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Grozījums Nr. 28
Zigmantas Balčytis

1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 
203. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 
203. pantu un Protokolu Nr. 4,

Or. en

Grozījums Nr. 29
Alejo Vidal-Quadras

1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Akta par Čehijas Republikas, 
Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, 
Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, 
Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, 
Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas 
un Slovākijas Republikas pievienošanās 
nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, 
kas ir Eiropas Savienības pamatā, 
Protokolu Nr. 4,

Or. en

Grozījums Nr. 30
Zigmantas Balčytis

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Atzīstot, ka Ignalinas 
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kodolelektrostacijas un tās divu no bijušās 
Padomju Savienības pārņemto 1500 MW 
RBMK tipa reaktoru priekšlaicīga 
slēgšana un ekspluatācijas izbeigšana ir 
bezprecedenta pasākums un rada Lietuvai 
ārkārtēju finansiālu slogu, kas nav 
samērīgs ar valsts lielumu un ekonomisko 
stāvokli, Protokolā Nr. 4 norādīts, ka
Ignalinas programmā paredzētais 
Savienības atbalsts netiks pārtraukts un tā 
piešķiršana tiks turpināta arī nākamajās 
finanšu shēmās laikposmam pēc 
2006. gada. Šīs paplašinātās programmas 
būs pamatotas ar tiem pašiem elementiem 
un principiem, kas tika piemēroti
laikposmā no 2004. līdz 2006. gadam un 
no 2007. līdz 2013. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Zigmantas Balčytis

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atbilstoši pievienošanās līguma 
saistībām un ar Kopienas atbalstu 
Bulgārija, Lietuva un Slovākija ir slēgušas 
kodolelektrostacijas un panākušas vērā 
ņemamu virzību to ekspluatācijas 
izbeigšanā. Jāveic papildu darbi, lai 
turpinātu virzību pašreizējās demontāžas 
darbībās līdz sasniegts neatgriezenisks 
stāvoklis drošas ekspluatācijas izbeigšanas
procesā, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
piemēroti augstākie drošības standarti. 
Balstoties uz pieejamajām aplēsēm, 
ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
pabeigšanai būs vajadzīgi ievērojami 
papildu finansiālie resursi.

(4) Atbilstoši pievienošanās līguma 
saistībām un ar Kopienas atbalstu 
Bulgārija, Lietuva un Slovākija ir slēgušas 
kodolelektrostacijas un panākušas vērā 
ņemamu virzību to ekspluatācijas 
izbeigšanā. Jāveic papildu darbi, lai 
turpinātu pašreizējo nojaukšanas, 
dezaktivācijas un demontāžas darbību, 
lietotās degvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanas procesa 
virzību, kā arī lai saskaņā ar 
atbilstīgajiem ekspluatācijas izbeigšanas 
plāniem stabili pabeigtu ekspluatācijas 
izbeigšanas procesu, vienlaikus nodrošinot, 
ka tiek piemēroti augstākie drošības 
standarti. Balstoties uz pieejamajām 
aplēsēm, ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
pabeigšanai būs vajadzīgi ievērojami 
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papildu finansiālie resursi.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Algirdas Saudargas

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atbilstoši pievienošanās līguma 
saistībām un ar Kopienas atbalstu 
Bulgārija, Lietuva un Slovākija ir slēgušas 
kodolelektrostacijas un panākušas vērā 
ņemamu virzību to ekspluatācijas 
izbeigšanā. Jāveic papildu darbi, lai 
turpinātu virzību pašreizējās demontāžas
darbībās līdz sasniegts neatgriezenisks 
stāvoklis drošas ekspluatācijas izbeigšanas
procesā, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
piemēroti augstākie drošības standarti. 
Balstoties uz pieejamajām aplēsēm,
ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
pabeigšanai būs vajadzīgi ievērojami 
papildu finansiālie resursi.

(4) Atbilstoši pievienošanās līguma 
saistībām un ar Kopienas atbalstu 
Bulgārija, Lietuva un Slovākija ir slēgušas 
kodolelektrostacijas un panākušas vērā 
ņemamu virzību to ekspluatācijas 
izbeigšanā. Jāveic papildu darbi, lai 
turpinātu pašreizējo nojaukšanas, 
dezaktivācijas un demontāžas darbību
virzību un stabili pabeigtu ekspluatācijas 
izbeigšanas procesu, vienlaikus nodrošinot, 
ka tiek piemēroti augstākie drošības 
standarti. Balstoties uz pieejamajām 
aplēsēm, ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
pabeigšanai būs vajadzīgi ievērojami 
papildu finansiālie resursi.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Rolandas Paksas

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atbilstoši pievienošanās līguma 
saistībām un ar Kopienas atbalstu 
Bulgārija, Lietuva un Slovākija ir slēgušas 
kodolelektrostacijas un panākušas vērā 
ņemamu virzību to ekspluatācijas 
izbeigšanā. Jāveic papildu darbi, lai 

(4) Atbilstoši pievienošanās līguma 
saistībām un ar Kopienas atbalstu 
Bulgārija, Lietuva un Slovākija ir slēgušas 
kodolelektrostacijas un panākušas vērā 
ņemamu virzību to ekspluatācijas 
izbeigšanā. Jāveic papildu darbi, lai 
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turpinātu virzību pašreizējās demontāžas
darbībās līdz sasniegts neatgriezenisks 
stāvoklis drošas ekspluatācijas izbeigšanas
procesā, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
piemēroti augstākie drošības standarti. 
Balstoties uz pieejamajām aplēsēm, 
ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
pabeigšanai būs vajadzīgi ievērojami 
papildu finansiālie resursi.

turpinātu pašreizējo nojaukšanas, 
dezaktivācijas un demontāžas darbību 
virzību un stabili pabeigtu ekspluatācijas 
izbeigšanas procesu, vienlaikus nodrošinot, 
ka tiek piemēroti augstākie drošības 
standarti. Balstoties uz pieejamajām 
aplēsēm, ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
pabeigšanai būs vajadzīgi ievērojami 
papildu finansiālie resursi.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Ivailo Kalfin

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atbilstoši pievienošanās līguma 
saistībām un ar Kopienas atbalstu 
Bulgārija, Lietuva un Slovākija ir slēgušas
kodolelektrostacijas un panākušas vērā 
ņemamu virzību to ekspluatācijas 
izbeigšanā. Jāveic papildu darbi, lai 
turpinātu virzību pašreizējās demontāžas 
darbībās līdz sasniegts neatgriezenisks 
stāvoklis drošas ekspluatācijas izbeigšanas 
procesā, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
piemēroti augstākie drošības standarti. 
Balstoties uz pieejamajām aplēsēm, 
ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
pabeigšanai būs vajadzīgi ievērojami 
papildu finansiālie resursi.

(4) Atbilstoši pievienošanās līguma 
saistībām un ar Kopienas atbalstu 
Bulgārija, Lietuva un Slovākija ir slēgušas
kodolreaktoru blokus un panākušas vērā 
ņemamu virzību to ekspluatācijas 
izbeigšanā. Jāveic papildu darbi, lai 
turpinātu virzību pašreizējās demontāžas 
darbībās līdz sasniegts neatgriezenisks 
stāvoklis drošas ekspluatācijas izbeigšanas 
procesā, vienlaikus nodrošinot, ka tiek 
piemēroti augstākie drošības standarti. 
Balstoties uz pieejamajām aplēsēm, 
ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
pabeigšanai būs vajadzīgi ievērojami 
papildu finansiālie resursi.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Andrey Kovatchev

4.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ir atzīts, ka Ignalinas 
kodolelektrostacijas ar diviem 1500 MW 
reaktoru blokiem, Kozlodujas 
kodolelektrostacijas četru bloku, kuru 
kopējā jauda ir 1760 MW, kā arī 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas ar 
diviem blokiem, kuru jauda ir 880 MV, 
priekšlaicīga slēgšana šo trīs valstu 
iedzīvotājiem ilgtermiņā radījusi smagu 
enerģētisko, finansiālo, ekonomisko slogu
un ekoloģiskas un sociālas sekas. Lietuvai
elektrostacijas slēgšana rada ārkārtas 
finansiālo slogu, kas nav samērīgs ar 
valsts lielumu un tās ekonomisko stāvokli.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Rolandas Paksas

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Atzīstot, ka Ignalinas 
kodolelektrostacijas un tās divu no bijušās 
Padomju Savienības pārņemto 1500 MW 
RBMK tipa reaktoru priekšlaicīga 
slēgšana un ekspluatācijas izbeigšana ir 
bezprecedenta pasākums un rada Lietuvai 
ārkārtēju finansiālu slogu, kas nav 
samērīgs ar valsts lielumu un ekonomisko 
stāvokli, Protokolā Nr. 4 norādīts, ka 
Ignalinas programmā paredzētais 
Savienības atbalsts netiks pārtraukts un tā 
piešķiršana tiks turpināta arī nākamajās 
finanšu shēmās laikposmam pēc 
2006. gada. Šīs paplašinātās programmas 
būs pamatotas ar tiem pašiem elementiem 
un principiem, kas tika piemēroti 
laikposmā no 2004. līdz 2006. gadam un 
no 2007. līdz 2013. gadam.
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Or. en

Grozījums Nr. 37
Algirdas Saudargas

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Atzīstot, ka Ignalinas 
kodolelektrostacijas priekšlaicīga 
slēgšana ir ilgtermiņa pasākums un rada 
Lietuvai ārkārtēju finansiālu slogu, kas 
nav samērīgs ar valsts lielumu un 
ekonomisko stāvokli, Aktam par Čehijas 
Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras 
Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas 
Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas 
Republikas, Polijas Republikas, 
Slovēnijas Republikas un Slovākijas 
Republikas pievienošanās nosacījumiem 
pievienotajā Protokolā Nr. 4 norādīts, ka 
Ignalinas programmā paredzētais 
Savienības atbalsts netiks pārtraukts un tā 
piešķiršana tiks turpināta arī nākamajās 
finanšu shēmās laikposmam pēc 
2006. gada. Šīs paplašinātās programmas 
būs pamatotas ar tiem pašiem elementiem 
un principiem, kas tika piemēroti 
laikposmā no 2004. līdz 2006. gadam un 
no 2007. līdz 2013. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Andrey Kovatchev

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienība ir apņēmusies palīdzēt (5) Savienība ir apņēmusies palīdzēt 



AM\913763LV.doc 9/79 PE496.524v01-00

LV

Bulgārijai, Lietuvai un Slovākijai mazināt 
ārkārtējo finansiālo slogu, ko rada 
ekspluatācijas izbeigšanas process, 
neskarot principu, ka galīgā atbildība par 
ekspluatācijas izbeigšanu ir attiecīgo 
dalībvalstu ziņā. Kopš pirmspievienošanās 
perioda Bulgārija, Lietuva un Slovākija ir 
saņēmušas ievērojamu finansiālo atbalstu 
no Savienības, jo īpaši ar Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmām 
2007.–2013. gadam. Savienības 
finansiālais atbalsts saskaņā ar šīm 
programmām beigsies 2013. gadā.

Bulgārijai, Lietuvai un Slovākijai mazināt 
ārkārtējo finansiālo slogu, ko rada 
ekspluatācijas izbeigšanas process. Kopš 
pirmspievienošanās perioda Bulgārija, 
Lietuva un Slovākija ir saņēmušas 
ievērojamu finansiālo atbalstu no 
Savienības, jo īpaši ar Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmām 
2007.–2013. gadam. Savienības 
finansiālais atbalsts, kas šajās programmās 
paredzēts 2007.–2013. gada laikposmam,
beigsies 2013. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Algirdas Saudargas

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienība ir apņēmusies palīdzēt 
Bulgārijai, Lietuvai un Slovākijai mazināt 
ārkārtējo finansiālo slogu, ko rada 
ekspluatācijas izbeigšanas process, 
neskarot principu, ka galīgā atbildība par 
ekspluatācijas izbeigšanu ir attiecīgo 
dalībvalstu ziņā. Kopš pirmspievienošanās 
perioda Bulgārija, Lietuva un Slovākija ir 
saņēmušas ievērojamu finansiālo atbalstu 
no Savienības, jo īpaši ar Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmām 
2007.–2013. gadam. Savienības 
finansiālais atbalsts saskaņā ar šīm 
programmām beigsies 2013. gadā.

(5) Savienība ir apņēmusies palīdzēt 
Bulgārijai, Lietuvai un Slovākijai mazināt 
ārkārtējo finansiālo slogu, ko rada 
ekspluatācijas izbeigšanas process. Kopš 
pirmspievienošanās perioda Bulgārija, 
Lietuva un Slovākija ir saņēmušas 
ievērojamu finansiālo atbalstu no 
Savienības, jo īpaši ar Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmām 
2007.–2013. gadam. Savienības 
finansiālais atbalsts saskaņā ar šīm 
programmām beigsies 2013. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Zigmantas Balčytis
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5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienība ir apņēmusies palīdzēt 
Bulgārijai, Lietuvai un Slovākijai mazināt 
ārkārtējo finansiālo slogu, ko rada 
ekspluatācijas izbeigšanas process, 
neskarot principu, ka galīgā atbildība par 
ekspluatācijas izbeigšanu ir attiecīgo 
dalībvalstu ziņā. Kopš pirmspievienošanās 
perioda Bulgārija, Lietuva un Slovākija ir 
saņēmušas ievērojamu finansiālo atbalstu 
no Savienības, jo īpaši ar Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmām 
2007.–2013. gadam. Savienības 
finansiālais atbalsts saskaņā ar šīm 
programmām beigsies 2013. gadā.

(5) Savienība ir apņēmusies palīdzēt 
Bulgārijai, Lietuvai un Slovākijai mazināt 
ārkārtējo finansiālo slogu, ko rada 
ekspluatācijas izbeigšanas process. Kopš 
pirmspievienošanās perioda Bulgārija, 
Lietuva un Slovākija ir saņēmušas 
ievērojamu finansiālo atbalstu no 
Savienības, jo īpaši ar Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmām 
2007.–2013. gadam. Savienības 
finansiālais atbalsts saskaņā ar šīm 
programmām beigsies 2013. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Uzsver Eiropas Revīzijas palātas1

secinājumus, ka Bulgārijā, Lietuvā un 
Slovākijā vēl būs jāveic ekspluatācijas 
izbeigšanas galvenais process un ka tā 
pabeigšanai vēl vajadzīgs būtisks 
finansējums (apmēram 2,5 miljardi eiro), 
jo īpaši kavējas ar galvenajiem 
ekspluatācijas izbeigšanas procesiem 
saistīto lielo infrastruktūras projektu 
īstenošana un tiek pārsniegtas to 
izmaksas; tā kā trūkst galvenās 
informācijas par radioaktīvajiem 
atkritumiem un/vai to apstrādes 
līdzekļiem un tehnoloģijām, nav pabeigtas
ekspluatācijas izbeigšanas izmaksu tāmes;



AM\913763LV.doc 11/79 PE496.524v01-00

LV

Komisijas pārraudzība ir vērsta uz 
budžeta izpildi un projektu īstenošanu, 
nevis uz programmu mērķu sasniegšanu 
kopumā.
__________________
1ECA īpašais ziņojums Nr. 16/2011 par 
ES finanšu palīdzību kodolspēkstaciju 
ekspluatācijas pārtraukšanai Bulgārijā, 
Lietuvā un Slovākijā.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Ivailo Kalfin

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Tā kā 2007.–2013. gadam 
paredzētajās programmās pārraudzība 
galvenokārt bija vērsta uz finanšu 
apropriāciju budžeta izpildi un projekta 
īstenošanu, nevis uz to, kādā apjomā ir 
sasniegti programmu mērķi kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Zigmantas Balčytis

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Tā kā 2007.–2013. gadam 
paredzētajās programmās pārraudzība 
galvenokārt bija vērsta uz finanšu 
apropriāciju budžeta izpildi un projekta 
īstenošanu, nevis uz to, kādā apjomā ir 
sasniegti programmu mērķi kopumā.
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Or. en

Grozījums Nr. 44
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Ar nopietnām bažām norāda Eiropas 
Revīzijas palātas secinājumu, ka ir 
finansētas dažādas darbības, kuru mērķis 
ir mazināt kodolreaktoru priekšlaicīgas 
slēgšanas sekas, taču panāktā seku 
mazināšanas pakāpe nav zināma;
atgādina, ka līdz šim lielu daļu ES 
līdzekļu izmantoja enerģētikas projektiem, 
nevis galvenajam finanšu palīdzības 
mērķim, proti, kodolelektrostaciju 
ekspluatācijas izbeigšanai; tā kā ne 
vienmēr līdzekļi ir izmantoti 
paredzētajiem mērķiem, šai regulai būtu 
jāatbalsta tikai tās programmas, kuras 
paredzētas kodolelektrostaciju 
ekspluatācijas izbeigšanai un demontāžai 
Bulgārijā, Lietuvā un Slovākijā.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Ivailo Kalfin

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pēc tam, kad Bulgārija, Lietuva un 
Slovākija pieprasīja turpmāku finansējumu,
Komisijas priekšlikumā nākamajai 
daudzgadu finanšu shēmai 2014.–
2020. gadam: „Budžets stratēģijai 

(6) Pēc tam, kad Bulgārija, Lietuva un 
Slovākija pieprasīja turpmāku finansējumu,
finansējumā, kas paredzēts programmu 
īstenošanai 2014.–2020. gadā, būtu 
jāiekļauj pietiekama Savienības finansiāla 
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“Eiropa 2020”” no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta kodoldrošībai un 
kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanai 
tika paredzēta summa EUR 700 miljoni. 
No šīs summas EUR 500 miljoni pēc 
2011. gada cenām, kas ir aptuveni 
EUR 553 miljoni pēc pašreizējām cenām, 
ir paredzēti jaunai programmai, lai 
turpinātu atbalstīt Bohunices 
V1 kodolelektrostacijas 1.–2. bloka un 
Ignalinas kodolelektrostacijas 1.–2. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu 2014.–
2017. gadā un Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu 2014.–
2020. gadā. Finansējumam saskaņā ar šo 
jauno programmu vajadzētu būt 
pieejamam pakāpeniski samazinātā veidā.

līdzdalība tādā apmērā, lai segtu katra 
ekspluatācijas izbeigšanas plāna 
īstenošanai vajadzīgā finansējuma 
trūkstošo daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Andrey Kovatchev

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pēc tam, kad Bulgārija, Lietuva un 
Slovākija pieprasīja turpmāku finansējumu, 
Komisijas priekšlikumā nākamajai 
daudzgadu finanšu shēmai 2014.–
2020. gadam: "Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020”” no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta kodoldrošībai un 
kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanai tika 
paredzēta summa EUR 700 miljoni. No šīs 
summas EUR 500 miljoni pēc 2011. gada 
cenām, kas ir aptuveni EUR 553 miljoni 
pēc pašreizējām cenām, ir paredzēti jaunai 
programmai, lai turpinātu atbalstīt 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1.–
2. bloka un Ignalinas kodolelektrostacijas 
1.–2. bloka ekspluatācijas izbeigšanu 
2014.–2017. gadā un Kozlodujas 

(6) Pēc tam, kad Bulgārija, Lietuva un 
Slovākija pieprasīja turpmāku finansējumu, 
Komisijas priekšlikumā nākamajai 
daudzgadu finanšu shēmai 2014.–
2020. gadam: “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020”” no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta kodoldrošībai un 
kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanai tika 
paredzēta summa EUR 700 miljoni. No šīs 
summas EUR 500 miljoni pēc 2011. gada 
cenām, kas ir aptuveni EUR 553 miljoni 
pēc pašreizējām cenām, ir paredzēti jaunai 
programmai, lai turpinātu atbalstīt 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1.–
2. bloka, Ignalinas kodolelektrostacijas 1.–
2. bloka un Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
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kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu 2014.–
2020. gadā. Finansējumam saskaņā ar šo 
jauno programmu vajadzētu būt 
pieejamam pakāpeniski samazinātā veidā.

ekspluatācijas izbeigšanu 2014.–
2020. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Marian-Jean Marinescu

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pēc tam, kad Bulgārija, Lietuva un 
Slovākija pieprasīja turpmāku finansējumu, 
Komisijas priekšlikumā nākamajai 
daudzgadu finanšu shēmai 2014.–
2020. gadam: "Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020”” no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta kodoldrošībai un 
kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanai tika 
paredzēta summa EUR 700 miljoni. No šīs 
summas EUR 500 miljoni pēc 2011. gada 
cenām, kas ir aptuveni EUR 553 miljoni 
pēc pašreizējām cenām, ir paredzēti jaunai 
programmai, lai turpinātu atbalstīt 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1.–
2. bloka un Ignalinas kodolelektrostacijas 
1.–2. bloka ekspluatācijas izbeigšanu 
2014.–2017. gadā un Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu 2014.–
2020. gadā. Finansējumam saskaņā ar šo 
jauno programmu vajadzētu būt pieejamam 
pakāpeniski samazinātā veidā.

(6) Pēc tam, kad Bulgārija, Lietuva un 
Slovākija pieprasīja turpmāku finansējumu, 
Komisijas priekšlikumā nākamajai 
daudzgadu finanšu shēmai 2014.–
2020. gadam: “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020”” no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta kodoldrošībai un 
kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanai tika 
paredzēta summa EUR 700 miljoni. No šīs 
summas EUR 500 miljoni pēc 2011. gada 
cenām, kas ir aptuveni EUR 553 miljoni 
pēc pašreizējām cenām, ir paredzēti jaunai 
programmai, lai turpinātu atbalstīt 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1.–
2. bloka un Ignalinas kodolelektrostacijas 
1.–2. bloka ekspluatācijas izbeigšanu 
2014.–2017. gadā un Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu 2014.–
2020. gadā. Finansējumam saskaņā ar šo 
jauno programmu vajadzētu būt pieejamam 
pakāpeniski samazinātā veidā.
Ekspluatācijas izbeigšanas mērķis ir 
turpināt ekspluatācijas izbeigšanas plāna 
īstenošanu, galveno uzmanību pievēršot 
galvenajiem ekspluatācijas izbeigšanas 
projektiem un sasniedzot mērķi — pabeigt 
šo procesu.

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pēc tam, kad Bulgārija, Lietuva un 
Slovākija pieprasīja turpmāku finansējumu, 
Komisijas priekšlikumā nākamajai 
daudzgadu finanšu shēmai 2014.–
2020. gadam: "Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020”” no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta kodoldrošībai un 
kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanai tika 
paredzēta summa EUR 700 miljoni. No šīs 
summas EUR 500 miljoni pēc 2011. gada 
cenām, kas ir aptuveni EUR 553 miljoni 
pēc pašreizējām cenām, ir paredzēti jaunai 
programmai, lai turpinātu atbalstīt 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1.–
2. bloka un Ignalinas kodolelektrostacijas 
1.–2. bloka ekspluatācijas izbeigšanu
2014.–2017. gadā un Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu 2014.–
2020. gadā. Finansējumam saskaņā ar šo 
jauno programmu vajadzētu būt pieejamam 
pakāpeniski samazinātā veidā.

(6) Pēc tam, kad Bulgārija, Lietuva un 
Slovākija pieprasīja turpmāku finansējumu, 
Komisijas priekšlikumā nākamajai 
daudzgadu finanšu shēmai 2014.–
2020. gadam: “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020”” no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta kodoldrošībai un 
kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanai tika 
paredzēta summa EUR 700 miljoni. No šīs 
summas EUR 500 miljoni pēc 2011. gada 
cenām, kas ir aptuveni EUR 553 miljoni 
pēc pašreizējām cenām, ir paredzēti jaunai 
programmai, lai turpinātu atbalstīt 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1.–
2. bloka un Ignalinas kodolelektrostacijas 
1.–2. bloka ekspluatācijas izbeigšanu un 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–
4. bloka ekspluatācijas izbeigšanu 2014.–
2020. gadā. Finansējumam saskaņā ar šo 
jauno programmu vajadzētu būt pieejamam 
pakāpeniski samazinātā veidā.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā mēģināts precizēt, kādēļ šīs palīdzības programmas Bulgārijai un Lietuvai 
jābeidz jau 2017. gadā.

Grozījums Nr. 49
Zigmantas Balčytis

6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pēc tam, kad Bulgārija, Lietuva un 
Slovākija pieprasīja turpmāku finansējumu, 
Komisijas priekšlikumā nākamajai 
daudzgadu finanšu shēmai 2014.–
2020. gadam: "Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020”” no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta kodoldrošībai un 
kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanai tika 
paredzēta summa EUR 700 miljoni. No šīs 
summas EUR 500 miljoni pēc 2011. gada 
cenām, kas ir aptuveni EUR 553 miljoni 
pēc pašreizējām cenām, ir paredzēti jaunai 
programmai, lai turpinātu atbalstīt 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1.–
2. bloka un Ignalinas kodolelektrostacijas 
1.–2. bloka ekspluatācijas izbeigšanu 
2014.–2017. gadā un Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu 2014.–
2020. gadā. Finansējumam saskaņā ar šo 
jauno programmu vajadzētu būt pieejamam 
pakāpeniski samazinātā veidā.

(6) Atzīstot Savienības saistības un ņemot 
vērā to, ka Bulgārija, Lietuva un Slovākija 
pieprasīja turpmāku finansējumu, 
Komisijas priekšlikumā nākamajai 
daudzgadu finanšu shēmai 2014.–
2020. gadam: “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020”” no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta kodoldrošībai un 
kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanai tika 
paredzēta summa EUR 700 miljoni. No šīs 
summas EUR 500 miljoni pēc 2011. gada 
cenām, kas ir aptuveni EUR 553 miljoni 
pēc pašreizējām cenām, ir paredzēti jaunai 
programmai, lai turpinātu atbalstīt 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1.–
2. bloka un Ignalinas kodolelektrostacijas 
1.–2. bloka ekspluatācijas izbeigšanu 
2014.–2017. gadā un Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu 2014.–
2020. gadā. Finansējumam saskaņā ar šo 
jauno programmu vajadzētu būt pieejamam 
pakāpeniski samazinātā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Algirdas Saudargas

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pēc tam, kad Bulgārija, Lietuva un 
Slovākija pieprasīja turpmāku finansējumu, 
Komisijas priekšlikumā nākamajai 
daudzgadu finanšu shēmai 2014.–
2020. gadam: "Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020”” no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta kodoldrošībai un 
kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanai tika 
paredzēta summa EUR 700 miljoni. No šīs 

(6) Atzīstot Savienības saistības un ņemot 
vērā to, ka Bulgārija, Lietuva un Slovākija 
pieprasīja turpmāku finansējumu, 
Komisijas priekšlikumā nākamajai 
daudzgadu finanšu shēmai 2014.–
2020. gadam: “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020”” no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta kodoldrošībai un 
kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanai tika 
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summas EUR 500 miljoni pēc 2011. gada 
cenām, kas ir aptuveni EUR 553 miljoni 
pēc pašreizējām cenām, ir paredzēti jaunai 
programmai, lai turpinātu atbalstīt 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1.–
2. bloka un Ignalinas kodolelektrostacijas 
1.–2. bloka ekspluatācijas izbeigšanu 
2014.–2017. gadā un Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu 2014.–
2020. gadā. Finansējumam saskaņā ar šo 
jauno programmu vajadzētu būt pieejamam 
pakāpeniski samazinātā veidā.

paredzēta summa EUR 700 miljoni. No šīs 
summas EUR 500 miljoni pēc 2011. gada 
cenām, kas ir aptuveni EUR 553 miljoni 
pēc pašreizējām cenām, ir paredzēti jaunai 
programmai, lai turpinātu atbalstīt 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1.–
2. bloka un Ignalinas kodolelektrostacijas 
1.–2. bloka ekspluatācijas izbeigšanu 
2014.–2017. gadā un Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu 2014.–
2020. gadā. Finansējumam saskaņā ar šo 
jauno programmu vajadzētu būt pieejamam 
pakāpeniski samazinātā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Alejo Vidal-Quadras

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lietuvas gadījumā Protokolā Nr. 4 
noteikts, ka “saskaņā ar Ignalinas 
programmu Savienība atbalstu turpinās, 
to nepārtraucot, un tā piešķiršanas 
termiņu pagarinās arī laikposmam pēc 
2006. gada”, piebilstot, ka “nākamo
finanšu shēmu laikposmā vidējais 
apropriāciju apjoms paplašinātajai
Ignalinas Programmai ir atbilstīgs”. 
Turpretī Bulgārijas gadījumā 2005. gada 
Pievienošanās akta 30. pantā minēts tikai 
laikposms no 2007. gada līdz 
2009. gadam, bet Slovākijas gadījumā 
2003. gada Pievienošanās līgumā ir 
minēts tikai 2004.–2006. gads. Tā kā 
Lietuvas gadījumā juridiskais pamats ir 
Protokols Nr. 4, attiecībā uz turpmāko 
finansējumu Bulgārijai un Slovākijai 
jāpiemēro Euratom līguma 203. pants.

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Programmām piešķirto apropriāciju 
apjomu, kā arī plānošanas periodu un 
sadalījumu Kozlodujas, Ignalinas un 
Bohunices programmām, var pārskatīt, 
ņemot vērā starpposma un noslēguma 
novērtējuma ziņojuma rezultātus un 
nodrošinot, ka netiktu apdraudēti 
attiecīgajos ekspluatācijas izbeigšanas 
plānos paredzētie augstākie drošības 
standarti un tiktu saglabāta ekspluatācijas 
pārtraukšanas procesa nepārtrauktība.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Andrey Kovatchev

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Atbalstam, uz ko attiecas šī regula, būtu 
jānodrošina nepārtraukta ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu turpināšana, un tas būtu 
jāorientē uz pasākumiem, lai sasniegtu 
neatgriezenisku stāvokli drošas 
ekspluatācijas izbeigšanas procesā, 
tādējādi sniedzot lielāko Savienības 
pievienoto vērtību, vienlaikus nodrošinot 
pāreju uz dalībvalsts finansējumu 
ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
pabeigšanai. Galīgā atbildība par 
kodoldrošību ir attiecīgo dalībvalstu ziņā, 
kas nozīmē, ka to galīgā atbildība ir arī 
par finansējumu, tostarp ekspluatācijas 

(7) Atbalstam, uz ko attiecas šī regula, būtu 
jānodrošina nepārtraukta ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu turpināšana, un tas būtu 
jāorientē uz pasākumiem, lai stabili 
pabeigtu ekspluatācijas izbeigšanu 
saskaņā ar ekspluatācijas izbeigšanas 
procesam piemērojamiem augstākajiem 
drošības standartiem, jo šādi pasākumi 
sniedz lielāko Savienības pievienoto 
vērtību, bet galīgā atbildība par 
kodoldrošību ir attiecīgās dalībvalsts ziņā. 
Regula neskar jebkādu turpmāku valsts 
atbalsta procedūru iznākumu, kas var tikt 
uzsāktas saskaņā ar Līguma par Eiropas 
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izbeigšanas finansējumu. Regula neskar 
jebkādu turpmāku valsts atbalsta procedūru 
iznākumu, kas var tikt uzsāktas saskaņā ar
līguma 107. un 108. pantu.

Savienības darbību 107. un 108. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Zigmantas Balčytis

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Atbalstam, uz ko attiecas šī regula, būtu 
jānodrošina nepārtraukta ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu turpināšana, un tas būtu 
jāorientē uz pasākumiem, lai sasniegtu 
neatgriezenisku stāvokli drošas 
ekspluatācijas izbeigšanas procesā, 
tādējādi sniedzot lielāko Savienības 
pievienoto vērtību, vienlaikus nodrošinot 
pāreju uz dalībvalsts finansējumu 
ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
pabeigšanai. Galīgā atbildība par 
kodoldrošību ir attiecīgo dalībvalstu ziņā, 
kas nozīmē, ka to galīgā atbildība ir arī 
par finansējumu, tostarp ekspluatācijas 
izbeigšanas finansējumu. Regula neskar 
jebkādu turpmāku valsts atbalsta procedūru 
iznākumu, kas var tikt uzsāktas saskaņā ar 
līguma 107. un 108. pantu.

(7) Atbalstam, uz ko attiecas šī regula, būtu 
jānodrošina ekspluatācijas izbeigšanas 
darbu nepārtraukta turpināšana, un tas būtu 
jāorientē uz pasākumiem, lai stabili 
pabeigtu ekspluatācijas izbeigšanas 
procesu, vienlaikus nodrošinot augstāko 
drošības standartu piemērošanu, tādējādi 
sniedzot lielāko Savienības pievienoto 
vērtību, vienlaikus galīgā atbildība par 
kodoldrošību ir attiecīgo dalībvalstu ziņā. 
Regula neskar jebkādu turpmāku valsts 
atbalsta procedūru iznākumu, kas var tikt 
uzsāktas saskaņā ar līguma 107. un 
108. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Algirdas Saudargas

7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Atbalstam, uz ko attiecas šī regula, būtu 
jānodrošina nepārtraukta ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu turpināšana, un tas būtu 
jāorientē uz pasākumiem, lai sasniegtu 
neatgriezenisku stāvokli drošas 
ekspluatācijas izbeigšanas procesā, 
tādējādi sniedzot lielāko Savienības 
pievienoto vērtību, vienlaikus nodrošinot 
pāreju uz dalībvalsts finansējumu 
ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
pabeigšanai. Galīgā atbildība par 
kodoldrošību ir attiecīgo dalībvalstu ziņā, 
kas nozīmē, ka to galīgā atbildība ir arī 
par finansējumu, tostarp ekspluatācijas 
izbeigšanas finansējumu. Regula neskar 
jebkādu turpmāku valsts atbalsta procedūru 
iznākumu, kas var tikt uzsāktas saskaņā ar 
līguma 107. un 108. pantu.

(7) Atbalstam, uz ko attiecas šī regula, būtu 
jānodrošina ekspluatācijas izbeigšanas 
darbu nepārtraukta turpināšana, un tas būtu 
jāorientē uz pasākumiem, lai stabili 
pabeigtu ekspluatācijas izbeigšanas 
procesu, vienlaikus nodrošinot augstāko 
drošības standartu piemērošanu, tādējādi 
sniedzot lielāko Savienības pievienoto 
vērtību, vienlaikus galīgā atbildība par 
kodoldrošību ir attiecīgo dalībvalstu ziņā. 
Regula neskar jebkādu turpmāku valsts 
atbalsta procedūru iznākumu, kas var tikt 
uzsāktas saskaņā ar līguma 107. un 
108. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Alejo Vidal-Quadras

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Atbalstam, uz ko attiecas šī regula, būtu 
jānodrošina nepārtraukta ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu turpināšana, un tas būtu 
jāorientē uz pasākumiem, lai sasniegtu 
neatgriezenisku stāvokli drošas 
ekspluatācijas izbeigšanas procesā, 
tādējādi sniedzot lielāko Savienības 
pievienoto vērtību, vienlaikus nodrošinot 
pāreju uz dalībvalsts finansējumu 
ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
pabeigšanai. Galīgā atbildība par 
kodoldrošību ir attiecīgo dalībvalstu ziņā, 
kas nozīmē, ka to galīgā atbildība ir arī par 
finansējumu, tostarp ekspluatācijas 

(7) Atbalstam, uz ko attiecas šī regula, būtu 
jānodrošina ekspluatācijas izbeigšanas 
darbu nepārtraukta turpināšana, un tas būtu 
jāorientē uz pasākumiem, lai stabili 
pabeigtu ekspluatācijas izbeigšanas 
procesu, vienlaikus nodrošinot augstāko 
drošības standartu piemērošanu, tādējādi 
sniedzot lielāko Savienības pievienoto 
vērtību. Galīgā atbildība par kodoldrošību 
ir attiecīgo dalībvalstu ziņā, kas nozīmē, ka 
to galīgā atbildība ir arī par finansējumu, 
tostarp ekspluatācijas izbeigšanas 
finansējumu. Regula neskar jebkādu 
turpmāku valsts atbalsta procedūru 
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izbeigšanas finansējumu. Regula neskar 
jebkādu turpmāku valsts atbalsta procedūru 
iznākumu, kas var tikt uzsāktas saskaņā ar 
līguma 107. un 108. pantu.

iznākumu, kas var tikt uzsāktas saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību
107. un 108. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Atbalstam, uz ko attiecas šī regula, būtu 
jānodrošina nepārtraukta ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu turpināšana, un tas būtu 
jāorientē uz pasākumiem, lai sasniegtu 
neatgriezenisku stāvokli drošas 
ekspluatācijas izbeigšanas procesā, tādējādi 
sniedzot lielāko Savienības pievienoto 
vērtību, vienlaikus nodrošinot pāreju uz 
dalībvalsts finansējumu ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu pabeigšanai. Galīgā 
atbildība par kodoldrošību ir attiecīgo 
dalībvalstu ziņā, kas nozīmē, ka to galīgā 
atbildība ir arī par finansējumu, tostarp 
ekspluatācijas izbeigšanas finansējumu.
Regula neskar jebkādu turpmāku valsts 
atbalsta procedūru iznākumu, kas var tikt 
uzsāktas saskaņā ar līguma 107. un 
108. pantu.

(7) Atbalstam, uz ko attiecas šī regula, būtu
tikai jānodrošina nepārtraukta 
ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
turpināšana, un tas būtu jāorientē uz 
pasākumiem, lai sasniegtu neatgriezenisku 
stāvokli drošas ekspluatācijas izbeigšanas
un demontāžas procesā, tādējādi sniedzot 
lielāko Savienības pievienoto vērtību, 
vienlaikus nodrošinot pāreju uz dalībvalsts 
finansējumu demontāžas pabeigšanai. 
Galīgā atbildība par kodoldrošību ir 
attiecīgo dalībvalstu ziņā, kas nozīmē, ka 
to galīgā atbildība ir arī par finansējumu, 
tostarp ekspluatācijas izbeigšanas 
finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Marian-Jean Marinescu

7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Atbalstam, uz ko attiecas šī regula, būtu 
jānodrošina nepārtraukta ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu turpināšana, un tas būtu 
jāorientē uz pasākumiem, lai sasniegtu 
neatgriezenisku stāvokli drošas 
ekspluatācijas izbeigšanas procesā, tādējādi 
sniedzot lielāko Savienības pievienoto 
vērtību, vienlaikus nodrošinot pāreju uz 
dalībvalsts finansējumu ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu pabeigšanai. Galīgā 
atbildība par kodoldrošību ir attiecīgo 
dalībvalstu ziņā, kas nozīmē, ka to galīgā 
atbildība ir arī par finansējumu, tostarp 
ekspluatācijas izbeigšanas finansējumu. 
Regula neskar jebkādu turpmāku valsts 
atbalsta procedūru iznākumu, kas var tikt 
uzsāktas saskaņā ar līguma 107. un 
108. pantu.

(7) Atbalstam, uz ko attiecas šī regula, būtu 
jānodrošina nepārtraukta ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu turpināšana, un tas būtu 
jāorientē uz pasākumiem, lai sasniegtu 
neatgriezenisku stāvokli drošas 
ekspluatācijas izbeigšanas procesā, tādējādi 
sniedzot lielāko Savienības pievienoto 
vērtību, vienlaikus nodrošinot pāreju uz 
dalībvalsts finansējumu ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu pabeigšanai. Galīgā 
atbildība par kodoldrošību ir attiecīgo 
dalībvalstu ziņā, kas nozīmē, ka to galīgā 
atbildība ir arī par finansējumu, tostarp 
ekspluatācijas izbeigšanas finansējumu. Šo 
saistību neievērošana apdraud Savienības 
iedzīvotājus. Regula neskar jebkādu 
turpmāku valsts atbalsta procedūru 
iznākumu, kas var tikt uzsāktas saskaņā ar 
līguma 107. un 108. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Tā kā ir panākta neliela virzība 
attiecībā uz apstarotās kodoldegvielas un 
augstas radioaktivitātes atkritumu galīgo 
apglabāšanu un tādēļ, ka ir jābeidz šo 
atkritumu eksportēšana un apstarotās 
kodoldegvielas atkārtota pārstrāde 
ārvalstīs, Savienība atzīst, ka arī šajā 
jomā virzība ir jāpaātrina, izmantojot
finansiālo atbalstu.

Or. en
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Grozījums Nr. 60
Andrey Kovatchev

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Šajā regulā ietverto 
kodolelektrostaciju ekspluatācijas 
izbeigšanas pasākumu izmaksu 
aprēķināšanai būtu jāpiemēro
starptautiski atzīti standarti, kas pieņemti 
kodolelektrostaciju ekspluatācijas 
izbeigšanas izmaksu tāmēm, piemēram, 
Kodolenerģijas aģentūras, Starptautiskās 
Atomenerģijas aģentūras un Komisijas 
kopīgi publicētā Ekspluatācijas 
izbeigšanas izmaksu tāmju starptautiskā
sistēma.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Vladko Todorov Panayotov

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ekspluatācijas izbeigšanas procesa 
gaitas efektīvu kontroli nodrošinās 
Komisija, lai garantētu lielāko Savienības 
pievienoto vērtību finansējumam, kas 
piešķirts ar šo regulu, lai gan galīgā 
atbildība par ekspluatācijas izbeigšanu ir 
dalībvalstu ziņā. Tas ietver efektīvus 
rezultativitātes mērījumus un korekcijas 
pasākumu novērtēšanu programmas laikā.

(11) Ekspluatācijas izbeigšanas procesa 
gaitas efektīvu kontroli nodrošinās 
Komisija, lai garantētu lielāko Savienības 
pievienoto vērtību finansējumam, kas 
piešķirts ar šo regulu, lai gan galīgā 
atbildība par ekspluatācijas izbeigšanu ir 
dalībvalstu ziņā. Tas ietver efektīvus 
rezultativitātes mērījumus un korekcijas 
pasākumu novērtēšanu programmas laikā.
Minētie kontroles pasākumi būs pamatoti
ar Komisijas iepriekš noteiktiem
kvantitatīviem un kvalitatīviem 
rezultativitātes indikatoriem.
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Or. en

Pamatojums

Attiecīgajiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rezultativitātes indikatoriem jābūt zināmiem 
jau iepriekš, un visās trīs dalībvalstīs tie jāpiemēro vienādi.

Grozījums Nr. 62
Marian-Jean Marinescu

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ekspluatācijas izbeigšanas procesa 
gaitas efektīvu kontroli nodrošinās 
Komisija, lai garantētu lielāko Savienības 
pievienoto vērtību finansējumam, kas 
piešķirts ar šo regulu, lai gan galīgā 
atbildība par ekspluatācijas izbeigšanu ir 
dalībvalstu ziņā. Tas ietver efektīvus 
rezultativitātes mērījumus un korekcijas 
pasākumu novērtēšanu programmas laikā.

(11) Ekspluatācijas izbeigšanas procesa 
gaitas efektīvu kontroli nodrošinās 
Komisija, lai garantētu lielāko Savienības 
pievienoto vērtību finansējumam, kas 
piešķirts ar šo regulu, lai gan galīgā 
atbildība par ekspluatācijas izbeigšanu ir 
dalībvalstu ziņā. Tas ietver efektīvus 
rezultativitātes mērījumus, kurus veic, 
izmantojot skaidrus, iepriekš noteiktus 
mērķus, kas rūpīgi pārbaudīti, piemērojot 
reālus rezultativitātes indikatorus, un 
korekcijas pasākumu novērtēšanu 
programmas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Marian-Jean Marinescu

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Visā izdevumu ciklā Savienības 
finanšu intereses būtu jāaizsargā, 
piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp 
nelikumību novēršanu, atklāšanu un 
izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto 
vai nepareizi izlietoto līdzekļu atgūšanu, un 

(12) Visā izdevumu ciklā Savienības 
finanšu intereses būtu jāaizsargā, 
piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp 
nelikumību novēršanu, atklāšanu un 
izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto 
vai nepareizi izlietoto līdzekļu atgūšanu, un 
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vajadzības gadījumā — naudassodus. vajadzības gadījumā — naudassodus. Ir 
jāpiemēro tāds mehānisms, kādu
kohēzijas politikā izmanto dalītai 
pārvaldībai.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Zigmantas Balčytis

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Attiecībā uz dažiem pasākumiem 
ieguldījums saskaņā ar Ignalinas 
programmu var būt līdz 100 % no 
izdevumu kopsummas. Būtu jācenšas 
turpināt līdzfinansēšanas praksi, kas ir 
iedibināta pirmspievienošanās atbalsta 
laikā un 2007.–2013. gadā Lietuvas 
veiktajām ekspluatācijas izbeigšanas 
darbībām sniegtā atbalsta laikā, kā arī lai 
attiecīgā gadījumā piesaistītu 
līdzfinansējumu no citiem avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula nosaka daudzgadu palīdzības 
programmu kodoliekārtu ekspluatācijas 
izbeigšanai 2014.–2020. gadam 
("programma") un paredz noteikumus 
Savienības finansiālā atbalsta īstenošanai 
attiecībā uz pasākumiem, kas saistīti ar 

Šī regula nosaka daudzgadu palīdzības 
programmu kodoliekārtu ekspluatācijas 
izbeigšanai 2014.–2020. gadam 
(“programma”) un paredz noteikumus 
Savienības finansiālā atbalsta īstenošanai
tikai attiecībā uz pasākumiem, kas saistīti 
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Kozlodujas kodolelektrostacijas (1.–
4. bloks; Kozlodujas programma), 
Ignalinas kodolelektrostacijas (1. un 
2. bloks; Ignalinas programma), Bohunices 
V1 kodolelektrostacijas (1. un 2. bloks; 
Bohunices programma) ekspluatācijas 
izbeigšanu.

ar Kozlodujas kodolelektrostacijas (1.–
4. bloks; Kozlodujas programma), 
Ignalinas kodolelektrostacijas (1. un 
2. bloks; Ignalinas programma), Bohunices 
V1 kodolelektrostacijas (1. un 2. bloks; 
Bohunices programma) ekspluatācijas
neatgriezenisku izbeigšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Zigmantas Balčytis

1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula nosaka daudzgadu palīdzības 
programmu kodoliekārtu ekspluatācijas 
izbeigšanai 2014.–2020. gadam 
("programma") un paredz noteikumus 
Savienības finansiālā atbalsta īstenošanai 
attiecībā uz pasākumiem, kas saistīti ar 
Kozlodujas kodolelektrostacijas (1.–
4. bloks; Kozlodujas programma), 
Ignalinas kodolelektrostacijas (1. un 
2. bloks; Ignalinas programma), Bohunices 
V1 kodolelektrostacijas (1. un 2. bloks; 
Bohunices programma) ekspluatācijas 
izbeigšanu.

Šī regula nosaka daudzgadu palīdzības 
programmu kodoliekārtu ekspluatācijas 
izbeigšanai 2014.–2020. gadam 
(“programma”) un paredz noteikumus 
Savienības finansiālā atbalsta turpmākai
īstenošanai attiecībā uz pasākumiem, kas 
saistīti ar Kozlodujas kodolelektrostacijas 
(1.–4. bloks; Kozlodujas programma), 
Ignalinas kodolelektrostacijas (1. un 
2. bloks; Ignalinas programma), Bohunices 
V1 kodolelektrostacijas (1. un 2. bloks; 
Bohunices programma) ekspluatācijas 
izbeigšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
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Definīcija
Ekspluatācijas izbeigšana aptver visas 
sagatavošanās darbības pirms galīgās 
slēgšanas (proti, ekspluatācijas 
pārtraukšanas plāna izstrādi, dokumentu 
sagatavošanu atļaujām un atkritumu 
apsaimniekošanas infrastruktūras 
projektus), kā arī visas darbības pēc 
reaktoru slēgšanas, t. i., lietotās degvielas 
likvidēšanu, kodoliekārtu dezaktivāciju, 
demontāžu un/vai nojaukšanu, lietoto 
radioaktīvo atkritummateriālu 
apglabāšanu un vides atjaunošanu 
piesārņotajā vietā. Ekspluatācijas 
izbeigšanas process ir pabeigts tad, kad 
iekārtām atceļ jebkādu reglamentējošu 
kontroli un radioloģiskus ierobežojumus.

Or. en

Pamatojums

(Ir svarīgi zināt, par ko mēs runājam. Termina „ekspluatācijas izbeigšanas” definīcija ir 
atvasināta no definīcijas ECA īpašajā ziņojumā Nr. 16/2011 „ES finanšu palīdzība 
kodolspēkstaciju ekspluatācijas pārtraukšanai Bulgārijā, Lietuvā un Slovākijā: sasniegtais un 
nākotnē sasniedzamais”.)

Grozījums Nr. 68
Gaston Franco

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
palīdzēt attiecīgajām dalībvalstīm panākt 
neatgriezenisku stāvokli Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka, Ignalinas 
kodolelektrostacijas 1. un 2. bloka un 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. un 
2. bloka ekspluatācijas izbeigšanas procesā 
saskaņā ar to attiecīgajiem ekspluatācijas 
izbeigšanas plāniem, vienlaikus uzturot 
augstāko drošības līmeni.

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
palīdzēt attiecīgajām dalībvalstīm panākt 
neatgriezenisku stāvokli Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka, Ignalinas 
kodolelektrostacijas 1. un 2. bloka un 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. un 
2. bloka ekspluatācijas izbeigšanas procesā 
saskaņā ar to attiecīgajiem ekspluatācijas 
izbeigšanas plāniem un 1996. gada
13. maija Padomes Direktīvu 
96/29/Euratom, kas nosaka drošības 
pamatstandartus darba ņēmēju un 
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iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma radītajām briesmām, 
vienlaikus uzturot augstāko drošības 
līmeni.

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
palīdzēt attiecīgajām dalībvalstīm panākt 
neatgriezenisku stāvokli Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka, Ignalinas 
kodolelektrostacijas 1. un 2. bloka un 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. un 
2. bloka ekspluatācijas izbeigšanas procesā
saskaņā ar to attiecīgajiem ekspluatācijas 
izbeigšanas plāniem, vienlaikus uzturot
augstāko drošības līmeni.

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
palīdzēt attiecīgajām dalībvalstīm panākt 
neatgriezenisku stāvokli Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka, Ignalinas 
kodolelektrostacijas 1. un 2. bloka un 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. un 
2. bloka ekspluatācijas izbeigšanas un 
demontāžas procesā, vienlaikus uzturot
mūsdienu tehniskajiem sasniegumiem 
atbilstīgu drošības līmeni, lai nodrošinātu 
ne vien darba ņēmēju un sabiedrības 
veselības aizsardzību, bet arī garantētu 
vides aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Algirdas Saudargas

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas vispārīgais mērķis ir
palīdzēt attiecīgajām dalībvalstīm panākt 
neatgriezenisku stāvokli Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka, Ignalinas 

1. Programmas vispārīgais mērķis ir stabili 
pabeigt Kozlodujas kodolelektrostacijas 
1.–4. bloka, Ignalinas kodolelektrostacijas 
1. un 2. bloka un Bohunices 
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kodolelektrostacijas 1. un 2. bloka un 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. un 
2. bloka ekspluatācijas izbeigšanas procesā
saskaņā ar to attiecīgajiem ekspluatācijas 
izbeigšanas plāniem, vienlaikus uzturot 
augstāko drošības līmeni.

V1 kodolelektrostacijas 1. un 2. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanas procesu saskaņā 
ar to attiecīgajiem ekspluatācijas 
izbeigšanas plāniem, vienlaikus uzturot 
augstāko drošības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Rolandas Paksas

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas vispārīgais mērķis ir
palīdzēt attiecīgajām dalībvalstīm panākt 
neatgriezenisku stāvokli Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka, Ignalinas 
kodolelektrostacijas 1. un 2. bloka un 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. un 
2. bloka ekspluatācijas izbeigšanas procesā
saskaņā ar to attiecīgajiem ekspluatācijas 
izbeigšanas plāniem, vienlaikus uzturot 
augstāko drošības līmeni.

1. Programmas vispārīgais mērķis ir stabili 
pabeigt Kozlodujas kodolelektrostacijas 
1.–4. bloka, Ignalinas kodolelektrostacijas 
1. un 2. bloka un Bohunices 
V1 kodolelektrostacijas 1. un 2. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanas procesu saskaņā 
ar to attiecīgajiem ekspluatācijas 
izbeigšanas plāniem, vienlaikus uzturot 
augstāko drošības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Zigmantas Balčytis

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas vispārīgais mērķis ir
palīdzēt attiecīgajām dalībvalstīm panākt 
neatgriezenisku stāvokli Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka, Ignalinas 
kodolelektrostacijas 1. un 2. bloka un 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. un 

1. Programmas vispārīgais mērķis ir stabili 
pabeigt Kozlodujas kodolelektrostacijas 
1.–4. bloka, Ignalinas kodolelektrostacijas 
1. un 2. bloka un Bohunices 
V1 kodolelektrostacijas 1. un 2. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanas procesu saskaņā 



PE496.524v01-00 30/79 AM\913763LV.doc

LV

2. bloka ekspluatācijas izbeigšanas procesā
saskaņā ar to attiecīgajiem ekspluatācijas 
izbeigšanas plāniem, vienlaikus uzturot 
augstāko drošības līmeni.

ar to attiecīgajiem ekspluatācijas 
izbeigšanas plāniem, vienlaikus uzturot 
augstāko drošības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Ivailo Kalfin

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
palīdzēt attiecīgajām dalībvalstīm panākt 
neatgriezenisku stāvokli Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka, Ignalinas 
kodolelektrostacijas 1. un 2. bloka un 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. un 
2. bloka ekspluatācijas izbeigšanas procesā 
saskaņā ar to attiecīgajiem ekspluatācijas 
izbeigšanas plāniem, vienlaikus uzturot 
augstāko drošības līmeni.

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
palīdzēt attiecīgajām dalībvalstīm panākt 
neatgriezenisku stāvokli Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka, Ignalinas 
kodolelektrostacijas 1. un 2. bloka un 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. un 
2. bloka ekspluatācijas izbeigšanas procesā 
saskaņā ar to attiecīgajiem ekspluatācijas 
izbeigšanas plāniem, vienlaikus uzturot 
augstāko drošības līmeni saskaņā ar 
1996. gada 13. maija Padomes Direktīvu 
96/29/Euratom, kas nosaka drošības 
pamatstandartus darba ņēmēju un 
iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma radītajām 
briesmām1, un 2009. gada 25. jūnija 
Padomes Direktīvu 2009/71/Euratom, ar 
ko izveido Kopienas kodoliekārtu 
kodoldrošības pamatstruktūru2.
1 OV L 159, 29.6.1996., 1. lpp.
2 OV L 172, 2.7.2009., 18. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Andrey Kovatchev
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2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
palīdzēt attiecīgajām dalībvalstīm panākt 
neatgriezenisku stāvokli Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka, Ignalinas 
kodolelektrostacijas 1. un 2. bloka un 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. un 
2. bloka ekspluatācijas izbeigšanas procesā
saskaņā ar to attiecīgajiem ekspluatācijas 
izbeigšanas plāniem, vienlaikus uzturot
augstāko drošības līmeni.

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
palīdzēt attiecīgajām dalībvalstīm stabili 
pabeigt Kozlodujas kodolelektrostacijas 
1.–4. bloka, Ignalinas kodolelektrostacijas 
1. un 2. bloka un Bohunices 
V1 kodolelektrostacijas 1. un 2. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanas procesu saskaņā 
ar to attiecīgajiem ekspluatācijas 
izbeigšanas plāniem, vienlaikus visā 
ekspluatācijas izbeigšanas procesā 
saglabājot augstāko drošības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Alejo Vidal-Quadras

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
palīdzēt attiecīgajām dalībvalstīm panākt 
neatgriezenisku stāvokli Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka, Ignalinas 
kodolelektrostacijas 1. un 2. bloka un 
Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. un 
2. bloka ekspluatācijas izbeigšanas procesā
saskaņā ar to attiecīgajiem ekspluatācijas 
izbeigšanas plāniem, vienlaikus uzturot 
augstāko drošības līmeni.

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
palīdzēt attiecīgajām dalībvalstīm stabili 
pabeigt Kozlodujas kodolelektrostacijas 
1.–4. bloka, Ignalinas kodolelektrostacijas 
1. un 2. bloka un Bohunices 
V1 kodolelektrostacijas 1. un 2. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanas procesu saskaņā 
ar to attiecīgajiem ekspluatācijas 
izbeigšanas plāniem, vienlaikus uzturot 
augstāko drošības līmeni saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem kodoldrošības 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Zigmantas Balčytis
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2. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Finansēšanas posmos konkrētie mērķi 
Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmai ir šādi.

2. Finansēšanas posmos galvenie konkrētie 
mērķi Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmai ir šādi.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) drošā veidā apsaimniekot ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu atkritumus, izmantojot 
sīki izstrādātu atkritumu apsaimniekošanas 
plānu, kas jānovērtē pēc kondicionēto 
atkritumu daudzuma un veida;

iii) drošā veidā valsts līmenī apsaimniekot 
ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
atkritumus, tostarp apstarotu degvielu un 
īpaši bīstamus radioaktīvus atkritumus,
izmantojot sīki izstrādātu valsts atkritumu 
apsaimniekošanas plānu, kas jānovērtē pēc 
kondicionēto atkritumu daudzuma un 
veida;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Ivailo Kalfin

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) drošā veidā apsaimniekot ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu atkritumus, izmantojot 
sīki izstrādātu atkritumu apsaimniekošanas 
plānu, kas jānovērtē pēc kondicionēto 

iii) saskaņā ar Padomes 2011. gada 
19. jūlija Direktīvu 2011/70/Euratom, ar 
ko izveido Kopienas sistēmu lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
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atkritumu daudzuma un veida; atbildīgai un drošai apsaimniekošanai1,
drošā veidā apsaimniekot ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu un ilgtermiņā 
apglabājamus atkritumus, izmantojot sīki 
izstrādātu atkritumu apsaimniekošanas 
plānu, kas jānovērtē pēc kondicionēto 
atkritumu daudzuma un veida;
1OV L 199, 2.8.2011, 48. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) ierīkot un nodot ekspluatācijā valsts 
glabātavu, kas paredzēta Kozlodujas 1.–
4. bloka ekspluatācijas izbeigšanas un 
demontāžas procesā radušos apstarotās 
degvielas un pārējo radioaktīvo atkritumu 
ilgtermiņa glabāšanas un galīgās 
apglabāšanas drošai apsaimniekošanai, 
kas jānovērtē pēc uzglabāto un apglabāto 
atkritumu daudzuma un veida;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Zigmantas Balčytis

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) drošā veidā apkalpot reaktoru blokus
līdz pabeigts degvielas iztukšošanas 
process, kas jānovērtē pēc reģistrēto 

ii) drošā veidā apkalpot reaktoru blokus, 
kas jānovērtē pēc reģistrēto negadījumu 
skaita;
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negadījumu skaita;

Or. en

Pamatojums

Drošība ir svarīga ne vien degvielas iztukšošanas posmā, bet arī visa ekspluatācijas 
izbeigšanas procesa laikā.

Grozījums Nr. 81
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) veikt demontāžu turbīnu zālē un citās 
palīgēkās un drošā veidā apsaimniekot 
ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
atkritumus saskaņā ar sīki izstrādātu 
atkritumu apsaimniekošanas plānu, kas 
jānovērtē pēc demontēto palīgsistēmu 
veida un skaita un kondicionēto atkritumu 
daudzuma un veida;

iii) veikt demontāžu turbīnu zālē un citās 
palīgēkās un drošā veidā valsts līmenī
apsaimniekot ekspluatācijas izbeigšanas 
darbu atkritumus, tostarp apstarotu 
degvielu un īpaši bīstamus radioaktīvus 
atkritumus, saskaņā ar sīki izstrādātu
valsts atkritumu apsaimniekošanas plānu, 
kas jānovērtē pēc kondicionēto atkritumu 
daudzuma un veida;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Ivailo Kalfin

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) veikt demontāžu turbīnu zālē un citās 
palīgēkās un drošā veidā apsaimniekot 
ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
atkritumus saskaņā ar sīki izstrādātu 
atkritumu apsaimniekošanas plānu, kas 
jānovērtē pēc demontēto palīgsistēmu 

iii) saskaņā ar Padomes Direktīvu 
2011/70/Euratom veikt demontāžu turbīnu 
zālē un citās palīgēkās un drošā veidā 
apsaimniekot ekspluatācijas izbeigšanas 
darbu un ilgtermiņā apglabājamus
atkritumus saskaņā ar sīki izstrādātu 
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veida un skaita un kondicionēto atkritumu 
daudzuma un veida;

atkritumu apsaimniekošanas plānu, kas 
jānovērtē pēc demontēto palīgsistēmu 
veida un skaita un kondicionēto atkritumu 
daudzuma un veida;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) ierīkot un nodot ekspluatācijā valsts 
glabātavu, kas paredzēta Ignalinas 1. un 
2. bloka ekspluatācijas izbeigšanas un 
demontāžas procesā radušos apstarotās 
degvielas un pārējo radioaktīvo atkritumu 
ilgtermiņa glabāšanas un apglabāšanas 
drošai apsaimniekošanai, kas jānovērtē 
pēc uzglabāto un apglabāto atkritumu 
daudzuma un veida;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Zigmantas Balčytis

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) pasākumus parasto elektroenerģijas 
ražošanas jaudu uzlabošanai vides 
aizsardzības jomā atbilstīgi acquis un 
modernizācijai, lai aizstātu divu Ignalinas 
kodolelektrostacijas reaktoru jaudu pēc to 
slēgšanas;

Or. en
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Pamatojums

Šie pasākumi ir skaidri noteikti Protokolā Nr. 4.

Grozījums Nr. 85
Zigmantas Balčytis

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iiib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiib) citus pasākumus, kas izriet no 
lēmuma slēgt šo kodolelektrostaciju un 
izbeigt tās ekspluatāciju un kas palīdz 
Lietuvas elektroenerģijas ražošanas, 
pārvades un sadales nozarēs veikt 
vajadzīgo pārstrukturēšanu, uzlabošanu 
vides aizsardzības jomā un 
modernizēšanu, kā arī elektroenerģijas 
piegādes drošības uzlabošanu un 
elektroenerģijas izmantošanas 
efektivitātes uzlabošanu Lietuvā;

Or. en

Pamatojums

Šie pasākumi ir skaidri noteikti Protokolā Nr. 4.

Grozījums Nr. 86
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iiib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiib) veikt reaktora kodolu, reaktora ēku 
un primārās ķēdes demontāžu;

Or. en
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Grozījums Nr. 87
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) drošā veidā apsaimniekot ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu atkritumus, izmantojot 
sīki izstrādātu atkritumu apsaimniekošanas 
plānu, kas jānovērtē pēc kondicionēto 
atkritumu daudzuma un veida.

iii) drošā veidā valsts līmenī apsaimniekot 
ekspluatācijas izbeigšanas darbu 
atkritumus, tostarp apstarotu degvielu un 
īpaši bīstamus radioaktīvus atkritumus,
izmantojot sīki izstrādātu valsts atkritumu 
apsaimniekošanas plānu, kas jānovērtē pēc 
kondicionēto atkritumu daudzuma un 
veida.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Ivailo Kalfin

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) drošā veidā apsaimniekot ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu atkritumus, izmantojot 
sīki izstrādātu atkritumu apsaimniekošanas 
plānu, kas jānovērtē pēc kondicionēto 
atkritumu daudzuma un veida.

iii) saskaņā ar Padomes Direktīvu 
2011/70/Euratom drošā veidā 
apsaimniekot ekspluatācijas izbeigšanas 
darbu un ilgtermiņā apglabājamus
atkritumus, izmantojot sīki izstrādātu 
atkritumu apsaimniekošanas plānu, kas 
jānovērtē pēc kondicionēto atkritumu 
daudzuma un veida.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā
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2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) ierīkot un nodot ekspluatācijā valsts 
krātuvi, kas paredzēta Bohunices 
VI reaktora 1. un 2. bloka ekspluatācijas 
izbeigšanas un demontāžas procesā 
radušos apstarotās degvielas un pārējo 
radioaktīvo atkritumu ilgtermiņa 
glabāšanas un apglabāšanas drošai 
apsaimniekošanai, kas jānovērtē pēc 
uzglabāto un apglabāto atkritumu 
daudzuma un veida;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iiib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiib) veikt reaktora kodolu, reaktora ēku 
un primārās ķēdes demontāžu;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Andrey Kovatchev

2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ekspluatācijas izbeigšanas 
programmās, kas minētas 2. punktā, var 
iekļaut arī pasākumus, kuru mērķis ir 
uzturēt kodolelektrostaciju slēgšanai 
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vajadzīgo augsto drošības līmeni, tostarp 
nodrošinot atbalstu arī elektrostaciju 
darbiniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Zigmantas Balčytis

2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ignalinas programmā, kas minēta 
2. punkta b) apakšpunktā, var iekļaut arī 
pasākumus, kuru mērķis ir uzturēt augstu 
drošības līmeni elektrostacijas blokos, 
kuros norit ekspluatācijas izbeigšanas 
process, tostarp nodrošinot atbalstu arī 
elektrostaciju darbiniekiem.

Or. en

Pamatojums

Šāda redakcija atbilst redakcijai Protokola Nr. 4 2. panta 4. punktā un atspoguļo svarīgu ES 
apņemšanos nodrošināt atbalstu IAES darbiniekiem ekspluatācijas izbeigšanas procesa laikā.

Grozījums Nr. 93
Vladko Todorov Panayotov

2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Galvenos posmus un mērķu 
sasniegšanas termiņus aktā nosaka saskaņā 
ar 6. panta 2. punktu.

3. Kopīgās daudzgadu programmas
galvenos posmus, paredzamo galveno 
rezultātu, mērķu sasniegšanas termiņus un 
rezultativitātes indikatorus nosaka līdz 
2013. gada 31. decembrim, un kopējās 
gada darba programmas aktā nosaka 
saskaņā ar 6. panta 2. punktu.
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskanīgus optimālus rezultātus un rezultativitāti, kopīgās programmas 
galvenajiem mērķiem, starpposma mērķiem, termiņiem un rezultativitātes indikatoriem jābūt 
zināmiem jau iepriekš.

Grozījums Nr. 94
Ivailo Kalfin

3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansējums programmas īstenošanai 
laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam
pēc pašreizējām cenām ir 
EUR 552 947 000.

Ņemot vērā agrīnā posmā slēgto reaktoru 
bloku radītos zaudējumus, un lai ievērotu 
visaugstākos drošības standartus, 
finansējumā programmas īstenošanai 
laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam
jāiekļauj pietiekama Savienības līdzdalība 
tādā apmērā, lai segtu attiecīgo 
ekspluatācijas izbeigšanas plānu 
īstenošanai vajadzīgā finansējuma 
trūkstošo daļu.

Or. en

Pamatojums

Lai garantētu efektīvu un drošu ekspluatācijas izbeigšanas procesu, ekspluatācijas 
izbeigšanas plānu īstenošanai Bulgārijā, Lietuvā un Slovākijā ilgtermiņā ir vajadzīgi papildu 
resursi un līdzfinansējums. Tādēļ vispārējais finansēšanas plāns un kopējo izmaksu 
aprēķināšana būtu jāveic saņēmējiem un vadošajām iestādēm, un šie aprēķini katru gadu būtu 
jāpārskata.

Grozījums Nr. 95
Jaroslav Paška

3. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansējums programmas īstenošanai 
laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam 
pēc pašreizējām cenām ir
EUR 552 947 000.

Finansējums programmas īstenošanai 
laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam 
pēc pašreizējām cenām ir
EUR 815 947 000.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansējums programmas īstenošanai
laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam 
pēc pašreizējām cenām ir 
EUR 552 947 000.

Finansējums programmas īstenošanai 
laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam 
pēc pašreizējām cenām ir
[EUR 552 947 000].

Or. en

Grozījums Nr. 97
Ivailo Kalfin

3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētā summa Kozlodujas, Ignalinas un 
Bohunices programmai tiks iedalīta šādi:

svītrots

d) EUR 208 503 000 Kozlodujas 
programmai 2014.–2020. gadam;
e) EUR 229 629 000 Ignalinas 
programmai 2014.–2017. gadam;
f) EUR 114 815 000 Bohunices 
programmai 2014.–2017. gadam.

Or. en



PE496.524v01-00 42/79 AM\913763LV.doc

LV

Grozījums Nr. 98
Andrey Kovatchev

3. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) EUR 229 629 000 Ignalinas programmai 
2014.–2017. gadam;

b) EUR 229 629 000 Ignalinas programmai 
2014.–2020. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Zigmantas Balčytis

3. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) EUR 229 629 000 Ignalinas programmai 
2014.–2017. gadam;

b) EUR 229 629 000 Ignalinas programmai 
2014.–2020. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Algirdas Saudargas

3. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) EUR 229 629 000 Ignalinas programmai 
2014.–2017. gadam;

b) EUR 229 629 000 Ignalinas programmai 
2014.–2020. gadam;

Or. en
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Grozījums Nr. 101
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

3. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) EUR 229 629 000 Ignalinas programmai 
2014.–2017. gadam;

b) EUR [229 629 000] Ignalinas 
programmai 2014.–2020. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Rolandas Paksas

3. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) EUR 229 629 000 Ignalinas programmai 
2014.–2017. gadam;

b) EUR [229 629 000] Ignalinas 
programmai 2014.–2020. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

3. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) EUR 229 629 000 Ignalinas programmai 
2014.–2017. gadam;

b) EUR [229 629 000] Ignalinas 
programmai 2014.–2020. gadam;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma nolūks ir paskaidrot, kādēļ šīs palīdzības programmas Lietuvai jābeidz jau 
2017. gadā.
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Grozījums Nr. 104
Alejo Vidal-Quadras

3. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) EUR 229 629 000 Ignalinas programmai 
2014.–2017. gadam;

b) EUR 229 629 000 Ignalinas programmai 
2014.–2020. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Jaroslav Paška

3. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) EUR 114 815 000 Bohunices 
programmai 2014.–2017. gadam;

c) EUR 377 815 000 Bohunices 
programmai 2014.–2017. gadam.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 106
Andrey Kovatchev
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3. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) EUR 114 815 000 Bohunices 
programmai 2014.–2017. gadam;

c) EUR 114 815 000 Bohunices 
programmai 2014.–2020. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

3. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) EUR 114 815 000 Bohunices 
programmai 2014.–2017. gadam;

c) EUR [114 815 000] Bohunices 
programmai 2014.–2020. gadam.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma nolūks ir paskaidrot, kādēļ šīs palīdzības programmas Slovākijai jābeidz jau 
2017. gadā.

Grozījums Nr. 108
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

3. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) EUR 114 815 000 Bohunices 
programmai 2014.–2017. gadam;

c) EUR [114 815 000] Bohunices 
programmai 2014.–2017. gadam.

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 109
Zigmantas Balčytis

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija līdz 2015. gada beigām 
8. pantā minētā starpposma novērtējuma 
ietvaros pārskatīs programmas 
rezultativitāti un novērtēs Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmu 
īstenošanas gaitu, ņemot vērā galvenos 
posmus un termiņus, kas minēti 2. panta 
3. punktā. Balstoties uz šī novērtējuma 
rezultātiem, Komisija var pārskatīt
programmai piešķirto apropriāciju summu, 
kā arī plānošanas periodu un sadalījumu 
starp Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmām.

2. Komisija līdz 2017. gada beigām 
8. pantā minētā starpposma novērtējuma 
ietvaros pārskatīs programmas 
rezultativitāti un novērtēs Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmu 
īstenošanas gaitu, ņemot vērā galvenos 
posmus un termiņus, kas minēti 6. pantā. 
Balstoties uz šī novērtējuma rezultātiem, 
programmai piešķirto apropriāciju summu, 
kā arī plānošanas periodu un sadalījumu 
starp Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmām var pārskatīt, lai ņemtu vērā 
panākto virzību un resursu plānošanu un 
piešķiršanu pamatotu ar faktiskajām 
maksāšanas vajadzībām un līdzekļu 
absorbēšanas spēju.

Or. en

Pamatojums

Ir pāragri veikt rezultativitātes pārskatu gadu pēc programmas īstenošanas sākuma 
(daudzgadu finanšu shēmas sākums ir 2014. gads). Protokolā Nr. 4 ir noteikts, ka Ignalinas 
programmai paredzēto līdzekļu plānošana tiks veikta atbilstīgi faktiskajām maksājumu 
vajadzībām un spējām absorbēt līdzekļus.
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Grozījums Nr. 110
Jaroslav Paška

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija līdz 2015. gada beigām 
8. pantā minētā starpposma novērtējuma 
ietvaros pārskatīs programmas 
rezultativitāti un novērtēs Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmu 
īstenošanas gaitu, ņemot vērā galvenos 
posmus un termiņus, kas minēti 2. panta 
3. punktā. Balstoties uz šī novērtējuma 
rezultātiem, Komisija var pārskatīt 
programmai piešķirto apropriāciju summu, 
kā arī plānošanas periodu un sadalījumu 
starp Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmām.

2. Komisija līdz 2015. gada beigām 
8. pantā minētā starpposma novērtējuma 
ietvaros pārskatīs programmas 
rezultativitāti un novērtēs Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmu 
īstenošanas gaitu, ņemot vērā galvenos 
posmus un termiņus, kas minēti 2. panta 
3. punktā. Balstoties uz šī novērtējuma 
rezultātiem, Komisija var pārskatīt 
programmai piešķirto apropriāciju summu, 
kā arī plānošanas periodu un sadalījumu 
starp Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmām, nodrošinot augstāko 
drošības standartu ievērošanu un 
attiecīgajiem ekspluatācijas izbeigšanas 
plāniem atbilstīgu stabilu ekspluatācijas 
izbeigšanas procesu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinām pievienot šo teikuma daļu, lai mēģinātu novērst jebkādu neparedzamu ietekmi uz 
ekspluatācijas izbeigšanas drošumu.

Grozījums Nr. 111
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija līdz 2015. gada beigām 
8. pantā minētā starpposma novērtējuma 

2. Komisija līdz 2015. gada beigām 
8. pantā minētā starpposma novērtējuma 
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ietvaros pārskatīs programmas 
rezultativitāti un novērtēs Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmu 
īstenošanas gaitu, ņemot vērā galvenos 
posmus un termiņus, kas minēti 2. panta 
3. punktā. Balstoties uz šī novērtējuma 
rezultātiem, Komisija var pārskatīt
programmai piešķirto apropriāciju summu, 
kā arī plānošanas periodu un sadalījumu 
starp Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmām.

ietvaros pārskatīs programmas 
rezultativitāti un novērtēs Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmu 
īstenošanas gaitu, ņemot vērā galvenos 
posmus un termiņus, kas minēti 2. panta 
3. punktā. Balstoties uz šī novērtējuma 
rezultātiem, Komisija, vienojoties ar 
Savienības budžeta iestādēm, vajadzības 
gadījumā pārskata programmai piešķirto 
apropriāciju summu, kā arī plānošanas 
periodu un sadalījumu starp Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Marian-Jean Marinescu

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija līdz 2015. gada beigām 
8. pantā minētā starpposma novērtējuma 
ietvaros pārskatīs programmas 
rezultativitāti un novērtēs Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmu 
īstenošanas gaitu, ņemot vērā galvenos 
posmus un termiņus, kas minēti 2. panta 
3. punktā. Balstoties uz šī novērtējuma 
rezultātiem, Komisija var pārskatīt 
programmai piešķirto apropriāciju summu, 
kā arī plānošanas periodu un sadalījumu 
starp Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmām.

2. Komisija līdz 2015. gada beigām 
8. pantā minētā starpposma novērtējuma 
ietvaros pārskatīs programmas 
rezultativitāti un novērtēs Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmu 
īstenošanas gaitu, ņemot vērā galvenos 
posmus un termiņus, kas minēti 2. panta 
3. punktā. Balstoties uz šī novērtējuma 
rezultātiem, Komisija var pārskatīt 
programmai piešķirto apropriāciju summu, 
kā arī plānošanas periodu un sadalījumu 
starp Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmām saskaņā ar 2014.–
2020. gada daudzgadu finanšu shēmas 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Andrey Kovatchev



AM\913763LV.doc 49/79 PE496.524v01-00

LV

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija līdz 2015. gada beigām 
8. pantā minētā starpposma novērtējuma 
ietvaros pārskatīs programmas 
rezultativitāti un novērtēs Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmu 
īstenošanas gaitu, ņemot vērā galvenos 
posmus un termiņus, kas minēti 2. panta 
3. punktā. Balstoties uz šī novērtējuma 
rezultātiem, Komisija var pārskatīt 
programmai piešķirto apropriāciju summu, 
kā arī plānošanas periodu un sadalījumu 
starp Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmām.

2. Komisija līdz 2017. gada beigām 
8. pantā minētā starpposma novērtējuma 
ietvaros pārskatīs programmas 
rezultativitāti un novērtēs Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmu 
īstenošanas gaitu, ņemot vērā galvenos 
posmus un termiņus, kas minēti 2. panta 
3. punktā. Balstoties uz šī novērtējuma 
rezultātiem, Komisija var pārskatīt 
programmai piešķirto apropriāciju summu, 
kā arī plānošanas periodu un sadalījumu 
starp Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Algirdas Saudargas

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija līdz 2015. gada beigām 
8. pantā minētā starpposma novērtējuma 
ietvaros pārskatīs programmas 
rezultativitāti un novērtēs Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmu 
īstenošanas gaitu, ņemot vērā galvenos 
posmus un termiņus, kas minēti 2. panta 
3. punktā. Balstoties uz šī novērtējuma 
rezultātiem, Komisija var pārskatīt 
programmai piešķirto apropriāciju summu, 
kā arī plānošanas periodu un sadalījumu 
starp Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmām.

2. Komisija līdz 2017. gada beigām 
8. pantā minētā starpposma novērtējuma 
ietvaros pārskatīs programmas 
rezultativitāti un novērtēs Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmu 
īstenošanas gaitu, ņemot vērā galvenos 
posmus un termiņus, kas minēti 2. panta 
3. punktā. Balstoties uz šī novērtējuma 
rezultātiem, Komisija var pārskatīt 
programmai piešķirto apropriāciju summu, 
kā arī plānošanas periodu un sadalījumu 
starp Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmām.

Or. en
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Grozījums Nr. 115
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija līdz 2015. gada beigām 
8. pantā minētā starpposma novērtējuma 
ietvaros pārskatīs programmas 
rezultativitāti un novērtēs Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmu 
īstenošanas gaitu, ņemot vērā galvenos 
posmus un termiņus, kas minēti 2. panta 
3. punktā. Balstoties uz šī novērtējuma 
rezultātiem, Komisija var pārskatīt 
programmai piešķirto apropriāciju summu, 
kā arī plānošanas periodu un sadalījumu 
starp Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmām.

2. Komisija līdz 2017. gada beigām 
8. pantā minētā starpposma novērtējuma 
ietvaros pārskatīs programmas 
rezultativitāti un novērtēs Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmu 
īstenošanas gaitu, ņemot vērā galvenos 
posmus un termiņus, kas minēti 2. panta 
3. punktā. Balstoties uz šī novērtējuma 
rezultātiem, Komisija var pārskatīt 
programmai piešķirto apropriāciju summu, 
kā arī plānošanas periodu un sadalījumu 
starp Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Ingeborg Gräßle

3. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmai piešķirtais finansējums var 
segt arī izdevumus, kas saistīti ar 
sagatavošanās, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un novērtēšanas darbiem, kas ir 
vajadzīgi programmas pārvaldībai un tās 
mērķu sasniegšanai; konkrētāk, pētījumus, 
ekspertu sanāksmes, informācijas un 
komunikācijas pasākumus, tostarp Eiropas 
Savienības politisko prioritāšu korporatīvo 
komunikāciju, ciktāl tās ir saistītas ar šīs 
regulas vispārīgajiem mērķiem, izdevumus, 
kas saistīti ar IT tīkliem, kuri orientēti uz 
informācijas apstrādi un apmaiņu, un visus 

Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmai piešķirtais finansējums var 
segt arī izdevumus, kas saistīti ar 
sagatavošanās, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un novērtēšanas darbiem, kas ir 
vajadzīgi programmas pārvaldībai un tās 
mērķu sasniegšanai; konkrētāk, pētījumus, 
ekspertu sanāksmes, informācijas un 
komunikācijas pasākumus, tostarp Eiropas 
Savienības politisko prioritāšu korporatīvo 
komunikāciju, ciktāl tās ir saistītas ar šīs 
regulas vispārīgajiem mērķiem, izdevumus, 
kas saistīti ar IT tīkliem, kuri orientēti uz 
informācijas apstrādi un apmaiņu, un visus 
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pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai 
radušies programmas pārvaldības rezultātā.

pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai 
radušies programmas pārvaldības rezultātā.

Piešķirtais finansējums var segt arī 
izdevumus, kas saistīti ar radioaktīvo 
atkritumu glabātavas ierīkošanas 
priekšdarbiem.
Ekspluatācijas izbeigšanas un slēgšanas 
seku mazināšanas pasākumu finansēšana 
nav paredzēta.

Or. de

Grozījums Nr. 117
Silvia-Adriana Ţicău

3. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmai piešķirtais finansējums var 
segt arī izdevumus, kas saistīti ar 
sagatavošanās, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un novērtēšanas darbiem, kas ir 
vajadzīgi programmas pārvaldībai un tās 
mērķu sasniegšanai; konkrētāk, pētījumus, 
ekspertu sanāksmes, informācijas un 
komunikācijas pasākumus, tostarp Eiropas 
Savienības politisko prioritāšu korporatīvo 
komunikāciju, ciktāl tās ir saistītas ar šīs 
regulas vispārīgajiem mērķiem, izdevumus, 
kas saistīti ar IT tīkliem, kuri orientēti uz 
informācijas apstrādi un apmaiņu, un visus 
pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai 
radušies programmas pārvaldības rezultātā.

Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmai piešķirtais finansējums var 
segt arī izdevumus, kas saistīti ar 
sagatavošanās, uzraudzības, kontroles, 
revīzijas un novērtēšanas darbiem, kas ir 
vajadzīgi programmas pārvaldībai un tās 
mērķu sasniegšanai; konkrētāk, pētījumus, 
ekspertu sanāksmes, apmācību,
informācijas un komunikācijas pasākumus, 
tostarp Eiropas Savienības politisko 
prioritāšu korporatīvo komunikāciju, ciktāl 
tās ir saistītas ar šīs regulas vispārīgajiem 
mērķiem, izdevumus, kas saistīti ar IT 
tīkliem, kuri orientēti uz informācijas 
apstrādi un apmaiņu, un visus pārējos 
tehniskās un administratīvās palīdzības 
izdevumus, kas Komisijai radušies 
programmas pārvaldības rezultātā.

Or. ro
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Grozījums Nr. 118
Ivailo Kalfin

3. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā to, ka kodolreaktoru bloku 
priekšlaicīga slēgšana radījusi būtiskus 
zaudējumus, būtu jādara viss iespējamais, 
lai pietiekamā apmērā turpinātu 
līdzfinansēšanu, kas tika sākta 
pirmspievienošanās palīdzības 
programmā un saistībā ar laikposmā no 
2007. līdz 2013. gadam visu trīs valstu 
veiktajiem ekspluatācijas pārtraukšanas 
pasākumiem piešķirto atbalstu, kā arī lai 
vajadzības gadījumā piesaistītu 
līdzfinansējumu no citiem avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Ingeborg Gräßle

3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Konflikti saistībā ar līgumu atšķirīgu 
interpretāciju un līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu, jārisina, piemērojot 
šķīrējtiesas procedūru. Šādos gadījumos 
būvniecības procesa kavējumu dēļ var 
atlikt maksājumus un samazināt 
finansējuma apmēru. Par šiem 
jautājumiem Eiropas Parlamentam reizi 
gadā tiek iesniegts ziņojums.

Or. de
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Grozījums Nr. 120
Vladko Todorov Panayotov

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2014. gada 1. janvārim Bulgārija, 
Lietuva un Slovākija ievēro šādus ex ante 
nosacījumus:

1. Līdz 2013. gada 1. septembrim
Bulgārija, Lietuva un Slovākija ievēro 
šādus ex ante nosacījumus:

Or. en

Pamatojums

Lai Komisijai vajadzības gadījumā būtu laiks koriģēt kopējās daudzgadu programmas un 
2014. gada darba programmas elementus.

Grozījums Nr. 121
Zigmantas Balčytis

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ievērot Savienības acquis; jo īpaši ar 
kodoldrošību saistītajos valsts tiesību 
aktos transponēt Padomes Direktīvu 
2009/71/Euratom par kodoldrošību un 
Padomes Direktīvu 2011/70/Euratom par 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā visām 27 dalībvalstīm ir jāievēro Savienības acquis, trīs iesaistīto valstu skatījumā 
prasība ievērot Savienības acquis ir diskriminējošs noteikums. Tādēļ šī prasība ir lieka, un tā 
būtu jāsvītro. Jau 10. apsvērumā ir minētas attiecīgās direktīvas un prasība par atbilstību šīm 
direktīvām.
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Grozījums Nr. 122
Rolandas Paksas

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ievērot Savienības acquis; jo īpaši ar 
kodoldrošību saistītajos valsts tiesību 
aktos transponēt Padomes Direktīvu 
2009/71/Euratom par kodoldrošību un 
Padomes Direktīvu 2011/70/Euratom par 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ne vien Bulgārijai, Lietuvai un Slovākijai, bet arī pārējām dalībvalstīm ir jāievēro Savienības 
acquis.

Grozījums Nr. 123
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ievērot Savienības acquis; jo īpaši ar 
kodoldrošību saistītajos valsts tiesību 
aktos transponēt Padomes Direktīvu 
2009/71/Euratom par kodoldrošību un 
Padomes Direktīvu 2011/70/Euratom par 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 124
Alejo Vidal-Quadras
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4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ievērot Savienības acquis; jo īpaši ar 
kodoldrošību saistītajos valsts tiesību 
aktos transponēt Padomes Direktīvu 
2009/71/Euratom par kodoldrošību un 
Padomes Direktīvu 2011/70/Euratom par 
lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu;

a) ievērot ar kodoldrošību saistītos
Savienības acquis, jo īpaši Padomes 
Direktīvu 2009/71/Euratom par 
kodoldrošību un Padomes Direktīvu 
2011/70/Euratom par lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Zigmantas Balčytis

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izveidot valsts tiesisko regulējumu, lai 
nodrošinātu atbilstošus noteikumus 
laicīgai valsts finansiālo resursu 
uzkrāšanai ar mērķi drošā veidā pabeigt
ekspluatācijas izbeigšanas procesu saskaņā 
ar piemērojamiem noteikumiem par valsts 
atbalstu;

b) pieņemt un iesniegt Komisijai 
ekspluatācijas izbeigšanas stratēģiskās 
plānošanas dokumentu (ekspluatācijas 
izbeigšanas stratēģija), kurā izklāstīts 
ekspluatācijas izbeigšanas process līdz 
pilnīgai ekspluatācijas izbeigšanai, kā arī 
noteikti galvenie procesi, ekspluatācijas 
izbeigšanas metodes, stāvoklis 
ekspluatācijas pilnīgas izbeigšanas brīdī 
un kopējo izmaksu prognozes (izmaksas, 
kas vajadzīgas, lai drošā veidā pabeigtu 
šajā regulā iekļauto kodolreaktoru bloku
ekspluatācijas izbeigšanas procesu), 
galvenās darbības un termiņi
(ekspluatācijas izbeigšanas procesa 
priekšdarbi, droša darbība, degvielas 
iztukšošana, darbības un ekspluatācijas 
izbeigšanas procesa atkritumu 
apsaimniekošana, dezaktivācija, 
demontāža), iespējamie finanšu resursi, 
finanšu shēmas saskaņā ar piemērojamiem 
noteikumiem par valsts atbalstu;
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Or. en

Grozījums Nr. 126
Andrey Kovatchev

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izveidot valsts tiesisko regulējumu, lai 
nodrošinātu atbilstošus noteikumus 
laicīgai valsts finansiālo resursu 
uzkrāšanai ar mērķi drošā veidā pabeigt
ekspluatācijas izbeigšanas procesu saskaņā 
ar piemērojamiem noteikumiem par valsts 
atbalstu;

b) izveidot valsts sistēmā vispārēju 
finanšu plānu, kurā būtu paredzētas visas 
izmaksas un finansējuma avoti, kuri ir 
vajadzīgi, lai drošā veidā pabeigtu
kodolreaktora bloku ekspluatācijas 
izbeigšanas procesu, tostarp lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu saistībā ar šo regulu;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izveidot valsts tiesisko regulējumu, lai 
nodrošinātu atbilstošus noteikumus 
laicīgai valsts finansiālo resursu 
uzkrāšanai ar mērķi drošā veidā pabeigt 
ekspluatācijas izbeigšanas procesu saskaņā 
ar piemērojamiem noteikumiem par valsts 
atbalstu;

b) izveidot valsts tiesisko regulējumu, lai
atbilstoši un savlaicīgi nodrošinātu valsts
finanšu resursus ar mērķi drošā veidā 
pabeigt kodolelektrostaciju ekspluatācijas 
izbeigšanas procesu, tostarp radioaktīvo
atkritumu un apstarotās degvielas 
apsaimniekošanu saskaņā ar principu 
“maksā piesārņotājs” un piemērojamiem 
noteikumiem par valsts atbalstu;

Or. en
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Grozījums Nr. 128
Zigmantas Balčytis

4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Komisijai iesniegt pārskatītu sīki 
izstrādātu ekspluatācijas izbeigšanas plānu.

c) Komisijai iesniegt pārskatītu sīki 
izstrādātu ekspluatācijas izbeigšanas plānu
2014.–2020. gadam, kurā noteikti 
galvenie mērķi un attiecīgā ekspluatācijas 
izbeigšanas darbību posma uzdevumi, 
plānotā projektu virkne, grafiks, izmaksu 
struktūra un līdzfinansējuma proporcijas. 
Minētais plāns ir jāsagatavo atbilstīgi 
starptautiski atzītiem ekspluatācijas 
izbeigšanas izmaksu tāmes standartiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā regulas projekts attiecas uz daudzgadu finanšu shēmas laikposmu, arī plānošanas 
dokumentā būtu jāiekļauj šis laikposms. Turklāt saskaņā ar starptautisko praksi 
ekspluatācijas izbeigšanas plāni būtu periodiski jāpārskata.

Grozījums Nr. 129
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Komisijai iesniegt pārskatītu sīki 
izstrādātu ekspluatācijas izbeigšanas plānu.

c) Komisijai iesniegt pārskatītu sīki 
izstrādātu ekspluatācijas izbeigšanas plānu, 
kurā noteikti konkrēti mērķi un atzīti
robežnosacījumi attiecībā uz Savienības 
pievienoto vērtību, tādējādi palīdzot laikus 
sasniegt faktisku virzību degvielas 
iztukšošanas un ekspluatācijas 
izbeigšanas ziņā un nodrošināt 
neatgriezenisku slēgšanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 130
Marian-Jean Marinescu

4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Komisijai iesniegt pārskatītu sīki 
izstrādātu ekspluatācijas izbeigšanas plānu.

c) Komisijai iesniegt pārskatītu, pamatotu 
un pilnīgu, sīki izstrādātu ekspluatācijas 
izbeigšanas plānu, iekļaujot pilnīgu 
izmaksu tāmi un skaidri norādot valsts 
līdzfinansējumu un veidu, kā šis valsts 
finansējums tiks nodrošināts ilgtermiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Andrey Kovatchev

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija novērtē informāciju, kas 
iesniegta par ex ante nosacījumu 
ievērošanu, sagatavojot gada darba 
programmu 2014. gadam, kā minēts 
6. panta 1. punktā. Pieņemot gada darba 
programmu, tā var nolemt apturēt visu vai 
daļu Savienības finansiālās palīdzības, 
kamēr sekmīgi tiek izpildīti ex ante 
nosacījumi.

2. Komisija novērtē informāciju, kas 
iesniegta par ex ante nosacījumu 
ievērošanu, sagatavojot gada darba 
programmu 2014. gadam, kā minēts 
6. panta 1. punktā. Ja Komisija pamatoti 
uzskata, ka ir pārkāpts 1. punkta 
a) apakšpunktā paredzētais nosacījums 
par atbilstību vai ka 1. punkta b) vai 
c) apakšpunktā minētie nosacījumi nav 
izpildīti pietiekamā mērā, saskaņā ar 
9. panta 2. punktā noteikto pārbaudes 
procedūru tā pieņem lēmumu par
Savienības finansiālās palīdzības daļēju vai 
pilnīgu apturēšanu. Šādu lēmumu ņemtu
vērā, pieņemot 2014. gada darba 
programmu. Apturētā atbalsta summu
nosaka, ņemot vērā 6. panta 2. punktā 
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minētajā tiesību aktā noteiktos kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Zigmantas Balčytis

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija novērtē informāciju, kas 
iesniegta par ex ante nosacījumu 
ievērošanu, sagatavojot gada darba 
programmu 2014. gadam, kā minēts
6. panta 1. punktā. Pieņemot gada darba 
programmu, tā var nolemt apturēt visu vai 
daļu Savienības finansiālās palīdzības, 
kamēr sekmīgi tiek izpildīti ex ante 
nosacījumi.

2. Komisija novērtē informāciju, kas 
iesniegta par ex ante nosacījumu 
ievērošanu, sagatavojot gada darba 
programmu 2014. gadam, kā minēts
6. pantā. Ja Komisija pamatoti uzskata, ka 
1. punkta b) vai c) apakšpunktā minētie 
nosacījumi nav izpildīti sekmīgi, saskaņā 
ar 9. panta 2. punktā noteikto pārbaudes 
procedūru tā pieņem lēmumu par
Savienības finansiālās palīdzības pilnīgu 
vai daļēju apturēšanu.

Or. en

Pamatojums

Komisija nedrīkstētu vienpusēji pieņemt lēmumu par Savienības finansiālās palīdzības pilnīgu 
vai daļēju apturēšanu, lēmuma pieņemšanā ir jāiesaista arī dalībvalstis.

Grozījums Nr. 133
Silvia-Adriana Ţicău

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija novērtē informāciju, kas 
iesniegta par ex ante nosacījumu 
ievērošanu, sagatavojot gada darba 
programmu 2014. gadam, kā minēts 
6. panta 1. punktā. Pieņemot gada darba 

2. Komisija novērtē informāciju, kas 
iesniegta par ex ante nosacījumu 
ievērošanu, sagatavojot gada darba 
programmu 2014. gadam, kā minēts 
6. panta 1. punktā. Pieņemot gada darba 
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programmu, tā var nolemt apturēt visu vai 
daļu Savienības finansiālās palīdzības, 
kamēr sekmīgi tiek izpildīti ex ante 
nosacījumi.

programmu, tā var nolemt apturēt visu vai 
daļu Savienības finansiālās palīdzības, 
kamēr sekmīgi tiek izpildīti ex ante 
nosacījumi ar noteikumu, ka šāda 
apturēšana neapdraud 1. pantā minēto 
kodolelektrostaciju drošību.

Or. ro

Grozījums Nr. 134
Vladko Todorov Panayotov

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija novērtē informāciju, kas 
iesniegta par ex ante nosacījumu 
ievērošanu, sagatavojot gada darba 
programmu 2014. gadam, kā minēts 
6. panta 1. punktā. Pieņemot gada darba 
programmu, tā var nolemt apturēt visu vai 
daļu Savienības finansiālās palīdzības, 
kamēr sekmīgi tiek izpildīti ex ante 
nosacījumi.

2. Komisija novērtē informāciju, kas 
iesniegta par ex ante nosacījumu 
ievērošanu, sagatavojot kopīgo daudzgadu 
programmu un kopīgo gada darba 
programmu 2014. gadam, kā minēts 
6. panta 1. punktā. Pieņemot gada darba 
programmu, tā var nolemt apturēt visu vai 
daļu Savienības finansiālās palīdzības, 
kamēr sekmīgi tiek izpildīti ex ante 
nosacījumi.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 2. grozījumu.

Grozījums Nr. 135
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija novērtē informāciju, kas 2. Komisija novērtē informāciju, kas 
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iesniegta par ex ante nosacījumu 
ievērošanu, sagatavojot gada darba 
programmu 2014. gadam, kā minēts 
6. panta 1. punktā. Pieņemot gada darba 
programmu, tā var nolemt apturēt visu vai 
daļu Savienības finansiālās palīdzības, 
kamēr sekmīgi tiek izpildīti ex ante 
nosacījumi.

iesniegta par ex ante nosacījumu 
ievērošanu, sagatavojot gada darba 
programmu 2014. gadam, kā minēts 
6. panta 1. punktā. Pieņemot gada darba 
programmu, tā nolemj apturēt visu vai daļu 
Savienības finansiālās palīdzības, kamēr 
sekmīgi tiek izpildīti visi ex ante 
nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Andrey Kovatchev

5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Gada darba programmas

1. Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam 
katra gada sākumā Komisija pieņem 
kopīgu gada darba programmu 
Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmai, attiecīgi norādot katras 
programmas mērķus, plānotos rezultātus, 
saistītos rezultativitātes indikatorus un 
termiņus finansējuma izmantošanai 
saskaņā ar ikgadējām finansiālajām 
saistībām. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 9. panta 2. punktā.
2. Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam 
katra gada beigās Komisija izstrādā 
progresa ziņojumu par iepriekšējos gados 
veiktā darba īstenošanu. Minēto ziņojumu 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei, un to ņem vērā, pieņemot 
nākamo kopīgo gada darba programmu.

Or. en
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Grozījums Nr. 137
Andrey Kovatchev

6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada darba programmas un īstenošanas 
procedūras

Īstenošanas procedūras

Or. en

Grozījums Nr. 138
Andrey Kovatchev

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem vienu kopīgu gada 
darba programmu Kozlodujas, Ignalinas 
un Bohunices programmai, norādot 
mērķus, plānotos rezultātus, saistītos 
indikatorus un termiņus finansējuma 
izmantošanai saskaņā ar ikgadējām 
finansiālajām saistībām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 139
Vladko Todorov Panayotov

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem vienu kopīgu gada 
darba programmu Kozlodujas, Ignalinas un 
Bohunices programmai, norādot mērķus, 
plānotos rezultātus, saistītos indikatorus un 
termiņus finansējuma izmantošanai 

1. Laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam 
katra gada beigās Komisija pieņem vienu 
kopīgu gada darba programmu Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmai,
attiecīgi norādot mērķus, plānotos 
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saskaņā ar ikgadējām finansiālajām 
saistībām.

rezultātus, saistītos rezultativitātes
indikatorus un termiņus finansējuma 
izmantošanai saskaņā ar ikgadējām 
finansiālajām saistībām. Pieņemot nākamo 
gada darba programmu, tiks ņemts vērā 
novērtējuma ziņojums par iepriekšējā 
gada kopīgās gada darba programmas 
īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi 2013. gadā un līdz tam tiek nodrošināti nosacījumi jau sāktā darba turpināšanai, 
izmantojot finansējumu.

Grozījums Nr. 140
Silvia-Adriana Ţicău

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem vienu kopīgu gada 
darba programmu Kozlodujas, Ignalinas un 
Bohunices programmai, norādot mērķus, 
plānotos rezultātus, saistītos indikatorus un 
termiņus finansējuma izmantošanai 
saskaņā ar ikgadējām finansiālajām 
saistībām.

1. Komisija, ņemot vērā no dalībvalstīm 
saņemto informāciju, pieņem vienu 
kopīgu gada darba programmu Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmai, 
norādot mērķus, plānotos rezultātus, 
saistītos indikatorus un termiņus 
finansējuma izmantošanai saskaņā ar 
ikgadējām finansiālajām saistībām.

Or. ro

Grozījums Nr. 141
Zigmantas Balčytis

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem vienu kopīgu gada 1. Komisija pieņem atsevišķas gada darba



PE496.524v01-00 64/79 AM\913763LV.doc

LV

darba programmu Kozlodujas, Ignalinas 
un Bohunices programmai, norādot 
mērķus, plānotos rezultātus, saistītos 
indikatorus un termiņus finansējuma 
izmantošanai saskaņā ar ikgadējām 
finansiālajām saistībām.

programmas Kozlodujas, Ignalinas un 
Bohunices programmai, norādot mērķus, 
plānotos rezultātus, saistītos indikatorus un 
termiņus finansējuma izmantošanai 
saskaņā ar ikgadējām finansiālajām 
saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Andrey Kovatchev

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ne vēlāk kā līdz 2014. gada 
31. decembrim pieņem sīki izstrādātas 
īstenošanas procedūras programmas 
periodam. Aktā, kurā izklāstītas 
īstenošanas procedūras, attiecībā uz 
Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmu sīkāk definē arī plānotos 
rezultātus, darbības un attiecīgos 
rezultativitātes indikatorus. Tajā iekļauj 
sīki izstrādātus ekspluatācijas izbeigšanas 
plānus, kā minēts 4. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā, kas kalpos par pamatu 
virzības uzraudzībai un savlaicīgai plānoto 
rezultātu sasniegšanai.

2. Komisija ne vēlāk kā līdz 2014. gada 
31. decembrim pieņem sīki izstrādātas 
īstenošanas procedūras programmas 
periodam. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru. Aktā, kurā 
izklāstītas īstenošanas procedūras, attiecībā 
uz Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmu sīkāk definē arī mērķus, 
plānotos rezultātus, galvenos posmus, 
uzdevumus un termiņus, kā arī attiecīgos 
rezultativitātes indikatorus. Tajā iekļauj 
sīki izstrādātus ekspluatācijas izbeigšanas 
plānus, kā minēts 4. panta 1. punkta
c) apakšpunktā, kas kalpos par pamatu 
virzības uzraudzībai un savlaicīgai plānoto 
rezultātu sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Zigmantas Balčytis

6. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ne vēlāk kā līdz 2014. gada 
31. decembrim pieņem sīki izstrādātas 
īstenošanas procedūras programmas
periodam. Aktā, kurā izklāstītas 
īstenošanas procedūras, attiecībā uz 
Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmu sīkāk definē arī plānotos 
rezultātus, darbības un attiecīgos 
rezultativitātes indikatorus. Tajā iekļauj 
sīki izstrādātus ekspluatācijas izbeigšanas 
plānus, kā minēts 4. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā, kas kalpos par pamatu 
virzības uzraudzībai un savlaicīgai plānoto 
rezultātu sasniegšanai.

2. Komisija ne vēlāk kā līdz 2014. gada 
31. decembrim pieņem sīki izstrādātas 
īstenošanas procedūras programmu
periodam. Aktā, kurā izklāstītas 
īstenošanas procedūras, attiecībā uz 
Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmu sīkāk definē arī plānotos 
rezultātus, darbības un attiecīgos 
rezultativitātes indikatorus. Tajā iekļauj 
sīki izstrādātus ekspluatācijas izbeigšanas 
plānus, kā minēts 4. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā, kas kalpos par pamatu 
virzības uzraudzībai un savlaicīgai plānoto 
rezultātu sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Vladko Todorov Panayotov

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ne vēlāk kā līdz 2014. gada
31. decembrim pieņem sīki izstrādātas 
īstenošanas procedūras programmas 
periodam. Aktā, kurā izklāstītas 
īstenošanas procedūras, attiecībā uz 
Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmu sīkāk definē arī plānotos 
rezultātus, darbības un attiecīgos 
rezultativitātes indikatorus. Tajā iekļauj 
sīki izstrādātus ekspluatācijas izbeigšanas 
plānus, kā minēts 4. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā, kas kalpos par pamatu 
virzības uzraudzībai un savlaicīgai plānoto 
rezultātu sasniegšanai.

2. Komisija ne vēlāk kā līdz 2014. gada
1. jūnijam pieņem sīki izstrādātas 
īstenošanas procedūras programmas 
periodam. Aktā, kurā izklāstītas 
īstenošanas procedūras, attiecībā uz 
Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmu sīkāk definē arī plānotos
vispārējos un konkrētos mērķus un
rezultātus, darbības, attiecīgos 
rezultativitātes indikatorus un termiņus. 
Tajā iekļauj sīki izstrādātus ekspluatācijas 
izbeigšanas plānus, kā minēts 4. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, kas kalpos par 
pamatu virzības uzraudzībai un savlaicīgai 
plānoto rezultātu sasniegšanai.

Or. en
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Pamatojums

Tādējādi 2013. gadā un līdz tam tiks nodrošināti nosacījumi jau sāktā darba turpināšanai, 
izmantojot finansējumu. Dalībvalstis jau laikus zinās virzības novērtēšanai piemērojamos 
rezultativitātes indikatorus.

Grozījums Nr. 145
Zigmantas Balčytis

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ne vēlāk kā līdz 2014. gada 31. 
decembrim pieņem sīki izstrādātas
īstenošanas procedūras programmas
periodam. Aktā, kurā izklāstītas 
īstenošanas procedūras, attiecībā uz 
Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmu sīkāk definē arī plānotos 
rezultātus, darbības un attiecīgos 
rezultativitātes indikatorus. Tajā iekļauj 
sīki izstrādātus ekspluatācijas izbeigšanas 
plānus, kā minēts 4. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā, kas kalpos par pamatu 
virzības uzraudzībai un savlaicīgai plānoto 
rezultātu sasniegšanai.

2. Komisija saskaņā ar 9. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru ne vēlāk kā 
līdz 2014. gada 31. decembrim ar 
īstenošanas aktiem pieņem sīki izstrādātu
īstenošanas procedūras programmu
periodam. Aktā, kurā izklāstītas 
īstenošanas procedūras, attiecībā uz 
Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmu sīkāk definē arī plānotos 
rezultātus, darbības un attiecīgos 
rezultativitātes indikatorus. Tajā iekļauj 
sīki izstrādātus ekspluatācijas izbeigšanas 
plānus, kā minēts 4. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā, kas kalpos par pamatu 
virzības uzraudzībai un savlaicīgai plānoto 
rezultātu sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Silvia-Adriana Ţicău

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ne vēlāk kā līdz 2014. gada
31. decembrim pieņem sīki izstrādātas 
īstenošanas procedūras programmas 

2. Komisija ne vēlāk kā līdz 2013. gada
31. decembrim pieņem sīki izstrādātas 
īstenošanas procedūras programmas 
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periodam. Aktā, kurā izklāstītas 
īstenošanas procedūras, attiecībā uz 
Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmu sīkāk definē arī plānotos 
rezultātus, darbības un attiecīgos 
rezultativitātes indikatorus. Tajā iekļauj 
sīki izstrādātus ekspluatācijas izbeigšanas 
plānus, kā minēts 4. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā, kas kalpos par pamatu 
virzības uzraudzībai un savlaicīgai plānoto 
rezultātu sasniegšanai.

periodam. Aktā, kurā izklāstītas 
īstenošanas procedūras, attiecībā uz 
Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmu sīkāk definē arī plānotos 
rezultātus, darbības un attiecīgos 
rezultativitātes indikatorus. Tajā iekļauj 
sīki izstrādātus ekspluatācijas izbeigšanas 
plānus, kā minēts 4. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā, kas kalpos par pamatu 
virzības uzraudzībai un savlaicīgai plānoto 
rezultātu sasniegšanai.

Or. ro

Grozījums Nr. 147
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija nodrošina šīs regulas 
īstenošanu un katru gadu Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
progresa ziņojumu par 1. punktā minētās 
kopīgās gada darba programmas 
īstenošanu. Tā veic starpposma 
novērtējumu saskaņā ar 8. panta 
1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Andrey Kovatchev

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gada darba programmas un aktus, 
kuros izklāstītas 1. un 2. punktā minētās 

svītrots
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īstenošanas procedūras, pieņem saskaņā 
ar 9. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Zigmantas Balčytis

8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtēšana Starpposma novērtējums

Or. en

Grozījums Nr. 150
Andrey Kovatchev

8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtēšana Starpposma novērtējums

Or. en

Grozījums Nr. 151
Ivailo Kalfin

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2015. gada beigām 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī 
sasniegti visu pasākumu mērķi, cik efektīvi 

1. Ne vēlāk kā līdz 2015. gada beigām 
Komisija, cieši sadarbojoties ar 
saņēmējiem, sagatavo starpposma
novērtējuma ziņojumu par to, kā rezultātu 
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izmantoti resursi un kāda ir Savienības 
pievienotā vērtība, ņemot vērā lēmumu par 
pasākumu grozīšanu vai apturēšanu. 
Novērtējumā papildus apskata 
vienkāršošanas iespējas, to iekšējo un ārējo 
saskaņotību un visu mērķu nepārtrauktu 
nozīmīgumu. Tajā ņem vērā novērtējumu 
rezultātus par iepriekšējo pasākumu 
ilgtermiņa ietekmi.

un ietekmes līmenī sasniegti visu 
pasākumu mērķi, cik efektīvi izmantoti 
resursi un kāda ir Savienības pievienotā 
vērtība, ņemot vērā lēmumu par pasākumu 
grozīšanu vai apturēšanu. Ņemot vērā šā 
novērtējuma rezultātus, Komisija var 
pārskatīt programmai piešķirto 
apropriāciju atbilstību un to sadalījumu
Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmām. Novērtējumā papildus 
apskata vienkāršošanas iespējas, to iekšējo 
un ārējo saskaņotību un visu mērķu 
nepārtrauktu nozīmīgumu. Tajā ņem vērā 
novērtējumu rezultātus par iepriekšējo 
pasākumu ilgtermiņa ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Andrey Kovatchev

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2015. gada beigām 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī 
sasniegti visu pasākumu mērķi, cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Savienības 
pievienotā vērtība, ņemot vērā lēmumu par 
pasākumu grozīšanu vai apturēšanu. 
Novērtējumā papildus apskata 
vienkāršošanas iespējas, to iekšējo un 
ārējo saskaņotību un visu mērķu 
nepārtrauktu nozīmīgumu. Tajā ņem vērā 
novērtējumu rezultātus par iepriekšējo 
pasākumu ilgtermiņa ietekmi.

1. Ne vēlāk kā līdz 2017. gada beigām 
Komisija, cieši sadarbojoties ar 
saņēmējiem un dalībvalstīm, sagatavo 
novērtējuma ziņojumu par to, kā rezultātu 
un ietekmes līmenī sasniegti visu 
pasākumu mērķi, cik efektīvi izmantoti 
resursi un kāda ir Savienības pievienotā 
vērtība, ņemot vērā lēmumu par pasākumu 
grozīšanu vai apturēšanu. Novērtējumā 
papildus apskata konkrēto mērķu
grozīšanas iespējas un sīki izstrādātas 
īstenošanas procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Alejo Vidal-Quadras
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8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2015. gada beigām
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī 
sasniegti visu pasākumu mērķi, cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Savienības 
pievienotā vērtība, ņemot vērā lēmumu par 
pasākumu grozīšanu vai apturēšanu. 
Novērtējumā papildus apskata 
vienkāršošanas iespējas, to iekšējo un ārējo 
saskaņotību un visu mērķu nepārtrauktu 
nozīmīgumu. Tajā ņem vērā novērtējumu 
rezultātus par iepriekšējo pasākumu 
ilgtermiņa ietekmi.

1. Slovākijas gadījumā — 2015. gada 
beigās un 2017. gadā — Bulgārijas un 
Lietuvas gadījumā Komisija sagatavo
starpposma novērtējuma ziņojumu par to, 
kā rezultātu un ietekmes līmenī sasniegti 
visu pasākumu mērķi, cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Savienības 
pievienotā vērtība, ņemot vērā lēmumu par 
pasākumu grozīšanu vai apturēšanu. 
Novērtējumā papildus apskata 
vienkāršošanas iespējas, to iekšējo un ārējo 
saskaņotību un visu mērķu nepārtrauktu 
nozīmīgumu. Tajā ņem vērā novērtējumu 
rezultātus par iepriekšējo pasākumu 
ilgtermiņa ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Marian-Jean Marinescu

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2015. gada beigām 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī 
sasniegti visu pasākumu mērķi, cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Savienības 
pievienotā vērtība, ņemot vērā lēmumu par 
pasākumu grozīšanu vai apturēšanu. 
Novērtējumā papildus apskata 
vienkāršošanas iespējas, to iekšējo un ārējo
saskaņotību un visu mērķu nepārtrauktu 
nozīmīgumu. Tajā ņem vērā novērtējumu 
rezultātus par iepriekšējo pasākumu 
ilgtermiņa ietekmi.

1. Ne vēlāk kā līdz 2015. gada beigām 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī 
sasniegti visu pasākumu mērķi, cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Savienības 
pievienotā vērtība, ņemot vērā lēmumu par 
pasākumu grozīšanu vai apturēšanu
atbilstīgi 2014.–2020. gada daudzgadu 
finanšu shēmas noteikumiem. 
Novērtējumā papildus apskata 
vienkāršošanas iespējas, to iekšējo un ārējo 
saskaņotību un visu mērķu nepārtrauktu 
nozīmīgumu. Tajā ņem vērā novērtējumu 
rezultātus par iepriekšējo pasākumu 
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ilgtermiņa ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2015. gada beigām 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī 
sasniegti visu pasākumu mērķi, cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Savienības 
pievienotā vērtība, ņemot vērā lēmumu par 
pasākumu grozīšanu vai apturēšanu. 
Novērtējumā papildus apskata 
vienkāršošanas iespējas, to iekšējo un ārējo 
saskaņotību un visu mērķu nepārtrauktu 
nozīmīgumu. Tajā ņem vērā novērtējumu 
rezultātus par iepriekšējo pasākumu 
ilgtermiņa ietekmi.

1. Ne vēlāk kā līdz 2017. gada beigām 
Komisija sagatavo starpposma
novērtējuma ziņojumu par to, kā rezultātu 
un ietekmes līmenī sasniegti visu 
pasākumu mērķi, cik efektīvi izmantoti 
resursi un kāda ir Savienības pievienotā 
vērtība, ņemot vērā lēmumu par pasākumu 
grozīšanu vai apturēšanu. Novērtējumā 
papildus apskata vienkāršošanas iespējas, 
to iekšējo un ārējo saskaņotību un visu 
mērķu nepārtrauktu nozīmīgumu. Tajā ņem 
vērā novērtējumu rezultātus par iepriekšējo 
pasākumu ilgtermiņa ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2015. gada beigām 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī 
sasniegti visu pasākumu mērķi, cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Savienības 
pievienotā vērtība, ņemot vērā lēmumu par 
pasākumu grozīšanu vai apturēšanu. 
Novērtējumā papildus apskata 

1. Ne vēlāk kā līdz 2017. gada beigām 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī 
sasniegti visu pasākumu mērķi, cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Savienības 
pievienotā vērtība, ņemot vērā lēmumu par 
pasākumu grozīšanu vai apturēšanu. 
Novērtējumā papildus apskata 
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vienkāršošanas iespējas, to iekšējo un ārējo 
saskaņotību un visu mērķu nepārtrauktu 
nozīmīgumu. Tajā ņem vērā novērtējumu 
rezultātus par iepriekšējo pasākumu 
ilgtermiņa ietekmi.

vienkāršošanas iespējas, to iekšējo un ārējo 
saskaņotību un visu mērķu nepārtrauktu 
nozīmīgumu. Tajā ņem vērā novērtējumu 
rezultātus par iepriekšējo pasākumu 
ilgtermiņa ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Rolandas Paksas

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2015. gada beigām 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī 
sasniegti visu pasākumu mērķi, cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Savienības 
pievienotā vērtība, ņemot vērā lēmumu par 
pasākumu grozīšanu vai apturēšanu. 
Novērtējumā papildus apskata 
vienkāršošanas iespējas, to iekšējo un ārējo 
saskaņotību un visu mērķu nepārtrauktu 
nozīmīgumu. Tajā ņem vērā novērtējumu 
rezultātus par iepriekšējo pasākumu 
ilgtermiņa ietekmi.

1. Ne vēlāk kā līdz 2017. gada beigām 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī 
sasniegti visu pasākumu mērķi, cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Savienības 
pievienotā vērtība, ņemot vērā lēmumu par 
pasākumu grozīšanu vai apturēšanu. 
Novērtējumā papildus apskata 
vienkāršošanas iespējas, to iekšējo un ārējo 
saskaņotību un visu mērķu nepārtrauktu 
nozīmīgumu. Tajā ņem vērā novērtējumu 
rezultātus par iepriekšējo pasākumu 
ilgtermiņa ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Jaroslav Paška

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2015. gada beigām 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī 
sasniegti visu pasākumu mērķi, cik efektīvi 

1. Ne vēlāk kā līdz 2017. gada beigām 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī 
sasniegti visu pasākumu mērķi, cik efektīvi 
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izmantoti resursi un kāda ir Savienības 
pievienotā vērtība, ņemot vērā lēmumu par 
pasākumu grozīšanu vai apturēšanu. 
Novērtējumā papildus apskata 
vienkāršošanas iespējas, to iekšējo un ārējo 
saskaņotību un visu mērķu nepārtrauktu 
nozīmīgumu. Tajā ņem vērā novērtējumu 
rezultātus par iepriekšējo pasākumu 
ilgtermiņa ietekmi.

izmantoti resursi un kāda ir Savienības 
pievienotā vērtība, ņemot vērā lēmumu par 
pasākumu grozīšanu vai apturēšanu. 
Novērtējumā papildus apskata 
vienkāršošanas iespējas, to iekšējo un ārējo 
saskaņotību un visu mērķu nepārtrauktu 
nozīmīgumu. Tajā ņem vērā novērtējumu 
rezultātus par iepriekšējo pasākumu 
ilgtermiņa ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Algirdas Saudargas

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2015. gada beigām 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī 
sasniegti visu pasākumu mērķi, cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Savienības 
pievienotā vērtība, ņemot vērā lēmumu par 
pasākumu grozīšanu vai apturēšanu. 
Novērtējumā papildus apskata 
vienkāršošanas iespējas, to iekšējo un ārējo 
saskaņotību un visu mērķu nepārtrauktu 
nozīmīgumu. Tajā ņem vērā novērtējumu 
rezultātus par iepriekšējo pasākumu
ilgtermiņa ietekmi.

1. Ne vēlāk kā līdz 2017. gada beigām 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī 
sasniegti visu pasākumu mērķi, cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Savienības 
pievienotā vērtība, ņemot vērā lēmumu par 
pasākumu grozīšanu vai apturēšanu. 
Novērtējumā papildus apskata 
vienkāršošanas iespējas, to iekšējo un ārējo 
saskaņotību un visu mērķu nepārtrauktu 
nozīmīgumu. Tajā ņem vērā novērtējumu 
rezultātus par iepriekšējo pasākumu 
ilgtermiņa ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Zigmantas Balčytis

8. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2015. gada beigām 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī 
sasniegti visu pasākumu mērķi, cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Savienības 
pievienotā vērtība, ņemot vērā lēmumu par 
pasākumu grozīšanu vai apturēšanu. 
Novērtējumā papildus apskata 
vienkāršošanas iespējas, to iekšējo un ārējo 
saskaņotību un visu mērķu nepārtrauktu 
nozīmīgumu. Tajā ņem vērā novērtējumu 
rezultātus par iepriekšējo pasākumu 
ilgtermiņa ietekmi.

1. Ne vēlāk kā līdz 2015. gada beigām 
Komisija sagatavo starpposma
novērtējuma ziņojumu par to, kā rezultātu 
un ietekmes līmenī sasniegti visu 
pasākumu mērķi, cik efektīvi izmantoti 
resursi un kāda ir Savienības pievienotā 
vērtība, ņemot vērā lēmumu par pasākumu 
grozīšanu vai apturēšanu. Novērtējumā 
papildus apskata vienkāršošanas iespējas, 
to iekšējo un ārējo saskaņotību un visu 
mērķu nepārtrauktu nozīmīgumu. Tajā ņem 
vērā novērtējumu rezultātus par iepriekšējo 
pasākumu ilgtermiņa ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Lai novērtētu programmas faktisko ietekmi, būtu pāragri veikt rezultātu novērtējumu jau gadu 
pēc jaunā daudzgadu finanšu shēmas laikposma sākuma, tādēļ ir ierosināts 2017. gads 
(2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas starpposms).

Grozījums Nr. 161
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2015. gada beigām 
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī 
sasniegti visu pasākumu mērķi, cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Savienības 
pievienotā vērtība, ņemot vērā lēmumu par 
pasākumu grozīšanu vai apturēšanu. 
Novērtējumā papildus apskata 
vienkāršošanas iespējas, to iekšējo un ārējo 
saskaņotību un visu mērķu nepārtrauktu 
nozīmīgumu. Tajā ņem vērā novērtējumu 
rezultātus par iepriekšējo pasākumu 

1. Ne vēlāk kā līdz 2015. gada beigām 
Komisija sagatavo starpposma
novērtējuma ziņojumu par to, kā rezultātu 
un ietekmes līmenī sasniegti visu 
pasākumu mērķi, cik efektīvi izmantoti 
resursi un kāda ir Savienības pievienotā 
vērtība, ņemot vērā lēmumu par pasākumu 
grozīšanu vai apturēšanu. Novērtējumā 
papildus apskata vienkāršošanas iespējas, 
to iekšējo un ārējo saskaņotību un visu 
mērķu nepārtrauktu nozīmīgumu. Tajā ņem 
vērā novērtējumu rezultātus par iepriekšējo 
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ilgtermiņa ietekmi. pasākumu ilgtermiņa ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ne vēlāk kā līdz 2018. gada 
31. decembrim Komisija sagatavo otru 
starpposma novērtējuma ziņojumu, arī to 
pamatojot ar 1. punktā minētajiem 
kritērijiem. Arī otrajā starpposma 
novērtējumā pārbauda programmas 
lietderību un efektivitāti un tās ietekmi uz 
ekspluatācijas izbeigšanas procesu. 
Ņemot vērā šo ziņojumu, vajadzības 
gadījumā Komisija iesniedz priekšlikumus 
par programmas darbības termiņa
pagarināšanu laikposmā pēc 2020. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Andrey Kovatchev

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm un atbalsta saņēmējiem veic 
ex-post novērtējumu. Ex post novērtējumā 
pārbauda programmas efektivitāti un tās 
ietekmi uz ekspluatācijas izbeigšanas 
procesu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 164
Zigmantas Balčytis

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm 
un atbalsta saņēmējiem veic ex-post 
novērtējumu. Ex post novērtējumā 
pārbauda programmas efektivitāti un 
lietderību un tās ietekmi uz ekspluatācijas 
izbeigšanas procesu.

2. Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm 
un atbalsta saņēmējiem veic ex-post 
novērtējumu. Ex post novērtējumā 
pārbauda programmu efektivitāti un 
lietderību un to ietekmi uz ekspluatācijas 
izbeigšanas procesu.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Jaroslav Paška

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalsti 
un saņēmējiem veic ex post novērtējumu. 
Ex post novērtējumā pārbauda programmas 
efektivitāti un lietderību un tās ietekmi uz 
ekspluatācijas izbeigšanas procesu.

2. Komisija ciešā sadarbībā ar
saņēmējdalībvalsti veic ex post 
novērtējumu. Ex post novērtējumā 
pārbauda programmas efektivitāti un 
lietderību un tās ietekmi uz ekspluatācijas 
izbeigšanas procesu.

Or. en

Pamatojums

Lai mazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu efektivitāti, ierosinām ex post novērtējumu 
veikt tikai ciešā sadarbībā ar saņēmējdalībvalstīm, proti, to veic Komisija kopā ar 
saņēmējiem. Visos projektos apstiprināšanas procesā ir nodrošināta sadarbība ar visām 
dalībvalstīm, un novērtējuma rezultāti tiks publiskoti; šo novērtējumu secinājumi, piedaloties 
visām valstīm, ir jāpaziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.
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Grozījums Nr. 166
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalsti
un saņēmējiem veic ex post novērtējumu. 
Ex post novērtējumā pārbauda programmas 
efektivitāti un lietderību un tās ietekmi uz 
ekspluatācijas izbeigšanas procesu.

2. Komisija ciešā sadarbībā ar
saņēmējdalībvalsti veic ex post 
novērtējumu. Ex post novērtējumā 
pārbauda programmas efektivitāti un 
lietderību un tās ietekmi uz ekspluatācijas 
izbeigšanas procesu.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Novērtējumos ņem vērā virzību pēc 
rezultativitātes indikatoriem, kā minēts 
2. panta 2. punktā.

3. Novērtējumos ņem vērā virzību pēc 
rezultativitātes indikatoriem, kā minēts 
2. panta 2. punktā, un Bulgārijas, Lietuvas 
un Slovākijas spēju vismaz pēc 2020. gada 
pašām finansēt kodolelektrostaciju 
ekspluatācijas izbeigšanu, tostarp 
radioaktīvo atkritumu un apstarotās 
degvielas apsaimniekošanu, kā minēts 
4. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Rebecca Harms
Verts/ALE grupas vārdā

8. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija paziņo novērtējumu 
secinājumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

4. Komisija iesniedz novērtējumu 
secinājumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Ivailo Kalfin

8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Laikposma no 2014. gada līdz 
2020. gadam noslēguma novērtējums
1. Komisija, cieši sadarbojoties ar 
saņēmējiem, veic ex post novērtējumu. 
Ex post novērtējumā pārbauda 
programmas lietderību un efektivitāti un 
tās ietekmi uz ekspluatācijas izbeigšanas 
procesu.
2. Līdz 2020. gada 31. decembrim 
Komisija, cieši sadarbojoties ar 
dalībvalstīm un saņēmējiem, sagatavo 
noslēguma novērtējuma ziņojumu par 
programmas lietderību un efektivitāti, kā 
arī par finansēto pasākumu efektivitāti 
ietekmes, resursu izmantojuma un 
Savienībai nodrošinātās pievienotās 
vērtības ziņā.
3. Noslēguma novērtējumā ņem vērā 
virzību, ko nosaka atbilstīgi
rezultativitātes indikatoriem, kā minēts 
2. panta 2. punktā.
4. Komisija paziņo minētā novērtējuma 
secinājumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.
5. Komisija ņems vērā šo dalībvalstu 
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izmantotās atšķirīgās ekspluatācijas 
izbeigšanas ekspertīzes un stratēģijas, lai 
izskatītu ekspluatācijas izbeigšanas pieeju 
saskaņošanas iespējas Savienībā ar mērķi 
nodrošināt vajadzīgo zināšanu savlaicīgu 
apkopošanu, kas nepieciešams, lai 
uzlabotu Savienības kodolenerģijas 
nozares konkurētspēju šajā jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Zigmantas Balčytis

8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Noslēguma novērtējums

Līdz 2020. gada 31. decembrim Komisija, 
cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm un 
saņēmējiem, sagatavo noslēguma
novērtējuma ziņojumu par programmu 
efektivitāti un lietderību, kā arī par 
finansēto pasākumu efektivitāti ietekmes, 
resursu izmantojuma un Savienībai 
nodrošinātās pievienotās vērtības ziņā. 
Lietuvas gadījumā novērtējuma ziņojumā 
nosaka turpmākā Savienības atbalsta 
vajadzības līdz ekspluatācijas pilnīgai 
izbeigšanai, kas paredzēta 2029. gada 
beigās.

Or. en


