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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 regulai, ar ko izveido instrumentu sadarbībai kodoldrošības 
jomā
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0841),

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 203. pantu, saskaņā ar 
kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0014/2012),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 293. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas 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 Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Černobiļas avārija 1986. gadā 
apliecināja kodoldrošības nozīmīgumu 
pasaules mērogā. Avārija Fukušimas-Daiči 
kodolspēkstacijā 2011. gadā apstiprināja 
vajadzību turpināt centienus kodoldrošības 
uzlabošanai, lai tā atbilstu augstākajiem 
standartiem, jo īpaši attiecībā uz 
pārvaldību un regulatoru neatkarību. Lai 
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dzīvībai un veselībai, Eiropas 
Atomenerģijas Kopienai (turpmāk tekstā 
— „Kopiena”) jābūt spējīgai atbalstīt 
kodoldrošību trešās valstīs.

paredzētu drošības nosacījumus, kas 
vajadzīgi, lai novērstu draudus sabiedrības 
dzīvībai un veselībai, Eiropas 
Atomenerģijas Kopienai (turpmāk tekstā 
— „Kopiena”) vajadzētu būt spējīgai 
atbalstīt kodoldrošību trešās valstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Kodolspēkstacijas būvē tiešā ES 
robežu tuvumā, tādējādi radot nopietnas 
bažas par drošumu un nekaitīgumu, jo 
īpaši gadījumos, kad ar Savienību netiek 
veikta politiska sadarbība.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Daudzas pasaules valstis apsver 
iespēju būvēt kodolspēkstacijas vai arī jau 
plāno to būvniecību; tas rada dažādas 
problēmas un nepieciešamību izveidot 
atbilstīgu kodoldrošības kultūru un 
pārvaldības sistēmas. Šajā sakarībā par 
prioritāru būtu jāuzskata atbalsts šo 
valstu regulatoriem, kā arī daudzpusējām 
reģionālām un starptautiskām 
struktūrām, kas ar salīdzinošās 
izvērtēšanas palīdzību var stiprināt 
pārliecību un uzlabot standartu 
ievērošanu.
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Or. en

Pamatojums

Šajā instrumentā galvenā uzmanība būtu jāpievērš regulatoriem. Tomēr valstīs, kurās ir tikai 
viena kodolspēkstacija, regulatora darbs ir atkarīgs no tās pastāvēšanas, kas var dot stimulu 
būt saudzīgākam. To daļēji var kontrolēt  ar reģionālo organizāciju un salīdzinošās 
izvērtēšanas palīdzību. 

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Savienībai, darbojoties kopā ar 
dalībvalstīm un kooperējoties ar 
starptautiskām un reģionālām 
organizācijām kopīgos politikas stratēģijas 
virzienos, ir visas iespējas reaģēt uz 
globālām problēmām, un tā spēj atbilstošāk 
saskaņot sadarbību ar trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai uzturētu un veicinātu kodoldrošības 
un tās regulējuma nepārtrauktu uzlabošanu, 
Padome 2009. gada 25. jūnijā pieņēma 
Direktīvu 2009/71/Euratom, ar ko izveido 
Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības 
pamatstruktūru . Padome 2011. gada 
19. jūlijā pieņēma arī 
Direktīvu 2011/70/Euratom, ar ko izveido 
Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un 
drošai apsaimniekošanai. Šīs direktīvas, kā 
arī kodoldrošības un radioaktīvo atkritumu 
un lietotās kodoldegvielas 

(6) Lai uzturētu un veicinātu kodoldrošības 
un tās regulējuma nepārtrauktu uzlabošanu, 
Padome 2009. gada 25. jūnijā pieņēma 
Direktīvu 2009/71/Euratom, ar ko izveido 
Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības 
pamatstruktūru. Komisijas 2011. gada 
24. novembra paziņojumā par starpposmu 
ziņojumu attiecībā uz Eiropas Savienībā 
darbojošos kodolspēkstaciju riska un 
drošuma pilnīgu novērtējumu („noturības 
testi”)1  ir uzsvērta nepieciešamība 
stiprināt šo struktūru. Padome 2011. gada 
19. jūlijā pieņēma arī 
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apsaimniekošanas augstie standarti, kas 
īstenoti Eiropas Savienībā, ir piemēri, kas 
izmantojami, lai rosinātu trešās valstis 
pieņemt līdzvērtīgi augstus standartus.

Direktīvu 2011/70/Euratom, ar ko izveido 
Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un 
drošai apsaimniekošanai. Šīs direktīvas, kā 
arī kodoldrošības un radioaktīvo atkritumu 
un lietotās kodoldegvielas 
apsaimniekošanas augstie standarti, kas 
īstenoti Eiropas Savienībā, ir piemēri, kas 
izmantojami, lai rosinātu trešās valstis 
pieņemt līdzvērtīgi augstus standartus, bet 
šie standarti ir ticami tikai tad, ja visas 
dalībvalstis tos atbilstīgi transponē.
1 COM(2011)0784.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Kopienai turpmāk jāveltī īpaši 
centieni, lai atbalstītu efektīvu 
kodoldrošības pasākumu piemērošanu 
kodolmateriāliem trešās valstīs, balstoties 
uz drošības pasākumiem Savienībā.

(10) Kopienai turpmāk jāveltī īpaši 
centieni, lai atbalstītu efektīvu 
kodoldrošības pasākumu piemērošanu 
kodolmateriāliem trešās valstīs, balstoties 
uz drošības pasākumiem Savienībā.
Sniedzot palīdzību trešām valstīm 
kodolenerģijas jomā, svarīgi ir arī iesaistīt 
Savienības ekspertus, lai Savienībā 
saglabātu augstu specializēto zināšanu 
līmeni, jo īpaši tādēļ, ka ir plānots slēgt 
vairākas kodolspēkstacijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) līmenis, līdz kādam valstis, kuras 
saņem palīdzību, izstrādā kodoldrošības 
standartus, kas ir līdzīgi Savienībā 
izmantotajiem standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbilstīgi Savienības vispārējam 
nolūkam un darbības jomai, mērķiem, 
principiem un politikai stratēģijas 
dokumentu nolūks būs nodrošināt 
saskaņotu pamatshēmu sadarbībai starp 
Savienību un attiecīgajām partnervalstīm 
vai reģioniem.

3. Atbilstīgi Savienības vispārējam 
nolūkam un darbības jomai, mērķiem, 
principiem un politikai stratēģijas 
dokumentu nolūks būs nodrošināt 
saskaņotu pamatshēmu sadarbībai starp 
Savienību, dalībvalstīm un attiecīgajām 
partnervalstīm vai reģioniem.

Or. en



PE486.061v01-00 10/16 PR\896869LV.doc

LV

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti atbalstītie pasākumi – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– efektīvas normatīvās bāzes, regulatīvu 
procedūru un sistēmu veicināšanu, lai 
nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret 

– efektīvas un pārredzamas normatīvās 
bāzes, regulatīvu procedūru un sistēmu 
veicināšanu, lai nodrošinātu pietiekamu 
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radioaktīvu materiālu jonizējošiem 
starojumiem, jo īpaši aizsardzību no 
spēcīgas iedarbības radioaktīvajiem 
avotiem, un to droša apglabāšana;

aizsardzību pret radioaktīvu materiālu 
jonizējošiem starojumiem, jo īpaši no 
spēcīgas iedarbības radioaktīvajiem 
avotiem, un to droša apglabāšana;

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
Pielikums – Konkrēti atbalstītie pasākumi – a apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tādas efektīvas kodoldrošības 
pārvaldības sistēmas veicināšanu, kas 
garantētu regulatīvo iestāžu neatkarību, 
atbildību un pilnvaras, kā arī šādu iestāžu 
reģionālo un starptautisko sadarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pasākumi, lai veicinātu starptautisku 
sadarbību (iesaistot attiecīgās starptautiskās 
organizācijas, proti, SAEA) minētajās 
jomās, tostarp, lai īstenotu un uzraudzītu 
starptautiskas konvencijas un līgumus, 
informācijas apmaiņu, spējas palielināšanu 
un mācības kodoldrošības jomā, kā arī 
pētniecību.

pasākumi, lai veicinātu starptautisku 
sadarbību (iesaistot attiecīgās reģionālās 
un starptautiskās organizācijas, proti, 
SAEA) minētajās jomās, tostarp, lai 
īstenotu un uzraudzītu starptautiskas 
konvencijas un līgumus, informācijas 
apmaiņu, spējas palielināšanu un mācības 
kodoldrošības jomā, kā arī pētniecību.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
Pielikums – Kritēriji – 1. Vispārīgie kritēriji – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Prioritāte ir kandidātvalstīm un Eiropas 
Kaimiņattiecību reģiona valstīm. 
Reģionālām pieejām būs priekšrocība.

– Prioritāte ir kandidātvalstīm un Eiropas 
kaimiņattiecību reģiona valstīm, jo īpaši ja 
tās attīsta jaunas kodolenerģijas 
ražošanas jaudas vai arī pārtrauc kādas 
kodolspēkstacijas ekspluatāciju. 
Reģionālām pieejām būs priekšrocība.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
Pielikums – Kritēriji – 1. Vispārīgie kritēriji – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– Trešām valstīm, kas vēlas sadarboties ar 
Eiropas Savienību, jāapņemas pilnībā
ievērot kodolieroču neizplatīšanas 
principus. Tām arī jākļūst pa pusēm 
attiecīgajās konvencijās, kas ir SAEA 
sistēmā par kodoldrošību, vai jāveic 
pasākumi, kuri apliecina stingru 
apņemšanos pievienoties šādām 
konvencijām. Pievienošanos attiecīgajām 
konvencijām vai tādu pasākumu veikšanu, 
kuru nolūks ir tām pievienoties, var izvirzīt 
kā nosacījumu sadarbībai ar Eiropas 
Savienību. Ārkārtas gadījumos izņēmuma 
veidā jāizrāda elastība šā principa 
piemērošanā, ja bezdarbība varētu 
palielināt Savienības un tās pilsoņu 
apdraudētības līmeni. 

Or. en
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
Pielikums – Kritēriji – 1. Vispārīgie kritēriji – 6. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Lai nodrošinātu un uzraudzītu atbilstību 
sadarbības mērķiem, trešai valstij, kas ir 
saņēmējvalsts, jāievēro princips par veikto 
pasākumu novērtēšanu. Šī novērtēšana 
nodrošinātu iespēju uzraudzīt un 
pārbaudīt atbilstību mērķiem, par kuriem 
ir bijusi vienošanās, un varētu būt 
nosacījums Kopienas ieguldījuma 
maksājumu turpināšanai.

– Lai nodrošinātu un uzraudzītu atbilstību 
sadarbības mērķiem, trešai valstij, kas ir 
saņēmējvalsts, jāievēro princips par veikto 
pasākumu novērtēšanu. Kopienas 
ieguldījuma maksājumu turpināšanai jābūt 
atkarīgai no tā, cik pārbaudāma un 
nepārtraukta ir atbilstība saskaņotajiem 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbībā ar valstīm, kas ietvertas šajā 
kategorijā, galvenokārt jātiecas attīstīt 
vajadzīgo regulatīvo infrastruktūru, 
kodolenerģijas regulatora un attiecīgo 
tehniskā atbalsta organizācijas(-u) tehnisko 
kompetenci. Ir jāizskata un, ja vajadzīgs, 
jāatbalsta arī lietotās kodoldegvielas un 
radioaktīvo atkritumu atbildīgas un drošas 
apsaimniekošanas stratēģijas virzienu un 
sistēmu attīstība, ietverot valstis, kas 
neparedz kodolenerģijas ražotspējas 

Sadarbībā ar valstīm, kas ietvertas šajā 
kategorijā, galvenokārt jātiecas attīstīt 
vajadzīgo regulatīvo pārvaldību un
infrastruktūru, kodolenerģijas regulatora un 
attiecīgo tehniskā atbalsta organizācijas(-u) 
tehnisko kompetenci. Savienībai jāveicina 
regulatoru reģionālās un starptautiskās 
sadarbības struktūru izveide. Ir jāizskata 
un, ja vajadzīgs, jāatbalsta arī lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
atbildīgas un drošas apsaimniekošanas 
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attīstību vai ir nolēmušas to neattīstīt. stratēģijas virzienu un sistēmu attīstība, 
ietverot valstis, kas neparedz 
kodolenerģijas ražotspējas attīstību vai ir 
nolēmušas to neattīstīt.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
Pielikums – Prioritātes – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šajā instrumentā ir paredzēts, ka 
sadarbībā galvenokārt uzmanība tiek 
pievērsta kodolenerģijas regulatoriem (un 
to tehniskā atbalsta organizācijām) ar 
mērķi nodrošināt tiem tehnisko kompetenci 
un neatkarību un nostiprināt normatīvo 
regulējumu, proti, attiecībā uz licencēšanas
darbībām, tostarp efektīviem un
vispusīgiem riska un drošības 
novērtējumiem („noturības testu”), to 
pārskatīšanu un pēcpārbaudi. Tam jārada 
drošības nosacījumi, kas nepieciešami, lai 
novērstu draudus cilvēku dzīvībai un 
veselībai un nodrošinātu, ka 
kodolmateriāli netiek izmantoti citiem, 
iepriekš neparedzētiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
Pielikums – Prioritātes – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbību ar kodoliekārtu operatoriem 
trešās valstīs izskatīs īpašās situācijās 
atbilstīgi „stresa pārbaudes” pēcpasākumu 
plānam. Šāda sadarbība ar kodoliekārtu 

Sadarbību ar kodoliekārtu operatoriem 
trešās valstīs izskatīs īpašās situācijās 
atbilstīgi „noturības testa” pēcpasākumu 
plānam. Šāda sadarbība ar kodoliekārtu 
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operatoriem neietver aprīkojuma piegādi. operatoriem neietver aprīkojuma piegādi 
un citas darbības vai palīdzību, ko 
operators varētu pirkt un kas tam jāpērk 
uz komerciāliem pamatiem, lai ievērotu 
regulatīvos drošības standartus.

Or. en

Pamatojums

ES nevajadzētu subsidēt kodoliekārtu operatorus ārvalstīs.


