, lai stiprinātu un 
īstenotu tiesisko regulējumu;
(c) atbalstu tādu drošības novērtējuma 
sistēmu izstrādei un īstenošanai, kuras 
pamatotas uz standartiem, kas līdzīgi 
Eiropas Savienībā piemērotajiem 
standartiem;
(d) sadarbību šādās jomās: specializēto 
zināšanu, pieredzes un prasmju 
attīstīšana, avāriju pārvaldības 
procedūras un avāriju novēršana, lietotās 
kodoldegvielas atbildīgas un drošas 
apsaimniekošanas stratēģijas un 
ekspluatācijas pārtraukšanas stratēģijas.
Pielikumā ir izklāstīti konkrēti šajā regulā 
ietvertie pasākumi un kritēriji, kurus 
piemēro sadarbībai kodoldrošības jomā.

Or. sl

Grozījums Nr. 45
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šajā regulā paredzētā sadarbība finanšu, 
ekonomikas un tehnikas jomā ir 
papildinājums tam, ko Savienība nodrošina 
saskaņā ar citiem attīstības sadarbības 
instrumentiem.

5. Šajā regulā paredzētā sadarbība finanšu, 
ekonomikas un tehnikas jomā ir 
papildinājums tam, ko Savienība nodrošina 
saskaņā ar citiem attīstības sadarbības 
instrumentiem un Pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammu 2014.–
2020. gadam („Apvārsnis 2020”) un 
Eiropas Atomenerģijas kopienas 
pētniecības un mācību programmu 2014.–
2018. gadam, kas papildina 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”.

Or. sl

Grozījums Nr. 46
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Eiropas Parlamentu regulāri informē 
un ar to apspriežas par dalībvalstu un 
trešo valstu plāniem kodoldrošības jomā. 

Or. de

Grozījums Nr. 47
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija apstiprina stratēģijas 
dokumentu atbilstīgi pārbaudes procedūrai, 
kas minēta Kopējās īstenošanas regulas 
15. panta 3. punktā. Stratēģijas 
dokumentus var pārskatīt vidējā termiņā

5. Komisija apstiprina stratēģijas 
dokumentu atbilstīgi pārbaudes procedūrai, 
kas minēta Kopējās īstenošanas regulas 
15. panta 3. punktā. Stratēģijas 
dokumentus jāpārskata termiņa 
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vai tiklīdz rodas vajadzība saskaņā ar šo 
pašu procedūru. Tomēr šī procedūra nav 
vajadzīga stratēģijas atjaunināšanai, kas 
neattiecas uz dokumentā noteiktajām 
sākotnējām prioritāšu jomām un mērķiem.

vidusposmā vai tiklīdz rodas vajadzība 
saskaņā ar šo pašu procedūru. Tomēr šī 
procedūra nav vajadzīga stratēģijas 
atjaunināšanai, kas neattiecas uz 
dokumentā noteiktajām sākotnējām 
prioritāšu jomām un mērķiem.

Stratēģijas dokumentu jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam, kurš sniedz novērtējumu 
termiņa vidusposma pārskatīšanas laikā.

Or. sl

Grozījums Nr. 48
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Daudzgadu indikatīvajās programmās 
nosaka finansēšanai izraudzītās prioritāšu 
jomas, īpašos mērķus, paredzētos 
rezultātus, izpildes rādītājus un paredzētos 
finansējuma sadalījumus gan vispārējus, 
gan atsevišķi pa prioritāšu jomām, ietverot 
saprātīgu nesadalīto līdzekļu rezervi, ko 
vajadzības gadījumos var norādīt apmēra 
robežās vai minimālās summas veidā.

2. Daudzgadu indikatīvajās programmās 
nosaka finansēšanai izraudzītās prioritāšu 
jomas, īpašos mērķus, paredzētos 
rezultātus, izpildes rādītājus un paredzētos 
finansējuma sadalījumus gan vispārējus, 
gan atsevišķi pa prioritāšu jomām, ietverot 
saprātīgu nesadalīto līdzekļu rezervi, ko 
vajadzības gadījumos var norādīt apmēra 
robežās vai minimālās summas veidā.
Daudzgadu indikatīvajās programmās 
paredz noteikumus, lai izvairītos no 
dublēšanās un nodrošinātu pieejamo 
līdzekļu pienācīgu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Daudzgadu indikatīvā programma 
principā pamatojas uz dialogu ar 
partnervalstīm vai reģionu(-iem), kurā 
piedalās ieinteresētās personas, lai tādējādi 
nodrošinātu, ka attiecīgā valsts vai reģions 
uzņemas pietiekamu atbildību par procesu, 
un lai rosinātu atbalstu valsts attīstības 
stratēģijai.

3. Daudzgadu indikatīvā programma 
principā pamatojas uz dialogu ar 
partnervalstīm vai reģionu(-iem), kurā 
piedalās ieinteresētās personas, lai tādējādi 
nodrošinātu, ka attiecīgā valsts vai reģions 
uzņemas pietiekamu atbildību par procesu, 
un lai rosinātu atbalstu valsts attīstības 
stratēģijai. Šajās daudzgadu indikatīvajās 
programmās ņem vērā SAEA darba 
programmu kodoldrošības un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Ziņojumi

1. Komisija pārbauda panākumus, kas 
gūti, īstenojot saskaņā ar šo regulu 
veiktos pasākumus, un reizi divos gados 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par sadarbības 
palīdzības īstenošanu.
2. Ziņojumā norāda informāciju par 
iepriekšējos divos gados finansētajiem 
pasākumiem, informāciju par uzraudzības 
un novērtēšanas pasākumu rezultātiem, 
kā arī informāciju par budžeta saistību un 
maksājumu izpildi sadalījumā pa valstīm, 
reģioniem un sadarbības veidiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Bāzes finansējums šīs regulas 
īstenošanai no 2014. līdz 2020. gadam ir 
EUR 631 100 000.

1. Bāzes finansējums šīs regulas 
īstenošanai no 2014. līdz 2020. gadam ir 
EUR [316 000 000 - 631 100 000].

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais finansējums EUR 631 miljona apmērā nozīmē pašreizējā INSC kopējā budžeta 
pieaugumu, taču ierosinātajā instrumentā nebūs iekļauti ieguldījumi Černobiļas fondā, kurš 
saskaņā ar pašreizējo INSC veido lielāko finansēto pasākumu daļu. Šajā grozījumā ieteikts 
samazināt ierosināto budžetu līdz reālākai summai, ja vien netiks veikti pasākumi, lai 
palīdzētu atveseļot Fukušimas teritoriju. Tādā gadījumā ierosinātais finansējums EUR 631 
miljona apmērā tiek saglabāts.

Grozījums Nr. 52
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vismaz EUR 315 100 000 ir paredzēti 
kodolvietu Fukušimā-Daiči stabilizēšanai 
un atveseļošanai, aizsardzībai pret 
radiāciju un pārtikas nekaitīguma 
nodrošināšanai Japānā. 

Or. en

Pamatojums

INSC sadarbība ar Japānu pēc avārijas kodolspēkstacijā Fukušimā-Daiči būtu faktisks, 
konkrēts priekšlikums, kas ir saskaņā ar ES un Japānas 2011. gada maija augstākā līmeņa 
sanāksmes ziņojuma pielikumā minēto politisko apņemšanos iesaistīties kodoldrošības jomā.
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Kaut arī galveno atbildību par teritorijas atveseļošanu arī turpmāk uzņemas 
kodolspēkstacijas īpašnieks/operators, šajā jomā ievērojami palīdzētu pastiprināts, organizēts 
starptautiskais atbalsts un konsultācijas.

Grozījums Nr. 53
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti atbalstītie pasākumi – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) efektīvas kodoldrošības kultūras 
veicināšana un stingrāko kodoldrošības un 
radiācijas aizsargpasākumu standartu
īstenošana visos līmeņos, jo īpaši 
izmantojot:

(a) efektīvas kodoldrošības kultūras
iedibināšana un veicināšana un mūsdienu 
praksei atbilstošu augstāko kodoldrošības
standartu un radiācijas aizsargpasākumu 
īstenošana visos līmeņos, jo īpaši 
izmantojot:

Or. en

Pamatojums

Jānorāda, ka — pretēji iespaidam, ko var radīt ierosinātā regula, — Eiropas direktīvās par 
kodoldrošību nav iekļauti tehniskie drošības standarti. Pašreizējo un iespējamo jauno 
kodoliekārtu drošības standartiem jābūt visaugstākajiem. Tiem ir jābūt tāda līmeņa 
standartiem, kas atbilst jaunākajiem tehnoloģiskajiem, regulatīvajiem un ekspluatācijas 
sasniegumiem pasaulē, un tie ir pastāvīgi jāpaaugstina.

Grozījums Nr. 54
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti atbalstītie pasākumi – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nepārtrauktu atbalstu uzraudzības 
iestādēm, tehniskā atbalsta organizācijām 
un regulatīvo pamatnostādņu 
pastiprināšanai, proti, attiecībā uz 
licencēšanas darbībām, tostarp efektīviem 
un vispusīgiem riska un drošības 

– nepārtrauktu atbalstu uzraudzības 
iestādēm, tehniskā atbalsta organizācijām 
un regulatīvo pamatnostādņu 
pastiprināšanai, proti, attiecībā uz 
licencēšanas darbībām, tostarp
nepieciešamo pasākumu pārskatīšanu un 
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novērtējumiem („stresa pārbaudēm”), to
pārskatīšanu un pēcpārbaudes;

īstenošanu, lai kodoliekārtās nodrošinātu 
visaugstāko drošības līmeni atbilstoši 
standartam, kas atbilst mūsdienu 
tehniskajai, regulatīvajai un 
ekspluatācijas praksei Eiropas Savienībā;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējo un iespējamo jauno kodoliekārtu drošības standartiem jābūt visaugstākajiem.
Tiem ir jābūt tāda līmeņa standartiem, kas atbilst jaunākajiem tehnoloģiskajiem, 
regulatīvajiem un ekspluatācijas sasniegumiem pasaulē, un tie ir pastāvīgi jāpaaugstina.

Grozījums Nr. 55
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti atbalstītie pasākumi – a apakšpunkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atbalstu kodolspēkstaciju operatoriem 
izņēmuma gadījumos atbilstoši īpašiem 
un pietiekami pamatotiem apstākļiem, 
proti, pēcpārbaužu pasākumos veicot 
vispusīgus drošības un riska 
novērtējumus („stresa pārbaudes”);

svītrots

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu nedrīkst izmantot, lai piešķirtu finansējumu 
kodoliekārtu īpašniekiem un operatoriem.

Grozījums Nr. 56
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti atbalstītie pasākumi – a apakšpunkts – 4. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atbalstu kodolspēkstaciju operatoriem 
izņēmuma gadījumos atbilstoši īpašiem un 
pietiekami pamatotiem apstākļiem, proti, 
pēcpārbaužu pasākumos veicot vispusīgus 
drošības un riska novērtējumus („stresa 
pārbaudes”);

– sadarbību ar kodolspēkstaciju 
operatoriem izņēmuma gadījumos, ja 
nepieciešams, un jo īpaši veicot vispusīgus 
drošības un riska novērtējumus („noturības 
testus”);

Or. en

Grozījums Nr. 57
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti atbalstītie pasākumi – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) augsta kompetences un specializēto 
zināšanu līmeņa nodrošināšana 
regulatoriem, tehniskā atbalsta 
organizācijām un operatoriem šā 
instrumenta jomās, jo īpaši ar:
– pastāvīgu atbalstu regulatīvo iestāžu, 
tehniskā atbalsta organizāciju un 
kodolspēkstaciju operatoru darbinieku 
izglītībai un apmācībai;
– piemērotu apmācības iespēju attīstības 
veicināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti atbalstītie pasākumi – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) palīdzība augsta prasmju un 
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zināšanu līmeņa nodrošināšanai 
regulatoriem, tehniskā atbalsta 
organizācijām un operatoriem šā 
instrumenta jomās, jo īpaši ar:
– pastāvīgu atbalstu regulatīvo iestāžu, 
tehniskā atbalsta organizāciju un 
kodolspēkstaciju operatoru darbinieku 
izglītībai un apmācībai;
– piemērotas apmācību infrastruktūras 
attīstības veicināšanu.

Or. sl

Grozījums Nr. 59
Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti atbalstītie pasākumi – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos pasākumos iekļauj būtisku zinātības 
pārneses aspektu, lai stiprinātu sasniegto 
rezultātu ilgtspējību. Tie jāīsteno sadarbībā 
ar trešo valstu iestādēm, kodolenerģētikas 
regulatoriem un to tehniskā atbalsta 
organizācijām, un īpašos gadījumos — ar 
kodolspēkstaciju operatoriem. Pasākumi 
jāatbalsta, arī turpmāk izmantojot 
sinerģijas ar Euratom pamatprogrammu 
tiešajiem un netiešajiem pasākumiem 
kodolpētniecībā un mācībās.

Šajos pasākumos iekļauj būtisku zinātības 
pārneses aspektu, lai stiprinātu sasniegto 
rezultātu ilgtspējību. Tie jāīsteno sadarbībā 
ar trešo valstu iestādēm, kodolenerģētikas 
regulatoriem un to tehniskā atbalsta 
organizācijām, un attiecīgā gadījumā — ar 
kodolspēkstaciju operatoriem. Pasākumi 
jāatbalsta, arī turpmāk izmantojot 
sinerģijas ar Euratom pamatprogrammu 
tiešajiem un netiešajiem pasākumiem 
kodolpētniecībā un mācībās.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – Kritēriji – 1. Vispārīgie kritēriji – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Sadarbībā var ietvert visas „trešās 
valstis” (kas nav ES dalībvalstis) visā 
pasaulē.

– Sadarbībā jāietver „trešās valstis” (kas 
nav ES dalībvalstis) atbilstīgi šīs regulas 
1. pantā minētajiem mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Šī mehānisma ģeogrāfiskajai piemērošanas jomai jāatbilst 1. pantā uzskaitītajām īpašajām 
kodoldrošības jomām.

Grozījums Nr. 61
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
Pielikums – Kritēriji – 1. Vispārīgie kritēriji – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Augstu ienākumu valstis iekļaujamas 
tikai tādēļ, lai būtu iespējams veikt 
izņēmuma pasākumus, piemēram, pēc 
lielas kodolavārijas, ja tas vajadzīgs un ir 
piemērots.

– Valstis ar augstu ienākumu līmeni
iekļaujamas tikai tādēļ, lai būtu iespējams 
veikt izņēmuma pasākumus, piemēram, 
pēc lielas kodolavārijas, ja tas vajadzīgs un 
ir piemērots. Šajā regulā „valstis ar 
augstu ienākumu līmeni” ir valstis un 
teritorijas, kas uzskaitītas I pielikumā 
Padomes 2006. gada 21. decembra 
Regulai (EK) 1934/2006, ar ko izveido 
finanšu instrumentu sadarbībai ar 
industrializētām valstīm un teritorijām un 
citām valstīm un teritorijām ar augstu 
ienākumu līmeni un ar jaunattīstības 
valstīm, uz kurām attiecas Regula 
(EK) Nr. 1905/2006, attiecībā uz 
darbībām, uz kurām neattiecas oficiālā 
attīstības palīdzība.

Or. sl

Grozījums Nr. 62
Rolandas Paksas
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Regulas priekšlikums
Pielikums – Kritēriji – 1. Vispārīgie kritēriji – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Trešām valstīm, kas vēlas sadarboties ar 
Eiropas Savienību, pilnībā jāparaksta
kodolieroču neizplatīšanas principi. Tām 
arī jākļūst pa pusēm attiecīgajās 
konvencijās, kas ir SAEA sistēmā par 
kodoldrošību, vai jāveic pasākumi, kuri 
apliecina stingru apņemšanos pievienoties 
šādām konvencijām. Pievienošanos 
attiecīgajām konvencijām vai tādu 
pasākumu veikšanu, kuru nolūks ir tām 
pievienoties, var izvirzīt kā nosacījumu 
sadarbībai ar Eiropas Savienību. Ārkārtas 
gadījumos izņēmuma veidā jāizrāda 
elastība šā principa piemērošanā.

– Trešām valstīm, kas vēlas sadarboties ar 
Eiropas Savienību, jāapņemas pilnībā
ievērot kodolieroču neizplatīšanas
principus. Tām arī jākļūst pa pusēm 
attiecīgajās konvencijās, kas ir SAEA 
sistēmā par kodoldrošību, un jāveic
radioaktīvo atkritumu droša 
apsaimniekošana. Pievienošanos 
attiecīgajām konvencijām un to īstenošana 
jāizvirza kā nosacījums sadarbībai ar 
Eiropas Savienību. Ārkārtas gadījumos 
izņēmuma veidā jāizrāda elastība šā 
principa piemērošanā.

Or. lt

Grozījums Nr. 63
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – Kritēriji – 1. Vispārīgie kritēriji – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Saskaņā ar šo regulu sadarbības nolūks 
kodoldrošības un aizsardzības pasākumu 
jomā nav veicināt kodolenerģiju.

– Saskaņā ar šo regulu sadarbības nolūks 
kodoldrošības un aizsardzības pasākumu 
jomā nav veicināt kodolenerģiju vai 
pagarināt esošo kodolspēkstaciju 
ekspluatācijas laiku.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
Pielikums – Kritēriji – 2. Valstis, kurās ir uzstādītas kodolenerģijas ražotspējīgas
iekārtas – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecība uz valstīm, kas jau ir bijušas 
Kopienas finansējuma saņēmējas, papildu 
sadarbībai jābūt atkarīgai no novērtēšanas 
pasākumiem attiecībā uz darbībām, kas 
finansētas, izmantojot Kopienas budžetu, 
un no pareiza jaunu vajadzību pamatojuma.
Novērtējumam jārada iespēja precīzāk 
noteikt sadarbības veidu un šīm valstīm 
turpmāk piešķiramās summas.

Attiecība uz kandidātvalstīm un Eiropas 
kaimiņattiecību reģiona valstīm, kas jau ir 
bijušas Kopienas finansējuma saņēmējas, 
papildu sadarbībai, kuras nolūks nav 
attīstīt jaunas kodolenerģijas ražošanas 
jaudas vai pagarināt esošo 
kodolspēkstaciju ekspluatācijas laiku,
jābūt atkarīgai no novērtēšanas 
pasākumiem attiecībā uz darbībām, kas 
finansētas, izmantojot Kopienas budžetu, 
un no pareiza jaunu vajadzību pamatojuma.
Novērtējumam jārada iespēja precīzāk 
noteikt sadarbības veidu un šīm valstīm 
turpmāk piešķiramās summas.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – Kritēriji – 2. Valstis, kurās ir uzstādītas kodolenerģijas ražotspējīgas
iekārtas – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz visām trešajām valstīm, kurās 
ir uzstādītas kodolenerģiju ražotspējīgas 
iekārtas, sadarbības programmās 
prioritāte ir jāpiešķir pašlaik darbojošos 
iekārtu ekspluatācijas pārtraukšanai, 
bijušo kodolvietu stabilizēšanai un/vai 
atveseļošanai, radiācijas 
aizsargpasākumiem un pārtikas 
nekaitīgumam, jo īpaši pēc lielas 
kodolavārijas, un ar urāna ieguvi 
saistītajām atradnēm, kā arī jūrā 
nogremdēto radioaktīvo priekšmetu un 
materiālu atguvei un apsaimniekošanai, 
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ja tie rada apdraudējumu sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Programmas nolūks nav mudināt valstis izmantot kodoltehnoloģiju. Šis grozījums palielina 
skaidrību, uzsverot, ka lielākā daļa programmas izdevumu būs novirzīta iekārtu 
ekspluatācijas pārtraukšanai un kodolvietu atveseļošanai, jo īpaši Fukušimas teritorijā.

Grozījums Nr. 66
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – Kritēriji – 2. Valstis, kurās ir uzstādītas kodolenerģijas ražotspējīgas
iekārtas – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) intervences steidzamības pakāpe
konkrētā valstī, ņemot vērā situāciju 
kodoldrošības jomā, un;

(a) intervences steidzamības pakāpe
attiecīgajā valstī, ņemot vērā situāciju 
kodoldrošības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – Kritēriji – 2. Valstis, kurās ir uzstādītas kodolenerģijas ražotspējīgas
iekārtas – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbilstīgas, laikus veiktas iejaukšanās 
nozīme valstīs, kuras plāno vērienīgu 
programmu kodolenerģijas ražotspējas 
izstrādei, lai nodrošinātu kodoldrošības 
kultūras veicināšanu vienlaicīgi ar šo 
procesu, jo īpaši attiecībā uz uzraudzības 
iestāžu un tehniskā atbalsta organizāciju 
izvietošanu vai pastiprināšanu, kā arī 

svītrots
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stratēģijas virzienu un sistēmu izstrādi un 
īstenošanu lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai 
apsaimniekošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – Kritēriji – 3. Valstis, kurās nav uzstādītas kodolenerģijas ražotspējīgas 
iekārtas – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbība ar valstīm, kurās ir pētniecības 
reaktori, bet kuras nevēlas attīstīt 
kodolenerģijas ražotspēju, būs atkarīga no 
steidzamības pakāpes attiecībā uz 
kodoldrošības un kodoldrošuma situāciju.

Attiecībā uz valstīm, kurās šīs regulas 
spēkā stāšanās dienā nav uzstādītas 
kodolenerģiju ražotspējīgas iekārtas, 
sadarbības programmās jāietver tikai 
radiācijas aizsargpasākumi, jo īpaši pēc 
lielas kodolavārijas, un ar urāna ieguvi 
saistītu atradņu atveseļošana, kā arī jūrā 
nogremdētu radioaktīvu priekšmetu un 
materiālu atguve un apsaimniekošana, ja 
tie rada apdraudējumu sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šo regulu sadarbības nolūks kodoldrošības un aizsardzības pasākumu jomā nav 
veicināt kodolenerģiju. Tāpēc regulas piemērošanas joma neietver ES atbalsta sniegšanu 
kodolprogrammām, kas šķietami apliecinātu to uzticamību un netieši mudinātu tās attīstīt 
kodoltehnoloģiju.

Grozījums Nr. 69
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – Kritēriji – 3. Valstis, kurās nav uzstādītas kodolenerģijas ražotspējīgas 
iekārtas – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbībā ar valstīm, kuras vēlas attīstīt 
kodolenerģijas ražotspēju, neatkarīgi no 
tā, vai tajās ir pētniecības reaktori, vai to 
nav, un kurām attiecīgajā brīdī kļūst 
būtisks intervences jautājums, lai 
nodrošinātu kodoldrošības kultūras 
uzlabošanu, kā arī vienlaicīgi izstrādātu 
kodolenerģijas ražošanas programmu, jo 
īpaši attiecībā uz uzraudzības iestāžu un 
tehniskā atbalsta organizāciju 
stiprināšanu, ņems vērā kodolenerģijas 
attīstības programmas uzticamību, kā arī 
to, vai ir valdības lēmums par 
kodolenerģijas izmantošanu un 
iepriekšēju ceļveža izstrādi10.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šo regulu sadarbības nolūks kodoldrošības un aizsardzības pasākumu jomā nav 
veicināt kodolenerģiju. Tāpēc regulas piemērošanas joma neietver ES atbalsta sniegšanu 
kodolprogrammām, kas šķietami apliecinātu to uzticamību un netieši mudinātu tās attīstīt 
kodoltehnoloģiju.

Grozījums Nr. 70
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – Kritēriji – 3. Valstis, kurās nav uzstādītas kodolenerģijas ražotspējīgas 
iekārtas – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbībā ar valstīm, kas ietvertas šajā 
kategorijā, galvenokārt jātiecas attīstīt 
vajadzīgo regulatīvo infrastruktūru, 
kodolenerģijas regulatora un attiecīgo 
tehniskā atbalsta organizācijas(-u) 
tehnisko kompetenci. Ir jāizskata un, ja 
vajadzīgs, jāatbalsta arī lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 

svītrots
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atbildīgas un drošas apsaimniekošanas 
stratēģijas virzienu un sistēmu attīstība, 
ietverot valstis, kas neparedz 
kodolenerģijas ražotspējas attīstību vai ir 
nolēmušas to neattīstīt.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – Prioritātes – 1. un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izstrādātu drošības nosacījumus, kas 
vajadzīgi sabiedrības dzīvības un veselības 
apdraudējumu likvidēšanai, un lai 
nodrošinātu, ka kodolmateriāli netiek 
izmantoti mērķiem, kādiem tie nebija 
paredzēti, sadarbībā galvenokārt uzmanība 
tiek pievērsta kodolenerģijas regulatoriem
(un to tehniskā atbalsta organizācijām). 
Mērķis ir nodrošināt tiem tehnisko 
kompetenci un neatkarību un nostiprināt 
normatīvo regulējumu, proti, attiecībā uz
licenzēšanas darbībām, tostarp efektīviem 
un vispusīgiem riska un drošības 
novērtējumiem („stresa pārbaudes”), to 
pārskatīšanu un pēcpārbaudi.

Šajā instrumentā ir paredzēts, ka 
sadarbībā galvenokārt uzmanība tiek 
pievērsta kodolenerģijas regulatoriem (un 
to tehniskā atbalsta organizācijām) ar 
mērķi nodrošināt tiem tehnisko kompetenci 
un neatkarību un nostiprināt normatīvo 
regulējumu, proti, attiecībā uz:

Citas sadarbību programmu prioritātes, 
kas attīstāmas saistībā ar šo regulu, ir 
šādas:

– licenzēšanas darbībām;
– atbildīgu stratēģijas virzienu un sistēmu
izstrāde un īstenošana, lai atbildīgi un 
droši apsaimniekotu lietoto kodoldegvielu 
un radioaktīvos atkritumus;

– atbildīgu stratēģijas virzienu un sistēmu
izstrādi un īstenošanu, lai atbildīgi un 
droši apsaimniekotu lietoto kodoldegvielu 
un radioaktīvos atkritumus;

– pašlaik darbojošos iekārtu ekspluatācijas
pārtraukšana, bijušo kodolvietu un ar 
urāna ieguvi saistīto atradņu atveseļošana, 
kā arī jūrā nogremdētu radioaktīvu 

– pašlaik darbojošos iekārtu ekspluatācijas
pārtraukšanu, bijušo kodolvietu un ar 
urāna ieguvi saistīto atradņu atveseļošanu, 
kā arī jūrā nogremdētu radioaktīvu 
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priekšmetu un materiālu atguve un 
apsaimniekošana, ja tie rada 
apdraudējumu sabiedrībai.

priekšmetu un materiālu atguvi un 
apsaimniekošanu, ja tie rada 
apdraudējumu sabiedrībai;
– nodrošināšanu, ka kodolmateriāli netiek 
izmantoti mērķiem, kādiem tie nebija 
paredzēti.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 23. maija atzinumā atzīts: „INSC 
priekšlikumā norādīts, ka INSC mērķis ir novērst kodoldrošības risku, taču jāatzīmē, ka 
tehniski šā mērķa sasniegšanu nevar garantēt, tāpat kā risku nevar pilnībā novērst nevienā 
sarežģītā industriālā procesā; it īpaši nevar pilnībā garantēt, ka nepastāv katastrofisku 
kodolavāriju risks. [...] Turklāt jānorāda: viedoklis, ka riska vairs nav, nesekmē augsta 
līmeņa drošības standartus nevienā jomā.”

Grozījums Nr. 72
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
Pielikums – Prioritātes – 2. punkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nepieciešamo prasmju attīstīšana 
kodoliekārtu ekspluatācijas un 
ekspluatācijas pārtraukšanas, 
kodolatkritumu apsaimniekošanas un 
radiācijas aizsargpasākumu jomā.

Or. ro

Grozījums Nr. 73
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – Prioritātes – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbību ar kodoliekārtu operatoriem Sadarbība ar kodoliekārtu īpašniekiem 
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trešās valstīs izskatīs īpašās situācijās 
atbilstīgi „stresa pārbaudes” 
pēcpasākumu plānam. Šāda sadarbība ar 
kodoliekārtu operatoriem neietver 
aprīkojuma piegādi.

un/vai operatoriem trešās valstīs nav 
iekļauta šajā instrumentā.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu nedrīkst izmantot, lai piešķirtu finansējumu 
kodoliekārtu īpašniekiem un operatoriem.


