
AM\630786SL.doc PE 378.670v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

19.9.2006 PE 378.670v01-00

PREDLOGI SPREMEMB 8-47

Osnutek poročila (PE 376.426v01-00)
Esko Seppänen
Predlog Uredbe Sveta o vzpostavitvi instrumenta pomoči na področju jedrske varnosti in 
zaščite

Predlog Uredbe (9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 8
Naslov

Predlog UREDBE SVETA o vzpostavitvi 
instrumenta pomoči na področju jedrske 
varnosti in zaščite

Predlog UREDBE SVETA o vzpostavitvi 
instrumenta sodelovanja na področju jedrske 
varnosti

Or. en

Obrazložitev

Omemba zaščite ni povsem ustrezna, ker ta instrument vsebuje zelo malo operativnih členov, 
povezanih z vidikom zaščite pri sodelovanju s tretjimi državami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 9
Navedba 1 a (novo)

- ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, zlasti člena 308 te 
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pogodbe, 

Or. en

Obrazložitev

Predlagana uredba Sveta naj bi nadomestila pomembne sklepe Sveta, ki se sklicujejo na 
pogodbo o ES, denimo Sklep Sveta 1998/381 (ES, Euratom) z dne 5. junija 1998 o prispevku 
Evropske skupnosti Evropski banki za obnovo in razvoj za Sklad za zaščitno zgradbo v 
Černobilu in Sklep Sveta 2001/824 (ES, Euratom) z dne 16. novembra 2001 o nadaljnjem 
prispevku Evropske skupnosti Evropski banki za obnovo in razvoj za Sklad za zaščitno 
zgradbo v Černobilu. Tudi predlog sklepa Sveta o dodelitvi sredstev Skladu za zaščitno 
zgradbo černobilskega reaktorja v letu 2007 (2006/0102 CNS), o katerem trenutno poteka 
razprava, temelji na pogodbah o ES in Euratomu.

Zato ni nobenega razloga za omejitev pravne podlage tega novega instrumenta na izključno 
pogodbo o Euratomu, saj se nanaša na varnostni vidik jedrskih objektov v tretjih državah, kar 
zajema tudi financiranje černobilskega reaktorja. S sklicevanjem izključno na pogodbo o 
Euratomu bi bile omejene pristojnosti Evropskega parlamenta, kar je nesprejemljivo. Člen 
308 pogodbe o ES je združljiv s členom 203 pogodbe o Euratomu in ga je treba uporabiti za 
to uredbo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 2

(2) Nesreča v Černobilu leta 1986 je 
izpostavila svetovni pomen jedrske varnosti. 
Da bi izpolnila cilj iz Pogodbe, tj. 
vzpostavitev varnostnih razmer, s katerimi 
bo odpravljena nevarnost za življenje in 
zdravje prebivalstva, mora biti Evropska 
skupnost za atomsko energijo (v nadaljnjem 
besedilu Skupnost) sposobna vzdrževati 
jedrsko varnost v tretjih državah.

(2) Nesreča v Černobilu leta 1986 je 
izpostavila hude svetovne gospodarske, 
okoljske, družbene in zdravstvene posledice, 
ki jih takšne nesreče lahko imajo. Da bi 
zmanjšale tveganje za življenje in zdravje 
prebivalstva, morajo biti države članice in
Evropska skupnost za atomsko energijo (v 
nadaljnjem besedilu Skupnost) sposobne 
poskrbeti za varno zaprtje nevarnih
jedrskih objektov, zlasti tistih, ki 
onesnažujejo okolje, v tretjih državah.

Or. en

Obrazložitev

Poudariti je treba tragične razsežnosti nesreče v Černobilu leta 1986, da bi bili sprejeti 
finančni ukrepi, ki bodo omogočili hitrejšo sanacijo nekdanjih jedrskih lokacij in zaprtje zelo 
tveganih jedrskih objektov, zlasti tistih, ki onesnažujejo okolje.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Romana Jordan Cizelj

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 2

(2) Nesreča v Černobilu leta 1986 je 
izpostavila svetovni pomen jedrske varnosti. 
Da bi izpolnila cilj iz Pogodbe, tj. 
vzpostavitev varnostnih razmer, s katerimi 
bo odpravljena nevarnost za življenje in 
zdravje prebivalstva, mora biti Evropska 
skupnost za atomsko energijo (v nadaljnjem 
besedilu Skupnost) sposobna vzdrževati 
jedrsko varnost v tretjih državah.

(2) Nesreča v Černobilu leta 1986 je 
izpostavila svetovni pomen jedrske varnosti. 
Da bi izpolnila cilj iz Pogodbe, tj. 
vzpostavitev varnostnih razmer, s katerimi 
bo odpravljena nevarnost za življenje in 
zdravje prebivalstva, bi morala biti Evropska 
skupnost za atomsko energijo (v nadaljnjem 
besedilu Skupnost) sposobna vzdrževati 
jedrsko varnost tudi v tretjih državah.

Or. sl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Podoben sporazum o sodelovanju 
obstaja z ministrstvom Združenih držav za 
energijo (nacionalna uprava za jedrsko 
varnost) v zvezi z raziskavami in razvojem 
na področju jedrskih zaščitnih ukrepov, 
vključno z usklajevanjem zadevnih 
programov.

Or. en

Obrazložitev

Z ministrstvom ZDA za energijo je že dolgo sklenjen sporazum o sodelovanju pri raziskavah 
na področju jedrskih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 5

(5) Zlasti pomembno je, da Skupnost še 
naprej podpira prizadevanja za spodbujanje
jedrske varnosti in uporabe učinkovitih 
zaščitnih ukrepov za varovanje jedrskih 
snovi v tretjih državah, pri čemer naj se 

(5) Zlasti pomembno je, da Skupnost še 
naprej podpira prizadevanja za zagotavljanje 
najvišje ravni jedrske varnosti in uporabe 
učinkovitih zaščitnih ukrepov za varovanje 
jedrskih snovi v tretjih državah, pri čemer 
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opira na izkušnje iz medsebojnih 
posvetovanj Komisije in njenih izvajalcev in 
gradi na izkušnjah, pridobljenih v okviru 
programov Tacis in Phare ter z delom 
ustreznih strokovnih skupin, zlasti na 
področju civilne jedrske odgovornosti, in z 
lastnimi dejavnostmi v zvezi z zaščitnimi 
ukrepi znotraj Evropske unije.

naj se opira na izkušnje iz medsebojnih 
posvetovanj Komisije in njenih izvajalcev 
ter upošteva neodvisne revizije, zlasti 
revizije Evropskega računskega sodišča, in 
izkušnje, pridobljene v okviru programov 
Tacis in Phare in z lastnimi dejavnostmi v 
zvezi z zaščitnimi ukrepi znotraj Evropske 
unije.

Or. en

Obrazložitev

Sredstva Skupnosti morajo biti porabljena učinkovito in gospodarno. Ukrepi, ki se uporabijo 
v okviru tega novega instrumenta, morajo resnično prispevati k jedrski varnosti in zaščiti, 
zato morajo temeljiti na izkušnjah in neodvisnih ocenah. V tem smislu je treba upoštevati 
reviziji Evropskega računskega sodišča iz let 1998 in 2006, v katerih je ugotovilo hude 
pomanjkljivosti v zvezi s pomočjo za jedrsko varnost na Vzhodu in v Rusiji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 7

(7) Nekatere države članice so poleg 
mednarodnih konvencij in pogodb sklenile 
tudi dvostranske sporazume glede 
zagotavljanje tehnične pomoči.

(7) Nekatere države članice so poleg 
mednarodnih konvencij in pogodb sklenile 
tudi dvostranske sporazume glede 
zagotavljanja tehnične pomoči. 
Usklajevanje z ukrepi Skupnosti je treba 
okrepiti.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo nadaljevati usklajevanje na tem področju na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 8

(8) Svet Evropske unije v Resoluciji z dne 
18. junija 1992 o tehnoloških problemih 
jedrske varnosti "poudarja poseben pomen, 
ki ga pripisuje jedrski varnosti v Evropi, in 

(8) Svet Evropske unije v Resoluciji z dne 
18. junija 1992 o tehnoloških problemih 
jedrske varnosti "poudarja poseben pomen, 
ki ga pripisuje jedrski varnosti v Evropi, in 
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zato od držav članic in Komisije zahteva, da 
kot temeljni in prednostni cilj v okviru 
sodelovanja Skupnosti na jedrskem 
področju, zlasti z drugimi evropskimi 
državami in še posebej državami Srednje in 
Vzhodne Evrope ter republikami nekdanje 
Sovjetske zveze, določijo dvig varnosti 
njihovih jedrskih naprav na raven, ki bo 
ustrezala varnostni ravni v Skupnosti, in 
poenostavitev izvajanja varnostnih meril in 
zahtev, že priznanih po vsej Skupnosti"; 
finančna pomoč se bo zagotavljala ob 
upoštevanju teh ciljev, tudi pri podpori 
obstoječim objektom, ki še ne obratujejo.

zato od držav članic in Komisije zahteva, da 
kot temeljni in prednostni cilj v okviru 
sodelovanja Skupnosti na jedrskem 
področju, zlasti z drugimi evropskimi 
državami in še posebej državami Srednje in 
Vzhodne Evrope ter republikami nekdanje 
Sovjetske zveze, določijo dvig varnosti 
njihovih jedrskih naprav na raven, ki bo 
ustrezala varnostni ravni v Skupnosti, in 
poenostavitev izvajanja varnostnih meril in 
zahtev, že priznanih po vsej Skupnosti"; 
finančna pomoč se bo zagotavljala ob 
upoštevanju teh ciljev.

Or. en

Obrazložitev

Jedrskim objektom, ki še ne obratujejo, ne bi smeli dodeljevati finančne pomoči.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 8

(8) Svet Evropske unije v Resoluciji z dne 
18. junija 1992 o tehnoloških problemih
jedrske varnosti "poudarja poseben pomen, 
ki ga pripisuje jedrski varnosti v Evropi, in 
zato od držav članic in Komisije zahteva, da 
kot temeljni in prednostni cilj v okviru 
sodelovanja Skupnosti na jedrskem 
področju, zlasti z drugimi evropskimi 
državami in še posebej državami Srednje in 
Vzhodne Evrope ter republikami nekdanje 
Sovjetske zveze, določijo dvig varnosti 
njihovih jedrskih naprav na raven, ki bo 
ustrezala varnostni ravni v Skupnosti, in 
poenostavitev izvajanja varnostnih meril in 
zahtev, že priznanih po vsej Skupnosti"; 
finančna pomoč se bo zagotavljala ob 
upoštevanju teh ciljev, tudi pri podpori 
obstoječim objektom, ki še ne obratujejo.

(8) Svet Evropske unije v Resoluciji z dne 
18. junija 1992 o tehnoloških problemih 
jedrske varnosti "poudarja poseben pomen, 
ki ga pripisuje jedrski varnosti v Evropi, in 
zato od držav članic in Komisije zahteva, da 
kot temeljni in prednostni cilj v okviru 
sodelovanja Skupnosti na jedrskem 
področju, zlasti z drugimi evropskimi 
državami in še posebej državami Srednje in 
Vzhodne Evrope ter republikami nekdanje 
Sovjetske zveze, določijo dvig varnosti 
njihovih jedrskih naprav na raven, ki bo 
ustrezala varnostni ravni v Skupnosti, in 
poenostavitev izvajanja varnostnih meril in 
zahtev, že priznanih po vsej Skupnosti"; 
finančna pomoč se bo zagotavljala ob 
upoštevanju teh ciljev.

Or. en
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Obrazložitev

Finančno pomoč bi smeli dodeljevati samo objektom, ki že obratujejo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Svet je 24. septembra 1998 opomnil še, 
"da bodo po njegovi oceni na podlagi 
mnenj Komisije o prošnjah za pristop 
srednje- in vzhodnoevropskih držav 
potrebna precejšnja prizadevanja teh držav, 
da bodo lahko prevzele pravni red na 
področju okolja in ga tudi učinkovito 
izvajale, vključno z vzpostavitvijo potrebnih 
upravnih zmogljivosti. Opozarja tudi na 
potrebo po izboljšanju jedrske varnosti v 
državah kandidatkah, da bo dosegla 
tehnološko, regulativno in operativno 
raven, primerljivo z Unijo. Svet še 
opominja, da bodo morale države 
kandidatke izpolnjevati vse obstoječe 
obveznosti na tem področju".

Or. en

Obrazložitev

Tretje države bi morale doseči takšno raven jedrske varnosti, kot je bila zahtevana od 
nekdanjih in sedanjih držav kandidatk za pridružitev Evropski uniji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava 8 b (novo)

(8b) Upoštevaje dejstvo, da na jedrskem 
področju vedno obstaja tveganje, je treba 
pomoč Skupnosti omejiti na objekte, ki na 
dan, ko začne veljati ta uredba, še delujejo 
ali so že prenehali delovati.

Or. en
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Obrazložitev

Jedrskim objektom, ki še ne obratujejo, ne bi smeli dodeljevati finančne pomoči.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava 9

(9) Razume se, da se zadevnim jedrskim 
napravam pomoč nudi z namenom, da bi se s 
to pomočjo dosegel največji možni učinek, 
pri tem pa se ne odstopa od načela, da mora 
odgovornost za varnost naprave nositi 
upravljavec in država, ki je pristojna za to 
napravo.

(9) Razume se, da se zadevnim jedrskim 
napravam pomoč nudi z namenom, da bi se s 
to pomočjo dosegel največji možni učinek, 
pri tem pa se ne odstopa od načela, da plača 
onesnaževalec ter da morata odgovornost za 
varnost naprave, njeno razgradnjo in 
odpadke, ki jih je proizvedla, nositi 
upravljavec in država, ki je pristojna za to 
napravo.

Or. en

Obrazložitev

Pomoč Skupnosti tretjim državam ne pomeni, da so te države in upravljavci razrešeni 
odgovornosti za varnost in okolje v celotnem obdobju, ko objekt obratuje, pa tudi pozneje, 
med njegovim zaprtjem in razgradnjo ter sanacijo lokacije, kjer je stal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 14

(14) Za sprejetje te uredbe Pogodba določa 
samo pooblastila iz člena 203 –

(14) Ta uredba temelji na členu 308 
Pogodbe ES in členu 203 Pogodbe 
Euratom –

Or. en

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot pri predlogu spremembe 2, ki ga vlaga poslanka Harmsova.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 21
Člen 1

Skupnost v skladu z določbami te uredbe 
financira ukrepe za podporo pri spodbujanju 
visoke ravni jedrske varnosti, zaščite pred 
sevanjem ter uporabe učinkovitih in 
uspešnih zaščitnih ukrepov za varovanje 
jedrskih snovi v tretjih državah.

Skupnost v skladu z določbami te uredbe 
lahko financira ukrepe za podporo 
učinkovitemu izvajanju v primerih, ko bo 
dosežena raven varnosti, primerljiva z 
vrhunsko tehnološko, regulativno in 
operativno ravnjo v Uniji, upoštevaje 
najnovejša znanstvena in tehnološka 
dognanja, zaščito pred sevanjem ter 
uporabo učinkovitih in uspešnih zaščitnih 
ukrepov za varovanje jedrskih snovi v tretjih 
državah, ne da bi to vplivalo na načelo 
odgovornosti onesnaževalca.

Or. en

Obrazložitev

Pomoč Skupnosti bi morala pripeljati do najvišje stopnje varnosti, tretjih držav in 
upravljavcev pa ne bi smela razrešiti odgovornosti za okolje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 22
Člen 1, odstavek 1 a (novo)

Ta uredba zadeva samo jedrske objekte v 
tretjih državah, ki na dan, ko ta uredba 
začne veljati, še delujejo ali so že prenehali 
delovati.

Or. en

Obrazložitev

Sredstva Skupnosti smejo biti porabljena le za jedrske objekte, ki še delujejo ali so že 
prenehala delovati, ne pa za podaljševanje življenjske dobe oziroma gradnjo novih jedrskih 
zmogljivosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 23
Člen 2, točka (a)
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a) spodbujanje učinkovite jedrske varnostne
kulture na vseh ravneh, zlasti s/z:

a) uvajanje učinkovitih ukrepov za jedrsko 
varnost na vseh ravneh, zlasti s/z:

Or. en

Obrazložitev

Sredstva Skupnosti bi morali porabiti za uvajanje ustreznih varnostnih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog in Dominique Vlasto

Predlog spremembe 24
Člen 2, točka (a), alinea 2

- programi pomoči na kraju samem in 
zunanje pomoči,

- programi pomoči na kraju samem in 
zunanje pomoči za izboljšanje varnosti 
delovanja in vzdrževanja,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 25
Člen 2, točka (a), alinea 3

- izboljšanjem varnostnih vidikov pri
načrtovanju, delovanju in vzdrževanju
obstoječih jedrskih elektrarn ali drugih 
obstoječih jedrskih naprav, da se lahko 
dosežejo visoke ravni varnosti,

- izboljšanjem varnostnih vidikov pri 
zapiranju obstoječih jedrskih elektrarn ali 
drugih obstoječih jedrskih naprav,

Or. en

Obrazložitev

Preprečiti je treba uporabo sredstev Skupnosti za podaljšanje življenjske dobe jedrskih 
objektov ali gradnjo novih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 26
Člen 2, točka (a), alinea 3

- izboljšanjem varnostnih vidikov pri 
načrtovanju, delovanju in vzdrževanju 

- izboljšanjem varnostnih vidikov pri 
delovanju in vzdrževanju obstoječih jedrskih 
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obstoječih jedrskih elektrarn ali drugih 
obstoječih jedrskih naprav, da se lahko 
dosežejo visoke ravni varnosti,

elektrarn, ki obratujejo, ali drugih obstoječih 
jedrskih naprav, da se lahko dosežejo visoke 
ravni varnosti,

Or. de

Obrazložitev

Finančnih sredstev Skupnosti se ne bi smelo uporabljati za gradnjo novih jedrskih elektrarn 
oziroma povečevanje zmogljivosti ali dokončanje tistih, ki se še gradijo. Ker se odnosi med 
Evropsko unijo in tretjimi državami vse bolj sproščajo, bi morali biti ukrepi za jedrsko 
varnost tesno povezani z vprašanji konkurence in trgovine. Posredovanje na liberaliziranih 
trgih je upravičeno le v izjemnih okoliščinah, in še takrat mora biti jasno opredeljeno in 
natančno omejeno. Uporabo sredstev Skupnosti v fazi načrtovanja je treba torej zavrniti.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anne Laperrouze, Edit Herczog in Alejo Vidal-Quadras

Predlog spremembe 27
Člen 2, točka (a), alinea 3

- izboljšanjem varnostnih vidikov pri 
načrtovanju, delovanju in vzdrževanju 
obstoječih jedrskih elektrarn ali drugih 
obstoječih jedrskih naprav, da se lahko 
dosežejo visoke ravni varnosti,

- izboljšanjem varnostnih vidikov pri 
načrtovanju, delovanju in vzdrževanju 
obstoječih jedrskih elektrarn ali drugih 
obstoječih jedrskih naprav, ob upoštevanju 
izkušenj njihovih upravljavcev, da se lahko 
dosežejo visoke ravni varnosti,

Or. fr

Obrazložitev

Sodelovanje upravljavcev pri jedrski pomoči, zlasti kar zadeva jedrsko varnost, je bilo ključna 
sestavina programa Tacis. To je pogoj za posredovanje veščin, znanja in izkušenj 
upravljavcem jedrskih naprav v državah upravičenkah ter za širjenje varnostne kulture, ki se 
oblikuje v Evropski uniji, v praksi. Zaradi tega je pomembno, da so upravljavci tesno 
povezani z dejavnostmi prihodnjega instrumenta za jedrsko pomoč.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Romana Jordan Cizelj

Predlog spremembe 28
Člen 2, točka (a), alinea 3

- izboljšanjem varnostnih vidikov pri 
načrtovanju, delovanju in vzdrževanju 
obstoječih jedrskih elektrarn ali drugih 
obstoječih jedrskih naprav, da se lahko 

- izboljšanjem varnostnih vidikov pri 
načrtovanju, delovanju, posodabljanju in 
vzdrževanju obstoječih jedrskih elektrarn ali 
drugih obstoječih jedrskih naprav, da se 
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dosežejo visoke ravni varnosti, lahko dosežejo visoke ravni varnosti,

Or. sl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 29
Člen 2, točka (a), alinea 3

- izboljšanjem varnostnih vidikov pri 
načrtovanju, delovanju in vzdrževanju 
obstoječih jedrskih elektrarn ali drugih 
obstoječih jedrskih naprav, da se lahko 
dosežejo visoke ravni varnosti,

- izboljšanjem varnostnih vidikov pri
načrtovanju, delovanju in vzdrževanju 
obstoječih jedrskih elektrarn ali drugih 
obstoječih jedrskih naprav, da se lahko
dosežejo najvišje možne ravni varnosti,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 30
Člen 2, točka (a), alinea 4

- podporo varnemu prevozu in odlaganju 
jedrskih goriv in radioaktivnih odpadkov 
ter ravnanju z njimi,

črtano

Or. en

Obrazložitev

V predlogu spremembe je podkrepljeno načelo, da je za škodo odgovoren onesnaževalec, od 
česar uredba ne bi smela odstopati.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog in Dominique Vlasto

Predlog spremembe 31
Člen 2, točka (a), alinea 4

- podporo varnemu prevozu in odlaganju 
jedrskih goriv in radioaktivnih odpadkov ter 
ravnanju z njimi,

- podporo varnemu prevozu in odlaganju 
izrabljenih jedrskih goriv in radioaktivnih 
odpadkov ter ravnanju z njimi,

Or. en
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Obrazložitev

Ta podatek je treba navesti zaradi jasnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 32
Člen 2, točka (a), alinea 5

- ter razvijanjem in izvajanjem strategij za 
razgradnjo obstoječih naprav in sanacijo 
nekdanjih jedrskih lokacij;

- ter razvijanjem in izvajanjem strategij za 
sanacijo nekdanjih jedrskih lokacij;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo se črta, da bo predlog spremembe skladen s predlogom spremembe poslanke 
Harmsove za tretjo alineo istega člena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 33
Člen 2, točka (b)

(b) spodbujanje učinkovitih ureditvenih 
okvirov, postopkov in sistemov, da se 
zagotovi ustrezna zaščita pred ionizirajočim 
sevanjem iz radioaktivnih snovi, zlasti iz 
visoko aktivnih radioaktivnih virov, in 
njihovo varno odlaganje; 

(b) uvajanje učinkovitih ukrepov, da se 
zagotovi čim boljša zaščita pred 
ionizirajočim sevanjem iz radioaktivnih 
snovi, zlasti iz visoko aktivnih radioaktivnih 
virov;

Or. en

Obrazložitev

Sredstva Skupnosti bi morali porabiti za uvajanje ustreznih varnostnih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 34
Člen 2, točka (d)

(d) vzpostavitev učinkovite ureditve za 
načrtovanje, pripravljenost in odziv v 

(d) vzpostavitev učinkovite ureditve za 
preprečevanje nesreč, načrtovanje, 
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primeru izrednih razmer, civilne zaščite in 
ukrepov za rehabilitacijo;

pripravljenost in odziv v primeru izrednih 
razmer, civilne zaščite, ukrepov za ublažitev 
posledic in ukrepov za rehabilitacijo;

Or. en

Obrazložitev

Politika EU o jedrski varnosti mora biti povsem usklajena z mednarodno konvencijo o jedrski 
varnosti iz leta 1994, h kateri je pristopila Evropska skupnost za atomsko energijo. Eden od 
glavnih ciljev tega instrumenta je preprečevanje nesreč z radiološkimi posledicami in omilitev 
teh posledic, če do nesreče vseeno pride. V skladu s temeljnimi načeli jedrske varnosti 
Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) je preprečevanje nesreč prva prednostna 
naloga v zvezi z varnostjo, druga pa je ublažitev posledic nesreč. Ta dva ukrepa morata biti 
jasno in nedvoumno vključena v uredbo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Romana Jordan Cizelj

Predlog spremembe 35
Člen 2, točka (e)

e) ukrepi za spodbujanje mednarodnega 
sodelovanja (tudi v okviru ustreznih 
mednarodnih organizacij, zlasti Mednarodne 
agencije za atomsko energijo) na zgoraj 
navedenih področjih, vključno z izvajanjem 
in spremljanjem mednarodnih konvencij in 
pogodb, izmenjavo informacij ter 
usposabljanjem in raziskovanjem.

(e) ukrepi za spodbujanje mednarodnega 
sodelovanja (tudi v okviru ustreznih 
mednarodnih organizacij, zlasti Mednarodne 
agencije za atomsko energijo) na zgoraj 
navedenih področjih, vključno z izvajanjem 
in spremljanjem mednarodnih konvencij in 
pogodb, izmenjavo informacij ter
usposabljanjem, izobraževanjem in 
raziskovanjem.

Or. sl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 36
Člen 5, odstavek 2

2. Ti delovni programi navajajo zadane cilje, 
področja pomoči, predvidene ukrepe, 
pričakovane rezultate, postopke upravljanja 
in celoten znesek načrtovanega financiranja. 
Vsebujejo kratek opis operacij, za katere je 
predvideno financiranje, navedbo zneskov, 
dodeljenih za posamezno operacijo, in 
okviren časovni razpored izvajanja. Kjer je 
to primerno, lahko vključujejo izsledke na 

2. Ti delovni programi navajajo zadane cilje, 
področja pomoči, predvidene ukrepe, 
pričakovane rezultate, postopke upravljanja 
in celoten znesek načrtovanega financiranja. 
Vsebujejo kratek opis operacij, za katere je 
predvideno financiranje, navedbo zneskov, 
dodeljenih za posamezno operacijo, in 
okviren časovni razpored izvajanja. Kjer je 
to mogoče, vključujejo izsledke na podlagi 
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podlagi izkušenj, pridobljenih pri 
predhodnem zagotavljanju pomoči. 

izkušenj, pridobljenih pri predhodnem 
zagotavljanju pomoči v istem objektu in/ali 
na istem območju.

Or. en

Obrazložitev

Da bi povečali učinkovitost celotnega programa, bi se moral vsak akcijski program, kjer je to 
mogoče, izrecno sklicevati na izkušnje pri preteklem zagotavljanju pomoči v istem objektu 
in/ali na istem območju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 37
Člen 6, odstavek 3

3. Če stroški takih ukrepov presegajo 10 
milijonov EUR, jih Komisija sprejme v 
skladu s postopkom iz člena 20(3), po 
potrebi po posvetovanju z zadevno 
partnersko državo oziroma državami v regiji.

3. Če stroški takih ukrepov presegajo 1 
milijon EUR, jih Komisija sprejme v skladu 
s postopkom iz člena 20(3), po potrebi po 
posvetovanju z zadevno partnersko državo 
oziroma državami v regiji.

Or. en

Obrazložitev

Mejni znesek za uporabo posvetovanja v primeru posebnih ukrepov bi moral biti 
1 milijon EUR. Poleg tega bi moralo biti število posebnih ukrepov v posameznem časovnem 
obdobju omejeno. Parlament bi moral imeti možnost predlagati posebne ukrepe, Komisija 
in/ali odbor pa bi morala zavrnitev teh predlogov utemeljiti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 38
Člen 6, odstavek 4

4. Če stroški takih ukrepov znašajo 10 
milijonov EUR ali manj, Komisija v roku 
enega meseca po sprejetju teh ukrepov pisno 
obvesti Svet in odbor, ustanovljen v skladu s 
členom 20.

4. Če stroški takih ukrepov znašajo 1 milijon 
EUR ali manj, Komisija v roku enega 
meseca po sprejetju teh ukrepov pisno 
obvesti Evropski parlament, Svet in odbor, 
ustanovljen v skladu s členom 20.

Or. en
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Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot pri predlogu spremembe 18, ki ga vlaga poslanka Harmsova.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 39
Člen 7, odstavek 1, alinea 5

- agencije Evropske unije; - Skupno raziskovalno središče Skupnosti 
in agencije Evropske unije;

Or. en

Obrazložitev

Skupno raziskovalno središče (JRC) že dolgo ponuja pomoč na področju jedrske varnosti v 
okviru programa Tacis in bi moralo biti prav tako upravičeno do financiranja po tej uredbi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 40
Člen 8, odstavek 1, alinea 6

- programi za odpis dolgov; črtano

Or. en

Obrazložitev

Sredstva Skupnosti se po tej uredbi ne bi smela dodeljevati programom za odpis dolgov. V 
splošnem mora izbiranje in opredeljevanje ukrepov temeljiti na oceni stroškov (kot npr. počne 
EBRD).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 41
Člen 8, odstavek 1, alinea 7

- donacije za financiranje ukrepov; črtano

Or. en
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Obrazložitev

Sredstva Skupnosti se po tej uredbi ne bi smela nameniti donacijam. V splošnem mora 
izbiranje in opredeljevanje ukrepov temeljiti na oceni stroškov (kot npr. počne EBRD).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 42
Člen 8, odstavek 1, alinea 8

- donacije za pokrivanje stroškov 
delovanja;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sredstva Skupnosti se po tej uredbi ne bi smela nameniti donacijam. V splošnem mora 
izbiranje in opredeljevanje ukrepov temeljiti na oceni stroškov (kot npr. počne EBRD).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 43
Člen 9, odstavek 2

2. Nobeden od podpornih ukrepov ni nujno
zajet v večletnem načrtovanju programov in 
se zato lahko financira zunaj obsega 
strateških dokumentov in večletnih 
indikativnih programov. Vendar pa se lahko 
financira tudi v skladu z večletnimi 
indikativnimi programi. Komisija v skladu s 
členom 6 sprejme podporne ukrepe, ki niso 
zajeti v večletnih indikativnih programih.

2. Vsi podporni ukrepi so nujno zajeti v 
večletnem načrtovanju programov ali v 
večletnih indikativnih programih, v skladu s 
členom 6. 

Or. en

Obrazložitev

Sredstva Skupnosti se smejo dodeljevati samo varnostnim ukrepom, predvidenim v večletnih 
ali okvirnih programih, upoštevaje nekatere izjeme iz člena 6.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 44
Člen 18

Komisija redno ocenjuje rezultate politik in 
programov ter učinkovitost načrtovanja 
programov, da bi ugotovila, ali so cilji 
izpolnjeni, ter da bi omogočila oblikovanje 
priporočil z namenom izboljšanja prihodnjih 
dejavnosti. Komisija pomembnejša poročila 
o vrednotenju pošlje odboru, 
ustanovljenemu v skladu s členom 20.

Komisija ob pomoči neodvisnih 
strokovnjakov redno in za vsak posamezen 
projekt ocenjuje rezultate politik in 
programov ter učinkovitost načrtovanja 
programov, da bi ugotovila, ali so cilji 
izpolnjeni, ter da bi omogočila oblikovanje 
priporočil z namenom izboljšanja prihodnjih 
dejavnosti. Komisija pomembnejša poročila 
o vrednotenju pošlje Evropskemu 
parlamentu, Svetu in odboru, 
ustanovljenemu v skladu s členom 20.

Or. en

Obrazložitev

Ker se ocene programov jedrske pomoči v preteklosti očitno niso izvajale, jih je treba zdaj 
opraviti ob pomoči neodvisnih strokovnjakov. Spremljanje in vrednotenje mora potekati 
sproti in neprenehoma, in sicer za vsak projekt posebej (ne le za posamezen sektor ali državo, 
kot je do zdaj počela Komisija). Poročila o vrednotenju morata prejemati tudi Evropski 
parlament in Svet.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 45
Člen 19

Komisija preuči napredek, dosežen pri 
izvajanju ukrepov, sprejetih v skladu s to 
uredbo, ter Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži letno poročilo o izvajanju pomoči. 
Poročilo je naslovljeno tudi na Ekonomsko-
socialni odbor in Odbor regij. Poročilo 
vsebuje informacije o financiranih ukrepih 
za preteklo leto, informacije o rezultatih 
spremljanja in ocenjevalnih pregledov ter o 
izvrševanju proračunskih obveznosti in 
plačil, ki so razčlenjeni po državah, regijah 
in področju sodelovanja.

Komisija preuči napredek, dosežen pri 
izvajanju ukrepov, sprejetih v skladu s to 
uredbo, ter Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži letno poročilo o izvajanju pomoči. 
Poročilo je naslovljeno tudi na Ekonomsko-
socialni odbor in Odbor regij. Poročilo 
vsebuje poročila o vrednotenju iz člena 18,
informacije o financiranih ukrepih za 
preteklo leto, informacije o rezultatih 
spremljanja in ocenjevalnih pregledov ter o 
izvrševanju proračunskih obveznosti in 
plačil, ki so razčlenjeni po državah, regijah,
področju sodelovanja in projektih.

Or. en
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Obrazložitev

Poročila o vrednotenju morata prejemati tudi Evropski parlament in Svet. Ta poročila morajo 
vsebovati informacije o vsakem posameznem projektu, ki ga Skupnost podpira na podlagi te 
uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 46
Člen 20, odstavek 1

1. Komisiji pomaga odbor, ki ga sestavljajo 
predstavniki držav članic, predseduje pa mu 
predstavnik Komisije.

1. Komisiji pomaga odbor, ki ga sestavljajo 
predstavniki držav članic in Evropskega 
parlamenta, predseduje pa mu predstavnik 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament mora imeti predstavnike v odboru.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 47
Člen 21

Komisija najkasneje do 31. decembra 2010
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o oceni izvajanja te uredbe v prvih 
treh letih, po potrebi skupaj z zakonodajnim 
predlogom o potrebnih spremembah 
instrumenta.

Komisija najkasneje do 1. julija 2009
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o oceni izvajanja te uredbe v prvih 
treh letih, po potrebi skupaj z zakonodajnim 
predlogom o potrebnih spremembah 
instrumenta, in nato poroča na vsaki dve 
leti.

Or. en

Obrazložitev

Glede na ogromne denarne zneske in povprečen uspeh programov dosedanje jedrske pomoči 
na Vzhodu je pogostejše poročanje nepogrešljivo. Celovita poročila za obdobje po 1. januarju 
2007 bi bilo treba pripraviti vsaki dve leti, začenši s 1. julijem 2009.


