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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 dėl Sąjungos paramos Bulgarijos, Lietuvos ir 
Slovakijos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programoms
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011)0783),

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 203 straipsnį, 
pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0514/2011),

– 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 atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Euratomo sutarties 
106a straipsnį;

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

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

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) kadangi pagal 2007–2013 m. 
laikotarpio programas Komisija, 
vykdydama priežiūrą, daugiausia dėmesio 
skyrė finansinių asignavimų biudžeto 
vykdymui ir projektų įgyvendinimui, o ne 
tam, kiek padaryta apskritai pažangos 
siekiant programose nustatytų tikslų. 
Nepakankamas pažangos įgyvendinant 
programų tikslus vertinimas ir 
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netinkamas išteklių veiksmingo 
panaudojimo stebėjimas reiškia, kad 
niekas nėra iš tiesų atsakingas už bendrus 
programų įgyvendinimo rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai 
pateikus tolesnio finansavimo prašymą, į 
Komisijos pasiūlymą dėl kitos 2014–
2020 m. daugiametės finansinės programos
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“5

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

(6) Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai 
pateikus tolesnio finansavimo prašymą, į 
Komisijos pasiūlymą dėl kitos 2014–
2020 m. daugiametės finansinės programos
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“5

įtraukta nuostata iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto skirti 700 mln. EUR 
branduolinei saugai ir branduolinių 
elektrinių eksploatavimo nutraukimui. Iš 
šios sumos 500 mln. EUR 2011 m. 
kainomis (apie 553 mln. EUR dabartinėmis 
kainomis) numatyta naujai programai, 
pagal kurią bus toliau teikiama parama 
Bohunicės V1 reaktoriaus 1 ir 2 blokų ir 
Ignalinos reaktoriaus 1 ir 2 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2017 m. 
ir Kozlodujaus reaktoriaus 1–4 blokų 
eksploatavimo nutraukimui 2014–2020 m.
Finansavimas pagal šią naują programą 
turėtų būti palaipsniui mažinamas. 
Parama, kuriai taikomas šis reglamentas, 
turėtų padėti užtikrinti sėkmingą 
branduolinių elektrinių pertvarką iš 
energijos gamybos objekto į eksploataciją 
nutraukusį objektą;

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) veiksminga eksploatavimo nutraukimo 
proceso raidos kontrolę užtikrins Komisija, 
kad būtų garantuota didžiausia pagal šį 
reglamentą skiriamo finansavimo pridėtinė 
vertė Sąjungai, nors galutinė atsakomybė 
už eksploatavimo nutraukimą tenka 
valstybėms narėms. Kontrolę sudarys ir 
veiksmingas veiklos rezultatų vertinimas, 
taip pat įgyvendinant programą taikomų 
taisomųjų veiksmų vertinimas. Ši kontrolė 
turėtų būti pagrįsta prasmingais 
kokybiniais ir kiekybiniais veiksmingumo 
rodikliais, kuriuos būtų galima lengvai 
stebėti ir, prireikus, teikti ataskaitas;

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Bendrasis programos tikslas yra padėti 
atitinkamoms valstybėms narėms laikantis 
atitinkamų eksploatavimo nutraukimo 
planų ir išlaikant aukščiausią saugos lygį
pagal 1996 m. gegužės 13 d. Tarybos 
direktyvą 96/29/EURATOMAS, 
nustatančią pagrindinius darbuotojų ir 
gyventojų sveikatos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės saugos 
standartus1, pasiekti negrįžtamą 
Kozlodujaus branduolinės elektrinės 1–
4 blokų, Ignalinos branduolinės elektrinės 
1 ir 2 blokų ir Bohunicės V1 branduolinės 
elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatavimo 
nutraukimo proceso etapą.
____________________

1 OL L 159, 1996 6 29, p. 1.

Or. en
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Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) saugiai tvarkyti eksploatavimo 
nutraukimo atliekų ilgalaikį saugojimą ir 
šalinimą pagal išsamų atliekų tvarkymo 
planą; rezultatai matuojami lyginant 
saugojamų ir pašalintų atliekų kiekį ir 
tipą su visomis pagamintomis atliekomis;

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) saugiai tvarkyti eksploatavimo 
nutraukimo atliekų ilgalaikį saugojimą ir 
šalinimą pagal išsamų atliekų tvarkymo 
planą; rezultatai matuojami lyginant 
saugojamų ir pašalintų atliekų kiekį ir 
tipą su visomis pagamintomis atliekomis;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) saugiai tvarkyti eksploatavimo 
nutraukimo atliekų ilgalaikį saugojimą ir 
šalinimą pagal išsamų atliekų tvarkymo 
planą; rezultatai matuojami lyginant 
saugojamų ir pašalintų atliekų kiekį ir 
tipą su visomis pagamintomis atliekomis;
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Or. en

Pagrindimas

Ilgalaikis atliekų saugojimas turėtų atitikti atliekų saugojimo direktyvą. Atliekų atsekamumas 
pagerins saugumą, nes bus išvengta nekontroliuojamos užterštų atliekų cirkuliacijos. 
Geologinio atliekų saugojimo atveju reiktų atsižvelgti į Požeminio vandens apsaugos 
direktyvą. Galėtų būti naudingi ryšiai su Geologinio radioaktyviųjų atliekų dėjimo į 
atliekynus įgyvendinimo technologijų platforma. Ši platforma turėtų būti priemonė, kuri padės 
stiprinti pasitikėjimą giluminio geologinio atliekų šalinimo sprendimų saugumu ir 
įgyvendinimu.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 208 503 000 EUR Kozlodujaus 
programai 2014–2020 m. laikotarpiu;

(a) [208 503 000] EUR Kozlodujaus 
programai 2014–2020 m. laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) [229 629 000] EUR Ignalinos 
programai 2014–2017 m. laikotarpiu;
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Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Reikia dėti visas pastangas, kad ir 
toliau būtų taikoma bendro finansavimo 
praktika, nustatyta teikiant pasirengimo 
narystei pagalbą ir teikiant 2007–2013 m. 
laikotarpiu visų trijų valstybių narių 
elektrinių eksploatavimo nutraukimo 
darbams skirtą pagalbą, ir kad prireikus 
būtų pritrauktos bendro finansavimo lėšos 
iš kitų šaltinių.

Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki 2014 m. sausio 1 d. Bulgarija, 
Lietuva ir Slovakija imasi atitinkamų 
priemonių, kad užtikrintų, jog įvykdys 
šias ex ante sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) parengia bendrą finansavimo planą, 
kuriame nustatytos visos išlaidos, 
reikalingos saugiam į šio reglamento 
taikymo sritį patenkančių branduolinių 
reaktorių eksploatavimo nutraukimo 
procesui užbaigti ir aiškiai nustatyti 
finansavimo šaltiniai; planas turi būti 
įtvirtintas nacionalinėje teisinėje sistemoje 
ir atitikti taikomas valstybės pagalbos 
taisykles;
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Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Komisijai pateiks peržiūrėtą išsamų 
eksploatavimo nutraukimo planą.

(c) Komisijai pateiks persvarstytą išsamų 
eksploatavimo nutraukimo planą, kuriame 
bus pateiktos atskiros eksploatavimo 
nutraukimo veiklos, tvarkaraštis ir 
atitinkama išlaidų struktūra, laikantis 
tarptautiniu mastu pripažintų 
eksploatavimo nutraukimo išlaidų sąmatų 
standartų.

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Iki 2014 m. sausio 1 d. Bulgarija, 
Lietuva ir Slovakija pateikia Komisijai 
informaciją, patvirtinančią, kad jos įvykdė 
minėtas  ex ante sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priima vieną bendrą 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės 
programoms skirtą metinę programą, 
kurioje nustatomi kiekvieno metinio 

1. 2014–2020 m. laikotarpiu, kiekvienų 
metų pradžioje, Komisija priima vieną 
bendrą Kozlodujaus, Ignalinos ir 
Bohunicės programoms skirtą metinę
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finansinio įsipareigojimo lėšų panaudojimo 
tikslai, numatomi rezultatai, susiję rodikliai 
ir tvarkaraštis.

darbo programą, kurioje atitinkamai
nustatomi kiekvieno metinio finansinio 
įsipareigojimo lėšų panaudojimo tikslai, 
numatomi rezultatai, susiję veiksmingumo
rodikliai ir tvarkaraštis.

Or. en

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 2014–2020 m. laikotarpiu, kiekvienų 
metų pabaigoje, Komisija pateikia 
bendros metinės darbo programos 
įgyvendinimo vertinimo ataskaitą. Šia 
ataskaita remiamasi priimant kitą metinę 
darbo programą.

Or. en

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinimas Tarpinis vertinimas

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

(Perkelta į 8a straipsnio (naujas) 1 dalį.)

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Galutinis vertinimas

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

Or. en

Pagrindimas

ES daugėja branduolinių elektrinių, kurių eksploatavimas nutraukiamas arba bus nutrauktas 
trumpuoju arba viduriniuoju laikotarpiu; norint, kad ES taptų pasauline lydere, ES pramonė 
turėtų įgyti kompetenciją šioje srityje. Tikėtina, kad iki 2025 m. reikės sustabdyti trečdalį 143 
ES reaktorių (COM (2007) 794 final).
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AIŠKINAMOJI DALIS

Trys šalys, Lietuva, Slovakija ir Bulgarija, eksploatavo senus branduolinius reaktorius, kurie, 
tarptautinės bendruomenės nuomone, pasenę ir jų negalima ekonomiškai efektyviai atnaujinti, 
kad jie atitiktų minimalius saugumo reikalavimus. Vykstant deryboms dėl stojimo į Europos 
Sąjungą šios trys šalys įsipareigojo nustatytu laiku sustabdyti šiuos branduolinius reaktorius ir 
po to nutraukti jų eksploatavimą. Pripažindama, kad dėl ankstyvos galutinio reaktorių 
sustabdymo datos šioms trims valstybėms tektų pakelti išskirtinai didelę socialinę, aplinkos 
apsaugos, ekonominę ir finansinę naštą, Europos Sąjunga įsipareigojo iki 2013 m. pabaigos 
teikti finansinę paramą ir šių reaktorių eksploatavimui nutraukti, ir ankstyvo galutinio jų 
sustabdymo padarinių keliamoms problemoms spręsti.

Pasirengimo stojimui laikotarpiu Lietuvai ir Slovakijai parama buvo teikiama per PHARE1

programą. Šioms šalims įstojus į ES, parama 2004–2006 m. buvo teikiama pagal jų Stojimo 
aktų protokolus, o nuo 2007 m. Tarybos reglamentais Lietuvai2 ir Slovakijai3 užtikrinta, kad 
parama ir toliau bus teikiama 2007–2013 m. laikotarpiu.

Bulgarijai pasirengimo stojimui laikotarpiu iki 2007 m. ES teikė paramą Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės eksploatavimo nutraukimui per PHARE programą, o 2007–2009 m. 
laikotarpiu parama buvo teikiama pagal Stojimo sutarties protokolą. 2009 m. Bulgarija 
paprašė pratęsti paramos teikimą siekdama įgyvendinti persvarstytą neatidėliotino 
eksploatavimo nutraukimo strategiją, o Tarybos reglamente4 užtikrinama, kad parama bus 
toliau teikiama 2010–2013 m. laikotarpiu.

Iki 2013 m. pabaigos numatytą Europos Sąjungos finansinę pagalbą trims valstybėms narėms 
iš viso sudaro 2847,8 mln. EUR (1367 mln. EUR Lietuvai, 613 mln. EUR Slovakijai ir 
867,8 mln. EUR Bulgarijai).

Paramą gaunančios valstybės narės 2011 m. kovo mėn. atnaujino savo eksploatavimo 
nutraukimo išlaidų sąmatas ir jų bendra suma išaugo iki 5300 mln. EUR. Lyginant šią sumą 
su nacionalinėmis ir pagal programas šiuo metu turimomis lėšomis, matyti, kad trūksta apie 
2500 mln. EUR. Kadangi nėra užtikrintas pakankamas finansavimas, gali nepavykti 
sėkmingai užbaigti eksploatavimo nutraukimo procesų.

Teisinis pagrindas
2003 m. Lietuvos stojimo sutartyje aiškiai numatyta galimybė eksploatavimo nutraukimą 
finansuoti ir po 2006 m.
2005 m. Bulgarijos stojimo akto 30 straipsnyje kalbama tik apie 2007–2009 m. laikotarpį.
2003 m. Slovakijos stojimo sutartyje kalbama tik apie 2004–2006 m. laikotarpį.
Bulgarijos stojimo akte ir Slovakijos stojimo sutartyje nėra konkretaus tolesnės paramos 
teikimo šioms valstybėms narėms atitinkamai po 2009 ir 2006 m. teisinio pagrindo, kaip kad 

                                               
1 Pagalbos Vidurio ir Rytų Europos šalims programa
2 OL L 411, 2006 12 30, p. 10.
3 OL L 131, 2007 5 23, p. 1.
4 OL L 189, 2010 7 13, p. 9.
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yra Lietuvos atveju. Todėl Stojimo sutartis ir Stojimo akto 30 straipsnis negali būti tinkamas 
tolesnio finansavimo po 2013 m. teisinis pagrindas.
Todėl tinkamas teisinis pagrindas – Euratomo sutarties 203 straipsnis. Tame straipsnyje 
numatyta, kad „jei pasirodytų, kad vienam iš Bendrijos tikslų pasiekti reikia imtis Bendrijos 
veiksmų, kuriems ši Sutartis nenumato reikalingų įgaliojimų, Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, vieningai priimtu sprendimu imasi 
reikiamų priemonių.“
Šiuo pasiūlymu numatomi keli supaprastinimai: vietoj ankstesnių trijų atskirų ir nesusijusių 
reglamentų dabar numatytas vienas Tarybos reglamentas dėl Sąjungos finansinės paramos 
Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos 
laikotarpiu. Šiame reglamente nenumatyta jokių Finansinio reglamento taikymo išimčių.

Poveikis biudžetui
Bendras 2014–2020 m. laikotarpiui pagal Komisijos pasiūlymą dėl kitos 2014–2020 m. 
laikotarpio daugiametės finansinės programos numatytas biudžetas dabartinėmis kainomis yra 
[552 947 000] EUR . Ši suma paskirstoma taip: [208 503 000] EUR Kozlodujaus programai, 
[229 629 000] EUR Ignalinos programai ir [114 815 000] EUR Bohunicės programai.

Valdymas, auditas ir kontrolė
2007 m. įsteigtas valstybių narių valdymo komitetas, kad padėtų Komisijai įgyvendinti 
paramos programas, be to, pakeistos Komisijos procedūros. Komisija ir Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas pasirašė susitarimo memorandumą ir, siekiant pagerinti 
programos koordinavimą, įsteigtas jungtinis vadybos komitetas, kuriame dalyvauja paramą 
gaunančios šalys.

Pagalbos programa reguliariai tikrinama ir vertinama, be to, Europos Sąjungos Audito Rūmai 
atliko visų trijų programų rezultatų auditą, yra parengta Audito Rūmų Specialioji ataskaita 
(16/2011); nustatant Sąjungos paramos dydį reikėtų atsižvelgti į išvadas.

Didžiosios dalies valstybių programoms skirtos ES finansinės paramos (83 %) valdymą 
Komisija patikėjo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui (ERPB), kuris turi branduolinės 
energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo valdymo patirties nuo 10-ojo dešimtmečio 
pradžios. Tačiau galutinė atsakomybė už ES lėšų naudojimą tenka Komisijai ir todėl ji turi 
būti pajėgi bet kada prisiimti galutinę atsakomybę už programų įgyvendinimą ir lėšų 
naudojimą.

Už programų rengimą visų pirma atsako Komisija, ERPB, CPVA (Centrinė projektų valdymo 
agentūra), Tarptautinio eksploatavimo nutraukimo paramos fondų donorų asamblėja, 
branduolinių elektrinių operatoriai ir atitinkamos valstybės narės. Komisija neužtikrino, kad 
būtų nuosekliai nustatyti konkretūs uždaviniai ir rodikliai, paremti stojimo sutartyse ir vėliau 
priimtuose Tarybos reglamentuose nustatytais bendro pobūdžio prioritetais.

Nė vienas iš minėtų organų nesukūrė sistemos, skirtos stebėti ir vertinti pažangai siekiant 
programų bendrųjų tikslų – nutraukti aštuonių reaktorių eksploatavimą ir sušvelninti jų 
sustabdymo padarinius. Todėl programų rezultatų stebėjimas ir ataskaitų teikimas kelia 
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sunkumų visais lygmenimis.

Komisija turėtų sudaryti tinkamas sąlygas, kad ES lėšos būtų naudojamos veiksmingai, 
rezultatyviai ir ekonomiškai. Tikslai turėtų būti suderinti su turimu biudžetu, be to, turėtų būti 
nustatyti tinkami veiksmingumo rodikliai, kuriuos vėliau būtų galima stebėti ir, jei tai 
reikalinga programai įgyvendinti, teikti ataskaitas.

Siekdama užtikrinti tikslų įgyvendinimą ir stebėjimą, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama 
su valstybėmis narėmis ir paramos gavėjomis, turėtų atlikti tarpinį ir galutinį vertinimą ir 
įvertinti, kaip įgyvendinami programos tikslai, kokie pasiekti rezultatai, koks jų poveikis, ir ar 
efektyviai panaudoti ištekliai. Be to, Komisijai turėtų būti leista, remiantis tarpinio vertinimo 
rezultatais, persvarstyti, ar programai skirti tinkami asignavimai ir ar jie tinkamai paskirstyti 
Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės programoms. 


