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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 par Savienības atbalstu kodoliekārtu ekspluatācijas 
izbeigšanas palīdzības programmām Bulgārijā, Lietuvā un Slovākijā
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

(Īpaša likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0783),

– ņemot vērā Euratom līguma 203. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C7-0514/2011),

– 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. aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Euratom līguma 
106.a pantu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi atkāpties no Parlamenta 
apstiprinātā teksta;

4. aicina Padomi 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
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Tā kā 2007.–2013. gadam paredzēto 
programmu ietvaros pārraudzība bija 
vērsta uz finanšu apropriāciju budžeta 
izpildi un projekta īstenošanu, nevis uz to, 
kādā mērā ir sasniegti programmu mērķi 
kopumā. Apstāklis, ka virzība uz 
programmu mērķu sasniegšanu netika 
pienācīgi izvērtēta un nebija pienācīgas 
uzraudzības par resursu efektīvu 
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izlietojumu, liecina, ka neviens nav bijis 
patiesi atbildīgs par programmas kopējo 
izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
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. Šajā regulā 
paredzētajam atbalstam būtu jāveicina 
sekmīga ekspluatēto kodolelektrostaciju 
pārveide par ekspluatācijas izbeigšanas 
organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
11. apsvērums



PR\905128LV.doc 7/21 PE491.251v01-00

LV

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.
Šī kontrole būtu jāveic pēc jēgpilnu 
kvalitatīvu un kvantitatīvu rezultatīvo 
indikatoru izstrādes, kuri būs viegli 
uzraugāmi un par kuriem vajadzības 
gadījumā varēs ziņot.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
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 atbilstīgi 
Padomes 1996. gada 13. maija Direktīvai 
96/29/Euratom, kas nosaka drošības 
pamatstandartus darba ņēmēju un 
iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma radītajām 
briesmām1.
____________________

1 OV L 159, 29.6.1996., 1. lpp.
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Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) drošā veidā pārvaldīt ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu radīto atkritumu 
ilgtermiņa glabāšanu un iznīcināšanu 
saskaņā ar sīki izstrādātu atkritumu 
apsaimniekošanas plānu, kas jānovērtē 
pēc uzglabāto un iznīcināto atkritumu 
daudzuma un veida salīdzinājumā ar 
kopējo radīto atkritumu daudzumu.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) drošā veidā pārvaldīt ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu radīto atkritumu 
ilgtermiņa glabāšanu un iznīcināšanu 
saskaņā ar sīki izstrādātu atkritumu 
apsaimniekošanu, kas jānovērtē pēc 
uzglabāto un iznīcināto atkritumu 
daudzuma un veida salīdzinājumā ar 
kopējo radīto atkritumu daudzumu.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iiia punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) drošā veidā pārvaldīt ekspluatācijas 
izbeigšanas darbu radīto atkritumu 
ilgtermiņa glabāšanu un iznīcināšanu 
saskaņā ar sīki izstrādātu atkritumu 
apsaimniekošanu, kas jānovērtē pēc 
uzglabāto un iznīcināto atkritumu 
daudzuma un veida salīdzinājumā ar 
kopējo radīto atkritumu daudzumu.

Or. en

Pamatojums

Atkritumu ilgtermiņa uzglabāšana ir jāveic atbilstīgi uzglabāšanas direktīvai. Atkritumu 
izsekojamība uzlabos drošību, nepieļaujot nekontrolētu piesārņotas augsnes apriti. 
Ģeoloģiskās uzglabāšanas gadījumā ir jāņem vērā direktīva par gruntsūdeņiem. Varētu būt 
noderīga saziņa ar Radioaktīvās atkritumu ģeoloģiskās apglabāšanas tehnoloģiju ieviešanas 
platformu. Šī platforma ir iecerēta kā instruments uzticības veidošanas atbalstam saistībā ar 
dziļas ģeoloģiskās apglabāšanas drošību un īstenošanu.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
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. 9
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) EUR 208 503 000 Kozlodujas 
programmai 2014.–2020. gadam;

a) EUR [208 503 000] Kozlodujas 
programmai 2014.–2020. gadam;
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Or. en

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
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.–2017. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
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

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
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 

2. Pamatojoties uz iepriekš izstrādātu 
detalizētu programmu, 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 
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programmām. sadalījumu starp Kozlodujas, Ignalinas un 
Bohunices programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
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, informācijas un 
komunikācijas pasākumus, tostarp Eiropas 
Savienības politisko prioritāšu korporatīvo 
komunikāciju, ciktāl tās ir saistītas ar šīs 
regulas vispārīgajiem mērķiem. Iespējams 
segt arī 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. en

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Būtu jādara viss iespējamais, lai 
turpinātu līdzfinansēšanu, kas tika sākta 
pirmsiestāšanās palīdzības programmas 
un laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam 
visu trīs valstu veiktajiem likvidēšanas 
pasākumiem piešķirtā atbalsta ietvaros, 
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un lai vajadzības gadījumā piesaistītu 
līdzfinansējumu no citiem avotiem.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
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 2014. gada 1. janvārim Bulgārija, 
Lietuva un Slovākija veic pienācīgus 
pasākumus, lai nodrošinātu šādu ex ante 
nosacījumu izpildi:

Or. en

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
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 Euratom līguma acquis 
kodoldrošības jomā; jo īpaši attiecībā uz
Padomes Direktīvas 2009/71/Euratom par 
kodoldrošību un Padomes 
Direktīvas 2011/70/Euratom par lietotās 
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanu transponēšanu valsts 
tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

kurā ir noteiktas kopējās izmaksas, kas 
vajadzīgas šajā regulā iekļauto 
kodolreaktoru ekspluatācijas izbeigšanas 
procesu drošai pabeigšanai, skaidri 
norādot finansējuma avotus, pamatojoties 
uz valsts tiesisko regulējumu un saskaņā 
ar piemērojamiem noteikumiem par valsts 
atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
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 atsevišķi izdalīti ekspluatācijas 
izbeigšanas pasākumi, grafiks un attiecīga 
izmaksu struktūra, kas izstrādāta atbilstīgi 
starptautiski atzītam ekspluatācijas 
izbeigšanas izmaksu aprēķina standartam.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Līdz 2014. gada 1. janvārim Bulgārija, 
Lietuva un Slovākija Komisijai iesniegs 
informāciju, kas apliecina iepriekš minēto 
ex ante nosacījumu izpildi.

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
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. Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam 
katra gada sākumā Komisija pieņem vienu 
kopīgu gada darba programmu Kozlodujas, 
Ignalinas un Bohunices programmai, 
attiecīgi norādot mērķus, plānotos 
rezultātus, saistītos rezultativitātes
indikatorus un termiņus finansējuma 
izmantošanai saskaņā ar ikgadējām 
finansiālajām saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam 
katra gada beigās Komisija iesniedz 
kopējo ikgadējo darba programmu 
izpildes novērtējuma ziņojumu. Šis 
ziņojums tiks izmantots kā pamats 
turpmāko ikgadējo darba programmu 
pieņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
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 

2. Komisija ne vēlāk kā līdz 2014. gada 
31. decembrim pieņem sīki izstrādātas 
īstenošanas procedūras programmas 
periodam. Aktā, kurā izklāstītas 
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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.

īstenošanas procedūras, attiecībā uz 
Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmu sīkāk definē arī plānotos 
vispārējos un konkrētos rezultātus, 
darbības, detalizētus darbu posmus, 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. 23
Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtēšana Starpposma novērtēšana

Or. en

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
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, cieši sadarbojoties ar 
dalībvalstīm un saņēmējiem, 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. 
Pamatojoties uz šī novērtējuma 
rezultātiem, Komisija var pārskatīt 
programmai piešķirto apropriāciju un to 
sadalījuma starp Kozlodujas, Ignalinas un 
Bohunices programmām atbilstību.
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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. 25
Regulas priekšlikums
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

(Pārvietots uz 8.a panta (jauns) 1. punktu)

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants (jauns)
Galīgais novērtējums

1. 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. Līdz 2020. gada 31. decembrim 
Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm 
un saņēmējiem sagatavo galīgo 
novērtējuma ziņojumu par programmas 
efektivitāti un lietderību, kā arī par 
finansēto pasākumu efektivitāti ietekmes, 
resursu izmantojuma un Savienībai 
nodrošinātās pievienotās vērtības ziņā.
3. Galīgajā novērtējumā ņem vērā virzību 
pēc rezultativitātes indikatoriem, kā 
minēts 2. panta 2. punktā.
4. Komisija paziņo novērtējuma 
secinājumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.
5. Komisija ņems vērā šo dalībvalstu 
izmantotās atšķirīgās ekspluatācijas 
izbeigšanas ekspertīzes un stratēģijas, lai 
izskatītu ekspluatācijas izbeigšanas pieeju 
saskaņošanas iespējas Savienībā ar mērķi 
nodrošināt savlaicīgu vajadzīgo zināšanu 
apkopošanu, lai uzlabotu Savienības 
kodolenerģijas nozares konkurētspēju 
šajā jomā.

Or. en

Pamatojums

Visā Savienības teritorijā pieaug to kodolspēkstaciju skaits, kuru ekspluatācija tiek izbeigta 
vai tiks izbeigta īsā/vidējā termiņā. ES kodolenerģijas nozarei vajadzētu apkopot pieredzi šajā 
jomā, lai kļūtu par pasaules mēroga līderi attiecīgajā jomā. Domājams, ka laikā līdz 
2025. gadam būs jāslēdz viena trešdaļa no ES 143 reaktoriem. (COM(2007)794 galīgā 
redakcija)
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PASKAIDROJUMS

Trīs valstis — Lietuva, Slovākija un Bulgārija — ekspluatēja vecus kodolreaktorus, un 
starptautiskā sabiedrība secināja, ka tie ir pārāk novecojuši un to rentabla modernizēšana 
nolūkā nodrošināt reaktoru atbilstību obligātajiem drošības standartiem nav iespējama. 
Saistībā ar sarunām par pievienošanos Eiropas Savienībai minētās trīs valstis apņēmās 
noteiktos datumos slēgt šos kodolreaktorus un pēc tam pārtraukt to ekspluatāciju. Atzīstot 
ievērojamo slogu, ko agrīnā slēgšana radīja sociālajai, vides, ekonomikas un finanšu jomai, 
Eiropas Savienība līdz 2013. gadam apņēmās sniegt finansiālo atbalstu šo reaktoru 
ekspluatācijas izbeigšanai un palīdzēt risināt agrīnas slēgšanas radītās sekas. 

Pirmspievienošanās posmā Lietuva un Slovākija saņēma atbalstu ar PHARE1 programmas 
starpniecību. Pēc šo valstu uzņemšanas Savienībā laikā no 2004. līdz 2006. gadam atbalsts 
tika sniegts saskaņā ar pievienošanās aktu protokoliem, bet kopš 2007. gada turpmākā 
palīdzība laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam tiek nodrošināta saskaņā ar Padomes regulām 
par palīdzību Lietuvai2 un Slovākijai3.

ES palīdzību Kozlodujas kodolspēkstacijas ekspluatācijas izbeigšanai pirmspievienošanās 
periodā līdz 2007. gadam Bulgārija saņēma ar PHARE programmas starpniecību, bet 2007.–
2009. gadā atbalsts tika nodrošināts saskaņā ar pievienošanās līguma protokolu. 2009. gadā 
Bulgārija lūdza pagarināt finanšu palīdzības sniegšanu, lai varētu īstenot pārskatīto 
nekavējošas ekspluatācijas pārtraukšanas stratēģiju, un ar Padomes Regulu tika nodrošināta 
turpmāka palīdzības sniegšana 2010.–2013. gada laikposmā.

Paredzētā palīdzības kopsumma, ko Eiropas Savienība ir plānojusi piešķirt šīm trijām 
dalībvalstīm līdz 2013. gada beigām, ir EUR 2 miljardi 847,8 miljoni (EUR 1,367 miljardi 
Lietuvai, EUR 613 miljoni Slovākijai un EUR 867,8 miljoni Bulgārijai). 

2011. gada martā saņēmējas dalībvalstis atjaunināja savas ekspluatācijas izbeigšanas izmaksu 
aplēses. Tās sasniedza EUR 5,3 miljardu apmēru, tādējādi salīdzinājumā ar pašlaik valsts un 
programmas līmenī pieejamo finansējumu var nepietikt līdzekļu EUR 2,5 miljardu apmērā. 
Pietiekama finansēšanas mehānisma trūkums apdraud ekspluatācijas pārtraukšanas procesu.

Juridiskais pamats

Attiecībā uz Lietuvu 2003. gada pievienošanās līgums skaidri paredz iespēju turpināt finansēt 
ekspluatācijas izbeigšanu (Ignalinas kodolelektrostacijas 1. un 2. bloks) pēc 2006. gada. 
Attiecībā uz Bulgāriju (Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–4. bloks) 2005. gada pievienošanās 
akta 30. pantā minēts tikai laikposms no 2007. gada līdz 2009. gadam. 
Attiecībā uz Slovākiju (Bohunices kodolelektrostacijas 1. un 2. bloks) 2003. gada 
pievienošanās līgumā minēts tikai laikposms no 2004. gada līdz 2006. gadam. 
Aktā un līgumā nav paredzēts konkrēts juridiskais pamats turpmākam atbalstam Bulgārijai un 
Slovākijai pēc 2009./2006. gada (kā tas bija Lietuvas gadījumā). Tāpēc pievienošanās līgums 

                                               
1 Palīdzības programma Viduseiropas un Austrumeiropas valstīm.
2 OV L 411, 30.12.2006., 10. lpp.
3 OV L 131, 23.5.2007., 1. lpp.
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un pievienošanās akta 30. pants nevar nodrošināt atbilstīgu juridisko pamatu turpmāka 
finansējuma nodrošināšanai pēc 2013. gada.
Tāpēc atbilstošs juridiskais pamats ir Euratom līguma 203. pants. Šis pants paredz, ka, „ja 
izrādās, ka ir vajadzīga Kopienas rīcība, lai sasniegtu kādu no Kopienas mērķiem, bet šis 
Līgums neparedz vajadzīgās pilnvaras, Padome, pēc Komisijas priekšlikuma un apspriedusies 
ar Eiropas Parlamentu, ar vienprātīgu lēmumu veic attiecīgus pasākumus”.
Pašreizējā priekšlikumā paredzēti vairāki vienkāršojumi: trīs iepriekšējo atsevišķo un 
nesaistīto regulu vietā ir paredzēta viena Padomes regula attiecībā uz Savienības finansiālo 
atbalstu Bulgārijai, Lietuvai un Slovākijai saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam. Šī regula neparedz nekādus izņēmumus attiecībā uz Finanšu regulu.

Ietekme uz budžetu

Kopējais budžeta finansējums laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam pašreizējās cenās un 
saskaņā ar Komisijas priekšlikumu nākamajai daudzgadu finanšu shēmai (2014.–
2020. gadam) ir EUR [552 947 000]. Šīs summas sadalījums ir šāds: EUR [208 503 000] 
Kozlodujas programmai, EUR [229 629 000] Ignalinas programmai un EUR [114 815 000] 
Bohunices programmai.

Pārvaldība, revīzija un kontrole
2007. gadā tika izveidota dalībvalstu pārvaldības komiteja, lai palīdzētu Komisijai īstenot 
palīdzības programmas, un Komisijas procedūras tika mainītas. Komisija un Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) parakstīja saprašanās memorandu, un ar 
saņēmējām valstīm tika izveidota apvienota koordinācijas komiteja, lai uzlabotu programmas 
koordinēšanu.

Ir veiktas regulāras atbalsta programmas revīzijas un novērtējumi, turklāt Eiropas Revīzijas 
palāta ir veikusi visu trīs programmu lietderības revīzijas; ir pieejams tās Īpašais ziņojums 
(16/2011), un, paredzot Savienības atbalsta apmēru, būtu jāņem vērā tā secinājumi. 

Valstu programmām piešķirtā ES finanšu atbalsta lielākās daļas (83 %) pārvaldību Komisija 
deleģēja ERAB, kas laikā kopš 20. gs. deviņdesmito gadu sākuma ir guvusi pieredzi 
kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanas jomā. Tomēr par Savienības līdzekļu izmantojumu 
galvenā atbildīgā ir Komisija, tāpēc tai vienmēr ir jāspēj atbildēt par programmu īstenošanu 
un līdzekļu izmantojumu. 

Programmu uzsâkðanas pienâkumus dala Komisija, ERAB, Centrâlâ projektu pârvaldîbas 
aìentûra (CPPA), starptautisko ekspluatâcijas pârtraukðanas atbalsta fondu ieguldîtâju 
sanâksme, kodolspçkstaciju operatori un attiecîgâs dalîbvalstis. Komisija nebija 
nodrošinājusi, lai plašās prioritātes, kas noteiktas pievienošanās līgumos un sekojošajās 
Padomes regulās, būtu iestrādātas saskanīgā detalizētu mērķu un rādītāju kopumā. 

Neviena no iepriekš minētajām struktūrām nebija izveidojusi sistēmu, lai uzraudzītu un 
novērtētu, kā notiek programmu vispārējo mērķu sasniegšana, astoņu reaktoru ekspluatācijas 
pārtraukšana un to slēgšanas seku mazināšana. Tāpēc bija grūti veikt uzraudzību un ziņot par 
programmas sasniegumiem visos līmeņos.
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Komisijai būtu jāievieš nosacījumi efektīvam, produktīvam un ekonomiskam ES līdzekļu 
izmantojumam. Mçríi bûtu jâpieskaòo pieejamajam budþetam un jçgpilnu rezultatîvo râdîtâju 
izstrâdei, lai pçc tam tos varçtu uzraudzît un par tiem varçtu ziòot, kâ tas ir nepiecieðams 
programmas îstenoðanai kopumâ. 

Lai nodrošinātu mērķu izpildi un to īstenošanas pārraudzību, Komisijai, cieši sadarbojoties ar 
dalībvalstīm un saņēmējiem, būtu jāveic gan starpposma, gan noslēguma novērtējums par 
mērķu sasniegšanu, rezultātu un ietekmes līmeni un resursu izmantojuma lietderību. 
Pamatojoties uz šī novērtējuma rezultātiem, Komisijai vajadzētu atļaut pārskatīt programmai 
piešķirto apropriāciju un to sadalījuma starp Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices 
programmām atbilstību.


