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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Bendradarbiavimo 
branduolinės saugos srityje priemonė
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011) 0814),

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 203 straipsnį, 
pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0014/2012),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį ir 
Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį atitinkamai pakeisti 
savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



Europos atominės energijos bendrijai 
(toliau – Bendrija) turėtų būti suteikta 
galimybė remti branduolinę saugą 
trečiosiose šalyse;

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

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Šiuo metu branduolinės jėgainės 
statomos prie pat Sąjungos sienų, tai kelia 
rimtą nerimą dėl saugumo ir saugos, ypač 
esant politinio bendradarbiavimo su 
Sąjunga trūkumui.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Daug šalių visame pasaulyje šiuo 
metu svarsto arba planuoja branduolinių 
jėgainių statybą, kuri kelia daugybę 
uždavinių ir reikalauja puoselėti tinkamos 
branduolinės saugos kultūrą ir valdymo 
sistemą. Šiomis aplinkybėmis reikėtų teikti 
pirmenybę reguliuotojų paramai, taip pat 
daugiašalėms regioninėms ir 
tarptautinėms struktūroms, kurios gali 
stiprinti pasitikėjimą ir standartų taikymą 
pasitelkiant tarpusavio vertinimo 
schemas.

Or. en
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Pagrindimas

Pagrindinis šios priemonės dėmesys turėtų būti sutelktas į reguliuotojus. Tačiau, šalyse be 
daugybės branduolinių jėgainių ir operatorių, reguliuotojų darbas priklauso nuo 
branduolinės jėgainės egzistavimo, o tai galėtų skatinti atlaidų požiūrį. Tai gali būti iš dalies 
kontroliuojama per regionines organizacijas ir tarpusavio vetinimo mechanizmus.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) veikdama kartu su valstybėmis narėmis 
pagal bendras politikos kryptis ir strategijas 
bei bendradarbiaudama su tarptautinėmis 
ir regioninėmis organizacijomis, Sąjunga 
geriausiai gali reaguoti į pasaulines 
problemas ir koordinuoti bendradarbiavimą 
su trečiosiomis šalimis;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) kad būtų išlaikyta branduolinė sauga, 
jos reguliavimas ir skatinamas nuolatinis 
šių sričių tobulinimas, 2009 m. birželio 
25 d. Taryba priėmė 
Direktyvą 2009/71/Euratomas, kuria 
nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių 
branduolinės saugos sistema. 2011 m. 
lapkričio 24 d. Komisijos komunikate dėl 
tarpinės ataskaitos dėl visapusiško ES 
branduolinių jėgainių rizikos ir saugos 
vertinimo (testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis)1 pabrėžiamas šios sistemos 
stiprintimo poreikis. 2011 m. liepos 19 d. 
Taryba taip pat priėmė 
Direktyvą 2011/70/Euratomas, kuria 



standartai yra pavyzdžiai, kuriais remiantis 
galima skatinti trečiąsias šalis taikyti 
panašius griežtus standartus;

nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus 
tvarkymo Bendrijos sistema. Šios 
direktyvos ir griežti Sąjungoje įgyvendinti 
branduolinės saugos bei radioaktyviųjų 
atliekų ir panaudoto kuro tvarkymo 
standartai yra pavyzdžiai, kuriais remiantis 
galima skatinti trečiąsias šalis taikyti 
panašius griežtus standartus, tačiau bus 
patikimi tik tuomet, jei jie visų valstybių 
narių tinkamai perkeliami į nacionalinę 
teisę;

1 COM(2011)0784.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Bendrijai labai reikia toliau stengtis 
remti veiksmingų branduolinės medžiagos 
apsaugos trečiosiose šalyse priemonių 
taikymą, remiantis Sąjungoje taikomomis 
apsaugos priemonėmis;

(10) Bendrijai labai reikia toliau stengtis 
remti veiksmingų branduolinės medžiagos 
apsaugos trečiosiose šalyse priemonių 
taikymą, remiantis Sąjungoje taikomomis 
apsaugos priemonėmis. Sąjungos ekspertų 
dalyvavimas padedant trečiosioms šalims 
branduolinės energetikos srityje taip pat 
svarbus norint užtikrinti aukštą Sąjungoje 
turimos ekspertizės lygi, ypač turint 
omenyje numatytą kelių branduolinių 
jėgainių uždarymą.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmingos branduolinės saugos 
kultūros puoselėjimo ir griežčiausių 

a) veiksmingos branduolinės saugos 
kultūros ir valdymo puoselėjimo ir 
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branduolinės saugos bei apsaugos nuo 
radiacijos standartų įgyvendinimo;

griežčiausių branduolinės saugos bei 
apsaugos nuo radiacijos standartų 
įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kokiu mastu remiamos šalys plėtoja 
branduolinės saugos standartus, panašius 
į Sąjungoje galiojančius branduolinės 
saugos standartus.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Strateginiuose dokumentuose bus 
siekiama nustatyti nuoseklią Sąjungos ir 
atitinkamų šalių ar regionų partnerių 
bendradarbiavimo sistemą, atitinkančią 
bendrą tikslą ir taikymo sritį, tikslus, 
principus ir Sąjungos politiką.

3. Strateginiuose dokumentuose bus 
siekiama nustatyti nuoseklią Sąjungos, 
valstybių narių ir atitinkamų šalių ar 
regionų partnerių bendradarbiavimo 
sistemą, atitinkančią bendrą tikslą ir 
taikymo sritį, tikslus, principus ir Sąjungos 
politiką.

Or. en



Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veiksmingos teisinės bazės, procedūrų ir 
sistemų palaikymu, siekiant užtikrinti 
tinkamą apsaugą nuo radioaktyviųjų 
medžiagų jonizuojančiosios spinduliuotės, 
visų pirma nuo didelio aktyvumo 

– veiksmingų ir skaidrių reglamentavimo 
sistemų, procedūrų ir struktūrų skatinimas 
siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą nuo 
radioaktyviųjų medžiagų, visų pirma 
didelio aktyvumo radioaktyvių šaltinių, 
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radioaktyviųjų šaltinių, ir saugų jų 
utilizavimą;

jonizuojančiosios spinduliuotės, ir saugų 
šių medžiagų laidojimą;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo skirsnio „Konkrečios remiamos priemonės“ a punkto 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veiksmingų branduolinės saugos 
valdymo sistemų, kurios užtikrina 
reguliavimo įstaigų nepriklausomumą bei 
atsakomybę, skatinimu ir regioninio bei 
tarptautinio tokių įstaigų 
bendradarbiavimo skatinimų;

Or. en

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– taikant tarptautinio bendradarbiavimo 
skatinimo priemones (taip pat atitinkamų 
tarptautinių organizacijų sistemoje, visų 
pirma TATENA) minėtose srityse, 
įskaitant tarptautinių konvencijų ir sutarčių 
įgyvendinimą ir stebėjimą, keitimąsi 
informacija, gebėjimų stiprinimą ir 
mokymą branduolinės saugos ir mokslinių 
tyrimų srityse.

taikant tarptautinio bendradarbiavimo 
skatinimo priemones (taip pat atitinkamų 
regioninių bei tarptautinių organizacijų 
sistemoje, visų pirma TATENA) minėtose 
srityse, įskaitant tarptautinių konvencijų ir 
sutarčių įgyvendinimą ir stebėjimą, 
keitimąsi informacija, gebėjimų stiprinimą 
ir mokymą branduolinės saugos ir 
mokslinių tyrimų srityse.

Or. en



Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo skirsnio „Kriterijai“ 1 punkto „Bendrieji kriterijai“ antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pirmenybė bus teikiama narystės 
siekiančioms šalims ir Europos 
kaimynystės regionų šalims. Bus palankiai 
vertinamas regioninis požiūris;

– pirmenybė bus teikiama narystės 
siekiančioms šalims ir Europos 
kaimynystės regionų šalims, ypač jei jos 
šiuo metu plėtoja naujus branduolinės 
energijos gamybos pajėgumus arba yra 
eksploatavimo nutraukimo etape. Bus 
palankiai vertinamas regioninis požiūris;

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo skirsnio „Kriterijai“ 1 punkto „Bendrieji kriterijai“ penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo skirsnio „Kriterijai“ 1 punkto „Bendrieji kriterijai“ šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– siekiant užtikrinti bendradarbiavimo 
tikslų įgyvendinimą ir jį stebėti, paramą 
gaunanti trečioji šalis turi pripažinti taikytų 
veiksmų vertinimo principą. Atliekant 
vertinimą būtų galima stebėti ir tikrinti, ar 
laikomasi suderintų tikslų, ir jis galėtų būti 
tolesnio Bendrijos įnašo mokėjimo sąlyga;

– siekiant užtikrinti bendradarbiavimo 
tikslų įgyvendinimą ir jį stebėti, paramą 
gaunanti trečioji šalis turi pripažinti taikytų 
veiksmų vertinimo principą. Patikrinamas 
ir nuoseklus suderintų tikslų laikymasis
turėtų būti tolesnio Bendrijos įnašo 
mokėjimo sąlyga;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo skirsnio „Kriterijai“ 2 punkto „Šalys, kuriose įdiegti branduolinės energijos 
gamybos pajėgumai“ pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bendradarbiavimu su šios kategorijos 
šalimis visų pirma siekiama plėtoti 
reikalingą reguliavimo valdymą ir
infrastruktūrą, branduolinės veiklos 
reguliuotojo ir atitinkamos techninės 
pagalbos organizacijos (-ų) techninę 
kompetenciją. Sąjunga turėtų raginti 
reguliavimo srityje plėtoti regionines ir 
tarptautines bendradarbiavimo struktūras. 
Taip pat reikėtų atsižvelgti į panaudoto 
kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir 
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branduolinės energijos gamybos pajėgumų 
arba kurios yra nusprendusios to nedaryti.

saugaus tvarkymo strategijas ir programas 
ir, jei taikytina, jas remti, taip pat tose 
šalyse, kurios nenumato plėtoti 
branduolinės energijos gamybos pajėgumų 
arba kurios yra nusprendusios to nedaryti.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo skirsnio „Prioritetai“ pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo skirsnio „Prioritetai“ trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiavimas su branduolinių 
įrenginių operatoriais trečiosiose šalyse bus 
svarstomas konkrečiais atvejais, imantis 

Bendradarbiavimas su branduolinių 
įrenginių operatoriais trečiosiose šalyse bus 
svarstomas konkrečiais atvejais, imantis 



„testavimo nepalankiausiomis sąlygomis“ 
rezultatų įgyvendinimo priemonių. Toks 
bendradarbiavimas su branduolinių 
įrenginių operatoriais neapims įrangos 
tiekimo.

„testavimo nepalankiausiomis sąlygomis“ 
rezultatų įgyvendinimo priemonių. Toks 
bendradarbiavimas su branduolinių 
įrenginių operatoriais neapims įrangos 
tiekimo ir kitos veiklos arba paramos, kuri 
operatoriaus galėtų ir turėtų būti įgijama 
komerciniu pagrindu siekiant atitikti 
teisės aktais nustatytus saugos standartus.

Or. en

Pagrindimas

ES neturėtų subsidijuoti branduolinių jėgainių operatorių  užsienyje.


