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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par īpašo programmu, kas izpildāma ar 
netiešajām darbībām un ar ko īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas 
pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem (2012–2013)
(COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0073),

– ņemot vērā Euratom līguma 7. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C7-0075/2011),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 293. panta 2. punktu un Euratom līguma 106.a pantu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pētniecība kodolsintēzes jomā (tostarp 
ITER);

a) pētniecība kodolsintēzes jomā (tostarp 
galvenokārt ITER);

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darba programmā ņem vērā attiecīgos 
zinātniskās izpētes pasākumus, kurus veic 
dalībvalstis, asociētās valstis un Eiropas un 
starptautiskās organizācijas. Vajadzības 
gadījumā to atjaunina.

2. Darba programmā ņem vērā attiecīgos 
zinātniskās izpētes pasākumus, kurus veic 
dalībvalstis, asociētās valstis un Eiropas un 
starptautiskās organizācijas, kā arī nozare. 
Vajadzības gadījumā to atjaunina.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Darba programmā norāda kritērijus, pēc 
kuriem izvērtēs netiešo darbību 
priekšlikumus atbilstoši finansēšanas 
shēmām un atlasīs projektus. Izmanto 
kritērijus, kas saistīti ar izcilību, ietekmi un 
īstenošanu. Darba programmu var precizēt 
vai papildināt ar citām prasībām, 
svarīguma kritērijiem un robežsliekšņiem.

3. Darba programmā norāda kritērijus, pēc 
kuriem izvērtēs netiešo darbību 
priekšlikumus atbilstoši finansēšanas 
shēmām un atlasīs projektus. Izmanto 
kritērijus, kas saistīti ar izcilību, ietekmi un 
īstenošanu. Darba programmu var precizēt 
vai papildināt ar citām prasībām, 
svarīguma kritērijiem un robežsliekšņiem, 
kas ir skaidri pamatoti.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I A iedaļa – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un izstrādes pasākumi ITER 
celtniecības atbalstam tiks veikti 
kodolsintēzes asociācijās un Eiropas 
rūpniecības nozarēs. Tie ietvers arī 

Pētniecības un izstrādes pasākumi ITER 
celtniecības atbalstam tiks veikti 
kodolsintēzes asociācijās un Eiropas 
rūpniecības nozarēs. Tie ietvers arī 
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komponentu un sistēmu izstrādi un
testēšanu.

komponentu un uzticamu sistēmu izstrādi,
testēšanu un izvērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I A iedaļa– 4. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pētījumus par kodolsintēzes enerģijas 
ražošanas socioloģiskajiem aspektiem un 
ekonomiskumu, kā arī darbības, lai 
sekmētu sabiedrības informētību un 
izpratni par kodolsintēzi.

– pētījumus par kodolsintēzes enerģijas 
ražošanas socioloģiskajiem aspektiem un 
ekonomiskumu, kā arī darbības, lai 
sekmētu sabiedrības informētību un 
izpratni par kodolsintēzi. Īpašu uzmanību 
pievērsīs tam, lai nodrošinātu atbilstošas 
informācijas paziņošanu sabiedrībai, un 
tiks izmantoti konkrēti pasākumi saziņas 
un informēšanas programmu efektivitātei.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I B iedaļa – ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējais mērķis ir jo īpaši uzlabot 
kodola skaldīšanas un citu rūpniecībā un 
medicīnā iespējamu starojuma 
izmantojumu drošumu, veiktspēju, resursu 
izmantošanas efektivitāti un rentabilitāti. 
Netiešās darbības, kas saistītas ar kodola 
skaldīšanu un aizsardzību pret jonizējošo 
starojumu, veiks piecās galvenajās darbības 
jomās, kas sīki raksturotas turpmāk. Pastāv 
nozīmīga saikne ar pētniecību Savienības 
Septītajā pamatprogrammā, kas pieņemta 

Vispārējais mērķis ir jo īpaši uzlabot 
kodola skaldīšanas un citu rūpniecībā un 
medicīnā iespējamu starojuma 
izmantojumu drošumu, veiktspēju, resursu 
izmantošanas efektivitāti un rentabilitāti. 
Netiešās darbības, kas saistītas ar kodola 
skaldīšanu un aizsardzību pret jonizējošo 
starojumu, veiks piecās galvenajās darbības 
jomās, kas sīki raksturotas turpmāk. Pastāv 
nozīmīga saikne ar pētniecību Savienības 
Septītajā pamatprogrammā, kas pieņemta 
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ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu 1982/2006/EK, jo īpaši 
enerģētikas, Eiropas standartu, izglītības un 
mācību, vides aizsardzības, veselības, 
materiālzinātnes, pārvaldības, kopējās 
infrastruktūras, drošības un drošuma 
kultūras jomā. Starptautiskā sadarbība būs 
daudzu darbības jomu galvenā iezīme, jo 
īpaši tādu progresīvu kodolenerģijas 
sistēmu darbībā, kas tiek aplūkotas 
Ceturtās paaudzes starptautiskajā forumā.

ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu 1982/2006/EK, jo īpaši 
enerģētikas, Eiropas standartu, izglītības un 
mācību, vides aizsardzības, veselības, 
materiālzinātnes, pārvaldības, kopējās 
infrastruktūras, drošības un drošuma 
kultūras jomā. Starptautiskā sadarbība būs 
daudzu darbības jomu galvenā iezīme, jo 
īpaši tādu progresīvu kodolenerģijas 
sistēmu darbībā, kas tiek aplūkotas 
Ceturtās paaudzes starptautiskajā forumā. 
Eiropā strādājošo pašreizējās paaudzes 
kodolspēkstaciju konstrukcijā paredzētais 
darbības laiks parasti ir 40 gadu, turklāt 
paredzēta iespēja darbības laiku 
pagarināt. Iecerēts, ka III un nākotnē 
paredzētās vēl drošākās IV paaudzes 
spēkstaciju darbības laiks būs 60 un 
vairāk gadu, vienlaikus samazinot 
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, 
kas saistītas ar novecošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I B iedaļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir acīmredzami nepieciešams pastiprināt 
sadarbību ar Starptautisko Atomenerģijas 
aģentūru par drošības standartiem, kas 
piemērojami visām kodoliekārtām un 
darbībām. Šie standarti būtu plaši 
jāpiemēro projektētājiem, ražotājiem un 
tirgus dalībniekiem enerģijas ražošanā, 
medicīnā, rūpniecībā, pētniecībā un 
izglītībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I B iedaļa – 1. punkts – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkritumu ģeoloģiskā apglabāšana 1. Jebkāda veida uzglabāšana, tostarp 
atkritumu ģeoloģiskā apglabāšana.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I B iedaļa – 1. punkts – Mērķi

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot uz īstenošanu orientētu pētniecību, 
izveidot stabilu zinātnisko un tehnisko 
bāzi, lai demonstrētu tehnoloģijas un 
drošumu attiecībā uz lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu ar 
ilgu pussabrukšanas periodu apglabāšanu 
ģeoloģiskos veidojumos un liktu pamatus 
vienotam Eiropas uzskatam galvenajos 
jautājumos saistībā ar atkritumu 
apsaimniekošanu un apglabāšanu.

Veicot uz īstenošanu orientētu pētniecību, 
izveidot stabilu zinātnisko un tehnisko 
bāzi, lai demonstrētu tehnoloģijas un 
drošumu attiecībā uz lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu ar 
ilgu pussabrukšanas periodu apglabāšanu 
ģeoloģiskos veidojumos, tostarp attiecinot 
to arī uz atkritumiem ar ilgu 
pussabrukšanas periodu, kas rodas, 
pārtraucot ar kodolenerģijas un 
radioizotopu izmantošanu saistītu civilu 
lietojumu izmantošanu medicīnā, 
rūpniecībā, lauksaimniecībā, pētniecības 
un izglītības darbībās, un liktu pamatus 
vienotam Eiropas uzskatam galvenajos 
jautājumos saistībā ar atkritumu 
apsaimniekošanu un apglabāšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – I B iedaļa – 1. punkts – Pasākumi

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkritumu ģeoloģiskā apglabāšana: jāveic 
glabātavu projektu inženiertehniskie 
pētījumi un demonstrējumi, glabātavas 
saņēmēju iežu raksturošana uz vietas (gan 
vispārējās, gan konkrētam objektam 
atbilstošās pazemes pētniecības 
laboratorijās), jāveido izpratne par 
glabātavu vidi, jāveic pētījumi par 
attiecīgajiem procesiem tuvlaukā 
(atkritumu veids un mākslīgās barjeras) un 
attālākā laukā (pamatiezis un izplatīšanās 
ceļi biosfērā), jāizstrādā noturīga metodika 
darbības un drošuma novērtēšanai, kā arī 
jāveic tādu pārvaldības un sabiedriski 
aktuālu jautājumu pētniecība, kas saistīti ar 
pieņemamību sabiedrībai.

Atkritumu ģeoloģiskā apglabāšana: jāveic 
glabātavu projektu inženiertehniskie 
pētījumi un demonstrējumi, glabātavas 
saņēmēju iežu raksturošana uz vietas (gan 
vispārējās, gan konkrētam objektam 
atbilstošās pazemes pētniecības 
laboratorijās), jāveido izpratne par 
glabātavu vidi, jāveic pētījumi par 
attiecīgajiem procesiem tuvlaukā 
(atkritumu veids un mākslīgās barjeras) un 
attālākā laukā (pamatiezis un izplatīšanās 
ceļi biosfērā), jāizstrādā noturīga metodika 
darbības un drošuma novērtēšanai, kā arī 
jāveic tādu pārvaldības un sabiedriski 
aktuālu jautājumu pētniecība, kas saistīti ar 
pieņemamību sabiedrībai. Lai nodrošinātu 
labāku noslēgšanu neparedzētu notikumu 
gadījumā, ir nepieciešams ieviest stabilas 
sistēmas pakalpojuma saglabāšanai 
pazeminātas darbības režīmos.

Or. en


