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Pakeitimas 28
Zigmantas Balčytis

Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į 
jos 203 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į 
jos 203 straipsnį ir Protokolą Nr. 4,

Or. en

Pakeitimas 29
Alejo Vidal-Quadras

1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Akto dėl Čekijos 
Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro 
Respublikos, Latvijos Respublikos, 
Lietuvos Respublikos, Vengrijos 
Respublikos, Maltos Respublikos, 
Lenkijos Respublikos, Slovėnijos 
Respublikos ir Slovakijos Respublikos 
stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis 
grindžiama Europos Sąjunga, 
pritaikomųjų pataisų Protokolą Nr. 4,

Or. en

Pakeitimas 30
Zigmantas Balčytis

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Protokole Nr. 4, pripažinus, kad 
dviejų Ignalinos atominės elektrinės 1500 
MW galios RBMK tipo reaktorių, 
paveldėtų iš Sovietų Sąjungos, pirmalaikis 
sustabdymas ir galiausiai jų 
eksploatavimo nutraukimas neturi 
precedento ir yra išskirtinė, šalies dydžio 
ir ekonominio pajėgumo neatitinkanti 
finansinė našta Lietuvai, teigiama, kad 
Sąjungos pagalba pagal Ignalinos 
programą bus nenutrūkstamai tęsiama po 
2006 m., kitų finansinių perspektyvų 
laikotarpiais. Ši pratęsta programa bus 
grindžiama tokiais pačiais elementais ir 
principais kaip ir 2004–2006 m. bei 
2007−2013 m. programos;

Or. en

Pakeitimas 31
Zigmantas Balčytis

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) laikydamosi Stojimo sutarties 
įsipareigojimų, Bulgarija, Lietuva ir 
Slovakija su Bendrijos pagalba galutinai 
sustabdė branduolines elektrines ir padarė 
didelę pažangą jų eksploatavimo 
nutraukimo srityje. Būtinos tolesnės 
pastangos, kad būtų toliau sėkmingai 
vykdomi išmontavimo darbai, kol bus 
pasiektas negrįžtamas saugaus 
eksploatavimo nutraukimo proceso etapas, 
kartu užtikrinant, kad būtų taikomi 
aukščiausi saugos standartai. Remiantis 
skaičiavimų rezultatais, eksploatavimo 
nutraukimo darbams užbaigti reikės 
nemažai papildomų finansinių išteklių;

(4) laikydamosi Stojimo sutarties 
įsipareigojimų, Bulgarija, Lietuva ir 
Slovakija su Bendrijos pagalba galutinai 
sustabdė branduolines elektrines ir padarė 
didelę pažangą jų eksploatavimo 
nutraukimo srityje. Būtinos tolesnės 
pastangos, kad būtų toliau sėkmingai 
vykdomi išardymo, deaktyvavimo,
išmontavimo ir panaudoto kuro ir 
radioaktyvių atliekų tvarkymo darbai ir 
būtų įgyvendinamas nuolatinis procesas 
siekiant visiško eksploatavimo nutraukimo, 
laikantis atitinkamų eksploatavimo 
nutraukimo planų kartu užtikrinant, kad 
būtų taikomi aukščiausi saugos standartai. 
Remiantis turimais skaičiavimais, 
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eksploatavimo nutraukimo darbams 
užbaigti reikės nemažai papildomų 
finansinių išteklių;

Or. en

Pakeitimas 32
Algirdas Saudargas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) laikydamosi Stojimo sutarties 
įsipareigojimų, Bulgarija, Lietuva ir 
Slovakija su Bendrijos pagalba galutinai 
sustabdė branduolines elektrines ir padarė 
didelę pažangą jų eksploatavimo 
nutraukimo srityje. Būtinos tolesnės 
pastangos, kad būtų toliau sėkmingai 
vykdomi išmontavimo darbai, kol bus 
pasiektas negrįžtamas saugaus
eksploatavimo nutraukimo proceso etapas, 
kartu užtikrinant, kad būtų taikomi 
aukščiausi saugos standartai. Remiantis 
skaičiavimų rezultatais, eksploatavimo 
nutraukimo darbams užbaigti reikės 
nemažai papildomų finansinių išteklių;

(4) laikydamosi Stojimo sutarties 
įsipareigojimų, Bulgarija, Lietuva ir 
Slovakija su Bendrijos pagalba galutinai 
sustabdė branduolines elektrines ir padarė 
didelę pažangą jų eksploatavimo 
nutraukimo srityje. Būtinos tolesnės 
pastangos, kad būtų toliau sėkmingai 
vykdomi išardymo, deaktyvavimo ir 
išmontavimo darbai ir būtų įgyvendinamas 
nuolatinis procesas siekiant visiško
eksploatavimo nutraukimo, kartu 
užtikrinant, kad būtų taikomi aukščiausi 
saugos standartai. Remiantis turimais 
skaičiavimais, eksploatavimo nutraukimo 
darbams užbaigti reikės nemažai 
papildomų finansinių išteklių;

Or. en

Pakeitimas 33
Rolandas Paksas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) laikydamosi Stojimo sutarties 
įsipareigojimų, Bulgarija, Lietuva ir 
Slovakija su Bendrijos pagalba galutinai 

(4) laikydamosi Stojimo sutarties 
įsipareigojimų, Bulgarija, Lietuva ir 
Slovakija su Bendrijos pagalba galutinai 
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sustabdė branduolines elektrines ir padarė 
didelę pažangą jų eksploatavimo 
nutraukimo srityje. Būtinos tolesnės 
pastangos, kad būtų toliau sėkmingai 
vykdomi išmontavimo darbai, kol bus 
pasiektas negrįžtamas saugaus 
eksploatavimo nutraukimo proceso etapas, 
kartu užtikrinant, kad būtų taikomi 
aukščiausi saugos standartai. Remiantis 
skaičiavimų rezultatais, eksploatavimo 
nutraukimo darbams užbaigti reikės 
nemažai papildomų finansinių išteklių;

sustabdė branduolines elektrines ir padarė 
didelę pažangą jų eksploatavimo 
nutraukimo srityje. Būtinos tolesnės 
pastangos, kad būtų toliau sėkmingai 
vykdomi išardymo, deaktyvavimo ir 
išmontavimo darbai ir būtų įgyvendinamas 
nuolatinis procesas siekiant visiško
eksploatavimo nutraukimo, kartu 
užtikrinant, kad būtų taikomi aukščiausi 
saugos standartai. Remiantis turimais 
skaičiavimais, eksploatavimo nutraukimo 
darbams užbaigti reikės nemažai 
papildomų finansinių išteklių;

Or. en

Pakeitimas 34
Ivailo Kalfin

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) laikydamosi Stojimo sutarties 
įsipareigojimų, Bulgarija, Lietuva ir 
Slovakija su Bendrijos pagalba galutinai 
sustabdė branduolines elektrines ir padarė 
didelę pažangą jų eksploatavimo 
nutraukimo srityje. Būtinos tolesnės 
pastangos, kad būtų toliau sėkmingai 
vykdomi išmontavimo darbai, kol bus 
pasiektas negrįžtamas saugaus 
eksploatavimo nutraukimo proceso etapas, 
kartu užtikrinant, kad būtų taikomi 
aukščiausi saugos standartai. Remiantis 
skaičiavimų rezultatais, eksploatavimo 
nutraukimo darbams užbaigti reikės 
nemažai papildomų finansinių išteklių;

(4) laikydamosi Stojimo sutarties 
įsipareigojimų, Bulgarija, Lietuva ir 
Slovakija su Bendrijos pagalba galutinai 
sustabdė branduolines jėgaines ir padarė 
didelę pažangą jų eksploatavimo 
nutraukimo srityje. Būtinos tolesnės 
pastangos, kad būtų toliau sėkmingai 
vykdomi išmontavimo darbai, kol bus 
pasiektas negrįžtamas saugaus 
eksploatavimo nutraukimo proceso etapas, 
kartu užtikrinant, kad būtų taikomi 
aukščiausi saugos standartai. Remiantis 
turimais skaičiavimais, eksploatavimo 
nutraukimo darbams užbaigti reikės 
nemažai papildomų finansinių išteklių;

Or. en
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Pakeitimas 35
Andrey Kovatchev

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) pripažindama, kad dėl dviejų 
Ignalinos atominės elektrinės 1500 MW 
galios reaktorių, keturių Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės reaktorių, kurių 
bendra galia 1760 MW, ir dviejų 
Bohunicės V1 branduolinės elektrinės 
880 MW galios reaktorių pirmalaikio 
sustabdymo ir vėlesnio jų eksploatavimo 
nutraukimo šių trijų šalių piliečiai patyrė 
sunkią ilgalaikę naštą, susijusią su 
energetinėmis, finansinėmis, 
ekonominėmis, aplinkosauginėmis ir 
socialinėmis pasekmėmis. Lietuvai dėl 
jėgainės uždarymo tenka išskirtinė, šalies 
dydžio ir ekonominio pajėgumo 
neatitinkanti finansinė našta;

Or. en

Pakeitimas 36
Rolandas Paksas

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Protokole Nr. 4, pripažinus, kad 
dviejų Ignalinos atominės elektrinės 1500 
MW galios RBMK tipo reaktorių, 
paveldėtų iš Sovietų Sąjungos, pirmalaikis 
sustabdymas ir galiausiai jų 
eksploatavimo nutraukimas neturi 
precedento ir yra išskirtinė, šalies dydžio 
ir ekonominio pajėgumo neatitinkanti 
finansinė našta Lietuvai, teigiama, kad 
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Sąjungos pagalba pagal Ignalinos 
programą bus nenutrūkstamai tęsiama po 
2006 m., kitų finansinių perspektyvų 
laikotarpiais. Ši pratęsta programa bus 
grindžiama tokiais pačiais elementais ir 
principais kaip ir 2004–2006 m. bei 
2007−2013 m. programos;

Or. en

Pakeitimas 37
Algirdas Saudargas

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) pripažįstant, kad Ignalinos atominės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimas yra 
ilgalaikis projektas ir yra išskirtinė, šalies 
dydžio ir ekonominio pajėgumo 
neatitinkanti finansinė našta Lietuvai, 
Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, 
Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir 
Slovakijos stojimo akto Protokole Nr. 4 
teigiama, kad Sąjungos pagalba pagal 
Ignalinos programą bus nenutrūkstamai 
tęsiama po 2006 m., kitų finansinių 
perspektyvų laikotarpiais. Ši pratęsta 
programa bus grindžiama tokiais pačiais 
elementais ir principais kaip ir 2004–2006 
m. bei 2007−2013 m. programos;

Or. en

Pakeitimas 38
Andrey Kovatchev

5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjunga įsipareigojo padėti Bulgarijai, 
Lietuvai ir Slovakijai pakelti šią išskirtinai 
didelę finansinę eksploatavimo nutraukimo 
proceso naštą, nepažeidžiant principo, kad 
galutinė atsakomybė už eksploatavimo 
nutraukimą tenka atitinkamoms 
valstybėms narėms. Nuo pat pasirengimo 
stojimui laikotarpio Bulgarija, Lietuva ir 
Slovakija gauna didelę finansinę Sąjungos 
paramą, konkrečiai – pagal 2007–2013 m. 
laikotarpio Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programas. Finansinė Sąjungos 
parama pagal šias programas bus baigta 
teikti 2013 m.;

(5) Sąjunga įsipareigojo padėti Bulgarijai, 
Lietuvai ir Slovakijai pakelti šią išskirtinai 
didelę finansinę eksploatavimo nutraukimo 
proceso naštą. Nuo pat pasirengimo 
stojimui laikotarpio Bulgarija, Lietuva ir 
Slovakija gauna didelę finansinę Sąjungos 
paramą, konkrečiai – pagal Kozlodujaus, 
Ignalinos ir Bohunicės programas.
Sąjungos finansinė parama, nustatyta 
2007–2013 m. laikotarpiui pagal šias 
programas, bus baigta teikti 2013 m.;

Or. en

Pakeitimas 39
Algirdas Saudargas

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjunga įsipareigojo padėti Bulgarijai, 
Lietuvai ir Slovakijai pakelti šią išskirtinai 
didelę finansinę eksploatavimo nutraukimo 
proceso naštą, nepažeidžiant principo, kad 
galutinė atsakomybė už eksploatavimo 
nutraukimą tenka atitinkamoms 
valstybėms narėms. Nuo pat pasirengimo 
stojimui laikotarpio Bulgarija, Lietuva ir 
Slovakija gauna didelę finansinę Sąjungos 
paramą, konkrečiai – pagal 2007–2013 m. 
laikotarpio Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programas. Finansinė Sąjungos 
parama pagal šias programas bus baigta 
teikti 2013 m.;

(5) Sąjunga įsipareigojo padėti Bulgarijai, 
Lietuvai ir Slovakijai pakelti šią išskirtinai 
didelę finansinę eksploatavimo nutraukimo 
proceso naštą. Nuo pat pasirengimo 
stojimui laikotarpio Bulgarija, Lietuva ir 
Slovakija gauna didelę finansinę Sąjungos 
paramą, konkrečiai – pagal 2007–2013 m. 
laikotarpio Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programas. Finansinė Sąjungos 
parama pagal šias programas bus baigta 
teikti 2013 m.;

Or. en



PE496.524v01-00 10/80 AM\913763LT.doc

LT

Pakeitimas 40
Zigmantas Balčytis

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjunga įsipareigojo padėti Bulgarijai, 
Lietuvai ir Slovakijai pakelti šią išskirtinai 
didelę finansinę eksploatavimo nutraukimo 
proceso naštą, nepažeidžiant principo, kad 
galutinė atsakomybė už eksploatavimo 
nutraukimą tenka atitinkamoms 
valstybėms narėms. Nuo pat pasirengimo 
stojimui laikotarpio Bulgarija, Lietuva ir 
Slovakija gauna didelę finansinę Sąjungos 
paramą, konkrečiai – pagal 2007–2013 m. 
laikotarpio Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programas. Finansinė Sąjungos 
parama pagal šias programas bus baigta 
teikti 2013 m.;

(5) Sąjunga įsipareigojo padėti Bulgarijai, 
Lietuvai ir Slovakijai pakelti šią išskirtinai 
didelę finansinę eksploatavimo nutraukimo 
proceso naštą. Nuo pat pasirengimo 
stojimui laikotarpio Bulgarija, Lietuva ir 
Slovakija gauna didelę finansinę Sąjungos 
paramą, konkrečiai – pagal 2007–2013 m. 
laikotarpio Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programas. Finansinė Sąjungos 
parama pagal šias programas bus baigta 
teikti 2013 m.;

Or. en

Pakeitimas 41
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) atkreipia dėmesį į Europos Sąjungos 
Audito Rūmų išvadas1, kad Bulgarijoje, 
Lietuvoje ir Slovakijoje svarbiausius 
eksploatavimo nutraukimo darbus dar 
reikės atlikti ir kad jiems užbaigti labai 
trūksta lėšų (maždaug 2,5 mlrd. EUR), 
visų pirma, vykdant pagrindinius 
eksploatavimo nutraukimo darbus 
vėluojama įgyvendinti svarbiausius 
infrastruktūros projektus viršijamos jiems 
numatytos išlaidos, išlaidų sąmatos nėra 
galutinai parengtos, nes neturima 



AM\913763LT.doc 11/80 PE496.524v01-00

LT

pagrindinės informacijos apie 
radioaktyviąsias atliekas ir (arba) joms 
tvarkyti reikalingus įrenginius ir 
technologijas, Komisija, vykdydama 
priežiūrą, daugiausia dėmesio skyrė 
biudžeto vykdymui ir projektų 
įgyvendinimui, o ne tam, kiek padaryta 
apskritai pažangos siekiant programos 
tikslų;
__________________
1Audito Rūmų specialioji ataskaita 
Nr. 16/2011 dėl ES finansinės paramos 
atominių elektrinių Bulgarijoje, Lietuvoje 
ir Slovakijoje eksploatavimo nutraukimui

Or. en

Pakeitimas 42
Ivailo Kalfin

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) kadangi Komisija, pagal 2007–2013 
m. laikotarpio programas vykdydama 
priežiūrą, daugiausia dėmesio skyrė 
finansinių asignavimų biudžeto vykdymui 
ir projektų įgyvendinimui, o ne tam, kiek 
padaryta apskritai pažangos siekiant 
programose nustatytų tikslų;

Or. en

Pakeitimas 43
Zigmantas Balčytis

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) kadangi Komisija, pagal 2007–
2013 m. laikotarpio programas 
vykdydama priežiūrą, daugiausia dėmesio 
skyrė finansinių asignavimų biudžeto 
vykdymui ir projektų įgyvendinimui, o ne 
tam, kiek padaryta apskritai pažangos 
siekiant programose nustatytų tikslų;

Or. en

Pakeitimas 44
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) labai susirūpinusi atkreipia dėmesį į 
Europos Audito Rūmų išvadą, kad buvo 
finansuota didžiulė daugybė priemonių 
branduolinių reaktorių sustabdymo 
anksčiau laiko padariniams sušvelninti, 
tačiau nėra žinomas pasiektas 
sušvelninimo mastas; primena, kad didelė 
ES lėšų dalis iki šiol buvo panaudota 
energetiniams projektams, o ne 
pagrindiniam finansinės pagalbos tikslui 
− branduolinių jėgainių eksploatavimo 
nutraukimui; kadangi lėšos ne visuomet 
buvo naudojamos pagal paskirtį, pagal šį 
reglamentą parama turėtų būti teikiama 
tik branduolinių jėgainių Bulgarijoje, 
Lietuvoje ir Slovakijoje eksploatavimo 
nutraukimo ir išmontavimo programoms; 

Or. en
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Pakeitimas 45
Ivailo Kalfin

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai 
pateikus tolesnio finansavimo prašymą, į 
Komisijos pasiūlymą dėl kitos 2014–
2020 m. daugiametės finansinės 
programos „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ įtraukta nuostata iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto skirti 
700 mln. EUR branduolinei saugai ir 
branduolinių elektrinių eksploatavimo 
nutraukimui. Iš šios sumos 500 mln. EUR 
2011 m. kainomis (apie 553 mln. EUR 
dabartinėmis kainomis) numatyta naujai 
programai, pagal kurią bus toliau 
teikiama parama Bohunicės V1 
reaktoriaus 1 ir 2 blokų ir Ignalinos 
reaktoriaus 1 ir 2 blokų eksploatavimo 
nutraukimui 2014–2017 m. ir 
Kozlodujaus reaktoriaus 1–4 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2020 m. 
Finansavimas pagal šią naują programą 
turėtų būti palaipsniui mažinamas;

(6) Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai 
pateikus tolesnio finansavimo prašymą, 
2014–2020 m. programos įgyvendinimo 
finansinis paketas turėtų apimti 
pakankamą Sąjungos indėlį, kuris atitiktų 
visų eksploatavimo nutraukimo planų 
didžiules finansavimo spragas;

Or. en

Pakeitimas 46
Andrey Kovatchev

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai 
pateikus tolesnio finansavimo prašymą, į 
Komisijos pasiūlymą dėl kitos 2014–
2020 m. daugiametės finansinės programos

(6) Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai 
pateikus tolesnio finansavimo prašymą, į 
Komisijos pasiūlymą dėl kitos 2014–
2020 m. daugiametės finansinės programos 
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„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ 
įtraukta nuostata iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto skirti 700 mln. EUR 
branduolinei saugai ir branduolinių 
elektrinių eksploatavimo nutraukimui. Iš 
šios sumos 500 mln. EUR 2011 m. 
kainomis (apie 553 mln. EUR dabartinėmis 
kainomis) numatyta naujai programai, 
pagal kurią bus toliau teikiama parama 
Bohunicės V1 reaktoriaus 1 ir 2 blokų ir
Ignalinos reaktoriaus 1 ir 2 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2017 m.
ir Kozlodujaus reaktoriaus 1–4 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2020 m. 
Finansavimas pagal šią naują programą 
turėtų būti palaipsniui mažinamas;

„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ 
įtraukta nuostata iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto skirti 700 mln. EUR 
branduolinei saugai ir branduolinių 
elektrinių eksploatavimo nutraukimui. Iš 
šios sumos 500 mln. EUR 2011 m. 
kainomis (apie 553 mln. EUR dabartinėmis
kainomis) numatyta naujai programai, 
pagal kurią bus toliau teikiama parama 
Bohunicės V1 reaktoriaus 1 ir 2 blokų, 
Ignalinos reaktoriaus 1 ir 2 blokų ir 
Kozlodujaus reaktoriaus 1–4 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 47
Marian-Jean Marinescu

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai 
pateikus tolesnio finansavimo prašymą, į 
Komisijos pasiūlymą dėl kitos 2014–
2020 m. daugiametės finansinės programos 
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ 
įtraukta nuostata iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto skirti 700 mln. EUR 
branduolinei saugai ir branduolinių 
elektrinių eksploatavimo nutraukimui. Iš 
šios sumos 500 mln. EUR 2011 m. 
kainomis (apie 553 mln. EUR dabartinėmis 
kainomis) numatyta naujai programai, 
pagal kurią bus toliau teikiama parama 
Bohunicės V1 reaktoriaus 1 ir 2 blokų ir
Ignalinos reaktoriaus 1 ir 2 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2017 m. 
ir Kozlodujaus reaktoriaus 1–4 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2020 m. 
Finansavimas pagal šią naują programą 

(6) Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai 
pateikus tolesnio finansavimo prašymą, į 
Komisijos pasiūlymą dėl kitos 2014–
2020 m. daugiametės finansinės programos 
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ 
įtraukta nuostata iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto skirti 700 mln. EUR 
branduolinei saugai ir branduolinių 
elektrinių eksploatavimo nutraukimui. Iš 
šios sumos 500 mln. EUR 2011 m. 
kainomis (apie 553 mln. EUR dabartinėmis 
kainomis) numatyta naujai programai, 
pagal kurią bus toliau teikiama parama 
Bohunicės V1 reaktoriaus 1 ir 2 blokų ir 
Ignalinos reaktoriaus 1 ir 2 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2017 m. 
ir Kozlodujaus reaktoriaus 1–4 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2020 m. 
Finansavimas pagal šią naują programą 
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turėtų būti palaipsniui mažinamas; turėtų būti palaipsniui mažinamas.
Eksploatavimo nutraukimo darbų tikslas 
− tęsti įgyvendinimo darbus, numatytus 
eksploatavimo nutraukimo plane, 
didžiausią dėmesį skiriant pagrindiniams 
eksploatavimo nutraukimo projektams ir 
siekiant užbaigti šį procesą; 

Or. en

Pakeitimas 48
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai 
pateikus tolesnio finansavimo prašymą, į 
Komisijos pasiūlymą dėl kitos 2014–
2020 m. daugiametės finansinės programos 
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ 
įtraukta nuostata iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto skirti 700 mln. EUR 
branduolinei saugai ir branduolinių 
elektrinių eksploatavimo nutraukimui. Iš 
šios sumos 500 mln. EUR 2011 m. 
kainomis (apie 553 mln. EUR dabartinėmis 
kainomis) numatyta naujai programai, 
pagal kurią bus toliau teikiama parama 
Bohunicės V1 reaktoriaus 1 ir 2 blokų ir 
Ignalinos reaktoriaus 1 ir 2 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2017 m.
ir Kozlodujaus reaktoriaus 1–4 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2020 m. 
Finansavimas pagal šią naują programą 
turėtų būti palaipsniui mažinamas;

(6) Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai 
pateikus tolesnio finansavimo prašymą, į 
Komisijos pasiūlymą dėl kitos 2014–
2020 m. daugiametės finansinės programos 
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ 
įtraukta nuostata iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto skirti 700 mln. EUR 
branduolinei saugai ir branduolinių 
elektrinių eksploatavimo nutraukimui. Iš 
šios sumos 500 mln. EUR 2011 m. 
kainomis (apie 553 mln. EUR dabartinėmis 
kainomis) numatyta naujai programai, 
pagal kurią bus toliau teikiama parama 
Bohunicės V1 reaktoriaus 1 ir 2 blokų, 
Ignalinos reaktoriaus 1 ir 2 blokų ir 
Kozlodujaus reaktoriaus 1–4 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2020 m. 
Finansavimas pagal šią naują programą 
turėtų būti palaipsniui mažinamas;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad būtų paaiškintos šių pagalbos programų, skirtų Slovakijai ir 
Lietuvai, sustabdymo jau 2017 m. priežastys.
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Pakeitimas 49
Zigmantas Balčytis

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai 
pateikus tolesnio finansavimo prašymą, į 
Komisijos pasiūlymą dėl kitos 2014–
2020 m. daugiametės finansinės programos 
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ 
įtraukta nuostata iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto skirti 700 mln. EUR 
branduolinei saugai ir branduolinių 
elektrinių eksploatavimo nutraukimui. Iš 
šios sumos 500 mln. EUR 2011 m. 
kainomis (apie 553 mln. EUR dabartinėmis 
kainomis) numatyta naujai programai, 
pagal kurią bus toliau teikiama parama 
Bohunicės V1 reaktoriaus 1 ir 2 blokų ir 
Ignalinos reaktoriaus 1 ir 2 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2017 m. 
ir Kozlodujaus reaktoriaus 1–4 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2020 m. 
Finansavimas pagal šią naują programą 
turėtų būti palaipsniui mažinamas;

(6) pripažįstant Sąjungos įsipareigojimus 
ir Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai 
pateikus tolesnio finansavimo prašymą, į 
Komisijos pasiūlymą dėl kitos 2014–
2020 m. daugiametės finansinės programos 
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ 
įtraukta nuostata iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto skirti 700 mln. EUR 
branduolinei saugai ir branduolinių 
elektrinių eksploatavimo nutraukimui. Iš 
šios sumos 500 mln. EUR 2011 m. 
kainomis (apie 553 mln. EUR dabartinėmis 
kainomis) numatyta naujai programai, 
pagal kurią bus toliau teikiama parama 
Bohunicės V1 reaktoriaus 1 ir 2 blokų ir 
Ignalinos reaktoriaus 1 ir 2 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2017 m. 
ir Kozlodujaus reaktoriaus 1–4 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2020 m. 
Finansavimas pagal šią naują programą 
turėtų būti palaipsniui mažinamas;

Or. en

Pakeitimas 50
Algirdas Saudargas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai 
pateikus tolesnio finansavimo prašymą, į 
Komisijos pasiūlymą dėl kitos 2014–
2020 m. daugiametės finansinės programos 

(6) pripažįstant Sąjungos įsipareigojimus 
ir Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai 
pateikus tolesnio finansavimo prašymą, į 
Komisijos pasiūlymą dėl kitos 2014–
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„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ 
įtraukta nuostata iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto skirti 700 mln. EUR 
branduolinei saugai ir branduolinių 
elektrinių eksploatavimo nutraukimui. Iš 
šios sumos 500 mln. EUR 2011 m. 
kainomis (apie 553 mln. EUR dabartinėmis 
kainomis) numatyta naujai programai, 
pagal kurią bus toliau teikiama parama 
Bohunicės V1 reaktoriaus 1 ir 2 blokų ir 
Ignalinos reaktoriaus 1 ir 2 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2017 m. 
ir Kozlodujaus reaktoriaus 1–4 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2020 m. 
Finansavimas pagal šią naują programą 
turėtų būti palaipsniui mažinamas;

2020 m. daugiametės finansinės programos 
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ 
įtraukta nuostata iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto skirti 700 mln. EUR 
branduolinei saugai ir branduolinių 
elektrinių eksploatavimo nutraukimui. Iš 
šios sumos 500 mln. EUR 2011 m. 
kainomis (apie 553 mln. EUR dabartinėmis 
kainomis) numatyta naujai programai, 
pagal kurią bus toliau teikiama parama 
Bohunicės V1 reaktoriaus 1 ir 2 blokų ir 
Ignalinos reaktoriaus 1 ir 2 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2017 m. 
ir Kozlodujaus reaktoriaus 1–4 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2020 m. 
Finansavimas pagal šią naują programą 
turėtų būti palaipsniui mažinamas;

Or. en

Pakeitimas 51
Alejo Vidal-Quadras

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Lietuvos klausimu Protokole Nr. 4 
teigiama, kad Sąjungos pagalba pagal 
Ignalinos programą bus nenutrūkstamai 
tęsiama po 2006 m., ir pridedama, jog 
paskesnių finansinių perspektyvų 
laikotarpiu tęsiamos Ignalinos programos 
bendri vidutiniai asignavimai turi būti 
tinkami. Priešingai, Bulgarijos klausimu 
2005 m. stojimo akte nurodytas tik 
2007−2009 m. laikotarpis, o Slovakijos 
klausimu 2003 m. stojimo sutartyje 
nurodytas tik 2004−2006 m. laikotarpis. 
Todėl tolesniam Bulgarijos ir Slovakijos
finansavimui turi būti taikomas Euratomo 
sutarties 203 straipsnis, o Protokolas 
Nr. 4 yra teisinis pagrindas Lietuvos 
atveju;
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Or. en

Pakeitimas 52
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) programoms skirtų asignavimų 
sumos, taip pat programavimo laikotarpis 
ir šių sumų paskirstymas Kozlodujaus, 
Ignalinos ir Bohunicės programoms gali 
būti peržiūrėtas remiantis tarpinio 
vertinimo ir galutinio vertinimo ataskaitų 
rezultatais, atsižvelgiant į tai, kad nebus 
pažeisti aukščiausi saugos standartai ir 
nekils pavojus nuosekliam eksploatavimo 
nutraukimui vadovaujantis atitinkamais 
eksploatavimo nutraukimo planais 
procesui;

Or. en

Pakeitimas 53
Andrey Kovatchev

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) teikiant šiame reglamente numatytą 
paramą turėtų būti užtikrintas nuoseklus
tolesnis eksploatavimo nutraukimas ir ji 
turėtų būti sutelkiama į priemones, kurias 
taikant norima pasiekti negrįžtamą 
saugaus eksploatavimo nutraukimo 
proceso etapo ir sukurti didžiausią 
pridėtinę vertę Sąjungai, kartu užtikrinant 
perėjimą prie eksploatavimo nutraukimo 
užbaigimo finansavimo valstybės narės 
lėšomis. Pagrindinė atsakomybė dėl 

(7) teikiant šiame reglamente numatytą 
paramą turėtų būti užtikrintas 
nenutrūkstamas tolesnis eksploatavimo 
nutraukimas, o dėmesys sutelkiamas į 
priemones, skirtas įgyvendinti 
nuolatiniam procesui siekiant visiško 
eksploatavimo nutraukimo vadovaujantis 
atitinkamais aukščiausiais eksploatavimo 
nutraukimo procesui taikomais saugos 
standartais, nes tokios priemonės suteikia 
didžiausią pridėtinę vertę Sąjungai, nors
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branduolinės saugos tenka atitinkamoms 
valstybėms narėms, o tai reiškia ir 
pagrindinę atsakomybę dėl šios saugos 
finansavimo, įskaitant eksploatavimo 
nutraukimo finansavimą. Šiuo reglamentu 
nepažeidžiamos jokios būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti imtasi 
pagal Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 
išdavos;

pagrindinė atsakomybė dėl branduolinės 
saugos ir toliau tenka atitinkamoms 
valstybėms narėms. Šiuo reglamentu 
nepažeidžiamos jokios būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti imtasi 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 107 ir 108 straipsnius, išdavos;

Or. en

Pakeitimas 54
Zigmantas Balčytis

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) teikiant šiame reglamente numatytą 
paramą turėtų būti užtikrintas nuoseklus
tolesnis eksploatavimo nutraukimas ir ji 
turėtų būti sutelkiama į priemones, kurias 
taikant norima pasiekti negrįžtamą 
saugaus eksploatavimo nutraukimo 
proceso etapo ir sukurti didžiausią 
pridėtinę vertę Sąjungai, kartu užtikrinant 
perėjimą prie eksploatavimo nutraukimo 
užbaigimo finansavimo valstybės narės 
lėšomis. Pagrindinė atsakomybė dėl 
branduolinės saugos tenka atitinkamoms 
valstybėms narėms, o tai reiškia ir 
pagrindinę atsakomybę dėl šios saugos 
finansavimo, įskaitant eksploatavimo 
nutraukimo finansavimą. Šiuo reglamentu
nepažeidžiamos jokios būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti imtasi 
pagal Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 
išdavos;

(7) teikiant šiame reglamente numatytą 
paramą turėtų būti užtikrintas 
nenutrūkstamas tolesnis eksploatavimo 
nutraukimas, o dėmesys sutelkiamas į 
priemones, skirtas įgyvendinti 
nuolatiniam procesui siekiant visiško 
eksploatavimo nutraukimo, kartu 
užtikrinant, kad būtų taikomi aukščiausi 
saugos standartai, ir sukurti didžiausią 
pridėtinę vertę Sąjungai, nors pagrindinė
atsakomybė dėl branduolinės saugos ir 
toliau tenka atitinkamoms valstybėms 
narėms. Šiuo reglamentu nepažeidžiamos 
jokios būsimų valstybės pagalbos 
procedūrų, kurių gali būti imtasi pagal 
Sutarties 107 ir 108 straipsnius, išdavos;

Or. en
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Pakeitimas 55
Algirdas Saudargas

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) teikiant šiame reglamente numatytą 
paramą turėtų būti užtikrintas nuoseklus
tolesnis eksploatavimo nutraukimas ir ji 
turėtų būti sutelkiama į priemones, kurias 
taikant norima pasiekti negrįžtamą 
saugaus eksploatavimo nutraukimo 
proceso etapo ir sukurti didžiausią 
pridėtinę vertę Sąjungai, kartu užtikrinant 
perėjimą prie eksploatavimo nutraukimo 
užbaigimo finansavimo valstybės narės 
lėšomis. Pagrindinė atsakomybė dėl 
branduolinės saugos tenka atitinkamoms 
valstybėms narėms, o tai reiškia ir 
pagrindinę atsakomybę dėl šios saugos 
finansavimo, įskaitant eksploatavimo 
nutraukimo finansavimą. Šiuo reglamentu 
nepažeidžiamos jokios būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti imtasi 
pagal Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 
išdavos;

(7) teikiant šiame reglamente numatytą 
paramą turėtų būti užtikrintas 
nenutrūkstamas tolesnis eksploatavimo 
nutraukimas, o dėmesys sutelkiamas į 
priemones, skirtas įgyvendinti 
nuolatiniam procesui siekiant visiško 
eksploatavimo nutraukimo, kartu 
užtikrinant, kad būtų taikomi aukščiausi 
saugos standartai, ir sukurti didžiausią 
pridėtinę vertę Sąjungai, nors pagrindinė
atsakomybė dėl branduolinės saugos ir 
toliau tenka atitinkamoms valstybėms 
narėms. Šiuo reglamentu nepažeidžiamos 
jokios būsimų valstybės pagalbos 
procedūrų, kurių gali būti imtasi pagal 
Sutarties 107 ir 108 straipsnius, išdavos;

Or. en

Pakeitimas 56
Alejo Vidal-Quadras

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) teikiant šiame reglamente numatytą 
paramą turėtų būti užtikrintas nuoseklus 
tolesnis eksploatavimo nutraukimas ir ji 
turėtų būti sutelkiama į priemones, kurias 
taikant norima pasiekti negrįžtamą 
saugaus eksploatavimo nutraukimo 
proceso etapo ir sukurti didžiausią 

(7) teikiant šiame reglamente numatytą 
paramą turėtų būti užtikrintas 
nenutrūkstamas tolesnis eksploatavimo 
nutraukimas, o dėmesys sutelkiamas į 
priemones, skirtas įgyvendinti 
nuolatiniam procesui siekiant visiško 
eksploatavimo nutraukimo, kartu 
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pridėtinę vertę Sąjungai, kartu užtikrinant 
perėjimą prie eksploatavimo nutraukimo 
užbaigimo finansavimo valstybės narės 
lėšomis. Pagrindinė atsakomybė dėl 
branduolinės saugos tenka atitinkamoms 
valstybėms narėms, o tai reiškia ir 
pagrindinę atsakomybę dėl šios saugos 
finansavimo, įskaitant eksploatavimo 
nutraukimo finansavimą. Šiuo reglamentu 
nepažeidžiamos jokios būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti imtasi 
pagal Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 
išdavos;

užtikrinant, kad būtų taikomi aukščiausi 
saugos standartai, ir sukurti didžiausią 
pridėtinę vertę Sąjungai. Pagrindinė 
atsakomybė dėl branduolinės saugos ir 
toliau tenka atitinkamoms valstybėms 
narėms, o tai reiškia ir pagrindinę 
atsakomybę dėl šios saugos finansavimo, 
įskaitant eksploatavimo nutraukimo 
finansavimą. Šiuo reglamentu 
nepažeidžiamos jokios būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti imtasi 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 107 ir 108 straipsnius, išdavos;

Or. en

Pakeitimas 57
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) teikiant šiame reglamente numatytą 
paramą turėtų būti užtikrintas nuoseklus 
tolesnis eksploatavimo nutraukimas ir ji 
turėtų būti sutelkiama į priemones, kurias 
taikant norima pasiekti negrįžtamą saugaus 
eksploatavimo nutraukimo proceso etapo ir 
sukurti didžiausią pridėtinę vertę Sąjungai, 
kartu užtikrinant perėjimą prie 
eksploatavimo nutraukimo užbaigimo 
finansavimo valstybės narės lėšomis. 
Pagrindinė atsakomybė dėl branduolinės 
saugos tenka atitinkamoms valstybėms 
narėms, o tai reiškia ir pagrindinę 
atsakomybę dėl šios saugos finansavimo, 
įskaitant eksploatavimo nutraukimo 
finansavimą. Šiuo reglamentu 
nepažeidžiamos jokios būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti imtasi 
pagal Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 
išdavos;

(7) teikiant šiame reglamente numatytą 
paramą turėtų būti užtikrintas tik
nenutrūkstamas tolesnis eksploatavimo 
nutraukimas, o dėmesys sutelkiamas į 
priemones, kurias taikant norima pasiekti 
negrįžtamą saugaus eksploatavimo 
nutraukimo ir išmontavimo proceso etapą
ir sukurti didžiausią pridėtinę vertę 
Sąjungai, kartu užtikrinant perėjimą prie 
išmontavimo užbaigimo finansavimo 
valstybės narės lėšomis. Pagrindinė 
atsakomybė dėl branduolinės saugos ir 
toliau tenka atitinkamoms valstybėms 
narėms, o tai reiškia ir pagrindinę 
atsakomybę dėl šios saugos finansavimo, 
įskaitant eksploatavimo nutraukimo 
finansavimą;
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Pakeitimas 58
Marian-Jean Marinescu

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) teikiant šiame reglamente numatytą 
paramą turėtų būti užtikrintas nuoseklus 
tolesnis eksploatavimo nutraukimas ir ji 
turėtų būti sutelkiama į priemones, kurias 
taikant norima pasiekti negrįžtamą saugaus 
eksploatavimo nutraukimo proceso etapo ir 
sukurti didžiausią pridėtinę vertę Sąjungai, 
kartu užtikrinant perėjimą prie 
eksploatavimo nutraukimo užbaigimo 
finansavimo valstybės narės lėšomis. 
Pagrindinė atsakomybė dėl branduolinės 
saugos tenka atitinkamoms valstybėms 
narėms, o tai reiškia ir pagrindinę 
atsakomybę dėl šios saugos finansavimo, 
įskaitant eksploatavimo nutraukimo 
finansavimą. Šiuo reglamentu 
nepažeidžiamos jokios būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti imtasi 
pagal Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 
išdavos;

(7) teikiant šiame reglamente numatytą 
paramą turėtų būti užtikrintas 
nenutrūkstamas tolesnis eksploatavimo 
nutraukimas, o dėmesys sutelkiamas į 
priemones, kurias taikant norima pasiekti 
negrįžtamą saugaus eksploatavimo 
nutraukimo proceso etapą ir sukurti 
didžiausią pridėtinę vertę Sąjungai, kartu 
užtikrinant perėjimą prie eksploatavimo 
nutraukimo užbaigimo finansavimo 
valstybės narės lėšomis. Pagrindinė 
atsakomybė dėl branduolinės saugos ir 
toliau tenka atitinkamoms valstybėms 
narėms, o tai reiškia ir pagrindinę 
atsakomybę dėl šios saugos finansavimo, 
įskaitant eksploatavimo nutraukimo 
finansavimą. Neįvykdžius šio 
įsipareigojimo kils grėsmė Sąjungos 
piliečiams. Šiuo reglamentu 
nepažeidžiamos jokios būsimų valstybės 
pagalbos procedūrų, kurių gali būti imtasi 
pagal Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 
išdavos;

Or. en

Pakeitimas 59
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) atsižvelgdama į tai, kad nepadaryta 
pažangos siekiant galutinai pašalinti 
apšvitintus kuro elementus ir labai 
radioaktyvias atliekas ir nutraukti šių 
atliekų eksportą ir apšvitintų kuro 
elementų perdirbimą užsienyje, Sąjunga 
pripažįsta, kad pažangą šioje srityje taip 
pat būtina paspartinti teikiant finansinę 
paramą;

Or. en

Pakeitimas 60
Andrey Kovatchev

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) eksploatavimo nutraukimo darbų, 
kuriems taikomas šis reglamentas, 
išlaidos turėtų būti apskaičiuotos 
remiantis tarptautiniu mastu pripažintais 
eksploatavimo nutraukimo išlaidų 
sąmatos standartais, pavyzdžiui, 
Tarptautine eksploatavimo nutraukimo 
išlaidų struktūra, kurią yra kartu paskelbę 
Branduolinės energijos agentūra, 
Tarptautinė atominės energijos agentūra 
ir Komisija;

Or. en

Pakeitimas 61
Vladko Todorov Panayotov

11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) veiksminga eksploatavimo nutraukimo 
proceso raidos kontrolę užtikrins Komisija, 
kad būtų garantuota didžiausia pagal šį 
reglamentą skiriamo finansavimo pridėtinė 
vertė Sąjungai, nors galutinė atsakomybė 
už eksploatavimo nutraukimą tenka 
valstybėms narėms. Kontrolę sudarys ir 
veiksmingas veiklos rezultatų vertinimas, 
taip pat įgyvendinant programą taikomų 
taisomųjų veiksmų vertinimas;

(11) veiksmingą eksploatavimo nutraukimo 
proceso raidos kontrolę užtikrins Komisija, 
kad būtų garantuota didžiausia pagal šį 
reglamentą skiriamo finansavimo pridėtinė 
vertė Sąjungai, nors galutinė atsakomybė 
už eksploatavimo nutraukimą tenka 
valstybėms narėms. Kontrolę sudarys ir 
veiksmingas veiklos rezultatų vertinimas, 
taip pat įgyvendinant programą taikomų 
taisomųjų veiksmų vertinimas. Ši kontrolė 
turėtų bus grindžiama Komisijos iš anksto 
nustatytais atitinkamais kokybiniais ir 
kiekybiniais veiksmingumo rodikliais;

Or. en

Pagrindimas

Atitinkami kiekybiniai ir kokybiniai veiksmingumo rodikliai turi būti žinomi iš anksto ir 
vienodai taikomi šioms trims valstybėms narėms.

Pakeitimas 62
Marian-Jean Marinescu

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) veiksminga eksploatavimo nutraukimo 
proceso raidos kontrolę užtikrins Komisija, 
kad būtų garantuota didžiausia pagal šį 
reglamentą skiriamo finansavimo pridėtinė 
vertė Sąjungai, nors galutinė atsakomybė 
už eksploatavimo nutraukimą tenka 
valstybėms narėms. Kontrolę sudarys ir 
veiksmingas veiklos rezultatų vertinimas, 
taip pat įgyvendinant programą taikomų 
taisomųjų veiksmų vertinimas;

(11) veiksmingą eksploatavimo nutraukimo 
proceso raidos kontrolę užtikrins Komisija, 
kad būtų garantuota didžiausia pagal šį 
reglamentą skiriamo finansavimo pridėtinė 
vertė Sąjungai, nors galutinė atsakomybė 
už eksploatavimo nutraukimą tenka 
valstybėms narėms. Kontrolę sudarys ir 
veiksmingas veiklos rezultatų vertinimas 
atsižvelgiant į aiškius iš anksto nustatytus 
tikslus, kurių įgyvendinimas bus 
vertinamas remiantis perspektyviais
veiksmingumo rodikliais, taip pat 
įgyvendinant programą taikomų taisomųjų 
veiksmų vertinimas;
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Or. en

Pakeitimas 63
Marian-Jean Marinescu

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Sąjungos finansiniai interesai turėtų 
būti apsaugoti proporcingomis 
priemonėmis per visą išlaidų ciklą, 
įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą 
ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar 
netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimą 
ir, prireikus, sankcijas;

(12) Sąjungos finansiniai interesai turėtų 
būti apsaugoti proporcingomis 
priemonėmis per visą išlaidų ciklą, 
įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą 
ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar 
netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimą 
ir, prireikus, sankcijas. Šis taikytinas 
mechanizmas turėtų būti panašus į tą, 
kuris yra taikomas pasidalijamajam 
valdymui įgyvendinant sanglaudos 
politiką;

Or. en

Pakeitimas 64
Zigmantas Balčytis

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) įnašas pagal Ignalinos programą 
tam tikroms priemonėms gali siekti iki 
100 % visų išlaidų. Turėtų būti 
visapusiškai stengiamasi tęsti bendro 
finansavimo praktiką, nustatytą teikiant 
pasirengimo narystei paramą ir paramą 
2007–2013 m. Lietuvos pastangoms 
nutraukti eksploatavimą, taip pat tam 
tikrais atvejais pritraukti bendrą 
finansavimą iš kitų šaltinių;

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

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė branduolinių reaktorių 
eksploatavimo nutraukimo pagalbos 
programa (toliau – programa), kurioje 
nustatytos Sąjungos finansinės paramos 
priemonėms, susijusioms su Kozlodujaus 
(1–4 blokai, Kozlodujaus programa), 
Ignalinos (1 ir 2 blokai, Ignalinos 
programa) ir Bohunicės V1 (1 ir 2 blokai,
Bohunicės programa) branduolinių 
elektrinių eksploatavimo nutraukimu, 
įgyvendinimo taisyklės.

Šiuo reglamentu nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė branduolinių reaktorių 
eksploatavimo nutraukimo pagalbos 
programa (toliau – programa), kurioje 
nustatytos Sąjungos finansinės paramos 
priemonėms, susijusioms tik su negrįžtamu
Kozlodujaus (1–4 blokai, Kozlodujaus 
programa), Ignalinos (1 ir 2 blokai, 
Ignalinos programa) ir Bohunicės V1 (1 ir 
2 blokai, Bohunicės programa) 
branduolinių elektrinių eksploatavimo 
nutraukimu, įgyvendinimo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 66
Zigmantas Balčytis

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė branduolinių reaktorių 
eksploatavimo nutraukimo pagalbos 
programa (toliau – programa), kurioje 
nustatytos Sąjungos finansinės paramos 
priemonėms, susijusioms su Kozlodujaus 
(1–4 blokai, Kozlodujaus programa), 
Ignalinos (1 ir 2 blokai, Ignalinos 
programa) ir Bohunicės V1 (1 ir 2 blokai, 
Bohunicės programa) branduolinių 
elektrinių eksploatavimo nutraukimu, 
įgyvendinimo taisyklės.

Šiuo reglamentu nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė branduolinių reaktorių 
eksploatavimo nutraukimo pagalbos 
programa (toliau – programa), kurioje 
nustatytos Sąjungos finansinės paramos 
priemonėms, susijusioms su Kozlodujaus 
(1–4 blokai, Kozlodujaus programa), 
Ignalinos (1 ir 2 blokai, Ignalinos 
programa) ir Bohunicės V1 (1 ir 2 blokai, 
Bohunicės programa) branduolinių 
elektrinių eksploatavimo nutraukimu, 
tolesnio įgyvendinimo taisyklės.
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Pakeitimas 67
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Apibrėžtis

Eksploatavimo nutraukimas apima 
parengiamąją veiklą prieš galutinį 
uždarymą (pvz., eksploatavimo 
nutraukimo plano parengimą, su licencijų 
išdavimu susijusių dokumentų rengimą ir 
atliekų tvarkymo infrastruktūrą) ir visą 
veiklą po reaktorių uždarymo, t. y. 
panaudotų kuro elementų pašalinimą ir 
galutinį šalinimą, branduolinių įrengimų 
deaktyvavimą, išmontavimą ir (arba) 
išardymą, likusių panaudotų radioaktyvių 
medžiagų šalinimą ir užterštos vietovės 
aplinkos atkūrimą. Eksploatavimo 
nutraukimo procesas pasibaigia, kai 
įrenginiui nustojama taikyti bet kokią 
teisės aktais nustatytą priežiūrą ir 
radiologinius apribojimus.

Or. en

Pagrindimas

(Svarbu žinoti, apie ką kalbame. Eksploatavimo nutraukimo apibrėžtis grindžiama 
apibrėžtimi, pateikta Europos Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 16/2011 „ES 
finansinė parama atominių elektrinių Bulgarijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje eksploatavimo 
nutraukimui: pasiekimai ir ateities iššūkiai“.)

Pakeitimas 68
Gaston Franco
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2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis programos tikslas yra padėti 
atitinkamoms valstybėms narėms laikantis 
atitinkamų eksploatavimo nutraukimo 
planų ir išlaikant aukščiausią saugos lygį 
pasiekti negrįžtamą Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės 1–4 blokų, 
Ignalinos branduolinės elektrinės 1 ir 2 
blokų ir Bohunicės V1 branduolinės 
elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatavimo 
nutraukimo proceso etapą.

1. Bendrasis programos tikslas yra padėti 
atitinkamoms valstybėms narėms laikantis 
atitinkamų eksploatavimo nutraukimo 
planų ir 1996 m. gegužės 13 d. Tarybos 
direktyvos 96/29/EURATOMAS, 
nustatančios pagrindinius darbuotojų ir 
gyventojų sveikatos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės saugos 
standartus, ir išlaikant aukščiausią saugos 
lygį pasiekti negrįžtamą Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės 1–4 blokų, 
Ignalinos branduolinės elektrinės 1 ir 
2 blokų ir Bohunicės V1 branduolinės 
elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatavimo 
nutraukimo proceso etapą.

Or. fr

Pakeitimas 69
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis programos tikslas yra padėti 
atitinkamoms valstybėms narėms laikantis 
atitinkamų eksploatavimo nutraukimo 
planų ir išlaikant aukščiausią saugos lygį
pasiekti negrįžtamą Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės 1–4 blokų, 
Ignalinos branduolinės elektrinės 1 ir 2 
blokų ir Bohunicės V1 branduolinės 
elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatavimo 
nutraukimo proceso etapą.

1. Bendrasis programos tikslas yra padėti 
atitinkamoms valstybėms narėms pasiekti 
negrįžtamą Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės 1–4 blokų, Ignalinos 
branduolinės elektrinės 1 ir 2 blokų ir 
Bohunicės V1 branduolinės elektrinės 1 ir 
2 blokų eksploatavimo nutraukimo ir 
išmontavimo proceso etapą išlaikant 
aukščiausią moderniausią saugos lygį
siekiant užtikrinti darbuotojų ir gyventojų 
sveikatos ir aplinkos apsaugą.

Or. en
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Pakeitimas 70
Algirdas Saudargas

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis programos tikslas yra padėti 
atitinkamoms valstybėms narėms laikantis 
atitinkamų eksploatavimo nutraukimo 
planų ir išlaikant aukščiausią saugos lygį
pasiekti negrįžtamą Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės 1–4 blokų, 
Ignalinos branduolinės elektrinės 1 ir 2 
blokų ir Bohunicės V1 branduolinės 
elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatavimo 
nutraukimo proceso etapą.

1. Bendrasis programos tikslas – laikantis 
atitinkamų eksploatavimo nutraukimo 
planų ir išlaikant aukščiausią saugos lygį 
įgyvendinti nuolatinį procesą siekiant 
visiško Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės 1–4 blokų, Ignalinos 
branduolinės elektrinės 1 ir 2 blokų ir 
Bohunicės V1 branduolinės elektrinės 1 ir 
2 blokų eksploatavimo nutraukimo.

Or. en

Pakeitimas 71
Rolandas Paksas

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis programos tikslas yra padėti 
atitinkamoms valstybėms narėms laikantis 
atitinkamų eksploatavimo nutraukimo 
planų ir išlaikant aukščiausią saugos lygį 
pasiekti negrįžtamą Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės 1–4 blokų, 
Ignalinos branduolinės elektrinės 1 ir 2 
blokų ir Bohunicės V1 branduolinės 
elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatavimo 
nutraukimo proceso etapą.

1. Bendrasis programos tikslas – laikantis 
atitinkamų eksploatavimo nutraukimo 
planų ir išlaikant aukščiausią saugos lygį 
įgyvendinti nuolatinį procesą siekiant 
visiško Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės 1–4 blokų, Ignalinos 
branduolinės elektrinės 1 ir 2 blokų ir 
Bohunicės V1 branduolinės elektrinės 1 ir 
2 blokų eksploatavimo nutraukimo.

Or. en
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Pakeitimas 72
Zigmantas Balčytis

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis programos tikslas yra padėti 
atitinkamoms valstybėms narėms laikantis 
atitinkamų eksploatavimo nutraukimo 
planų ir išlaikant aukščiausią saugos lygį 
pasiekti negrįžtamą Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės 1–4 blokų, 
Ignalinos branduolinės elektrinės 1 ir 2 
blokų ir Bohunicės V1 branduolinės 
elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatavimo 
nutraukimo proceso etapą.

1. Bendrasis programos tikslas – laikantis 
atitinkamų eksploatavimo nutraukimo 
planų ir išlaikant aukščiausią saugos lygį 
įgyvendinti nuolatinį procesą siekiant 
visiško Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės 1–4 blokų, Ignalinos 
branduolinės elektrinės 1 ir 2 blokų ir 
Bohunicės V1 branduolinės elektrinės 1 ir 
2 blokų eksploatavimo nutraukimo.

Or. en

Pakeitimas 73
Ivailo Kalfin

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis programos tikslas yra padėti 
atitinkamoms valstybėms narėms laikantis 
atitinkamų eksploatavimo nutraukimo 
planų ir išlaikant aukščiausią saugos lygį 
pasiekti negrįžtamą Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės 1–4 blokų, 
Ignalinos branduolinės elektrinės 1 ir 2 
blokų ir Bohunicės V1 branduolinės 
elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatavimo 
nutraukimo proceso etapą.

1. Bendrasis programos tikslas yra padėti 
atitinkamoms valstybėms narėms laikantis 
atitinkamų eksploatavimo nutraukimo 
planų ir išlaikant aukščiausią saugos lygį 
vadovaujantis 1996 m. gegužės 13 d. 
Tarybos direktyva 96/29/Euratomas, 
nustatančios pagrindinius darbuotojų ir 
gyventojų sveikatos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės saugos 
standartus1, ir 2009 m. birželio 25d. 
Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, 
kuria nustatoma Bendrijos branduolinių 
įrenginių branduolinės saugos sistema2, 
pasiekti negrįžtamą Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės 1–4 blokų, 
Ignalinos branduolinės elektrinės 1 ir 
2 blokų ir Bohunicės V1 branduolinės 
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elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatavimo 
nutraukimo proceso etapą.
1 OL L 159, 1996 6 29, p. 1.
2 OL L 172, 2009 7 2, p. 18.

Or. en

Pakeitimas 74
Andrey Kovatchev

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis programos tikslas yra padėti 
atitinkamoms valstybėms narėms laikantis 
atitinkamų eksploatavimo nutraukimo 
planų ir išlaikant aukščiausią saugos lygį 
pasiekti negrįžtamą Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės 1–4 blokų, 
Ignalinos branduolinės elektrinės 1 ir 2 
blokų ir Bohunicės V1 branduolinės 
elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatavimo 
nutraukimo proceso etapą.

1. Bendrasis šios programos tikslas yra 
padėti atitinkamoms valstybėms narėms 
laikantis atitinkamų eksploatavimo 
nutraukimo planų ir per visą 
eksploatavimo nutraukimo procesą
išlaikant aukščiausią saugos lygį 
įgyvendinti nuolatinį procesą siekiant
Kozlodujaus branduolinės elektrinės 1–4 
blokų ir Bohunicės V1 branduolinės 
elektrinės 1 ir 2 blokų visiško 
eksploatavimo nutraukimo.

Or. en

Pakeitimas 75
Alejo Vidal-Quadras

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis programos tikslas yra padėti 
atitinkamoms valstybėms narėms laikantis 
atitinkamų eksploatavimo nutraukimo 
planų ir išlaikant aukščiausią saugos lygį 
pasiekti negrįžtamą Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės 1–4 blokų, 

1. Bendrasis šios programos tikslas yra 
padėti atitinkamoms valstybėms narėms 
laikantis atitinkamų eksploatavimo 
nutraukimo planų ir vadovaujantis 
Sąjungos teisės aktais dėl branduolinės 
saugos išlaikant aukščiausią saugos lygį 
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Ignalinos branduolinės elektrinės 1 ir 2 
blokų ir Bohunicės V1 branduolinės 
elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatavimo 
nutraukimo proceso etapą.

įgyvendinti nuolatinį procesą siekiant
Kozlodujaus branduolinės elektrinės 1–4 
blokų ir Bohunicės V1 branduolinės 
elektrinės 1 ir 2 blokų visiško 
eksploatavimo nutraukimo.

Or. en

Pakeitimas 76
Zigmantas Balčytis

2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansavimo laikotarpiais konkretūs 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programų tikslai yra šie:

2. Finansavimo laikotarpiais pagrindiniai 
konkretūs Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programų tikslai yra šie:

Or. en

Pakeitimas 77
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

2 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) saugiai tvarkyti eksploatavimo 
nutraukimo atliekas pagal išsamų atliekų 
tvarkymo planą; rezultatai matuojami pagal 
galutinai apdorotų atliekų kiekį ir tipą;

iii) nacionaliniu lygmeniu saugiai tvarkyti 
eksploatavimo nutraukimo atliekas, 
įskaitant apšvitintus kuro elementus ir 
labai radioaktyvias atliekas, pagal išsamų 
nacionalinį atliekų tvarkymo planą; 
rezultatai vertinami pagal galutinai 
apdorotų atliekų kiekį ir tipą;

Or. en
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Pakeitimas 78
Ivailo Kalfin

2 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) saugiai tvarkyti eksploatavimo 
nutraukimo atliekas pagal išsamų atliekų 
tvarkymo planą; rezultatai matuojami pagal 
galutinai apdorotų atliekų kiekį ir tipą;

iii) vadovaujantis 2011 m. liepos 19 d. 
Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas, 
kuria nustatoma panaudoto branduolinio 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir 
saugaus tvarkymo Bendrijos sistema1,
saugiai tvarkyti eksploatavimo nutraukimo 
atliekas ir užtikrinti ilgalaikį jų šalinimą
pagal išsamų atliekų tvarkymo planą; 
rezultatai vertinami pagal galutinai 
apdorotų atliekų kiekį ir tipą;
1OL L 199, 2011 8 2, p. 48.

Or. en

Pakeitimas 79
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

2 straipsnio 2 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) įgalioti sukurti ir sukurti nacionalinę 
saugyklą, skirtą pašalintų apšvitintų kuro 
elementų ir kitų radioaktyvių atliekų,
gaunamų nutraukiant Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės 1–4 blokų 
eksploatavimą ir juos išmontuojant, 
ilgalaikiam saugojimui ir galutiniam 
šalinimui saugiai tvarkyti; rezultatai 
vertinami pagal saugomų ir pašalintų 
atliekų kiekį ir tipą;

Or. en
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Pakeitimas 80
Zigmantas Balčytis

2 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) saugiai prižiūrėti reaktorius, kol 
pašalinamas visas kuras; rezultatai 
matuojami pagal užregistruotų incidentų 
skaičių;

ii) saugiai eksploatuoti reaktorius; 
rezultatai vertinami pagal užregistruotų 
incidentų skaičių;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti saugą per visą eksploatavimo nutraukimo laikotarpį, ne tik kuro šalinimo 
etapu.

Pakeitimas 81
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

2 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) atlikti išmontavimo darbus turbinų 
salėje ir kituose pagalbiniuose pastatuose ir 
saugiai tvarkyti eksploatavimo nutraukimo 
atliekas pagal išsamų atliekų tvarkymo 
planą; rezultatai matuojami pagal 
išmontuotų pagalbinių sistemų tipą bei 
skaičių ir galutinai apdorotų atliekų kiekį 
bei tipą;

iii) atlikti išmontavimo darbus turbinų 
salėje ir kituose pagalbiniuose pastatuose ir
nacionaliniu lygmeniu saugiai tvarkyti 
eksploatavimo nutraukimo atliekas, 
įskaitant apšvitintus kuro elementus ir 
labai radioaktyvias atliekas, pagal išsamų 
nacionalinį atliekų tvarkymo planą; 
rezultatai vertinami pagal galutinai 
apdorotų atliekų kiekį bei tipą;

Or. en
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Pakeitimas 82
Ivailo Kalfin

2 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) atlikti išmontavimo darbus turbinų 
salėje ir kituose pagalbiniuose pastatuose ir 
saugiai tvarkyti eksploatavimo nutraukimo 
atliekas pagal išsamų atliekų tvarkymo 
planą; rezultatai matuojami pagal 
išmontuotų pagalbinių sistemų tipą bei 
skaičių ir galutinai apdorotų atliekų kiekį 
bei tipą;

iii) vadovaujantis Tarybos direktyva 
2011/70/Euratomas atlikti išmontavimo 
darbus turbinų salėje ir kituose 
pagalbiniuose pastatuose ir saugiai tvarkyti 
eksploatavimo nutraukimo atliekas bei 
užtikrinti ilgalaikį jų šalinimą pagal 
išsamų atliekų tvarkymo planą; rezultatai 
matuojami pagal išmontuotų pagalbinių 
sistemų tipą bei skaičių ir galutinai 
apdorotų atliekų kiekį bei tipą;

Or. en

Pakeitimas 83
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

2 straipsnio 2 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) įgalioti sukurti ir sukurti nacionalinę 
saugyklą, skirtą pašalintų apšvitintų kuro 
elementų ir kitų radioaktyvių atliekų, 
gaunamų nutraukiant Ignalinos 
branduolinės elektrinės 1 ir 2 blokų 
eksploatavimą ir juos išmontuojant, 
ilgalaikiam saugojimui ir šalinimui 
saugiai tvarkyti; rezultatai vertinami 
pagal saugomų ir pašalintų atliekų kiekį 
ir tipą;

Or. en
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Pakeitimas 84
Zigmantas Balčytis

2 straipsnio 2 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) įgyvendinti priemones, skirtas 
aplinkos apsaugai gerinti laikantis acquis
ir įprastiniams elektros energijos gamybos 
pajėgumams, kurie pakeis Ignalinos 
atominės elektrinės reaktorius po jų 
galutinio sustabdymo, modernizuoti;

Or. en

Pagrindimas

Šios priemonės aiškiai numatytos Protokole Nr. 4.

Pakeitimas 85
Zigmantas Balčytis

2 straipsnio 2 dalies b punkto iii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiib) įgyvendinti kitas priemones, 
susijusias su sprendimu galutinai 
sustabdyti elektrinę ir nutraukti jos 
eksploatavimą, kurios prisidės prie būtino 
Lietuvos energijos gamybos, perdavimo ir 
paskirstymo sektorių restruktūrizavimo, 
modernizavimo, jų saugos aplinkos 
atžvilgiu gerinimo, taip pat prie energijos 
tiekimo saugumo didinimo ir energijos 
vartojimo efektyvumo gerinimo Lietuvoje;

Or. en

Pagrindimas

Šios priemonės aiškiai numatytos Protokole Nr. 4.
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Pakeitimas 86
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

2 straipsnio 2 dalies b punkto iii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiib) išmontuoti reaktorių aktyviąsias 
zonas, reaktorių pastatus ir pagrindinius 
cirkuliacijos kontūrus;

Or. en

Pakeitimas 87
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

2 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) saugiai tvarkyti eksploatavimo 
nutraukimo atliekas pagal išsamų atliekų 
tvarkymo planą; rezultatai matuojami pagal 
galutinai apdorotų atliekų kiekį ir tipą;

iii) nacionaliniu lygmeniu saugiai tvarkyti 
eksploatavimo nutraukimo atliekas, 
įskaitant apšvitintus kuro elementus ir 
labai radioaktyvias atliekas, pagal išsamų 
nacionalinį atliekų tvarkymo planą; 
rezultatai vertinami pagal galutinai 
apdorotų atliekų kiekį ir tipą;

Or. en

Pakeitimas 88
Ivailo Kalfin

2 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) saugiai tvarkyti eksploatavimo 
nutraukimo atliekas pagal išsamų atliekų 
tvarkymo planą; rezultatai matuojami pagal 
galutinai apdorotų atliekų kiekį ir tipą;

iii) vadovaujantis Tarybos direktyva 
2011/70/Euratomas saugiai tvarkyti 
eksploatavimo nutraukimo atliekas bei 
užtikrinti ilgalaikį jų šalinimą pagal 
išsamų atliekų tvarkymo planą; rezultatai 
matuojami pagal galutinai apdorotų atliekų 
kiekį ir tipą;

Or. en

Pakeitimas 89
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

2 straipsnio 2 dalies c punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) įgalioti sukurti ir sukurti nacionalinę 
saugyklą, skirtą pašalintų apšvitintų kuro 
elementų ir kitų radioaktyvių atliekų, 
gaunamų nutraukiant Bohunicės 
V1 branduolinės elektrinės 1 ir 2 blokų 
eksploatavimą ir juos išmontuojant, 
ilgalaikiam saugojimui ir šalinimui 
saugiai tvarkyti; rezultatai vertinami 
pagal saugomų ir pašalintų atliekų kiekį 
ir tipą;

Or. en

Pakeitimas 90
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

2 straipsnio 2 dalies c punkto iii b papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiib) išmontuoti reaktorių aktyviąsias 
zonas, reaktorių pastatus ir pagrindinius 
cirkuliacijos kontūrus;

Or. en

Pakeitimas 91
Andrey Kovatchev

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bet kuri iš 2 dalyje nurodytų 
eksploatavimo nutraukimo programų gali, 
be kita ko, apimti priemones būtinam 
aukštam sustabdymo darbų saugos lygiui 
branduolinėse jėgainėse užtikrinti, 
įskaitant paramą elektrinių personalui.

Or. en

Pakeitimas 92
Zigmantas Balčytis

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 dalies b punkte nurodyta Ignalinos 
programa gali, be kita ko, apimti 
priemones aukštam saugos lygiui 
branduolinės elektrinės blokuose, kurių 
eksploatavimas nutraukiamas, užtikrinti, 
įskaitant paramą elektrinės personalui.

Or. en
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Pagrindimas

Šis tekstas grindžiamas Protokolo Nr. 4 2 straipsnio 4 dalimi ir jį sudaro svarbus ES
įsipareigojimas remti Ignalinos branduolinės elektrinės personalą viso eksploatavimo 
nutraukimo proceso metu.

Pakeitimas 93
Vladko Todorov Panayotov

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Etapų ir tikslų įgyvendinimo užbaigimo 
datos nustatomos 6 straipsnio 2 dalyje 
nurodytame akte.

3. Etapų, numatytų bendrų rezultatų,
tikslų įgyvendinimo užbaigimo datos ir 
bendros daugiametės programos 
veiksmingumo rodikliai nustatomi iki 
2013 m. gruodžio 31 d., o bendros metinės 
darbo programos nustatomos 6 straipsnio 
2 dalyje nurodytame akte.

Or. en

Pagrindimas

Visos programos pagrindiniai tikslai, etapai, terminai ir veiksmingumo rodikliai turėtų būti 
žinomi iš anksto, kad būtų užtikrinti nuoseklūs geriausi rezultatai ir veiksmingumas.

Pakeitimas 94
Ivailo Kalfin

3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014–2020 m. programos įgyvendinimo 
finansinis paketas yra 552 947 000 EUR 
dabartinėmis kainomis.

Atsižvelgiant į nuostolius, patirtus dėl 
blokų sustabdymo anksčiau laiko, ir 
siekiant užtikrinti aukščiausius saugos 
standartus, 2014–2020 m. programos 
įgyvendinimo finansinis paketas apima 
pakankamą Sąjungos indėlį, kuris atitiktų 
visų eksploatavimo nutraukimo planų 
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didžiules finansavimo spragas.

Or. en

Pagrindimas

Ilguoju laikotarpiu eksploatavimo nutraukimo planų įgyvendinimui Bulgarijoje, Lietuvoje ir 
Slovakijoje reikėjo papildomų išteklių ir bendro finansavimo veiksmingam ir saugiam 
eksploatavimo nutraukimui užtikrinti. Todėl paramos gavėjai ir vadovaujančiosios institucijos 
turėtų nustatyti bendrą finansavimo planą ir visų išlaidų sąmatą, kurie turėtų būti 
atnaujinami kasmet.

Pakeitimas 95
Jaroslav Paška

3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014–2020 m. programos įgyvendinimo 
finansinis paketas yra 552 947 000 EUR 
dabartinėmis kainomis.

2014–2020 m. programos įgyvendinimo 
finansinis paketas yra 815 947 000 EUR 
dabartinėmis kainomis.

Or. en

Pakeitimas 96
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2014–2020 m. programos įgyvendinimo 
finansinis paketas yra 552 947 000 EUR 
dabartinėmis kainomis.

2014–2020 m. programos įgyvendinimo 
finansinis paketas yra [552 947 000] EUR 
dabartinėmis kainomis.

Or. en

Pakeitimas 97
Ivailo Kalfin
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3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ta suma Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programoms paskirstoma taip:

Išbraukta.

(a) 208 503 000 EUR Kozlodujaus 
programai 2014–2020 m. laikotarpiu;
(b) 229 629 000 EUR Ignalinos 
programai 2014–2017 m. laikotarpiu;
(c) 114 815 000 EUR Bohunicės 
programai 2014–2017 m. laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 98
Andrey Kovatchev

3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 229 629 000 EUR Ignalinos programai 
2014–2017 m. laikotarpiu;

b) 229 629 000 EUR Ignalinos programai 
2014–2020 m. laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 99
Zigmantas Balčytis

3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 229 629 000 EUR Ignalinos programai 
2014–2017 m. laikotarpiu;

b) 229 629 000 EUR Ignalinos programai 
2014–2020 m. laikotarpiu;

Or. en
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Pakeitimas 100
Algirdas Saudargas

3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 229 629 000 EUR Ignalinos programai 
2014–2017 m. laikotarpiu;

b) 229 629 000 EUR Ignalinos programai 
2014–2020 m. laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 101
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 229 629 000 EUR Ignalinos programai 
2014–2017 m. laikotarpiu;

b) [229 629 000] EUR Ignalinos programai 
2014–2020 m. laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 102
Rolandas Paksas

3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 229 629 000 EUR Ignalinos programai 
2014–2017 m. laikotarpiu;

b) [229 629 000] EUR Ignalinos programai 
2014–2020 m. laikotarpiu;

Or. en
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Pakeitimas 103
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 229 629 000 EUR Ignalinos programai 
2014–2017 m. laikotarpiu;

b) [229 629 000] EUR Ignalinos programai 
2014–2020 m. laikotarpiu;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad būtų paaiškintos šių pagalbos programų, skirtų Lietuvai, 
sustabdymo jau 2017 m. priežastys.

Pakeitimas 104
Alejo Vidal-Quadras

3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 229 629 000 EUR Ignalinos programai 
2014–2017 m. laikotarpiu;

b) 229 629 000 EUR Ignalinos programai 
2014–2020 m. laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 105
Jaroslav Paška

3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 114 815 000 EUR Bohunicės programai 
2014–2017 m. laikotarpiu.

c) 377 815 000 EUR Bohunicės programai 
2014–2017 m. laikotarpiu.

Or. en
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Pagrindimas

Slovakia is prepared to co-finance this process as well. But it is necessary to take into account 
that real costs for decommissioning are much higher as have been predicted before. 
According to this we propose to find the possibility of increasing a total amount of financial 
support for decommissioning process NPP Bohunice V1, for which we propose on the amount 
of 377 815 000 EUR at least. Moreover, Slovakia has implemented number of projects aimed 
at decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice from its own national resources, amounting to 
263 millions EUR (e.g. for handling spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same 
time, other countries have received EU financial support to the similar projects, which seems 
to create general imbalance.

Pakeitimas 106
Andrey Kovatchev

3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 114 815 000 EUR Bohunicės programai 
2014–2017 m. laikotarpiu.

c) 114.815.000 EUR Bohunicės programai 
2014–2020 m. laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 107
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 114 815 000 EUR Bohunicės programai 
2014–2017 m. laikotarpiu.

c) [114 815 000] EUR Bohunicės 
programai 2014–2020 m. laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad būtų paaiškintos šių pagalbos programų, skirtų Slovakijai, 
sustabdymo jau 2017 m. priežastys.
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Pakeitimas 108
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 114 815 000 EUR Bohunicės programai 
2014–2017 m. laikotarpiu.

c) [114 815 000] EUR Bohunicės 
programai 2014–2017 m. laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Most recent cost analyses commissioned by Slovakia have shown insufficient financial 
support a GAP of 425 millions of EUR for decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice. 
Therefore, we consider the amount of 114 mil EUR extremely low, taking under consideration 
impact and burden arising from shutting-down the V1 Jaslovske Bohunice. Moreover, 
Slovakia has implemented number of projects aimed at decommissioning of V1 Jaslovske 
Bohunice from its own national resources, amounting to 263 millions EUR (e.g. for handling 
spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same time, other countries can apply for EU 
financial support to the similar projects, which seems to create general imbalance. In order to 
continue in dimensioning work and eliminate negative impacts on environment we propose to 
raise the Bohunice Programme 2014-2020 to minimum 300 millions EUR.

Pakeitimas 109
Zigmantas Balčytis

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2015 m. pabaigoje atlikdama 8 
straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą 
Komisija peržiūrės programos 
įgyvendinimo rezultatus ir įvertins 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programų įgyvendinimo pažangą pagal 
įgyvendinimo etapų ir tikslų įgyvendinimo 
užbaigimo datas, nurodytas 2 straipsnio 3 
dalyje. Remdamasi tokio vertinimo 
rezultatais, Komisija gali peržiūrėti
programai skirtų asignavimų sumą, 
programavimo laikotarpį ir tos sumos 

2. 2017 m. pabaigoje atlikdama 8 
straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą 
Komisija peržiūrės programos 
įgyvendinimo rezultatus ir įvertins 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programų įgyvendinimo pažangą pagal 
įgyvendinimo etapų ir tikslų įgyvendinimo 
užbaigimo datas, nurodytas 6 straipsnyje. 
Remiantis tokio vertinimo rezultatais, 
programai skirtų asignavimų suma, 
programavimo laikotarpis ir tos sumos 
paskirstymas Kozlodujaus, Ignalinos ir 
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paskirstymą Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programoms.

Bohunicės programoms gali būti peržiūrėti 
siekiant atsižvelgti į pažangą, padarytą 
įgyvendinant programas, ir užtikrinti, kad 
programavimas ir išteklių paskirstymas 
būtų pagrįsti faktiniu mokėjimų poreikiu 
ir gebėjimu panaudoti gautas lėšas.

Or. en

Pagrindimas

Rezultatų peržiūra praėjus metams nuo programos įgyvendinimo pradžios (daugiametė 
finansinė programa prasideda 2014 m.) yra pernelyg ankstyva. Protokole Nr. 4 teigiama, kad 
Ignalinos programai skirtų išteklių programavimas grindžiamas faktiniu mokėjimų poreikiu ir 
gebėjimu panaudoti gautas lėšas.

Pakeitimas 110
Jaroslav Paška

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2015 m. pabaigoje atlikdama 8 
straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą 
Komisija peržiūrės programos 
įgyvendinimo rezultatus ir įvertins 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programų įgyvendinimo pažangą pagal 
įgyvendinimo etapų ir tikslų įgyvendinimo 
užbaigimo datas, nurodytas 2 straipsnio 3 
dalyje. Remdamasi tokio vertinimo 
rezultatais, Komisija gali peržiūrėti 
programai skirtų asignavimų sumą, 
programavimo laikotarpį ir tos sumos 
paskirstymą Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programoms.

2. 2015 m. pabaigoje atlikdama 8 
straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą 
Komisija peržiūrės programos 
įgyvendinimo rezultatus ir įvertins 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programų įgyvendinimo pažangą pagal 
įgyvendinimo etapų ir tikslų įgyvendinimo 
užbaigimo datas, nurodytas 2 straipsnio 
3 dalyje. Remdamasi tokio vertinimo 
rezultatais, Komisija gali peržiūrėti 
programai skirtų asignavimų sumą, 
programavimo laikotarpį ir tos sumos 
paskirstymą Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programoms, atsižvelgiant į tai, 
kad nebus pažeisti aukščiausi saugos 
standartai ir nekils pavojus nuosekliam 
eksploatavimo nutraukimo vadovaujantis 
atitinkamais eksploatavimo nutraukimo
planais procesui.

Or. en
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Pagrindimas

Siūlome pridėti sakinį, kuriuo mėginama užkirsti kelią bet kokiam netikėtam poveikiui visam 
eksploatavimo nutraukimo saugos procesui.

Pakeitimas 111
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2015 m. pabaigoje atlikdama 8 
straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą 
Komisija peržiūrės programos 
įgyvendinimo rezultatus ir įvertins 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programų įgyvendinimo pažangą pagal 
įgyvendinimo etapų ir tikslų įgyvendinimo 
užbaigimo datas, nurodytas 2 straipsnio 3 
dalyje. Remdamasi tokio vertinimo 
rezultatais, Komisija gali peržiūrėti
programai skirtų asignavimų sumą, 
programavimo laikotarpį ir tos sumos 
paskirstymą Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programoms.

2. 2015 m. pabaigoje atlikdama 8 
straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą 
Komisija peržiūrės programos 
įgyvendinimo rezultatus ir įvertins 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programų įgyvendinimo pažangą pagal 
įgyvendinimo etapų ir tikslų įgyvendinimo 
užbaigimo datas, nurodytas 2 straipsnio 
3 dalyje. Remdamasi tokio vertinimo 
rezultatais, Komisija, susitarusi su 
Sąjungos biudžeto institucijomis, jei 
reikia, peržiūri programai skirtų 
asignavimų sumą, programavimo laikotarpį 
ir tos sumos paskirstymą Kozlodujaus, 
Ignalinos ir Bohunicės programoms.

Or. en

Pakeitimas 112
Marian-Jean Marinescu

3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2015 m. pabaigoje atlikdama 8 
straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą 
Komisija peržiūrės programos 
įgyvendinimo rezultatus ir įvertins 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programų įgyvendinimo pažangą pagal 
įgyvendinimo etapų ir tikslų įgyvendinimo 
užbaigimo datas, nurodytas 2 straipsnio 3 
dalyje. Remdamasi tokio vertinimo 
rezultatais, Komisija gali peržiūrėti 
programai skirtų asignavimų sumą, 
programavimo laikotarpį ir tos sumos 
paskirstymą Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programoms.

2. 2015 m. pabaigoje atlikdama 8 
straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą 
Komisija peržiūrės programos 
įgyvendinimo rezultatus ir įvertins 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programų įgyvendinimo pažangą pagal 
įgyvendinimo etapų ir tikslų įgyvendinimo 
užbaigimo datas, nurodytas 2 straipsnio 
3 dalyje. Remdamasi tokio vertinimo 
rezultatais, Komisija gali peržiūrėti 
programai skirtų asignavimų sumą, 
programavimo laikotarpį ir tos sumos 
paskirstymą Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programoms pagal 
2014−2020 m. daugiametės finansinės 
programos nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 113
Andrey Kovatchev

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2015 m. pabaigoje atlikdama 8 
straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą 
Komisija peržiūrės programos 
įgyvendinimo rezultatus ir įvertins 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programų įgyvendinimo pažangą pagal 
įgyvendinimo etapų ir tikslų įgyvendinimo 
užbaigimo datas, nurodytas 2 straipsnio 3 
dalyje. Remdamasi tokio vertinimo 
rezultatais, Komisija gali peržiūrėti 
programai skirtų asignavimų sumą, 
programavimo laikotarpį ir tos sumos 
paskirstymą Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programoms.

2. 2017 m. pabaigoje atlikdama 8 
straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą 
Komisija peržiūrės programos 
įgyvendinimo rezultatus ir įvertins 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programų įgyvendinimo pažangą pagal 
įgyvendinimo etapų ir tikslų įgyvendinimo 
užbaigimo datas, nurodytas 2 straipsnio 3 
dalyje. Remdamasi tokio vertinimo 
rezultatais, Komisija gali peržiūrėti 
programai skirtų asignavimų sumą, 
programavimo laikotarpį ir tos sumos 
paskirstymą Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programoms.

Or. en
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Pakeitimas 114
Algirdas Saudargas

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2015 m. pabaigoje atlikdama 8 
straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą 
Komisija peržiūrės programos 
įgyvendinimo rezultatus ir įvertins 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programų įgyvendinimo pažangą pagal 
įgyvendinimo etapų ir tikslų įgyvendinimo 
užbaigimo datas, nurodytas 2 straipsnio 3 
dalyje. Remdamasi tokio vertinimo 
rezultatais, Komisija gali peržiūrėti 
programai skirtų asignavimų sumą, 
programavimo laikotarpį ir tos sumos 
paskirstymą Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programoms.

2. 2017 m. pabaigoje atlikdama 8 
straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą 
Komisija peržiūrės programos 
įgyvendinimo rezultatus ir įvertins 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programų įgyvendinimo pažangą pagal 
įgyvendinimo etapų ir tikslų įgyvendinimo 
užbaigimo datas, nurodytas 2 straipsnio 
3 dalyje. Remdamasi tokio vertinimo 
rezultatais, Komisija gali peržiūrėti 
programai skirtų asignavimų sumą, 
programavimo laikotarpį ir tos sumos 
paskirstymą Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programoms.

Or. en

Pakeitimas 115
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2015 m. pabaigoje atlikdama 8 
straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą 
Komisija peržiūrės programos 
įgyvendinimo rezultatus ir įvertins 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programų įgyvendinimo pažangą pagal 
įgyvendinimo etapų ir tikslų įgyvendinimo 
užbaigimo datas, nurodytas 2 straipsnio 3 
dalyje. Remdamasi tokio vertinimo 
rezultatais, Komisija gali peržiūrėti 
programai skirtų asignavimų sumą, 

2. 2017 m. pabaigoje atlikdama 8 
straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą 
Komisija peržiūrės programos 
įgyvendinimo rezultatus ir įvertins 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programų įgyvendinimo pažangą pagal 
įgyvendinimo etapų ir tikslų įgyvendinimo 
užbaigimo datas, nurodytas 2 straipsnio 
3 dalyje. Remdamasi tokio vertinimo 
rezultatais, Komisija gali peržiūrėti 
programai skirtų asignavimų sumą, 
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programavimo laikotarpį ir tos sumos 
paskirstymą Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programoms.

programavimo laikotarpį ir tos sumos 
paskirstymą Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programoms.

Or. en

Pakeitimas 116
Ingeborg Gräßle

3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programoms skirtomis lėšomis gali būti 
dengiamos ir išlaidos, susijusios su 
programos valdymo ir jos tikslų 
įgyvendinimo parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, visų 
pirma su tyrimais, ekspertų susitikimais, 
informavimo ir ryšių veiksmais, įskaitant 
su šio reglamento tikslais susijusių Europos 
Sąjungos politinių prioritetų institucinius 
pranešimus; išlaidos, susijusios su IT 
tinklais, skirtais informacijai tvarkyti ir ja 
keistis; taip pat visos kitos techninės ir 
administracinės pagalbos išlaidos, kurias 
Komisija patiria valdydama programą.

Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programoms skirtomis lėšomis gali būti 
dengiamos ir išlaidos, susijusios su 
programos valdymo ir jos tikslų 
įgyvendinimo parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, visų 
pirma su tyrimais, ekspertų susitikimais, 
informavimo ir ryšių veiksmais, įskaitant 
su šio reglamento tikslais susijusių Europos 
Sąjungos politinių prioritetų institucinius 
pranešimus; išlaidos, susijusios su IT 
tinklais, skirtais informacijai tvarkyti ir ja 
keistis; taip pat visos kitos techninės ir 
administracinės pagalbos išlaidos, kurias 
Komisija patiria valdydama programą.

Asignavimai taip pat gali būti skiriami 
parengiamiesiems galutinės saugyklos 
statybos darbams. 
Jie negali būti skiriami priemonėms, 
skirtoms sustabdymo ir eksploatavimo
nutraukimo padariniams šalinti. 

Or. de

Pakeitimas 117
Silvia-Adriana Ţicău

3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programoms skirtomis lėšomis gali būti 
dengiamos ir išlaidos, susijusios su 
programos valdymo ir jos tikslų 
įgyvendinimo parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, visų 
pirma su tyrimais, ekspertų susitikimais, 
informavimo ir ryšių veiksmais, įskaitant 
su šio reglamento tikslais susijusių Europos 
Sąjungos politinių prioritetų institucinius 
pranešimus; išlaidos, susijusios su IT 
tinklais, skirtais informacijai tvarkyti ir ja 
keistis; taip pat visos kitos techninės ir 
administracinės pagalbos išlaidos, kurias 
Komisija patiria valdydama programą.

Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programoms skirtomis lėšomis gali būti 
dengiamos ir išlaidos, susijusios su 
programos valdymo ir jos tikslų 
įgyvendinimo parengiamąja, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veikla, visų 
pirma su tyrimais, ekspertų susitikimais, 
mokymais, informavimo ir ryšių 
veiksmais, įskaitant su šio reglamento 
tikslais susijusių Europos Sąjungos 
politinių prioritetų institucinius 
pranešimus; išlaidos, susijusios su IT 
tinklais, skirtais informacijai tvarkyti ir ja 
keistis; taip pat visos kitos techninės ir 
administracinės pagalbos išlaidos, kurias 
Komisija patiria valdydama programą.

Or. ro

Pakeitimas 118
Ivailo Kalfin

3 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į didelius nuostolius, patirtus 
dėl blokų sustabdymo anksčiau laiko, 
reikia tinkamu lygmeniu dėti visas 
pastangas, kad ir toliau būtų taikoma 
bendro finansavimo praktika, nustatyta 
teikiant pasirengimo narystei pagalbą ir 
teikiant 2007–2013 m. laikotarpiu visų 
trijų valstybių narių elektrinių 
eksploatavimo nutraukimo darbams skirtą 
pagalbą, ir kad prireikus būtų pritrauktos 
bendro finansavimo lėšos iš kitų šaltinių.

Or. en
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Pakeitimas 119
Ingeborg Gräßle

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kilus nesutarimams dėl Sutarčių 
aiškinimo ir sutarčių sudarymo turi būti 
inicijuojama arbitražo procedūra. 
Vėluojant vykdyti statybos darbus gali būti 
atidedami mokėjimai ir mažinami 
finansiniai asignavimai. Metinė ataskaita 
šiuo klausimu pateikiama Europos 
Parlamentui. 

Or. de

Pakeitimas 120
Vladko Todorov Panayotov

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2014 m. sausio 1 d. Bulgarija, 
Lietuva ir Slovakija įvykdys šias ex ante
sąlygas:

1. Iki 2013 m. rugsėjo 1 d. Bulgarija, 
Lietuva ir Slovakija įvykdys šias ex ante
sąlygas:

Or. en

Pagrindimas

Kad Komisija turėtų šiek tiek laiko, būtina suderinti 2014 m. bendros daugiametės programos 
ir metinės darbo programos detales.

Pakeitimas 121
Zigmantas Balčytis

4 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) laikosi Sąjungos acquis, visų pirma 
branduolinės saugos srityje į nacionalinę 
teisę perkeliant Tarybos direktyvą 
2009/71/Euratomas dėl branduolinės 
saugos ir Tarybos direktyvą 
2011/70/Euratomas dėl panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas laikytis Sąjungos acquis šių trijų šalių požiūriu yra diskriminacinis, nes 
Sąjungos acquis turi laikytis visos 27 valstybės narės. Todėl šis reikalavimas turėtų būti 
išbrauktas kaip nereikalingas. Atitinkamos direktyvos ir jų laikymasis jau paminėti 10 
konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 122
Rolandas Paksas

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) laikosi Sąjungos acquis, visų pirma 
branduolinės saugos srityje į nacionalinę 
teisę perkeliant Tarybos direktyvą 
2009/71/Euratomas dėl branduolinės 
saugos ir Tarybos direktyvą 
2011/70/Euratomas dėl panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sąjungos acquis turi laikytis visos valstybės narės, o ne tik Bulgarija, Lietuva ir Slovakija.
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Pakeitimas 123
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) laikosi Sąjungos acquis, visų pirma 
branduolinės saugos srityje į nacionalinę 
teisę perkeliant Tarybos direktyvą 
2009/71/Euratomas dėl branduolinės 
saugos ir Tarybos direktyvą 
2011/70/Euratomas dėl panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 124
Alejo Vidal-Quadras

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) laikosi Sąjungos acquis, visų pirma
branduolinės saugos srityje į nacionalinę 
teisę perkeliant Tarybos direktyvą 
2009/71/Euratomas dėl branduolinės 
saugos ir Tarybos direktyvą 
2011/70/Euratomas dėl panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo;

a) laikosi Sąjungos acquis branduolinės 
saugos srityje, visų pirma Tarybos 
direktyvos 2009/71/Euratomas dėl 
branduolinės saugos ir Tarybos direktyvos
2011/70/Euratomas dėl panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo;

Or. en

Pakeitimas 125
Zigmantas Balčytis

4 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustato nacionalinę teisinę sistemą, 
kurioje būtų numatytos tinkamos 
nuostatos dėl laiku įvykdyto nacionalinių 
finansinių išteklių sukaupimo saugiam 
eksploatavimo nutraukimo procesui 
užbaigti pagal taikomas valstybės pagalbos 
taisykles;

b) priima ir pateikia Komisijai strateginį 
eksploatavimo nutraukimo planavimo 
dokumentą (eksploatavimo nutraukimo 
strategiją), kuris apima visą 
eksploatavimo nutraukimo procesą iki 
visiško eksploatavimo nutraukimo ir 
kuriame nurodomi pagrindiniai darbai, 
eksploatavimo nutraukimo metodas, 
visiško eksploatavimo nutraukimo ir 
numatytos bendros išlaidos (pagal šį 
reglamentą būtinos išlaidos saugiam 
susijusių branduolinių reaktorių blokų
eksploatavimo nutraukimo procesui 
užbaigti), pagrindinė veikla su 
tvarkaraščiais (pasirengimas 
eksploatavimo nutraukimui, saugus 
eksploatavimas, kuro šalinimas, 
eksploatavimo ir eksploatavimo 
nutraukimo atliekų tvarkymas, 
deaktyvavimas, išmontavimas), galimi 
finansavimo ištekliai, finansinės schemos
pagal taikomas valstybės pagalbos 
taisykles.

Or. en

Pakeitimas 126
Andrey Kovatchev

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustato nacionalinę teisinę sistemą, 
kurioje būtų numatytos tinkamos 
nuostatos dėl laiku įvykdyto nacionalinių 
finansinių išteklių sukaupimo saugiam 
eksploatavimo nutraukimo procesui 
užbaigti pagal taikomas valstybės pagalbos 
taisykles;

b) nacionalinėje sistemoje nustato bendrą 
finansavimo planą, kuriame būtų 
nustatyta bendra išlaidų suma ir numatyti 
finansavimo šaltiniai, reikalingi saugiai 
užbaigti branduolinių reaktorių 
eksploatavimo nutraukimą, įskaitant 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, pagal šį 
reglamentą;
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Or. en

Pakeitimas 127
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustato nacionalinę teisinę sistemą, 
kurioje būtų numatytos tinkamos 
nuostatos dėl laiku įvykdyto nacionalinių 
finansinių išteklių sukaupimo saugiam 
eksploatavimo nutraukimo procesui 
užbaigti pagal taikomas valstybės pagalbos 
taisykles;

b) nustato nacionalinę teisinę sistemą, 
kurioje būtų numatyti tinkami ir laiku 
teikiami nacionaliniai finansiniai ištekliai
saugiam branduolinių elektrinių
eksploatavimo nutraukimo procesui 
užbaigti, įskaitant radioaktyvių atliekų ir 
apšvitintų kuro elementų tvarkymą, pagal 
principą „teršėjas moka“ ir taikomas 
valstybės pagalbos taisykles;

Or. en

Pakeitimas 128
Zigmantas Balčytis

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Komisijai pateiks peržiūrėtą išsamų 
eksploatavimo nutraukimo planą.

c) Komisijai pateiks peržiūrėtą išsamų 
2014−2020 m. laikotarpio eksploatavimo 
nutraukimo planą, kuriame bus nustatyti 
pagrindiniai tikslai ir užduotys, suskirstyti 
pagal eksploatavimo nutraukimo darbus, 
numatyti projektų terminai, tvarkaraštis, 
išlaidų struktūra ir bendro finansavimo 
proporcijos. Planas parengiamas 
vadovaujantis tarptautiniu mastu 
pripažintu eksploatavimo nutraukimo 
išlaidų sąmatos standartu.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi reglamento projektas apima daugiametės finansinės programos laikotarpį, 
planavimo dokumentas turėtų apimti tą patį laikotarpį. Be to, pagal tarptautinę praktiką, 
eksploatavimo nutraukimo planai turėtų būti periodiškai peržiūrimi.

Pakeitimas 129
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Komisijai pateiks peržiūrėtą išsamų 
eksploatavimo nutraukimo planą.

c) Komisijai pateiks peržiūrėtą išsamų 
eksploatavimo nutraukimo planą, įskaitant 
konkrečius etapus ir įrodytas Sąjungos 
pridėtinės vertės ribines sąlygas, kurį 
įgyvendinant bus laiku užtikrinta reali 
kuro šalinimo ir eksploatavimo 
nutraukimo pažanga ir sustabdymo 
proceso negrįžtamumas.

Or. en

Pakeitimas 130
Marian-Jean Marinescu

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Komisijai pateiks peržiūrėtą išsamų 
eksploatavimo nutraukimo planą.

c) Komisijai pateiks peržiūrėtą tvirtą ir 
užbaigtą išsamų eksploatavimo nutraukimo 
planą, įskaitant visų išlaidų sąmatas kartu 
aiškiai nurodant nacionalinę bendro 
finansavimo dalį ir būdą užtikrinti šį 
nacionalinį finansavimą ilguoju 
laikotarpiu;

Or. en
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Pakeitimas 131
Andrey Kovatchev

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertins pateiktą informaciją 
apie ex ante sąlygų įvykdymą rengdama 
2014 m. metinę darbo programą, nurodytą 
6 straipsnio 1 dalyje. Priimdama metinę 
programą ji gali nuspręsti laikinai 
sustabdyti visos arba dalies finansinės 
Sąjungos pagalbos teikimą, kol bus 
tinkamai įvykdytos ex ante sąlygos.

2. Komisija įvertins pateiktą informaciją 
apie ex ante sąlygų įvykdymą rengdama 
2014 m. metinę darbo programą, nurodytą 
6 straipsnio 1 dalyje. Jei Komisija 
pareiškia pagrįstą nuomonę dėl pažeidimo 
dėl to, kad nesilaikyta 1 dalies a punkte 
nurodytos sąlygos, arba jei 1 dalies b arba 
c punkte nurodytos sąlygos įvykdytos 
nepatenkinamai, sprendimas dėl visos ar 
dalies finansinės Sąjungos paramos 
sustabdymo gali būti priimtas pagal 
9 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Į tokį sprendimą 
būtų atsižvelgta priimant 2014 m. metinę 
darbo programą. Sustabdytos paramos 
suma apskaičiuojama remiantis 
6 straipsnio 2 dalyje nurodytame akte 
išdėstytais kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 132
Zigmantas Balčytis

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertins pateiktą informaciją 
apie ex ante sąlygų įvykdymą rengdama 
2014 m. metinę darbo programą, nurodytą 

2. Komisija įvertins pateiktą informaciją 
apie ex ante sąlygų įvykdymą rengdama 
2014 m. metinę darbo programą, nurodytą 
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6 straipsnio 1 dalyje. Priimdama metinę 
programą ji gali nuspręsti laikinai 
sustabdyti visos arba dalies finansinės 
Sąjungos pagalbos teikimą, kol bus 
tinkamai įvykdytos ex ante sąlygos.

6 straipsnyje. Jei Komisija pareiškia 
pagrįstą nuomonę, kad 1 dalies b arba 
c punkte nurodytos sąlygos įvykdytos 
nepatenkinamai, sprendimas dėl visos ar 
dalies finansinės Sąjungos paramos
sustabdymo priimamas pagal 9 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimo dėl paramos sustabdymo neturėtų vienašališkai priimti Komisija. Valstybės narės 
taip pat turi dalyvauti priimant sprendimą.

Pakeitimas 133
Silvia-Adriana Ţicău

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertins pateiktą informaciją 
apie ex ante sąlygų įvykdymą rengdama 
2014 m. metinę darbo programą, nurodytą 
6 straipsnio 1 dalyje. Priimdama metinę 
programą ji gali nuspręsti laikinai 
sustabdyti visos arba dalies finansinės 
Sąjungos pagalbos teikimą, kol bus 
tinkamai įvykdytos ex ante sąlygos.

2. Komisija įvertins pateiktą informaciją 
apie ex ante sąlygų įvykdymą rengdama 
2014 m. metinę darbo programą, nurodytą 
6 straipsnio 1 dalyje. Priimdama metinę 
programą ji gali nuspręsti laikinai 
sustabdyti visos arba dalies finansinės 
Sąjungos pagalbos teikimą, kol bus 
tinkamai įvykdytos ex ante sąlygos, su 
sąlyga, kad toks sustabdymas nekels 
grėsmės saugumui 1 straipsnyje 
nurodytoms branduolinėms elektrinėms.

Or. ro

Pakeitimas 134
Vladko Todorov Panayotov

4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertins pateiktą informaciją 
apie ex ante sąlygų įvykdymą rengdama 
2014 m. metinę darbo programą, nurodytą 
6 straipsnio 1 dalyje. Priimdama metinę 
programą ji gali nuspręsti laikinai 
sustabdyti visos arba dalies finansinės 
Sąjungos pagalbos teikimą, kol bus 
tinkamai įvykdytos ex ante sąlygos.

2. Komisija įvertins pateiktą informaciją 
apie ex ante sąlygų įvykdymą rengdama 
2014 m. bendrą daugiametę programą ir 
bendrą metinę darbo programą, nurodytą 6 
straipsnio 1 dalyje. Priimdama metinę 
programą ji gali nuspręsti laikinai 
sustabdyti visos arba dalies finansinės 
Sąjungos pagalbos teikimą, kol bus 
tinkamai įvykdytos ex ante sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 2 pakeitimu.

Pakeitimas 135
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertins pateiktą informaciją 
apie ex ante sąlygų įvykdymą rengdama 
2014 m. metinę darbo programą, nurodytą 
6 straipsnio 1 dalyje. Priimdama metinę 
programą ji gali nuspręsti laikinai 
sustabdyti visos arba dalies finansinės 
Sąjungos pagalbos teikimą, kol bus 
tinkamai įvykdytos ex ante sąlygos.

2. Komisija įvertins pateiktą informaciją 
apie ex ante sąlygų įvykdymą rengdama 
2014 m. metinę darbo programą, nurodytą 
6 straipsnio 1 dalyje. Priimdama metinę 
programą ji nusprendžia laikinai 
sustabdyti visos arba dalies finansinės 
Sąjungos pagalbos teikimą, kol bus visiškai
įvykdytos ex ante sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 136
Andrey Kovatchev

5 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Metinės darbo programos

1. 2014–2020 m. laikotarpiu kiekvienų 
metų pradžioje Komisija priima 
Kozlodujaus, Bohunicės ir Ignalinos 
programoms skirtą bendrą metinę darbo 
programą, kurioje nustatomi kiekvieno 
metinio finansinio įsipareigojimo lėšų 
panaudojimo tikslai, numatomi rezultatai, 
susiję veiksmingumo rodikliai ir 
tvarkaraštis. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 9 straipsnio 2 dalyje
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
2. 2014–2020 m. laikotarpiu kiekvienų 
metų pabaigoje Komisija parengia 
ankstesniais metais atlikto darbo 
įgyvendinimo pažangos ataskaitą. Ši 
ataskaita pateikiama Europos 
Parlamentui ir Tarybai ir tampa pagrindu 
kitai bendrai metinei darbo programai 
priimti.

Or. en

Pakeitimas 137
Andrey Kovatchev

6 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinės darbo programos ir įgyvendinimo 
procedūros

Įgyvendinimo procedūros

Or. en

Pakeitimas 138
Andrey Kovatchev
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6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima vieną bendrą 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programoms skirtą metinę programą, 
kurioje nustatomi kiekvieno metinio 
finansinio įsipareigojimo lėšų 
panaudojimo tikslai, numatomi rezultatai, 
susiję rodikliai ir tvarkaraštis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 139
Vladko Todorov Panayotov

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima vieną bendrą 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programoms skirtą metinę programą, 
kurioje nustatomi kiekvieno metinio 
finansinio įsipareigojimo lėšų panaudojimo 
tikslai, numatomi rezultatai, susiję rodikliai 
ir tvarkaraštis.

1. 2013–2020 m. laikotarpiu kiekvienų 
metų pabaigoje Komisija priima vieną 
bendrą Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programoms skirtą metinę 
darbo programą, kurioje atitinkamai
nustatomi kiekvieno metinio finansinio 
įsipareigojimo lėšų panaudojimo tikslai, 
numatomi rezultatai, susiję veiksmingumo
rodikliai ir tvarkaraštis. Priimant kitą 
metinę darbo programą bus remiamasi 
ankstesnių metų bendros metinės darbo 
programos įgyvendinimo įvertinimo 
ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Tokiu būdu užtikrinamos sąlygos teikiant finansavimą iki 2013 m. imtinai jau vykdomo darbo 
tęstinumui.
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Pakeitimas 140
Silvia-Adriana Ţicău

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima vieną bendrą 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programoms skirtą metinę programą, 
kurioje nustatomi kiekvieno metinio 
finansinio įsipareigojimo lėšų panaudojimo 
tikslai, numatomi rezultatai, susiję rodikliai 
ir tvarkaraštis.

1. Komisija, remdamasi iš valstybių narių 
gauta informacija, priima vieną bendrą 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programoms skirtą metinę darbo programą, 
kurioje nustatomi kiekvieno metinio 
finansinio įsipareigojimo lėšų panaudojimo 
tikslai, numatomi rezultatai, susiję rodikliai 
ir tvarkaraštis.

Or. ro

Pakeitimas 141
Zigmantas Balčytis

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima vieną bendrą
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programoms skirtą metinę programą, 
kurioje nustatomi kiekvieno metinio 
finansinio įsipareigojimo lėšų panaudojimo 
tikslai, numatomi rezultatai, susiję rodikliai 
ir tvarkaraštis.

1. Komisija priima atskiras Kozlodujaus, 
Ignalinos ir Bohunicės programoms skirtas 
metines darbo programas, kuriose 
nustatomi kiekvieno metinio finansinio 
įsipareigojimo lėšų panaudojimo tikslai, 
numatomi rezultatai, susiję rodikliai ir 
tvarkaraštis.

Or. en

Pakeitimas 142
Andrey Kovatchev

6 straipsnio 2 dalis



AM\913763LT.doc 65/80 PE496.524v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija priima išsamias įgyvendinimo 
procedūras visam programos trukmės 
laikotarpiui. Be to akte, kuriuo nustatomos 
įgyvendinimo procedūros, išsamiai 
apibrėžiami Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programų numatomi rezultatai, 
veikla ir atitinkami veiksmingumo 
rodikliai. Į jį bus įtraukti peržiūrėti 4 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti 
išsamūs eksploatavimo nutraukimo planai, 
kurie bus pažangos ir numatomų rezultatų 
įgyvendinimo laiku stebėsenos atspirties 
taškas.

2. Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija priima išsamias įgyvendinimo 
procedūras visam programos trukmės 
laikotarpiui. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Be to 
akte, kuriuo nustatomos įgyvendinimo 
procedūros, išsamiai apibrėžiami
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programų tikslai, numatomi rezultatai,
įgyvendinimo etapai, tikslų įgyvendinimo 
užbaigimo datos ir atitinkami 
veiksmingumo rodikliai. Į jį įtraukiami
peržiūrėti 4 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodyti išsamūs eksploatavimo 
nutraukimo planai, kurie bus pažangos ir 
numatomų rezultatų įgyvendinimo laiku 
stebėsenos atspirties taškas.

Or. en

Pakeitimas 143
Zigmantas Balčytis

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija priima išsamias įgyvendinimo 
procedūras visam programos trukmės 
laikotarpiui. Be to akte, kuriuo nustatomos 
įgyvendinimo procedūros, išsamiai 
apibrėžiami Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programų numatomi rezultatai, 
veikla ir atitinkami veiksmingumo 
rodikliai. Į jį bus įtraukti peržiūrėti 4 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti 
išsamūs eksploatavimo nutraukimo planai, 
kurie bus pažangos ir numatomų rezultatų 
įgyvendinimo laiku stebėsenos atspirties 
taškas.

2. Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija priima išsamias įgyvendinimo 
procedūras visam programų trukmės 
laikotarpiui. Be to akte, kuriuo nustatomos 
įgyvendinimo procedūros, išsamiai 
apibrėžiami Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programų numatomi rezultatai, 
veikla ir atitinkami veiksmingumo 
rodikliai. Į jį bus įtraukti peržiūrėti 
4 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti 
išsamūs eksploatavimo nutraukimo planai, 
kurie bus pažangos ir numatomų rezultatų 
įgyvendinimo laiku stebėsenos atspirties 
taškas.
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Or. en

Pakeitimas 144
Vladko Todorov Panayotov

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija priima išsamias įgyvendinimo 
procedūras visam programos trukmės 
laikotarpiui. Be to akte, kuriuo nustatomos 
įgyvendinimo procedūros, išsamiai 
apibrėžiami Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programų numatomi rezultatai, 
veikla ir atitinkami veiksmingumo 
rodikliai. Į jį bus įtraukti peržiūrėti 4 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti 
išsamūs eksploatavimo nutraukimo planai, 
kurie bus pažangos ir numatomų rezultatų 
įgyvendinimo laiku stebėsenos atspirties 
taškas.

2. Ne vėliau kaip 2014 m. birželio 1 d.
Komisija priima išsamias įgyvendinimo 
procedūras visam programos trukmės 
laikotarpiui. Be to akte, kuriuo nustatomos 
įgyvendinimo procedūros, išsamiai 
apibrėžiami Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programų numatomi bendri ir 
konkretūs įgyvendinimo etapai ir 
rezultatai, veikla, atitinkami veiksmingumo 
rodikliai ir terminai. Į jį bus įtraukti 
peržiūrėti 4 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodyti išsamūs eksploatavimo 
nutraukimo planai, kurie bus pažangos ir 
numatomų rezultatų įgyvendinimo laiku 
stebėsenos atspirties taškas.

Or. en

Pagrindimas

Tokiu būdu bus užtikrinamos sąlygos teikiant finansavimą iki 2013 m. imtinai jau pradėto 
darbo tęstinumui. Valstybės narės laiku žinos veiksmingumo rodiklius, kurie bus taikomi 
vertinant jų pažangą.

Pakeitimas 145
Zigmantas Balčytis

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija priima išsamias įgyvendinimo 
procedūras visam programos trukmės 

2. Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, 
pagal 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
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laikotarpiui. Be to akte, kuriuo nustatomos 
įgyvendinimo procedūros, išsamiai 
apibrėžiami Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programų numatomi rezultatai, 
veikla ir atitinkami veiksmingumo 
rodikliai. Į jį bus įtraukti peržiūrėti 4 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti 
išsamūs eksploatavimo nutraukimo planai, 
kurie bus pažangos ir numatomų rezultatų 
įgyvendinimo laiku stebėsenos atspirties 
taškas.

nagrinėjimo procedūrą priima išsamias 
įgyvendinimo procedūras visam programų 
trukmės laikotarpiui. Be to akte, kuriuo 
nustatomos įgyvendinimo procedūros, 
išsamiai apibrėžiami Kozlodujaus, 
Ignalinos ir Bohunicės programų 
numatomi rezultatai, veikla ir atitinkami 
veiksmingumo rodikliai. Į jį bus įtraukti 
peržiūrėti 4 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodyti išsamūs eksploatavimo 
nutraukimo planai, kurie bus pažangos ir 
numatomų rezultatų įgyvendinimo laiku 
stebėsenos atspirties taškas.

Or. en

Pakeitimas 146
Silvia-Adriana Ţicău

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija priima išsamias įgyvendinimo 
procedūras visam programos trukmės 
laikotarpiui. Be to akte, kuriuo nustatomos 
įgyvendinimo procedūros, išsamiai 
apibrėžiami Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programų numatomi rezultatai, 
veikla ir atitinkami veiksmingumo 
rodikliai. Į jį bus įtraukti peržiūrėti 4 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti 
išsamūs eksploatavimo nutraukimo planai, 
kurie bus pažangos ir numatomų rezultatų 
įgyvendinimo laiku stebėsenos atspirties 
taškas.

2. Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. 
Komisija priima išsamias įgyvendinimo 
procedūras visam programos trukmės 
laikotarpiui. Be to akte, kuriuo nustatomos 
įgyvendinimo procedūros, išsamiai 
apibrėžiami Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programų numatomi rezultatai, 
veikla ir atitinkami veiksmingumo 
rodikliai. Į jį bus įtraukti peržiūrėti 
4 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti 
išsamūs eksploatavimo nutraukimo planai, 
kurie bus pažangos ir numatomų rezultatų 
įgyvendinimo laiku stebėsenos atspirties 
taškas.

Or. ro

Pakeitimas 147
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu



PE496.524v01-00 68/80 AM\913763LT.doc

LT

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija užtikrina šio reglamento 
įgyvendinimą ir pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai metinę 1 dalyje 
nurodytos bendros metinės darbo 
programos įgyvendinimo pažangos 
ataskaitą. Ji atlieka tarpinį vertinimą, 
kaip nustatyta 8 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 148
Andrey Kovatchev

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinės darbo programos ir aktai, 
kuriais nustatoma 1 ir 2 dalyje nurodyta 
įgyvendinimo tvarka, priimami pagal 9 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 149
Zigmantas Balčytis

8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinimas Tarpinis vertinimas

Or. en
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Pakeitimas 150
Andrey Kovatchev

8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinimas Tarpinis vertinimas

Or. en

Pakeitimas 151
Ivailo Kalfin

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki 2015 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia vertinimo ataskaitą apie visų 
priemonių tikslų įgyvendinimą rezultatų ir 
poveikio lygmeniu, išteklių naudojimo 
efektyvumą ir pridėtinę vertę Sąjungai. 
Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas. Vertinimo ataskaitoje 
atsižvelgiama į ilgalaikio ankstesnių
priemonių poveikio vertinimo rezultatus.

1. Ne vėliau kaip iki 2015 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus ir 
glaudžiai bendradarbiaudama su paramos 
gavėjais, parengia tarpinio vertinimo 
ataskaitą apie visų priemonių tikslų 
įgyvendinimą rezultatų ir poveikio 
lygmeniu, išteklių naudojimo efektyvumą 
ir pridėtinę vertę Sąjungai. Remdamasi šio 
vertinimo rezultatais, Komisija gali 
peržiūrėti, ar programai skirti tinkami 
asignavimai ir ar jie tinkamai paskirstyti 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programoms. Atliekant vertinimą taip pat 
nagrinėjamos paprastinimo galimybės, 
vidaus ir išorės suderinamumas, tolesnis 
visų tikslų aktualumas. Vertinimo 
ataskaitoje atsižvelgiama į ilgalaikio 
ankstesnių priemonių poveikio vertinimo 
rezultatus.

Or. en
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Pakeitimas 152
Andrey Kovatchev

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki 2015 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia vertinimo ataskaitą apie visų 
priemonių tikslų įgyvendinimą rezultatų ir 
poveikio lygmeniu, išteklių naudojimo 
efektyvumą ir pridėtinę vertę Sąjungai. 
Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas. Vertinimo ataskaitoje 
atsižvelgiama į ilgalaikio ankstesnių 
priemonių poveikio vertinimo rezultatus.

1. Ne vėliau kaip iki 2017 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus ir 
glaudžiai bendradarbiaudama su paramos 
gavėjais ir valstybėmis narėmis, parengia 
vertinimo ataskaitą apie visų priemonių 
tikslų įgyvendinimą rezultatų ir poveikio 
lygmeniu, išteklių naudojimo efektyvumą 
ir pridėtinę vertę Sąjungai. Atliekant 
vertinimą taip pat nagrinėjamos konkrečių 
tikslų pakeitimo galimybės ir išsamios 
įgyvendinimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 153
Alejo Vidal-Quadras

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki 2015 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia vertinimo ataskaitą apie visų 
priemonių tikslų įgyvendinimą rezultatų ir 
poveikio lygmeniu, išteklių naudojimo 
efektyvumą ir pridėtinę vertę Sąjungai. 
Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas. Vertinimo ataskaitoje 
atsižvelgiama į ilgalaikio ankstesnių 
priemonių poveikio vertinimo rezultatus.

1. Slovakijos atžvilgiu 2015 m. pabaigoje, 
o Bulgarijos ir Lietuvos atžvilgiu 2017 m.
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia tarpinio vertinimo ataskaitą apie 
visų priemonių tikslų įgyvendinimą 
rezultatų ir poveikio lygmeniu, išteklių 
naudojimo efektyvumą ir pridėtinę vertę 
Sąjungai. Atliekant vertinimą taip pat 
nagrinėjamos paprastinimo galimybės, 
vidaus ir išorės suderinamumas, tolesnis 
visų tikslų aktualumas. Vertinimo 
ataskaitoje atsižvelgiama į ilgalaikio 
ankstesnių priemonių poveikio vertinimo 
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rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 154
Marian-Jean Marinescu

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki 2015 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia vertinimo ataskaitą apie visų 
priemonių tikslų įgyvendinimą rezultatų ir 
poveikio lygmeniu, išteklių naudojimo 
efektyvumą ir pridėtinę vertę Sąjungai. 
Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas. Vertinimo ataskaitoje 
atsižvelgiama į ilgalaikio ankstesnių 
priemonių poveikio vertinimo rezultatus.

1. Ne vėliau kaip iki 2015 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
2014−2020 m. daugiametės finansinės 
programos nuostatose pakeitimo ar 
sustabdymo sprendimus, parengia 
vertinimo ataskaitą apie visų priemonių 
tikslų įgyvendinimą rezultatų ir poveikio 
lygmeniu, išteklių naudojimo efektyvumą 
ir pridėtinę vertę Sąjungai. Atliekant 
vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas. Vertinimo ataskaitoje 
atsižvelgiama į ilgalaikio ankstesnių 
priemonių poveikio vertinimo rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki 2015 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia vertinimo ataskaitą apie visų 
priemonių tikslų įgyvendinimą rezultatų ir 
poveikio lygmeniu, išteklių naudojimo 

1. Ne vėliau kaip iki 2017 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia tarpinio vertinimo ataskaitą apie 
visų priemonių tikslų įgyvendinimą 
rezultatų ir poveikio lygmeniu, išteklių 
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efektyvumą ir pridėtinę vertę Sąjungai. 
Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas. Vertinimo ataskaitoje 
atsižvelgiama į ilgalaikio ankstesnių 
priemonių poveikio vertinimo rezultatus.

naudojimo efektyvumą ir pridėtinę vertę 
Sąjungai. Atliekant vertinimą taip pat 
nagrinėjamos paprastinimo galimybės, 
vidaus ir išorės suderinamumas, tolesnis 
visų tikslų aktualumas. Vertinimo 
ataskaitoje atsižvelgiama į ilgalaikio 
ankstesnių priemonių poveikio vertinimo 
rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 156
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki 2015 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia vertinimo ataskaitą apie visų 
priemonių tikslų įgyvendinimą rezultatų ir 
poveikio lygmeniu, išteklių naudojimo 
efektyvumą ir pridėtinę vertę Sąjungai. 
Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas. Vertinimo ataskaitoje 
atsižvelgiama į ilgalaikio ankstesnių 
priemonių poveikio vertinimo rezultatus.

1. Ne vėliau kaip iki 2017 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia vertinimo ataskaitą apie visų 
priemonių tikslų įgyvendinimą rezultatų ir 
poveikio lygmeniu, išteklių naudojimo 
efektyvumą ir pridėtinę vertę Sąjungai. 
Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas. Vertinimo ataskaitoje 
atsižvelgiama į ilgalaikio ankstesnių 
priemonių poveikio vertinimo rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 157
Rolandas Paksas

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki 2015 m. pabaigos 1. Ne vėliau kaip iki 2017 m. pabaigos 



AM\913763LT.doc 73/80 PE496.524v01-00

LT

Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia vertinimo ataskaitą apie visų 
priemonių tikslų įgyvendinimą rezultatų ir 
poveikio lygmeniu, išteklių naudojimo 
efektyvumą ir pridėtinę vertę Sąjungai. 
Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas. Vertinimo ataskaitoje 
atsižvelgiama į ilgalaikio ankstesnių 
priemonių poveikio vertinimo rezultatus.

Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia vertinimo ataskaitą apie visų 
priemonių tikslų įgyvendinimą rezultatų ir 
poveikio lygmeniu, išteklių naudojimo 
efektyvumą ir pridėtinę vertę Sąjungai. 
Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas. Vertinimo ataskaitoje 
atsižvelgiama į ilgalaikio ankstesnių 
priemonių poveikio vertinimo rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 158
Jaroslav Paška

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki 2015 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia vertinimo ataskaitą apie visų 
priemonių tikslų įgyvendinimą rezultatų ir 
poveikio lygmeniu, išteklių naudojimo 
efektyvumą ir pridėtinę vertę Sąjungai. 
Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas. Vertinimo ataskaitoje 
atsižvelgiama į ilgalaikio ankstesnių 
priemonių poveikio vertinimo rezultatus.

1. Ne vėliau kaip iki 2017 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia vertinimo ataskaitą apie visų 
priemonių tikslų įgyvendinimą rezultatų ir 
poveikio lygmeniu, išteklių naudojimo 
efektyvumą ir pridėtinę vertę Sąjungai. 
Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas. Vertinimo ataskaitoje 
atsižvelgiama į ilgalaikio ankstesnių 
priemonių poveikio vertinimo rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 159
Algirdas Saudargas

8 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki 2015 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia vertinimo ataskaitą apie visų 
priemonių tikslų įgyvendinimą rezultatų ir 
poveikio lygmeniu, išteklių naudojimo 
efektyvumą ir pridėtinę vertę Sąjungai. 
Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas. Vertinimo ataskaitoje 
atsižvelgiama į ilgalaikio ankstesnių 
priemonių poveikio vertinimo rezultatus.

1. Ne vėliau kaip iki 2017 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia vertinimo ataskaitą apie visų 
priemonių tikslų įgyvendinimą rezultatų ir 
poveikio lygmeniu, išteklių naudojimo 
efektyvumą ir pridėtinę vertę Sąjungai. 
Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas. Vertinimo ataskaitoje 
atsižvelgiama į ilgalaikio ankstesnių 
priemonių poveikio vertinimo rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 160
Zigmantas Balčytis

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki 2015 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia vertinimo ataskaitą apie visų 
priemonių tikslų įgyvendinimą rezultatų ir 
poveikio lygmeniu, išteklių naudojimo 
efektyvumą ir pridėtinę vertę Sąjungai. 
Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas. Vertinimo ataskaitoje 
atsižvelgiama į ilgalaikio ankstesnių 
priemonių poveikio vertinimo rezultatus.

1. Ne vėliau kaip iki 2015 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia tarpinio vertinimo ataskaitą apie 
visų priemonių tikslų įgyvendinimą 
rezultatų ir poveikio lygmeniu, išteklių 
naudojimo efektyvumą ir pridėtinę vertę 
Sąjungai. Atliekant vertinimą taip pat 
nagrinėjamos paprastinimo galimybės, 
vidaus ir išorės suderinamumas, tolesnis 
visų tikslų aktualumas. Vertinimo 
ataskaitoje atsižvelgiama į ilgalaikio 
ankstesnių priemonių poveikio vertinimo 
rezultatus.

Or. en
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Pagrindimas

Rezultatų vertinimas praėjus tik metams nuo naujojo daugiamečio finansinio laikotarpio 
pradžios būtų pernelyg ankstyvas, kad būtų galima įvertinti faktinį programos poveikį, todėl 
siūloma jį atlikti 2017 m. (2014−2020 m. daugiametės finansinės programos vidury).

Pakeitimas 161
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki 2015 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia vertinimo ataskaitą apie visų 
priemonių tikslų įgyvendinimą rezultatų ir 
poveikio lygmeniu, išteklių naudojimo 
efektyvumą ir pridėtinę vertę Sąjungai. 
Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos 
paprastinimo galimybės, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas. Vertinimo ataskaitoje 
atsižvelgiama į ilgalaikio ankstesnių 
priemonių poveikio vertinimo rezultatus.

1. Ne vėliau kaip iki 2015 m. pabaigos 
Komisija, atsižvelgdama į priemonių 
pakeitimo ar sustabdymo sprendimus, 
parengia tarpinio vertinimo ataskaitą apie 
visų priemonių tikslų įgyvendinimą 
rezultatų ir poveikio lygmeniu, išteklių 
naudojimo efektyvumą ir pridėtinę vertę 
Sąjungai. Atliekant vertinimą taip pat 
nagrinėjamos paprastinimo galimybės, 
vidaus ir išorės suderinamumas, tolesnis 
visų tikslų aktualumas. Vertinimo 
ataskaitoje atsižvelgiama į ilgalaikio 
ankstesnių priemonių poveikio vertinimo 
rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 162
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. 
Komisija parengia antrą tarpinio 
vertinimo ataskaitą remdamasi 1 dalyje 
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nurodytais kriterijais. Antrojoje tarpinio 
vertinimo ataskaitoje nagrinėjamas 
programos efektyvumas bei 
veiksmingumas ir jos poveikis 
eksploatavimo nutraukimui. Remdamasi 
ta ataskaita Komisija, jei reikia, pateikia 
pasiūlymus dėl programos tęsimo po 
2020 m.  

Or. en

Pakeitimas 163
Andrey Kovatchev

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Glaudžiai bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir paramos gavėjais, 
Komisija atlieka ex post vertinimą. 
Ex post vertinime nagrinėjamas 
programos efektyvumas bei 
veiksmingumas ir jos poveikis 
eksploatavimo nutraukimui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 164
Zigmantas Balčytis

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Glaudžiai bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir paramos gavėjais, 
Komisija atlieka ex post vertinimą. Ex post
vertinime nagrinėjamas programos
efektyvumas bei veiksmingumas ir jos 
poveikis eksploatavimo nutraukimui.

2. Glaudžiai bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir paramos gavėjomis, 
Komisija atlieka ex post vertinimą. Ex post
vertinime nagrinėjamas programų
veiksmingumas ir rezultatyvumas, taip pat 
jų poveikis eksploatavimo nutraukimui.
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Or. en

Pakeitimas 165
Jaroslav Paška

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Glaudžiai bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir paramos gavėjais, 
Komisija atlieka ex post vertinimą. Ex post
vertinime nagrinėjamas programos 
efektyvumas bei veiksmingumas ir jos 
poveikis eksploatavimo nutraukimui.

2. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama 
su paramą gaunančiomis valstybėmis 
narėmis, atlieka ex post vertinimą. Ex post
vertinime nagrinėjamas programos 
veiksmingumas ir rezultatyvumas, taip pat 
jos poveikis eksploatavimo nutraukimui.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų panaikinta administracinė našta ir užtikrintas veiksmingumas, mes siūlome, kad ex 
post vertinimas būtų atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant tik su paramą gaunančiomis 
valstybėmis narėmis, t. y. bendradarbiaujant Komisijai ir paramos gavėjams. 
Bendradarbiavimas su visomis valstybėmis narėmis užtikrinamas viso visų projektų tvirtinimo 
proceso metu ir vertinimo rezultatai bus skelbiami viešai, o šių vertinimų išvados pateikiamos 
Europos Parlamentui ir Tarybai, kuriuose atstovaujama visoms valstybėms narėms.

Pakeitimas 166
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Glaudžiai bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir paramos gavėjais, 
Komisija atlieka ex post vertinimą. Ex post
vertinime nagrinėjamas programos 
efektyvumas bei veiksmingumas ir jos 
poveikis eksploatavimo nutraukimui.

2. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama 
su paramą gaunančiomis valstybėmis 
narėmis, atlieka ex post vertinimą. Ex post
vertinime nagrinėjamas programos 
veiksmingumas ir rezultatyvumas, taip pat 
jos poveikis eksploatavimo nutraukimui.

Or. en
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Pakeitimas 167
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atliekant vertinimus atsižvelgiama į 2 
straipsnio 2 dalyje nurodytais 
veiksmingumo rodikliais grindžiamą 
pažangą.

3. Atliekant vertinimus atsižvelgiama į 2 
straipsnio 2 dalyje nurodytais 
veiksmingumo rodikliais ir Bulgarijos, 
Lietuvos ir Slovakijos gebėjimu vėliausiai 
nuo 2020 m. vienoms finansuoti 
branduolinių elektrinių eksploatavimo 
nutraukimą, įskaitant radioaktyvių atliekų 
ir apšvitintų kuro elementų tvarkymą, 
kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalies b 
punkte, grindžiamą pažangą.

Or. en

Pakeitimas 168
Rebecca Harms
Verts/ALE frakcijos vardu

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija pateikia šių įvertinimų išvadas 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en
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Pakeitimas 169
Ivailo Kalfin

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
2014–2020 m. laikotarpio galutinis 
vertinimas
1. Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su paramos gavėjais, 
atlieka ex post vertinimą. Ex post
vertinime nagrinėjamas programos 
veiksmingumas ir rezultatyvumas, taip pat 
jos poveikis eksploatavimo nutraukimui.
2. Glaudžiai bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir paramos gavėjais, 
Komisija iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
parengia galutinę programos 
veiksmingumo ir rezultatyvumo vertinimo 
ataskaitą ir įvertina finansuojamų 
priemonių poveikį, išteklių naudojimo 
efektyvumą ir pridėtinę vertę Sąjungai.
3. Atliekant galutinį vertinimą 
atsižvelgiama į 2 straipsnio 2 dalyje 
nurodytais veiksmingumo rodikliais 
grindžiamą pažangą.
4. Komisija pateikia šio vertinimo išvadas 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
5. Atsižvelgdama į nevienodą šių valstybių 
narių eksploatavimo nutraukimo 
kompetenciją ir taikomas strategijas, 
Komisija ieško būdų suderinti Sąjungoje 
taikomas eksploatavimo nutraukimo 
procedūras, kad būtų laiku sukauptos 
reikiamos žinios Sąjungos branduolinės 
pramonės konkurencingumui šioje srityje 
gerinti.

Or. en
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Pakeitimas 170
Zigmantas Balčytis

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Galutinis vertinimas

Glaudžiai bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir paramos gavėjais, 
Komisija iki 2020 m. gruodžio 31 d. 
parengia galutinę programų 
veiksmingumo ir rezultatyvumo vertinimo 
ataskaitą ir įvertina finansuojamų 
priemonių poveikį, išteklių naudojimo 
efektyvumą ir pridėtinę vertę Sąjungai. 
Lietuvos atžvilgiu vertinimo ataskaitoje 
nustatomi tolesni Sąjungos finansinės 
pagalbos poreikiai iki galutinio 
eksploatavimo nutraukimo, kuris yra 
numatytas 2029 m. pabaigoje.

Or. en


