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Predlog spremembe 44
Rebecca Harms

Predlog direktive–

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Razen v primeru, ko bi direktiva zagotavljala, da se v državah članicah EU uvedejo in 
učinkovito izvršujejo najvišji možni tehnološki standardi na področju jedrske varnosti, ni 
dodane vrednosti in zato ni potrebe, da se jedrska varnost ureja s posebno direktivo.

Predlog spremembe 45
Rebecca Harms

Predlog direktive
Preambula

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SVET EVROPSKE UNIJE JE – EVROPSKI PARLAMENT IN SVET 
EVROPSKE UNIJE STA–

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo dodati člen 175(1) PES kot pravno podlago te direktive. V skladu s tem členom 
je postopek odločanja soodločanje, kar Evropskemu parlamentu omogoča, da je polno 
udeležen kot sozakonodajalec.
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Predlog spremembe 46
Rebecca Harms

Predlog direktive
Navedba sklicevanja -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju pomanjkanja 
posvetovanja s skupino strokovnjakov, 
katere mnenje mora Komisija pridobiti 
pred vložitvijo predloga po členu 31,

Or. en

Obrazložitev

Člen 31 zahteva, da se Komisija pred predstavitvijo zakonodajnega predloga posvetuje s 
skupino strokovnjakov. tako imenovano skupino strokovnjakov iz člena 31. To posvetovanje je 
pomembna postopkovna zahteva, zato se osnutek direktive ne predstavi Evropskemu 
parlamentu pred tem posvetovanjem.

Predlog spremembe 47
Rebecca Harms

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za atomsko energijo in 
zlasti členov 31 in 32 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za atomsko energijo ter 
zlasti členov 31, 32 in 203 Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Direktiva na obravnava le vidikov zdravja in varnosti iz člena 30, ki so omejeni na varovanje 
zdravja delavcev in javnosti, temveč tudi varstvo okolja, za katero v pogodbi o Euratomu ni 
izrecne pravne podlage. Za vidike, za katere pogodba ne predvideva potrebna pooblastila, je 
primerna pravna podlaga člen 203.



AM\771348SL.doc 5/96 PE421.201v01-00

SL

Predlog spremembe 48
Rebecca Harms

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) 
Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Jedrska varnost, kot je opredeljena v predlagani direktivi, zasleduje dvojni cilj, t.j. varstvo 
zdravja ljudi („delavcev, prebivalstva“) in varstvo okolja („zraka, vode in tal“). Vendar 
pogodba Euratom ne zagotavlja pravne podlage za sprejetje okoljske zakonodaje. Namesto 
Euratoma zagotavlja podlago zanjo člen 175(1) Pogodbe ES.

Predlog spremembe 49
Rebecca Harms

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju mnenja Evropskega 
parlamenta¹,

v skladu s postopkom, določenim v členu 
251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo dodati člen 175(1) PES kot pravno podlago te direktive. V skladu s tem členom 
je postopek odločanja soodločanje, kar Evropskemu parlamentu omogoča, da je polno 
udeležen kot sozakonodajalec.
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Predlog spremembe 50
Rebecca Harms

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Člen 203 Pogodbe Euratom določa, 
da če je zaradi doseganja enega od ciljev 
potrebno ukrepanje Skupnosti, Pogodba 
Euratom pa ne predvideva potrebnih 
pooblastil, Svet po posvetovanju s 
Parlamentom soglasno sprejme ustrezne 
ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva na obravnava le vidikov zdravja in varnosti iz člena 30, ki so omejeni na varovanje 
zdravja delavcev in javnosti, temveč tudi varstvo okolja, za katero v pogodbi o Euratomu ni 
izrecne pravne podlage. Za vidike, za katere pogodba ne predvideva potrebna pooblastila, je 
primerna pravna podlaga člen 203.

Predlog spremembe 51
Rebecca Harms

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Člen 174 Pogodbe o ES določa, da si 
mora okoljska politika Skupnosti zadati za 
cilj visoko raven varstva in prispevati k 
doseganju ciljev ohranjanja, varstva in 
izboljšanja kakovosti okolja ter varovanja 
zdravja ljudi.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva ima tudi okoljevarstvene cilje, poleg ciljev zdravja in varnosti. Treba bi bilo kot 
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pravno podlago dodati člen 175(1) PES, ki omogoča, da se sprejme zakonodaja ES, da se 
tako dosežejo cilji okoljevarstvene politike iz člena 174 PES. V skladu s tem členom je 
postopek odločanja soodločanje, kar Evropskemu parlamentu omogoča, da je polno udeležen 
kot sozakonodajalec.

Predlog spremembe 52
Rebecca Harms

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Čeprav sistem za zaščito pred 
sevanjem, ki izhaja iz obstoječih temeljnih 
varnostnih standardov ob upoštevanju 
sedanjega strokovnega znanja, zagotavlja 
visoko raven varstva zdravja prebivalstva, 
ga je treba nadalje dopolniti, da se 
zagotovijo vzdrževanje, razvoj in stalno 
izboljševanje visoke ravni varstva jedrskih 
objektov. Ohranjanje visoke ravni varnosti 
od načrtovanja do razgradnje je obvezen 
pogoj za popolno uresničitev ciljev 
varovanja zdravja iz člena 2(b) Pogodbe. V 
ta namen je treba vzdrževati učinkovito 
obrambo pred radiološkimi tveganji, poleg 
tega pa je treba preprečevati nesreče, ki 
imajo lahko radiološke posledice.

(5) Čeprav sistem za zaščito pred 
sevanjem, ki izhaja iz obstoječih temeljnih 
varnostnih standardov ob upoštevanju 
sedanjega strokovnega znanja, zagotavlja 
visoko raven varstva zdravja prebivalstva, 
ga je treba nadalje dopolniti s strogim 
izvrševanjem najsodobnejših standardov
varstva jedrskih objektov, katerih namen 
je predvideti in nadzorovati tveganje 
izpostavljenosti za prebivalstvo. 
Ohranjanje najvišje možne ravni varnosti 
na vseh stopnjah, od načrtovanja do 
razgradnje je obvezen pogoj za popolno 
uresničitev ciljev varovanja zdravja iz 
člena 2(b) Pogodbe Euratom in varstva 
okolja iz člena 174 Pogodbe ES. V ta 
namen je treba vzdrževati učinkovito 
obrambo pred radiološkimi tveganji, poleg 
tega pa je treba preprečevati nesreče in 
dogodke, ki imajo lahko radiološke 
posledice.

Or. en

Obrazložitev

Jedrska varnost, kot je opredeljena v predlagani direktivi, zasleduje dvojni cilj, t.j. varstvo 
zdravja ljudi („delavcev, prebivalstva“) in varstvo okolja („zraka, vode in tal“). Vendar 
pogodba Euratom ne zagotavlja pravne podlage za sprejetje okoljske zakonodaje. Namesto 
Euratoma zagotavlja podlago zanjo člen 175(1) Pogodbe ES. V skladu s tem členom je 
postopek odločanja soodločanje, kar Evropskemu parlamentu omogoča, da je polno udeležen 
kot sozakonodajalec.
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Predlog spremembe 53
Lena Ek, Fiona Hall 

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Medtem ko se lahko vsaka država 
svobodno odloča glede svoje energetske 
mešanice, se je po obdobju razmisleka 
povečalo zanimanje za gradnjo novih 
objektov in nekatere države članice so se 
odločile, da izdajo dovoljenja novim 
objektom. Razen tega se pričakuje, da 
bodo imetniki dovoljenj v prihodnjih letih 
vložili zahtevke za podaljšanje življenjske 
dobe jedrskih elektrarn.

(6) Vsaka država članica se lahko
svobodno odloča glede svoje energetske 
mešanice.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je spoštovati načelo, po katerem se lahko države članice svobodno odločajo glede 
svoje energetske mešanice. Poleg tega je enako pomembno poudariti, da namen te direktive ni 
spodbuditi države članice, da vključijo jedrsko energijo v svojo energetsko mešanico. Zato je 
treba bistvo brisanih določb uvodne izjave 6 premakniti v uvodno izjavo 7, da se ustvari ta 
razmejitev.

Predlog spremembe 54
Rebecca Harms

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Medtem ko se lahko vsaka država 
svobodno odloča glede svoje energetske 
mešanice, se je po obdobju razmisleka 
povečalo zanimanje za gradnjo novih 
objektov in nekatere države članice so se 
odločile, da izdajo dovoljenja novim 
objektom. Razen tega se pričakuje, da bodo 

(6) Medtem ko se lahko vsaka država 
svobodno odloča glede svoje energetske 
mešanice in medtem ko se je skupno 
število elektrarn od leta 1989 zmanjšalo, 
se je povečalo zanimanje za gradnjo novih 
objektov v nekaterih državah članicah in 
nekaj teh držav se je odločilo, da izdajo 
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imetniki dovoljenj v prihodnjih letih vložili 
zahtevke za podaljšanje življenjske dobe 
jedrskih elektrarn.

dovoljenja novim objektom ali da 
nadaljujejo gradnjo nedokončanih 
objektov. Poleg tega se pričakuje, da bodo 
imetniki dovoljenj v prihodnjih letih vložili 
zahtevke za podaljšanje življenjske dobe 
jedrskih elektrarn, kar bo povečalo skrb za 
varnost.

Or. en

Obrazložitev

Leta 1989 je v zdajšnjih 27 članicah Evropske unije delovalo 177 reaktorjev. Po podatkih na 
koncu leta 2007 se je njihovo število zmanjšalo na 146.

Predlog spremembe 55
Lena Ek, Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) V ta namen je treba razviti najboljše 
prakse, ki bodo upravne organe vodile pri 
njihovem odločanju o podaljšanju 
življenjske dobe jedrskih objektov.

(7) Jedrska varnost je v interesu 
Skupnosti, kar bi bilo treba upoštevati pri 
odločitvah o izdajanju dovoljenj novim 
objektom in/ali pri podaljšanju življenjske 
dobe jedrskih objektov. V ta namen je 
treba razviti najboljše prakse, ki bodo 
upravne organe in države članice vodile 
pri njihovem odločanju o izdajanju 
dovoljenj novim objektom in o podaljšanju 
življenjske dobe jedrskih objektov.

Or. en

Obrazložitev

Jedrska varnost je skupni interes Skupnosti in bi zato to, ne pa dejstvo, da nekatere države 
članice hočejo izdati dovoljenje novim objektom, moralo biti razlog za razvijanje najboljših 
praks. Poleg tega je primerno omeniti, da bi ta najboljša praksa lahko bila tudi vodilo tudi za 
države članice, ne le za upravne organe.
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Predlog spremembe 56
Rebecca Harms

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) V ta namen je treba razviti najboljše 
prakse, ki bodo upravne organe vodile pri 
njihovem odločanju o podaljšanju 
življenjske dobe jedrskih objektov.

(7) V ta namen je treba razviti najstrožje 
možne varnostne standarde, ki bodo 
upravne organe vodile pri njihovem 
odločanju o podaljšanju življenjske dobe 
jedrskih objektov.

Or. en

Obrazložitev

Varnostni standardi morebitnih novih in obstoječih jedrskih objektov morajo biti najstrožji in 
ustrezati najvišjim možnim tehnološkim, regulativnim in operativnim merilom v Uniji. Ti 
standardi morajo veljati tudi za odločitve upravnih organov o podaljšanju življenjske dobe 
jedrskih objektov.

Predlog spremembe 57
Rebecca Harms

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Države članice so že uvedle ukrepe, ki 
jim omogočajo doseganje visoke ravni 
jedrske varnosti znotraj Skupnosti.

(8) Nekatere države članice so že uvedle 
ukrepe, ki jim omogočajo doseganje visoke 
ravni jedrske varnosti znotraj Skupnosti, 
medtem ko imajo druge znatno nižje 
varnostne standarde.

Or. en

Obrazložitev

Jasna razlika je med varnostnimi standardi različnih držav članic. Posledično ni mogoče reči, 
da imajo vse države članice visoko raven jedrske varnosti.
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Predlog spremembe 58
Rebecca Harms

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Stalno izboljševanje jedrske varnosti 
zahteva, da vzpostavljeni sistemi za 
upravljanje in imetniki dovoljenj 
zagotavljajo visoko raven varnosti za 
prebivalstvo.

(9) Stalno izboljševanje jedrske varnosti 
zahteva, da vzpostavljeni sistemi za 
upravljanje in imetniki dovoljenj ter 
odgovorni za ravnanje z jedrskimi odpadki 
zagotavljajo najvišjo možno raven varnosti 
za prebivalstvo.

Or. en

Obrazložitev

Varnostni standardi morebitnih novih in obstoječih jedrskih objektov morajo biti najstrožji in 
ustrezati najvišjim možnim tehnološkim, regulativnim in operativnim merilom v Uniji. Enaka 
načela bi morala veljati za ravnanje z jedrskimi odpadki.

Predlog spremembe 59
Rebecca Harms

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Kljub obstoječi uskladitvi se postopki 
in prakse za jedrsko varnost še vedno 
razlikujejo med posameznimi državami 
članicami. Trenutno te razlike med ukrepi 
ne zagotavljajo, da bi se zahteve glede 
varovanja zdravja iz člena 2(b) Pogodbe v 
Skupnosti izvajale na najbolj skladen 
način. Evropska skupnost za atomsko 
energijo se je s podpisom Konvencije o 
jedrski varnosti, ki je začela veljati 
24. oktobra 1996, zavezala spoštovanju 
mednarodno priznane visoke ravni jedrske 
varnosti. Da bi Skupnost lahko zagotovila 
upoštevanje načel te konvencije na ravni 
Skupnosti ter uporabo enotnih varnostnih 

(12) Kljub obstoječim trendom po
uskladitvi se postopki, prakse ukrepi in 
standardi za jedrsko varnost še vedno 
razlikujejo med posameznimi državami 
članicami in med posameznimi objekti. 
Trenutno te razlike med ukrepi in 
standardi ne zagotavljajo, da bi se zahteve 
glede varovanja zdravja iz člena 2(b) 
Pogodbe v Skupnosti izvajale na najbolj 
skladen in zadovoljiv način. Evropska 
skupnost za atomsko energijo se je s 
podpisom Konvencije o jedrski varnosti, ki 
je začela veljati 24. oktobra 1996, zavezala 
spoštovanju mednarodno priznane visoke 
ravni načel jedrske varnosti. Da bi 
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standardov, kot določa člen 2(b) Pogodbe, 
je treba temeljne standarde za varstvo pred 
sevanjem dopolniti s skupnimi varnostnimi 
načeli.

Skupnost lahko zagotovila upoštevanje 
načel te konvencije na ravni Skupnosti ter 
uporabo enotnih najstrožjih možnih 
varnostnih standardov, kot določa člen 2(b) 
Pogodbe, je treba temeljne standarde za 
varstvo pred sevanjem dopolniti s skupnimi 
varnostnimi standardi, da se tako odstrani 
nevarnost za življenje in zdravje ljudi in 
okolja.

Or. en

Obrazložitev

Z namenom doseči najvišjo raven varnosti jedrskih objektov ta direktiva določa osnovne 
obveznosti in splošna načela, na podlagi katerih bodo ob pregledu te okvirne direktive v dveh 
letih po začetku njene veljavnosti sprejeti skupni varnostni standardi.

Predlog spremembe 60
Rebecca Harms

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Za dosego ciljev Skupnosti glede 
jedrske varnosti iz člena 1(1) je 
pomembno v tej okvirni direktivi najprej 
določiti osnovne obveznosti in splošna 
načela varnosti jedrskih objektov.
Pozneje jih je treba dopolniti s sprejetjem 
skupnih standardov in nadzornih 
mehanizmov, razvitih v Združenju 
zahodnoevropskih upravnih organov za 
jedrsko varnost v tesnem sodelovanju z 
evropsko skupino na visoki ravni za 
jedrsko varnost in ravnanje z odpadki ob 
posvetovanju z Evropskim parlamentom, 
da se zagotovi najvišja raven varnosti, ki 
upošteva najnovejši tehnološki razvoj in 
se lahko opredeli kot najsodobnejša 
tehnologija.

Or. en
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Obrazložitev

Z namenom doseči najvišjo raven varnosti jedrskih objektov ta direktiva določa osnovne 
obveznosti in splošna načela, na podlagi katerih bodo ob pregledu te okvirne direktive v dveh 
letih po začetku njene veljavnosti sprejeti skupni varnostni standardi.

Predlog spremembe 61
Rebecca Harms

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Za varno razgradnjo jedrskih 
objektov, vključno z dolgoročnim 
ravnanjem z radioaktivnimi odpadki in 
izrabljenim jedrskim gorivom, so potrebna 
znatna finančna sredstva. V izogib 
tveganju za zdravje ljudi ali okolja je treba 
na ravni Skupnosti zagotoviti, da so na 
voljo zadostna finančna sredstva za 
popolno razgradnjo in dejavnosti 
ravnanja z jedrskimi odpadki na jedrskih 
objektih v skladu z varnostnimi standardi. 
S tem namenom bi bilo treba imeti 
posebna pravila za vzpostavitev skladov za 
razgradnjo in ravnanje z odpadki, v katera 
bi upravljavci jedrskih objektov vse čas 
proizvodnega življenja objekta morali 
redno vplačevati. Da se zagotovi 
razpoložljivost in primernost sredstev za 
razgradnjo in ravnanje z odpadki je treba 
ustanoviti sklade, ki imajo lastno pravno 
subjektiviteto, neodvisno od upravljavca 
objekta. Komisija bi v roku šestih mesecev 
morala predlagati zakonodajo po Pogodbi 
ES, da se zagotovi razpoložljivost sredstev 
za razgradnjo v prihodnosti in v izogib 
oviram za pošteno konkurenco na 
energetskem trgu. Države članice bi 
morale sprejeti ločeno računovodstvo za 
financiranje prihodnjih dejavnosti 
razgradnje ali upravljanja z odpadki. Te 
sklade bi moral letno pregledati in 
revidirati neodvisen organ, kot je 
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upravljavec ali upravni organi, da se 
preveri, da se zneski in obresti, zbrani za 
te prihodnje dejavnosti, porabijo le za te 
namene, torej za razgradnjo ali ravnanje z 
odpadki, ne pa neposredno ali posredno 
za financiranje dejavnosti na trgu.

Or. en

Predlog spremembe 62
Edit Herczog

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pravilno in pravočasno obveščanje 
javnosti o pomembnih vprašanjih glede 
jedrske varnosti mora temeljiti na visoki 
ravni preglednosti v zvezi z vprašanji, 
povezanimi z varnostjo jedrskih objektov.

(13) Pravilno in pravočasno obveščanje 
zaposlenih v jedrski industriji in javnosti o 
pomembnih vprašanjih glede jedrske 
varnosti mora temeljiti na visoki ravni 
preglednosti v zvezi z vprašanji, 
povezanimi z varnostjo jedrskih objektov.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s členom 30 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo, ki določa, da se v Skupnosti določijo temeljni standardi za varovanje 
zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi, ki izvirajo iz ionizirajočih sevanj, pa tudi 
z direktivami EU o obveščanju delavcev in posvetovanju z njimi.

Predlog spremembe 63
Vladimír Remek

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pravilno in pravočasno obveščanje 
javnosti o pomembnih vprašanjih glede 
jedrske varnosti mora temeljiti na visoki 

(13) Pravilno in pravočasno obveščanje 
delavcev in javnosti o pomembnih 
vprašanjih glede jedrske varnosti mora 
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ravni preglednosti v zvezi z vprašanji, 
povezanimi z varnostjo jedrskih objektov.

temeljiti na visoki ravni preglednosti v 
zvezi z vprašanji, povezanimi z varnostjo 
jedrskih objektov.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s členom 30 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo, ki določa, da se v Skupnosti določijo temeljni standardi za varovanje 
zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi, ki izvirajo iz ionizirajočih sevanj, pa tudi 
z direktivami EU o obveščanju delavcev in posvetovanju z njimi.

Predlog spremembe 64
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se zagotovi učinkovito izvajanje 
varnostnih zahtev za jedrske objekte, 
morajo države članice upravne organe 
ustanoviti kot neodvisne organe.
Upravnim organom je treba zagotoviti 
ustrezne pristojnosti in sredstva, da lahko 
opravljajo svoje dolžnosti.

(15) Da se zagotovi učinkovita ureditev v 
zvezi z jedrsko varnostjo, bi morale države 
članice upravne organe ustanoviti kot 
organe, neodvisne od interesov, ki bi 
lahko negativno vplivali na odločitve o 
vprašanjih jedrske varnosti. Upravnim 
organom je treba zagotoviti ustrezne 
pristojnosti ter zadostna finančna sredstva 
in človeške vire, da lahko opravljajo svoje 
dolžnosti.

Or. lt

Predlog spremembe 65
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se zagotovi učinkovito izvajanje 
varnostnih zahtev za jedrske objekte, 

(15) Da se zagotovi učinkovito izvajanje 
varnostnih zahtev za jedrske objekte, 
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morajo države članice upravne organe
ustanoviti kot neodvisne organe. 
Upravnim organom je treba zagotoviti 
ustrezne pristojnosti in sredstva, da lahko 
opravljajo svoje dolžnosti.

morajo države članice ustanoviti en sam 
organ, in sicer „nacionalni upravni in 
nadzorni organ za jedrsko varnost”, ki bo 
deloval kot neodvisni organ.
Nacionalnemu upravnemu in 
nadzornemu organu za jedrsko varnost je 
treba zagotoviti ustrezne pristojnosti in 
sredstva, da lahko opravlja svoje dolžnosti.

Or. ro

Obrazložitev

Jasno je treba opredeliti en sam organ, da bi zagotovili doslednost njegovih dejavnosti in jih 
združili.

Predlog spremembe 66
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se zagotovi učinkovito izvajanje 
varnostnih zahtev za jedrske objekte, 
morajo države članice upravne organe 
ustanoviti kot neodvisne organe. Upravnim 
organom je treba zagotoviti ustrezne 
pristojnosti in sredstva, da lahko opravljajo 
svoje dolžnosti.

(15) Da se zagotovi učinkovita varnostna 
ureditev za jedrske objekte, morajo države 
članice upravne organe ustanoviti kot 
neodvisne organe. Upravnim organom je 
treba zagotoviti ustrezne pristojnosti in 
sredstva, da lahko opravljajo svoje 
dolžnosti.

Or. en

Predlog spremembe 67
Vladimír Remek

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Evropska skupina na visoki ravni za 
jedrsko varnost in ravnanje z jedrskimi 

(18) Evropska skupina na visoki ravni za 
jedrsko varnost in ravnanje z jedrskimi 
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odpadki je bila ustanovljena, da bi 
prispevala k uresničevanju ciljev Skupnosti 
na področju jedrske varnosti. V ta namen 
mora podpirati razvoj instrumentov, ki so 
potrebni za vzdrževanje in stalno 
izboljševanje jedrske varnosti ter jih je 
treba uporabljati pri načrtovanju, izbiri 
lokacije, gradnji, vzdrževanju, delovanju in 
razgradnji jedrskih objektov, za katere 
zakonodajni in regulativni okvir zadevnih 
držav članic zahtevata upoštevanje 
varnosti. 

odpadki je bila ustanovljena, da bi 
prispevala k uresničevanju ciljev Skupnosti 
na področju jedrske varnosti. V ta namen 
mora podpirati razvoj instrumentov, ki so 
potrebni za vzdrževanje in stalno 
izboljševanje jedrske varnosti ter jih je 
treba uporabljati pri načrtovanju, izbiri 
lokacije, gradnji, vzdrževanju, delovanju in 
razgradnji jedrskih objektov, za katere 
zakonodajni in regulativni okvir zadevnih 
držav članic zahtevata upoštevanje 
varnosti. Predstavniki delavcev bi morali 
biti primerno zastopani v skupini na 
visoki ravni.

Or. en

Obrazložitev

Delavci v vseh fazah delovanja jedrskih obratov, vključno z razgradnjo in ob ravnanju z 
odpadki ter njihovem shranjevanju, tvegajo izpostavljenost sevanju. Delavci so podrobno 
seznanjeni z varnostjo v jedrskih obratih. Predstavniki delavcev bi zato morali biti primerno 
zastopani v skupini na visoki ravni, denimo prek priznanih evropskih socialnih partnerjev.

Predlog spremembe 68
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Upravni organi, ki so zadolženi za 
varnost jedrskih objektov v državah 
članicah, morajo sodelovati predvsem prek 
evropske skupine na visoki ravni za 
jedrsko varnost in ravnanje z jedrskimi 
odpadki, ki je razvila deset načel za 
urejanje jedrske varnosti. Evropska skupina 
na visoki ravni za jedrsko varnost in 
ravnanje z jedrskimi odpadki naj bi 
prispevala k okviru Skupnosti na področju 
jedrske varnosti s ciljem nenehnega 
izboljševanja.

(19) Upravni organi, ki so zadolženi za 
varnostno ureditev jedrskih objektov v 
državah članicah, morajo sodelovati 
predvsem prek evropske skupine na visoki 
ravni za jedrsko varnost in ravnanje z 
jedrskimi odpadki, ki je razvila deset načel 
za urejanje jedrske varnosti. Ta načela so 
pomembna za ustrezno izvrševanje te 
direktive. Evropska skupina na visoki ravni 
za jedrsko varnost in ravnanje z jedrskimi 
odpadki naj bi prispevala k okviru 
Skupnosti na področju jedrske varnosti s 
ciljem nenehnega izboljševanja.



PE421.201v01-00 18/96 AM\771348SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 69
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Upravni organi, ki so zadolženi za 
varnost jedrskih objektov v državah 
članicah, morajo sodelovati predvsem prek 
evropske skupine na visoki ravni za 
jedrsko varnost in ravnanje z jedrskimi 
odpadki, ki je razvila deset načel za 
urejanje jedrske varnosti. Evropska skupina 
na visoki ravni za jedrsko varnost in 
ravnanje z jedrskimi odpadki naj bi 
prispevala k okviru Skupnosti na področju 
jedrske varnosti s ciljem nenehnega 
izboljševanja.

(19) Nacionalni upravni in nadzorni 
organ za jedrsko varnost, ki je zadolžen za 
varnost jedrskih objektov v državah 
članicah, mora sodelovati predvsem prek 
evropske skupine na visoki ravni za 
jedrsko varnost in ravnanje z jedrskimi 
odpadki, ki je razvila deset načel za 
urejanje jedrske varnosti. Evropska skupina 
na visoki ravni za jedrsko varnost in 
ravnanje z jedrskimi odpadki naj bi 
prispevala k okviru Skupnosti na področju 
jedrske varnosti s ciljem nenehnega 
izboljševanja.

Or. ro

Obrazložitev

 Jasno je treba opredeliti en sam organ, da bi zagotovili doslednost njegovih dejavnosti in jih 
združili.

Predlog spremembe 70
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Upravni organi, ki so zadolženi za 
varnost jedrskih objektov v državah 
članicah, morajo sodelovati predvsem prek 
evropske skupine na visoki ravni za 
jedrsko varnost in ravnanje z jedrskimi 

(19) Upravni organi, ki so zadolženi za 
upravni nadzor varnosti jedrskih objektov 
v državah članicah, morajo sodelovati 
predvsem prek evropske skupine na visoki 
ravni za jedrsko varnost in ravnanje z 
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odpadki, ki je razvila deset načel za 
urejanje jedrske varnosti. Evropska skupina 
na visoki ravni za jedrsko varnost in 
ravnanje z jedrskimi odpadki naj bi 
prispevala k okviru Skupnosti na področju 
jedrske varnosti s ciljem nenehnega 
izboljševanja.

jedrskimi odpadki, ki je razvila deset načel 
za urejanje jedrske varnosti. Evropska 
skupina na visoki ravni za jedrsko varnost 
in ravnanje z jedrskimi odpadki naj bi 
prispevala k okviru Skupnosti na področju 
jedrske varnosti s ciljem nenehnega 
izboljševanja.

Or. sl

Predlog spremembe 71
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Namen te direktive je doseganje, 
vzdrževanje in stalno izboljševanje jedrske 
varnosti v Skupnosti ter izboljšanje vloge 
nacionalnih upravnih organov.

1. Namen te direktive je ustvariti okvir 
Skupnosti za jedrsko varnost v Evropski 
uniji. Direktiva določa temelje za 
zakonodajo in za ureditvene predpise 
držav članic v zvezi z jedrsko varnostjo, 
pri čemer je njen cilj doseganje, 
vzdrževanje in stalno izboljševanje jedrske 
varnosti v Skupnosti ter izboljšanje vloge 
nacionalnih upravnih organov

Or. de

Obrazložitev

Namen direktive je treba točneje opredeliti. Njen cilj je ustvariti skupni okvir Skupnosti, kar je 
neposredno obravnavano v tem predlogu spremembe.
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Predlog spremembe 72
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Namen te direktive je doseganje, 
vzdrževanje in stalno izboljševanje jedrske 
varnosti v Skupnosti ter izboljšanje vloge
nacionalnih upravnih organov.

1. Namen te direktive je vzpostaviti 
regulativni okvir za jedrsko varnost v 
Evropski uniji. Določa načela, na katerih 
temeljita zakonodajni in regulativni okvir 
držav članic v zvezi z jedrsko varnostjo, da 
se dosega, vzdržuje in stalno izboljšuje 
jedrska varnost v Skupnosti ter izboljšuje 
vloga nacionalnih upravnih organov

Or. en

Obrazložitev

Namen te direktive bi moral biti bolje opredeljen - cilj je enoten regulativni okvir, kar je 
sedaj izrecno določeno.

Predlog spremembe 73
Atanas Paparizov

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Namen te direktive je doseganje, 
vzdrževanje in stalno izboljševanje jedrske 
varnosti v Skupnosti ter izboljšanje vloge
nacionalnih upravnih organov.

1. Namen te direktive je vzpostaviti 
regulativni okvir za jedrsko varnost v 
Evropski uniji. Določa načela, na katerih 
temeljita zakonodajni in regulativni okvir 
držav članic v zvezi z jedrsko varnostjo, da 
se dosega, vzdržuje in stalno izboljšuje 
jedrska varnost v Skupnosti ter izboljšuje 
vloga nacionalnih upravnih organov

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe bolje opredeljuje cilj vzpostavitve enotnega regulativnega okvira.

Predlog spremembe 74
Rebecca Harms

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Namen te direktive je doseganje, 
vzdrževanje in stalno izboljševanje jedrske 
varnosti v Skupnosti ter izboljšanje vloge 
nacionalnih upravnih organov.

1. Namen te direktive je doseganje in 
stalno izboljševanje jedrske varnosti v 
Skupnosti ter izboljšanje vloge nacionalnih 
upravnih organov z določitvijo osnovnih 
obveznosti in splošnih načel za zagotovitev 
najvišje ravni varnosti jedrskih objektov 
ter oblikovanjem potrebnega okvira za 
sprejetje skupnih varnostnih standardov 
po vsej EU.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva določa osnovne obveznosti in splošna načela za dosego najvišje ravni varnosti 
jedrskih objektov, na podlagi katerih bodo ob pregledu v dveh letih po začetku njene 
veljavnosti sprejeti skupni varnostni standardi.

Predlog spremembe 75
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Namen te direktive je doseganje, 
vzdrževanje in stalno izboljševanje jedrske
varnosti v Skupnosti ter izboljšanje vloge 
nacionalnih upravnih organov.

1. Namen te direktive je oblikovanje 
usklajenega zakonodajnega okvira na 
ravni EU, da bi stalno izboljševali jedrsko 
varnost v Skupnosti ter zagotovili 
skladnost z mednarodno priznanimi 
standardi za jedrsko varnost, h katerim se 
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je zavezala Evropska skupnost za atomsko 
energijo.

Or. ro

Obrazložitev

Treba je oblikovati jasni zakonodajni okvir, da bi zagotovili karseda dosledno izvajanje 
zahtev glede varovanja zdravja iz člena 2(b) Pogodbe.

Predlog spremembe 76
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Namen te direktive je doseganje,
vzdrževanje in stalno izboljševanje jedrske 
varnosti v Skupnosti ter izboljšanje vloge 
nacionalnih upravnih organov.

1. Ta direktiva vzpostavlja okvir Skupnosti 
za jedrsko varnost, katerega namen je 
vzdrževanje in stalno izboljševanje 
varnosti jedrskih objektov v državah 
članicah ter izboljšanje vloge nacionalnih 
upravnih organov.

Or. en

Predlog spremembe 77
Rebecca Harms

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uporablja se za načrtovanje, izbiro 
lokacije, gradnjo, vzdrževanje, delovanje in 
razgradnjo jedrskih objektov, za katere 
zakonodajni in regulativni okvir zadevnih 
držav članic zahteva upoštevanje varnosti.

2. Uporablja se za načrtovanje, izbiro 
lokacije, gradnjo, vzdrževanje, delovanje, 
in razgradnjo vseh jedrskih objektov ter za 
ravnanje z odpadkih v njih.

Or. en
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Obrazložitev

Vsi jedrski objekti iz člena 2 so vključeni v področje uporabe direktive (za razliko od "jedrskih 
obratov"). To ne posega v ustrezni nacionalni pravni okvir, ki opredeljuje pogoje za izdajo 
dovoljenja v vsaki fazi izgradnje, delovanja in zapiranja jedrskega objekta.

Predlog spremembe 78
Edit Herczog

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uporablja se za načrtovanje, izbiro 
lokacije, gradnjo, vzdrževanje, delovanje in 
razgradnjo jedrskih objektov, za katere 
zakonodajni in regulativni okvir zadevnih 
držav članic zahteva upoštevanje varnosti.

2. Uporablja se za načrtovanje, izbiro 
lokacije, gradnjo, vzdrževanje, delovanje in 
razgradnjo jedrskih objektov ter za delo, ki 
ga opravljajo podizvajalci, ki jih najamejo 
upravljavci, za katere zakonodajni in 
regulativni okvir zadevnih držav članic 
zahteva upoštevanje varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Skupina delavcev, ki je morebiten dejavnik tveganja in je lahko izpostavljena tveganju za 
zdravje in varnosti v jedrskem objektu, so delavci, ki so vključeni v dejavnosti, kot so 
popravila, vzdrževanje in čiščenje jedrskih objektov. Za te dejavnosti se pogosto najemajo 
zunanji sodelavci ali podizvajalci. Ti delavci so najmanj usposobljeni in obveščeni ter niso 
vključeni v zdravstvene in varnostne postopke upravljavca. Ta direktiva mora jasno določiti, 
da imajo vsi vpleteni veliko odgovornost za varnost in varnostno vzgojo.

Predlog spremembe 79
Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uporablja se za načrtovanje, izbiro 
lokacije, gradnjo, vzdrževanje, delovanje in 
razgradnjo jedrskih objektov, za katere 

2. Uporablja se za načrtovanje, izbiro 
lokacije, gradnjo, vzdrževanje, delovanje in 
razgradnjo jedrskih objektov ter za delo, ki 
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zakonodajni in regulativni okvir zadevnih 
držav članic zahteva upoštevanje varnosti.

ga opravljajo podizvajalci, ki jih najamejo 
upravljavci, za katere zakonodajni in 
regulativni okvir zadevnih držav članic 
zahteva upoštevanje varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Skupina delavcev, ki je morebiten dejavnik tveganja in je lahko izpostavljena tveganju za 
zdravje in varnosti v jedrskem objektu, so delavci, ki so vključeni v dejavnosti, kot so 
popravila, vzdrževanje in čiščenje jedrskih objektov. Za te dejavnosti se pogosto najemajo 
zunanji sodelavci ali podizvajalci. Ti delavci so najmanj usposobljeni in obveščeni ter niso 
vključeni v zdravstvene in varnostne postopke upravljavca. Ta direktiva mora jasno določiti, 
da imajo vsi vpleteni veliko odgovornost za varnost in varnostno vzgojo.

Predlog spremembe 80
Atanas Paparizov

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uporablja se za načrtovanje, izbiro 
lokacije, gradnjo, vzdrževanje, delovanje in 
razgradnjo jedrskih objektov, za katere 
zakonodajni in regulativni okvir zadevnih 
držav članic zahteva upoštevanje varnosti.

2. Uporablja se za načrtovanje, izbiro 
lokacije, gradnjo, vzdrževanje, začetek 
obratovanja, delovanje in razgradnjo 
jedrskih objektov, za katere zakonodajni in 
regulativni okvir zadevnih držav članic 
zahteva upoštevanje varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe direktive bi moralo vključiti tudi začetek obratovanja jedrskih objektov, 
potek tega pa bi morale urejati jasne zakonodajne določbe o izdajanju dovoljenj.
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Predlog spremembe 81
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „jedrski objekt“ pomeni objekt za 
proizvodnjo jedrskega goriva, raziskovalni 
reaktor (vključno s podkritičnimi in 
kritičnimi sklopi), jedrsko elektrarno, 
skladišče izrabljenega goriva, objekt za 
bogatenje ali zmogljivost za ponovno
predelavo;

(1) „jedrski objekt“ pomeni objekt za 
proizvodnjo jedrskega goriva, raziskovalni 
reaktor (vključno s podkritičnimi in 
kritičnimi sklopi), jedrsko elektrarno, 
skladišče izrabljenega goriva, objekt za 
bogatenje ali zmogljivost za ponovno 
predelavo, vključno z objekti za ravnanje z 
radioaktivnimi snovmi, ki nastanejo pri 
delovanju objekta, in za njihovo obdelavo;

Or. en

Predlog spremembe 82
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „jedrski objekt“ pomeni objekt za 
proizvodnjo jedrskega goriva, raziskovalni 
reaktor (vključno s podkritičnimi in 
kritičnimi sklopi), jedrsko elektrarno, 
skladišče izrabljenega goriva, objekt za 
bogatenje ali zmogljivost za ponovno 
predelavo;

(Ne zadeva slovenske različice).

Or. pl
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Predlog spremembe 83
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „jedrska varnost“ pomeni doseganje 
ustreznih delovnih pogojev z ukrepi, 
sprejetimi za preprečevanje nesreč ali 
blažitev njihovih posledic, katerih rezultat 
je varstvo delavcev, prebivalstva ter zraka, 
vode in prsti pred nepotrebnimi 
nevarnostmi sevanja iz jedrskih objektov;

(2) "jedrska varnost" pomeni doseganje 
ustreznih delovnih pogojev, preprečevanje 
nesreč ali blažitev njihovih posledic, 
katerih rezultat je varstvo delavcev in 
prebivalstva pred nevarnostmi 
ionizirajočega sevanja iz jedrskih 
objektov;

Or. en

Obrazložitev

Predlaga uporabo opredelitve, ki je bliže predlagani opredelitvi iz glosarja o varnosti 
Mednarodne agencije za jedrsko energijo iz leta 2007.

Predlog spremembe 84
Rebecca Harms

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „jedrska varnost“ pomeni doseganje 
ustreznih delovnih pogojev z ukrepi, 
sprejetimi za preprečevanje nesreč ali 
blažitev njihovih posledic, katerih rezultat 
je varstvo delavcev, prebivalstva ter zraka, 
vode in prsti pred nepotrebnimi 
nevarnostmi sevanja iz jedrskih objektov;

(2) "jedrska varnost" pomeni doseganje 
ustreznih delovnih pogojev, preprečevanje 
nesreč ali blažitev njihovih posledic, 
katerih rezultat je varstvo delavcev, 
prebivalstva in okolja pred nepotrebnimi 
nevarnostmi sevanja;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s ciljem te direktive bi opredelitev ES "jedrske varnosti" morala biti popolnoma 
skladna z ustrezno opredelitvijo Mednarodne agencije za jedrsko varnost (IAEA) (glej glosar 
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o varnosti IAEA, leto 2007, stran 133). V povezavi tudi z vprašanjem pravne podlage se ta 
opredelitev jasno sklicuje na varovanje "okolja" kot bistveno sestavino pojma "jedrske 
varnosti".

Predlog spremembe 85
Rebecca Harms

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) "najvišji možni varnostni standardi" 
pomeni tehnične, regulativne in 
operativne ureditve, ki so v skladu z 
najboljšimi možnimi praksami, ki so 
razvite ali se razvijajo v Uniji; 

Or. en

Obrazložitev

Varnostni standardi za obstoječe in morebitne nove jedrske obrate morajo biti najvišji.
Morajo doseči raven, ki ustrezajo najnovejšim tehnološkim, regulativnim in operativnim 
dosežkom v Uniji. Podoben pogoj mora postati skupni standard za države članice in ga je 
treba neprenehoma nadgrajevati.

Predlog spremembe 86
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog direktive
Člen 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „radioaktivna snov“ pomeni vsako 
snov, ki vsebuje enega ali več 
radionuklidov, katerih delovanja ali 
koncentracije ni mogoče zanemariti, kar 
zadeva zaščito pred sevanjem;

(3) „radioaktivna snov“ pomeni vsako 
snov, ki vsebuje enega ali več 
radionuklidov, katerih delovanja ali 
koncentracije niso navedena med 
izjemami, naštetimi v dokumentu 
Mednarodni temeljni varnostni standardi 
za zaščito pred ionizirajočim sevanjem in 
za varnost virov sevanja (IAEA, Dunaj, 
1996, dokument o varnosti št. 115);
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Or. pl

Obrazložitev

Sklicevanje na omenjeni dokument je bolj primerno od besedila „kar zadeva zaščito pred 
sevanjem”, ki je nejasno.

Predlog spremembe 87
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „radioaktivna snov“ pomeni vsako 
snov, ki vsebuje enega ali več 
radionuklidov, katerih delovanja ali 
koncentracije ni mogoče zanemariti, kar 
zadeva zaščito pred sevanjem;

(Ne zadeva slovenske različice).

Or. en

Obrazložitev

 Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 88
Rebecca Harms

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) "sklad za razgradnjo" pomeni 
neodvisno upravljana finančna sredstva, 
namenjena izrecno kritju stroškov, 
potrebnih za razgradnjo jedrskih objektov, 
vključno z dolgoročnim upravljanjem 
jedrskih odpadkov in izrabljenega goriva, 
ter ravnanje v skladu z varnostnimi 
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standardi;

Or. en

Obrazložitev

Sklad za razgradnjo mora biti opredeljen v tej direktivi.

Predlog spremembe 89
Rebecca Harms

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „radioaktivni odpadek“ pomeni 
radioaktivno snov v plinasti, tekoči ali trdni 
obliki, za katero država članica ne 
predvideva nobene uporabe več, in ki jo 
kot radioaktivni odpadek nadzoruje 
upravni organ v skladu z zakonodajnim in 
regulativnim okvirom države članice;

(5) „radioaktivni odpadek“ pomeni 
izrabljeno gorivo, radioaktivne snovi v 
plinastem, tekočem ali trdnem stanju, ki 
nastanejo pri ponovni predelavi, ali drugo 
radioaktivno snov v plinasti, tekoči ali trdni 
obliki, za katero država članica ali fizična 
oziroma pravna oseba, katere odločitev 
država članica sprejema, ne predvideva 
nobene uporabe več, in ki jo kot 
radioaktivni odpadek nadzoruje upravni 
organ v skladu z zakonodajnim in 
regulativnim okvirom države članice;

Or. en

Obrazložitev

Med običajnim obratovanjem jedrskega objekta velike količine odpadkov nizke in srednje 
ravni radioaktivnosti v tekoči ali trdni obliki zahtevajo postopek odstranjevanja, močno 
radioaktivno izrabljeno gorivo pa je treba izolirati od biosfere za stotine tisočletij, v nekaterih 
primerih tudi za milijone let. Z njimi je treba ravnati kot z jedrskimi odpadki.
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Predlog spremembe 90
Rebecca Harms

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „izrabljeno gorivo“ pomeni jedrsko 
gorivo, ki je bilo obsevano v reaktorski 
sredici in trajno odstranjeno iz nje; 
izrabljeno gorivo lahko velja za vir, ki se 
lahko uporabi v ponovni predelavi ali pa 
se nameni za končno odlaganje brez 
predvidene nadaljnje uporabe in se 
obravnava kot radioaktivni odpadek;

(6) „izrabljeno gorivo“ pomeni jedrsko 
gorivo, ki je bilo obsevano v reaktorski 
sredici in trajno odstranjeno iz nje;

Or. en

Obrazložitev

Nekatere države so se odločile za postopek ponovne predelave, čeprav ponovna predelava 
napravi ravnanje z jedrskimi odpadki bolj zapleteno, saj ustvari številne različne tokove 
odpadkov, tako trdne kot tekoče, med katerimi so nekateri izpuščeni v okolje. Ponovna 
predelava izloči plutonij, ki ga je mogoče uporabiti za orožje in ki bo predstavljal varnostno 
tveganje je daleč v prihodnost. Shranjevanje izrabljenega jedrskega goriva je tehnično 
izvedljivo, manj škodljivo za okolje in ne povečuje zapletenosti ravnanja z jedrskimi odpadki.
S ponovno predelavo je prav tako treba ravnati kot z jedrskimi odpadki.

Predlog spremembe 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „ionizirajoče sevanje“ pomeni prenos 
energije v obliki delcev ali 
elektromagnetnih valov z valovno dolžino 
100 nanometrov ali manj ali s frekvenco 3 
x 1015 Hz ali več, ki lahko posredno ali 
neposredno proizvaja ione; 

(7) „ionizirajoče sevanje“ pomeni prenos 
energije v obliki jedrskih delcev ali 
elektromagnetnih valov z valovno dolžino 
100 nanometrov ali manj ali s frekvenco 3 
x 1015 Hz ali več, ki lahko posredno ali 
neposredno proizvaja ione; 

Or. pl
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Obrazložitev

Jasnejša opredelitev delcev.

Predlog spremembe 92
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 2 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „upravni organ“ pomeni vsak organ 
ali organe, ki jih država članica pooblasti 
za podeljevanje dovoljenj v tej državi 
članici in za nadzor nad izbiro lokacije, 
načrtovanjem, gradnjo, začetkom 
obratovanja, delovanja ali razgradnje 
jedrskih objektov;

(8) „nacionalni upravni in nadzorni 
organ za jedrsko varnost” pomeni organ, 
ki ga država članica pooblasti za 
podeljevanje dovoljenj v tej državi članici 
in za nadzor nad izbiro lokacije, 
načrtovanjem, gradnjo, začetkom 
obratovanja, delovanja ali razgradnje 
jedrskih objektov ter za sprejetje potrebnih 
ukrepov v primeru napake pri 
zagotavljanju popolne jedrske varnosti, ki 
privede do tveganj za javno zdravje in 
varnost;

Or. ro

Obrazložitev

Jasno je treba opredeliti en sam organ, da bi zagotovili doslednost njegovih dejavnosti in jih 
združili.

Predlog spremembe 93
Atanas Paparizov

Predlog direktive
Člen 2 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „upravni organ“ pomeni vsak organ ali 
organe, ki jih država članica pooblasti za 
podeljevanje dovoljenj v tej državi članici 

(8) „upravni organ“ pomeni vsak organ ali 
organe, ki v državi članici imajo 
pristojnost, da urejajo varnost s pomočjo 
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in za nadzor nad izbiro lokacije, 
načrtovanjem, gradnjo, začetkom 
obratovanja, delovanja ali razgradnje 
jedrskih objektov;

postopka podeljevanja dovoljenj za izbiro 
lokacije, načrtovanjem, gradnjo, začetkom 
obratovanja, delovanja ali razgradnje 
jedrskih objektov, vključno z opravljanjem 
pregledov in zagotavljanjem izvrševanja 
aktov;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev upravnega organa, ki jo predlaga Komisija, ne vključuje vseh pooblastil, ki bi jih 
upravni organ moral imeti. V zvezi s tem bi bilo treba spremeniti izraz "nadzor", saj ne 
pomeni pristojnosti za izvajanje pregledov. "Podeljevanje dovoljenj" se spremeni v "postopek 
podeljevanja dovoljenj", da se nakažejo vsi mogoči ukrepi, ki jih je mogoče sprejeti v zvezi z 
dovoljenji (kot so denimo izbira lokacije, načrtovanje, gradnja, začetek obratovanja, 
delovanje ali razgradnja jedrskih objektov).

Predlog spremembe 94
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Člen 2 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „upravni organ“ pomeni vsak organ ali 
organe, ki jih država članica pooblasti za 
podeljevanje dovoljenj v tej državi članici 
in za nadzor nad izbiro lokacije, 
načrtovanjem, gradnjo, začetkom 
obratovanja, delovanja ali razgradnje 
jedrskih objektov;

(8) „upravni organ“ pomeni vsak organ ali 
sistem organov, ki v državi članici imajo 
pristojnost, da urejajo varnost s pomočjo 
vodenja postopkov podeljevanja dovoljenj 
za izbiro lokacije, načrtovanjem, gradnjo, 
začetkom obratovanja, delovanja ali 
razgradnje jedrskih objektov, vključno z 
opravljanjem pregledov in zagotavljanjem 
izvrševanja aktov;

Or. en
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Predlog spremembe 95
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 2 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „upravni organ“ pomeni vsak organ ali 
organe, ki jih država članica pooblasti za 
podeljevanje dovoljenj v tej državi članici 
in za nadzor nad izbiro lokacije, 
načrtovanjem, gradnjo, začetkom 
obratovanja, delovanja ali razgradnje 
jedrskih objektov;

(8) „upravni organ“ pomeni evropski 
upravni organ, ki ga pooblasti Evropska 
komisija - in ki ima ustrezno pristojnost, 
znanje ter finančne in človeške vire za 
izpolnjevanje svojih nalog - za 
podeljevanje dovoljenj in za nadzor nad 
izbiro lokacije, načrtovanjem, gradnjo, 
začetkom obratovanja, delovanja ali 
razgradnje jedrskih objektov;

Or. en

Predlog spremembe 96
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 2 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) „dovoljenje“ pomeni vsako dovoljenje, 
ki ga prosilcu odobri upravni organ, da mu 
podeli odgovornost za izbiro lokacije, 
načrtovanje, gradnjo, začetek obratovanja, 
delovanje ali razgradnjo jedrskih objektov;

(9) „dovoljenje“ pomeni vsako dovoljenje, 
ki ga prosilcu odobri nacionalni upravni in 
nadzorni organ za jedrsko varnost, da mu 
podeli odgovornost za izbiro lokacije, 
načrtovanje, gradnjo, začetek obratovanja, 
delovanje ali razgradnjo jedrskih objektov 
v skladu s politikami držav članic, na 
ozemlju katerih leži stoji jedrska 
elektrarna.

Or. ro

Obrazložitev

Spoštovati je treba politike držav članic in EU v zvezi z energetsko mešanico in lokacijo 
jedrskih elektrarn.
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Predlog spremembe 97
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 2 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) „dovoljenje“ pomeni vsako dovoljenje, 
ki ga prosilcu odobri upravni organ, da mu 
podeli odgovornost za izbiro lokacije, 
načrtovanje, gradnjo, začetek obratovanja, 
delovanje ali razgradnjo jedrskih objektov;

(9) „dovoljenje“ pomeni vsako dovoljenje, 
ki ga prosilcu odobri neodvisen organ, da 
mu podeli odgovornost za izbiro lokacije, 
načrtovanje, gradnjo, začetek obratovanja, 
delovanje ali razgradnjo jedrskih objektov;

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec pooblašča za podeljevanje dovoljenj vlade držav članic. Medtem ko je v izključni 
pristojnosti držav članic, da sprejmejo odločitev, ali bodo uporabile jedrsko energijo, bi 
moralo biti v pristojnosti neodvisnega organa, ki deluje na pregleden način, da odloči o 
pogojih za dodelitev teh dovoljenj, da se zagotovi, da se zanemarijo vsi politični interesi in da 
je glavno merilo pri tej odločitvi varnost objekta in prebivalstva.

Predlog spremembe 98
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Člen 2 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „novi jedrski reaktorji“ pomenijo 
jedrske reaktorje, ki dobijo dovoljenje za 
delovanje po začetku veljavnosti te 
direktive.

(10) „nove jedrske elektrarne“ pomenijo 
jedrske elektrarne, ki dobijo dovoljenje za 
gradnjo po začetku veljavnosti te direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 99
Atanas Paparizov

Predlog direktive
Člen 2 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „novi jedrski reaktorji“ pomenijo 
jedrske reaktorje, ki dobijo dovoljenje za 
delovanje po začetku veljavnosti te 
direktive.

(10) „novi jedrski reaktorji“ pomenijo 
jedrske reaktorje, ki dobijo dovoljenje za 
gradnjo po začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

„Novi jedrski reaktorji“ iz člena 2(10) so opredeljeni kot reaktorji, ki dobijo dovoljenje za 
delovanje po začetku veljavnosti te direktive. Ob upoštevanju dejstva, da novih zahtev, zlasti 
glede načrtovanja, ni mogoče uvesti šele potem, ko je gradnja zaključena, bi morali biti novi 
jedrski reaktorji opredeljeni kot tisti, ki so dobili dovoljenje za gradnjo po začetku veljavnosti 
direktive.

Predlog spremembe 100
Rebecca Harms

Predlog direktive
Člen 2 – točka 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) "najvišji možni varnostni 
standardi" pomeni standarde tehnične, 
regulativne in operativne ureditve, ki 
ustrezajo najboljšim možnim praksam, ki 
so razvite ali se razvijajo v Uniji. Poleg 
tega se od držav članic zahteva, da stalno 
izboljšujejo varnostne standarde, ki so v 
veljavi.

Or. en

Obrazložitev

V tej direktivi je treba opredeliti "najvišje možne varnostne standarde".
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Predlog spremembe 101
Atanas Paparizov

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za varnost jedrskih objektov je še naprej 
primarno odgovoren imetnik dovoljenja 
pod nadzorom upravnega organa. 
Varnostne ukrepe in kontrole, ki jih je 
treba izvajati v jedrskem objektu, določi 
izključno upravni organ, izvaja pa jih 
imetnik dovoljenja.

1. Države članice zagotovijo, da je 
uporaba jedrske energije v skladu z 
mednarodno sprejetimi varnostnimi 
načeli, vključno s tem, da je za varnost 
jedrskih objektov še naprej primarno 
odgovoren imetnik dovoljenja in ta
odgovornost ostane skozi življenjsko dobo 
jedrskih objektov, dokler se jih ne izvzame 
iz regulativnega nadzora. Te odgovornosti 
imetnika dovoljenja ni mogoče preložiti na 
druge.

Imetnik dovoljenja ima primarno
odgovornost za varnost skozi življenjsko 
dobo jedrskih objektov, dokler se jih ne 
izvzame iz regulativnega nadzora. Te 
odgovornosti imetnika dovoljenja ni 
mogoče preložiti na druge.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je nuditi izčrpno in jasno opredelitev odgovornosti in okvir 
za varnost jedrskih objektov in zato se je treba izrecno sklicevati na mednarodno sprejeta 
načela. Poleg tega je prvotno predlagano besedilo "pod nadzorom upravnega organa" 
nepravilno, saj je odgovornost za varnost jedrskih objektov nedeljiva.
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Predlog spremembe 102
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za varnost jedrskih objektov je še naprej 
primarno odgovoren imetnik dovoljenja 
pod nadzorom upravnega organa. 
Varnostne ukrepe in kontrole, ki jih je 
treba izvajati v jedrskem objektu, določi 
izključno upravni organ, izvaja pa jih
imetnik dovoljenja.

1. Države članice zagotovijo, da je 
uporaba jedrske energije v skladu z 
mednarodno sprejetimi varnostimi načeli, 
vključno s tem, da je za varnost jedrskih 
objektov  še naprej primarno odgovoren 
imetnik dovoljenja. Varnostne ukrepe, ki 
jih je treba izvajati v jedrskem objektu, 
predlaga imetnik dovoljenja in jih predloži 
upravnemu organu v odobritev. Te ukrepe 
nato izvaja imetnik dovoljenja pod 
nadzorom upravnega organa in v skladu z 
določbami iz členov 4 in 5 te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 103
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za varnost jedrskih objektov je še naprej 
primarno odgovoren imetnik dovoljenja 
pod nadzorom upravnega organa. 
Varnostne ukrepe in kontrole, ki jih je 
treba izvajati v jedrskem objektu, določi 
izključno upravni organ, izvaja pa jih 
imetnik dovoljenja.

1. Za varnost jedrskih objektov je še naprej 
primarno odgovoren imetnik dovoljenja 
pod nadzorom nacionalnega upravnega in 
nadzornega organa za jedrsko varnost.
Varnostne ukrepe in kontrole, ki jih je 
treba izvajati v jedrskem objektu, določi 
izključno nacionalni upravni in nadzorni 
organ za jedrsko varnost, izvaja pa jih 
imetnik dovoljenja.

Or. ro
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Obrazložitev

Jasno je treba opredeliti en sam nacionalni upravni in nadzorni organ, da bi zagotovili 
doslednost njegovih dejavnosti in jih združili.

Predlog spremembe 104
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice vzpostavijo in vzdržujejo 
zakonodajni in regulativni okvir za 
upravljanje varnosti jedrskih objektov. To 
vključuje nacionalne varnostne zahteve, 
sistem za izdajo dovoljenj za jedrske 
objekte in njihov nadzor ter prepoved 
njihovega delovanja brez dovoljenja ter 
sistem regulativnega nadzora, vključno s 
potrebnim izvrševanjem.

2. Države članice vzpostavijo in vzdržujejo 
zakonodajni in regulativni okvir za 
upravljanje varnosti jedrskih objektov. To 
vključuje nacionalne varnostne zahteve, 
sistem za izdajo dovoljenj za jedrske 
objekte in njihov nadzor ter prepoved 
njihovega delovanja brez dovoljenja ter 
sistem regulativnega pregleda, vključno s 
potrebnim izvrševanjem. Upravni organ 
ima v primerih resnih kršitev pogojev iz 
dovoljenja pristojnost, da spremeni, 
začasno odvzame, odvzame ali razveljavi 
dovoljenje za upravljanje jedrskega 
objekta.

Or. en

Predlog spremembe 105
Atanas Paparizov

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice vzpostavijo in vzdržujejo 
zakonodajni in regulativni okvir za 
upravljanje varnosti jedrskih objektov. To 
vključuje nacionalne varnostne zahteve, 
sistem za izdajo dovoljenj za jedrske 
objekte in njihov nadzor ter prepoved 
njihovega delovanja brez dovoljenja ter 

2. Države članice vzpostavijo in vzdržujejo 
zakonodajni in regulativni okvir za 
upravljanje varnosti jedrskih objektov. To 
vključuje nacionalne varnostne zahteve, 
sistem za izdajo dovoljenj za jedrske 
objekte in njihov nadzor ter prepoved 
njihovega delovanja brez dovoljenja ter 
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sistem regulativnega nadzora, vključno s 
potrebnim izvrševanjem.

sistem regulativnega pregleda, vključno s 
potrebnim izvrševanjem.

Or. en

Obrazložitev

Besedna zveza "regulativni pregled" je pravno točnejša za namene evropske zakonodaje na 
področju jedrske varnosti, saj nudi jasnejšo in izčrpnejšo opredelitev odgovornosti in okvira 
za varnosti jedrskih objektov, saj prvotno predlagan izraz "nadzor" ne vključuje pristojnosti 
za izvrševanje pregledov.

Predlog spremembe 106
Rebecca Harms

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice vzpostavijo in vzdržujejo 
zakonodajni in regulativni okvir za 
upravljanje varnosti jedrskih objektov. To 
vključuje nacionalne varnostne zahteve, 
sistem za izdajo dovoljenj za jedrske 
objekte in njihov nadzor ter prepoved 
njihovega delovanja brez dovoljenja ter 
sistem regulativnega nadzora, vključno s 
potrebnim izvrševanjem.

2. Države članice vzpostavijo in vzdržujejo 
zakonodajni in regulativni okvir za 
upravljanje varnosti jedrskih objektov. To 
vključuje evropske in nacionalne varnostne 
zahteve, sistem za izdajo dovoljenj za 
jedrske objekte in njihov nadzor ter 
prepoved njihovega delovanja brez 
dovoljenja ter sistem regulativnega 
nadzora, vključno s potrebnim 
izvrševanjem.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni okvir za jedrsko varnost mora upoštevati tako notranjo kot tudi evropsko 
zakonodajo o standardih za jedrsko varnost, da se poveča usklajenost po vsej EU.
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Predlog spremembe 107
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravni organi Nacionalni upravni in nadzorni organ za 
jedrsko varnost

Or. ro

Obrazložitev

Jasno je treba opredeliti en sam nacionalni upravni in nadzorni organ, da bi zagotovili 
doslednost njegovih dejavnosti in jih združili. Podobo je treba že od začetka jasno opredeliti 
nadzorne pristojnosti organa.

Predlog spremembe 108
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je upravni 
organ resnično neodvisen od vseh 
organizacij, katerih naloga je spodbujati, 
upravljati jedrske objekte ali utemeljevati 
družbene koristi, ter ne sme biti pod 
nobenim vplivom, zaradi katerega bi bila 
lahko ogrožena varnost.

1. Države članice zagotovijo, da je upravni 
organ resnično neodvisen od vseh 
organizacij, katerih naloga je spodbujati, 
upravljati jedrske objekte ali utemeljevati 
družbene koristi, ter ne sme biti pod
nobenim nepotrebnim vplivom, ki bi lahko 
vplival na odločanje o vprašanjih 
varnosti. V ta namen države članice 
zagotovijo, da je upravni organ pri 
opravljanju svojih regulativnih nalog, ki 
mu jih nalaga ta direktiva, pravno ločen 
in funkcijsko neodvisen od vseh drugih 
javnih ali zasebnih subjektov ter da 
njegovo osebje in osebe, odgovorne za 
njegovo upravljanje, delujejo neodvisno 
od kakršnih koli interesov na trgu ter ne 
zahtevajo ali sprejemajo navodil od katere 
koli vlade ali drugega javnega subjekta.
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Or. en

Obrazložitev

Pri podpiranju prizadevanja poročevalca za neodvisnost upravnega organa je to treba 
zagotoviti pri vseh njegovih dejavnostih in ne le, ko izvršuje "upravne dolžnosti".

Predlog spremembe 109
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je upravni 
organ resnično neodvisen od vseh 
organizacij, katerih naloga je spodbujati, 
upravljati jedrske objekte ali utemeljevati 
družbene koristi, ter ne sme biti pod 
nobenim vplivom, zaradi katerega bi bila
lahko ogrožena varnost.

1. Države članice zagotovijo, da je upravni 
organ resnično neodvisen od vseh 
organizacij, katerih naloga je spodbujati, 
upravljati jedrske objekte ali utemeljevati 
družbene koristi, ter ne sme biti pod 
nobenim vplivom, zaradi katerega bi bil
lahko ogrožen upravni nadzor jedrske 
varnosti. Za te namene države članice 
zagotovijo, da je upravni organ pravno in 
funkcionalno ločen in da njegovo vodstvo 
in osebje pri izvrševanju svojih dolžnosti 
in nalog glede regulacije jedrske varnosti 
delujeta neodvisno.

Or. en

Predlog spremembe 110
Rebecca Harms

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je upravni 
organ resnično neodvisen od vseh 
organizacij, katerih naloga je spodbujati, 
upravljati jedrske objekte ali utemeljevati 
družbene koristi, ter ne sme biti pod 

1. Države članice jamčijo dejansko 
neodvisnost regulativnega organa in 
zagotovijo, da svoja pooblastila izvaja 
nepristransko in pregledno. V ta namen 
država članica zagotovi, da je regulativni 
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nobenim vplivom, zaradi katerega bi bila 
lahko ogrožena varnost.

organ pri opravljanju regulativnih nalog, 
ki mu jih nalaga ta direktiva in z njo 
povezana zakonodaja:
(a) pravno ločen in funkcionalno neodvisen
od vseh drugih javnih ali zasebnih 
subjektov. zlasti tistih, katerih naloga je 
spodbujati, upravljati jedrske objekte ali 
utemeljevati družbene koristi, ter ne sme 
biti pod nobenim vplivom, zaradi katerega 
bi bila lahko ogrožena varnost.

(b) da njegovo osebje in osebe, odgovorne 
za njegovo upravljanje:
(i) delujejo neodvisno od kakršnih koli 
tržnih interesov in 
(ii) pri opravljanju svojih regulativnih 
nalog ne zahtevajo ali sprejemajo 
neposrednih navodil od katere koli vlade 
ali drugega javnega ali zasebnega 
subjekta.
Ta zahteva ne posega v tesno sodelovanje 
z drugimi ustreznimi nacionalnimi organi, 
kjer je to primerno.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo jamčiti dejansko neodvisnost regulativnega organa, da zagotovijo, da 
bo svoja pooblastila izvajal nepristransko in pregledno. Ta predlog spremembe je v skladu z 
vlogo in nalogami, ki jih nacionalnim upravnim organom podeljujejo instrumenti iz paketa 
notranjega energetskega trga.

Predlog spremembe 111
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je upravni 
organ resnično neodvisen od vseh 
organizacij, katerih naloga je spodbujati, 

1. Države članice zagotovijo, da je upravni 
organ resnično neodvisen od vseh 
organizacij, katerih naloga je spodbujati, 
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upravljati jedrske objekte ali utemeljevati 
družbene koristi, ter ne sme biti pod 
nobenim vplivom, zaradi katerega bi bila 
lahko ogrožena varnost.

upravljati jedrske objekte ali odvračati od 
njihove uporabe. Upravni organ ne sme 
biti pod nobenim pritiskom, ki bi lahko 
vplival na njegove regulativne dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 112
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je upravni 
organ resnično neodvisen od vseh 
organizacij, katerih naloga je spodbujati, 
upravljati jedrske objekte ali utemeljevati 
družbene koristi, ter ne sme biti pod 
nobenim vplivom, zaradi katerega bi bila 
lahko ogrožena varnost.

1. Države članice zagotovijo, da je 
nacionalni upravni in nadzorni organ za 
jedrsko varnost resnično neodvisen od 
vseh organizacij, katerih naloga je 
spodbujati, upravljati jedrske objekte ali 
utemeljevati družbene koristi, ter ne sme 
biti pod nobenim vplivom, zaradi katerega 
bi bila lahko ogrožena varnost.

Or. ro

Obrazložitev

Jasno je treba opredeliti en sam nacionalni upravni in nadzorni organ, da bi zagotovili in 
utrdili njegovo vlogo.

Predlog spremembe 113
Rebecca Harms

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravnemu organu se zagotovijo 
ustrezna pooblastila, pristojnosti ter 
finančni in človeški viri, da lahko 
izpolnjuje svoje odgovornosti in opravlja 

2. Da se varuje neodvisnost upravnega 
organa. države članice zlasti zagotovijo, 
da ima upravni organ pravno 
subjektiviteto, finančno neodvisnost ter 
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svoje dolžnosti. Ta organ nadzoruje in 
ureja varnost jedrskih objektov ter 
zagotavlja izvajanje varnostnih zahtev, 
pogojev in varnostnih predpisov.

ustrezne finančne in človeške vire, da 
lahko izpolnjuje svoje odgovornosti in 
opravlja svoje dolžnosti. Upravni organ 
nadzoruje in ureja varnost jedrskih 
objektov ter zagotavlja izvajanje 
varnostnih zahtev, pogojev in varnostnih 
predpisov, vključno z začasno 
zaustavitvijo obratovanja vsakega 
jedrskega objekta v primerih, ko ni 
zagotovljena varnost, in z odvzemom 
dovoljenja v primeru grobih in nenehnih 
kršitev pogojev iz dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo jamčiti dejansko neodvisnost regulativnega organa, da zagotovijo, da 
bo svoja pooblastila izvajal nepristransko in pregledno. Ta predlog spremembe je v skladu z 
vlogo in nalogami, ki jih nacionalnim upravnim organom podeljujejo instrumenti iz paketa 
notranjega energetskega trga.

Predlog spremembe 114
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravnemu organu se zagotovijo 
ustrezna pooblastila, pristojnosti ter 
finančni in človeški viri, da lahko 
izpolnjuje svoje odgovornosti in opravlja 
svoje dolžnosti. Ta organ nadzoruje in 
ureja varnost jedrskih objektov ter 
zagotavlja izvajanje varnostnih zahtev, 
pogojev in varnostnih predpisov.

2. Upravnemu organu se zagotovijo 
ustrezna pooblastila, pristojnosti ter 
finančni in človeški viri, da lahko 
izpolnjuje svoje odgovornosti in opravlja 
svoje dolžnosti. Upravni organ nadzoruje 
in ureja varnost jedrskih objektov ter 
zagotavlja, da se spoštujejo ustrezni 
varnostni predpisi in da imetnik 
dovoljenja dosega veljavne varnostne 
zahteve.

Or. en
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Predlog spremembe 115
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravnemu organu se zagotovijo 
ustrezna pooblastila, pristojnosti ter 
finančni in človeški viri, da lahko 
izpolnjuje svoje odgovornosti in opravlja 
svoje dolžnosti. Ta organ nadzoruje in 
ureja varnost jedrskih objektov ter 
zagotavlja izvajanje varnostnih zahtev, 
pogojev in varnostnih predpisov.

2. Nacionalnemu upravnemu in 
nadzornemu organu za jedrsko varnost se 
zagotovijo ustrezna pooblastila, pristojnosti 
ter finančni in človeški viri, da lahko 
izpolnjuje svoje odgovornosti in opravlja 
svoje dolžnosti. Ta organ nadzoruje in 
ureja varnost jedrskih objektov ter 
zagotavlja izvajanje varnostnih zahtev, 
pogojev in varnostnih predpisov.

Or. ro

Obrazložitev

Jasno je treba opredeliti en sam nacionalni upravni in nadzorni organ, da bi zagotovili 
doslednost njegovih dejavnosti in jih združili.

Predlog spremembe 116
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravnemu organu se zagotovijo 
ustrezna pooblastila, pristojnosti ter 
finančni in človeški viri, da lahko 
izpolnjuje svoje odgovornosti in opravlja 
svoje dolžnosti. Ta organ nadzoruje in 
ureja varnost jedrskih objektov ter 
zagotavlja izvajanje varnostnih zahtev, 
pogojev in varnostnih predpisov.

2. Upravnemu organu se zagotovijo 
ustrezna pooblastila, pristojnosti ter 
finančni in človeški viri, da lahko 
izpolnjuje svoje odgovornosti in opravlja 
svoje dolžnosti. Ta organ nadzoruje in 
ureja varnost jedrskih objektov, kontrolira 
premike radioaktivnih snovi ter zagotavlja 
izvajanje varnostnih zahtev, pogojev in 
varnostnih predpisov.

Or. en
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Obrazložitev

Francoski neodvisni organ za jedrsko varnost (Autorité de sûreté nucléaire) je v svojem 
zadnjem letnem poročilu navedel, da mu mora biti zato, da lahko v celoti sprejme 
odgovornost za jedrske objekte, omogočeno, da nadzoruje premike jedrskih snovi.

Predlog spremembe 117
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravni organ podeljuje dovoljenja in 
spremlja njihovo uporabo pri izbiri 
lokacije, načrtovanju, gradnji, začetku 
obratovanja, delovanju ali razgradnji 
jedrskih objektov.

3. Upravni organ opravi vse potrebne 
ocene o izpolnjevanju varnostnih zahtev 
za podelitev dovoljenja, kakor to določa 
nacionalna zakonodaja v skladu s členom 
6, in spremlja uporabo podeljenih 
dovoljenj pri izbiri lokacije, načrtovanju, 
gradnji, začetku obratovanja, delovanju ali 
razgradnji jedrskih objektov

Or. en

Predlog spremembe 118
Edit Herczog

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravni organ podeljuje dovoljenja in 
spremlja njihovo uporabo pri izbiri 
lokacije, načrtovanju, gradnji, začetku 
obratovanja, delovanju ali razgradnji 
jedrskih objektov.

3. Upravni organ podeljuje dovoljenja in 
spremlja njihovo uporabo pri izbiri 
lokacije, načrtovanju, gradnji, začetku 
obratovanja, delovanju ali razgradnji 
jedrskih objektov. Upravni organ 
nadzoruje tudi podizvajalce, ki jih 
upravljavci najamejo, da zagotovi, da 
ustrezajo zahtevanim standardom glede 
varnosti in usposobljenosti.

Or. en
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Obrazložitev

An important risk factor as well as a group of workers that is potentially exposed to health 
and safety risk in nuclear installation are workers involved in activities like repairs, 
maintenance and cleaning of nuclear installations. Such activity is very often contracted out, 
and sub-sub contracted. These workers are least trained and informed, and not fully 
integrated in the health and safety procedures of the operator. To ensure that also they profit 
from and contribute to the culture of safety the regulator shall monitor them as well to ensure 
every part of the nuclear chain is monitored and supervised.

Predlog spremembe 119
Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravni organ podeljuje dovoljenja in 
spremlja njihovo uporabo pri izbiri 
lokacije, načrtovanju, gradnji, začetku 
obratovanja, delovanju ali razgradnji 
jedrskih objektov.

3. Upravni organ podeljuje dovoljenja in 
spremlja njihovo uporabo pri izbiri 
lokacije, načrtovanju, gradnji, začetku 
obratovanja, delovanju ali razgradnji 
jedrskih objektov. Upravni organ 
nadzoruje tudi podizvajalce, ki jih 
upravljavci najamejo, da zagotovi, da 
ustrezajo zahtevanim standardom glede 
varnosti in usposobljenosti.

Or. en

Obrazložitev

Pmemben dejavnik tveganja, pa tudi skupina delavcev, ki je lahko izpostavljena tveganju za 
zdravje in varnosti v jedrskem objektu, so delavci, ki so vključeni v dejavnosti, kot so 
popravila, vzdrževanje in čiščenje jedrskih objektov. Za te dejavnosti se pogosto najemajo 
zunanji sodelavci ali podizvajalci. Ti delavci so najmanj usposobljeni in obveščeni ter niso 
popolnoma vključeni v zdravstvene in varnostne postopke upravljavca.
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Predlog spremembe 120
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravni organ podeljuje dovoljenja in 
spremlja njihovo uporabo pri izbiri 
lokacije, načrtovanju, gradnji, začetku 
obratovanja, delovanju ali razgradnji 
jedrskih objektov.

3. Nacionalni upravni in nadzorni organ
za jedrsko varnost podeljuje dovoljenja in 
spremlja njihovo uporabo pri izbiri 
lokacije, načrtovanju, gradnji, začetku 
obratovanja, delovanju ali razgradnji 
jedrskih objektov ter zagotavljanju 
preglednih informacij o njihovi varnosti.

Or. ro

Obrazložitev

Nacionalni upravni in nadzorni organ za jedrsko varnost mora biti sposoben javnosti 
posredovati točne in pravočasne informacije z zvezi s pomembnimi vprašanji jedrske varnosti.

Predlog spremembe 121
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Upravni organi zagotovijo, da imajo 
imetniki dovoljenj dovolj zaposlenih z 
ustreznimi kvalifikacijami.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 122
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Upravni organi zagotovijo, da imajo 
imetniki dovoljenj dovolj zaposlenih z 
ustreznimi kvalifikacijami.

4. Nacionalni upravni in nadzorni organ 
za jedrsko varnost zagotovi, da imajo 
imetniki dovoljenj dovolj zaposlenih z 
ustreznimi kvalifikacijami.

Or. ro

Obrazložitev

Jasno je treba opredeliti en sam nacionalni upravni in nadzorni organ, da bi zagotovili 
doslednost njegovih dejavnosti in jih združili.

Predlog spremembe 123
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Upravni organi zagotovijo, da imajo 
imetniki dovoljenj dovolj zaposlenih z 
ustreznimi kvalifikacijami.

4. Upravni organi nadzorujejo, ali imajo 
imetniki dovoljenj dovolj zaposlenih z 
ustreznimi kvalifikacijami.

Or. sl
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Predlog spremembe 124
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Upravni organ redno preverja, da je 
osebje imetnika dovoljenja, ki izvaja vse 
pomembne dejavnosti, dovolj številno in 
usposobljeno, saj je to pogoj za 
zagotavljanje jedrske varnosti.

Or. en

Predlog spremembe 125
Rebecca Harms

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravni organ in nacionalni 
regulativni sistem sta vsaj vsakih deset let 
predmet mednarodnega strokovnega 
pregleda, katerega cilj je stalno 
izboljševanje regulativne infrastrukture.

črtano

Or. en

Obrazložitev

There is no added value of such a provision since, on an annual basis under the Nuclear 
Safety Convention, Member States and Euratom have to submit a report on the nuclear 
sector, including on the legislation and regulatory framework.
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Predlog spremembe 126
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravni organ in nacionalni 
regulativni sistem sta vsaj vsakih deset let 
predmet mednarodnega strokovnega 
pregleda, katerega cilj je stalno 
izboljševanje regulativne infrastrukture.

5. Za stalno izboljševanje regulativne 
infrastrukture se vsaj vsakih deset let 
izvede mednarodni strokovni pregled 
sistema za regulativni nadzor jedrske 
varnosti v vsaki državi članici. Značilnosti 
in obseg pregleda določijo prejemnik in 
strokovnjaki za vsak primer posebej v 
skladu s pravili, ki jih posebej postavlja ta 
direktiva.

Or. en

Predlog spremembe 127
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravni organ in nacionalni regulativni 
sistem sta vsaj vsakih deset let predmet 
mednarodnega strokovnega pregleda, 
katerega cilj je stalno izboljševanje 
regulativne infrastrukture.

5. Nacionalni upravni in nadzorni organ 
za jedrsko varnost in nacionalni regulativni 
sistem sta vsakih deset let predmet 
mednarodnega strokovnega pregleda, 
katerega cilj je stalno izboljševanje 
regulativne infrastrukture.

Or. ro

Obrazložitev

Izraz „vsaj vsakih deset let” je glede na hitrost razvoja v sektorju električne energije preveč 
nejasen. Jasno je treba opredeliti en sam organ, da bi zagotovili doslednost njegovih 
dejavnosti in jih združili.
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Predlog spremembe 128
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Upravni organi držav članic 
izmenjujejo najboljše regulativne prakse 
in dosežejo skupno razumevanje 
mednarodno sprejetih zahtev za jedrsko 
varnost.

Or. en

Obrazložitev

Na ta način bi lahko dosegli uskladitev varnostnih zahtev in okvira za regulativne postopke v 
Evropski uniji.

Predlog spremembe 129
Atanas Paparizov

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Upravni organi držav članic 
izmenjujejo najboljše regulativne prakse 
in dosežejo skupno razumevanje 
mednarodno sprejetih zahtev za jedrsko 
varnost.

Or. en

Obrazložitev

Pogosta izmenjava najboljših praks med upravnimi organi prispeva k uskladitvi varnostnih 
zahtev in okvira za regulativne postopke v Evropski uniji.
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Predlog spremembe 130
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice javnost obveščajo o 
postopkih in rezultatih nadzora jedrske 
varnosti. Zagotovijo tudi, da upravni 
organi javnost učinkovito obveščajo o 
dogajanju na svojih področjih pristojnosti. 
Dostop do informacij se zagotovi v skladu 
z ustreznimi nacionalnimi in 
mednarodnimi obveznostmi.

Države članice javnost in lokalne oblasti
obveščajo o postopkih in rezultatih nadzora 
jedrske varnosti. Zagotovijo tudi, da 
nacionalni upravni in nadzorni organ za 
jedrsko varnost javnost učinkovito obvešča 
o dogajanju na svojih področjih 
pristojnosti. Dostop do informacij se 
zagotovi v skladu z ustreznimi 
nacionalnimi in mednarodnimi 
obveznostmi.

Or. ro

Obrazložitev

 Jasno je treba opredeliti en sam nacionalni upravni in nadzorni organ, da bi zagotovili 
doslednost njegovih dejavnosti in jih združili. Zainteresirane lokalne oblasti bi bilo treba 
redno obveščati, da bi prispevale k procesu sprejemanja odločitev in podrle ukrepe 
upravnega in nadzornega organa.

Predlog spremembe 131
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice javnost obveščajo o 
postopkih in rezultatih nadzora jedrske 
varnosti. Zagotovijo tudi, da upravni organi 
javnost učinkovito obveščajo o dogajanju 
na svojih področjih pristojnosti. Dostop do 
informacij se zagotovi v skladu z 
ustreznimi nacionalnimi in mednarodnimi 
obveznostmi.

Države članice javnost in Komisijo
obveščajo o postopkih in rezultatih nadzora 
jedrske varnosti ter javnost takoj obvestijo, 
če pride do nesreče. Zagotovijo tudi, da 
upravni organi javnost učinkovito 
obveščajo o dogajanju na svojih področjih 
pristojnosti. Dostop do informacij se 
zagotovi v skladu z ustreznimi 
nacionalnimi in mednarodnimi 
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obveznostmi.

Or. de

Predlog spremembe 132
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice spoštujejo varnostne 
temelje IAEA (Varnostni temelji IAEA: 
Temeljna varnostna načela, varnostni 
standardi IAEA, serija št. SF-1 (2006). 
Upoštevajo obveznosti in zahteve, ki so 
vključene v Konvencijo o jedrski varnosti 
(IAEA INFCIRC 449 z dne 5. julija 
1994).

1. Države članice uporabljajo varnostna 
načela, ki so določena v prilogi k tej 
direktivi in so v skladu z varnostnimi 
temelji IAEA (Varnostni temelji IAEA: 
Temeljna varnostna načela, varnostni 
standardi IAEA, serija št. SF-1 (2006)),
glede izbire lokacije, načrtovanja, 
gradnje, delovanja ali razgradnje jedrskih 
objektov. Upoštevajo obveznosti in 
zahteve, ki so vključene v Konvencijo o 
jedrski varnosti.

Zlasti zagotovijo, da se izvajajo vsa 
veljavna načela, določena v varnostnih 
temeljih IAEA, da se zagotovi visoka 
raven varnosti jedrskih objektov, vključno 
z, med drugim, učinkovitimi ureditvami 
proti možnim radiološkim nevarnostim, 
preprečevanjem nesreč in odzivom nanje, 
obvladovanjem staranja, dolgoročnim 
ravnanjem z vsemi proizvedenimi 
radioaktivnimi snovmi ter obveščanjem 
prebivalstva in organov sosednjih držav.

Or. en
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Predlog spremembe 133
Rebecca Harms

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice spoštujejo varnostne 
temelje IAEA (Varnostni temelji IAEA: 
Temeljna varnostna načela, varnostni 
standardi IAEA, serija št. SF-1 (2006). 
Upoštevajo obveznosti in zahteve, ki so 
vključene v Konvencijo o jedrski varnosti 
(IAEA INFCIRC 449 z dne 5. julija 1994).

1. Države članice spoštujejo varnostne 
temelje IAEA (Varnostni temelji IAEA: 
Temeljna varnostna načela, varnostni 
standardi IAEA, serija št. SF-1 (2006)). 
Upoštevajo obveznosti in zahteve, ki so 
vključene v Konvencijo o jedrski varnosti 
(IAEA INFCIRC 449 z dne 5. julija 1994).

Zlasti zagotovijo, da se izvajajo vsa 
veljavna načela, določena v varnostnih 
temeljih IAEA, da se zagotovi visoka raven 
varnosti jedrskih objektov, vključno z, med 
drugim, učinkovitimi ureditvami proti 
možnim radiološkim nevarnostim, 
preprečevanjem nesreč in odzivom nanje, 
obvladovanjem staranja, dolgoročnim 
ravnanjem z vsemi proizvedenimi 
radioaktivnimi snovmi ter obveščanjem 
prebivalstva in organov sosednjih držav.

Zlasti zagotovijo, da se izvajajo vsa 
veljavna načela, določena v varnostnih 
temeljih IAEA, in da so bili sprejeti vsi 
potrebni ukrepi, da se zagotovi najvišja
raven varnosti jedrskih objektov, vključno 
z, med drugim, delovanjem objektov na 
ravni, ki s tehnološkega, regulativnega in 
operativnega vidika odraža najnovejše 
prakse v EU, učinkovitimi ureditvami proti 
možnim radiološkim nevarnostim, 
preprečevanjem nesreč in drugih dogodkov 
ter odzivom nanje, obvladovanjem 
staranja, dolgoročnim ravnanjem z vsemi 
proizvedenimi radioaktivnimi snovmi ter 
obveščanjem prebivalstva in organov 
sosednjih držav.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se preprečijo tudi manjše nesreče oz. dogodki, še posebno, če imajo 
radiološke posledice.
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Predlog spremembe 134
Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice spoštujejo varnostne 
temelje IAEA (Varnostni temelji IAEA: 
Temeljna varnostna načela, varnostni 
standardi IAEA, serija št. SF-1 (2006). 
Upoštevajo obveznosti in zahteve, ki so 
vključene v Konvencijo o jedrski varnosti 
(IAEA INFCIRC 449 z dne 5. julija 
1994).

1. Države članice sprejmejo določbe za 
jedrsko varnost, pri tem pa ustrezno 
upoštevajo vse pomembne mednarodne 
dobre prakse, kot so temelji, standardi in 
smernice IAEA.

Or. en

Obrazložitev

Pravna podlaga direktive, tj. 31 in 32 Pogodbe Euratom ne podpirata v celoti varnostnih
temeljev IAEA ali posameznih temeljnih načel iz tega dokumenta. Da bi ustrezala direktivi, bi 
ju bilo treba prilagoditi. Pri izvajanju temeljnih načel v državah članicah bi lahko nastale 
težave glede različne razlage, poleg tega pa bi nastalo tveganje nepotrebnih pritožb na 
Sodišče Evropskih skupnosti. Sklicevanje na Konvencijo o jedrski varnosti bi v bistvu 
povzročilo enake težave, saj Euratom ni ratificiral vseh členov konvencije.

Predlog spremembe 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice spoštujejo varnostne 
temelje IAEA (Varnostni temelji IAEA:
Temeljna varnostna načela, varnostni 
standardi IAEA, serija št. SF-1 (2006)).
Upoštevajo obveznosti in zahteve, ki so 
vključene v Konvencijo o jedrski varnosti 
(IAEA INFCIRC 449 z dne 5. julija 1994).

1. Države članice spoštujejo varnostne 
temelje IAEA (Varnostni temelji IAEA: 
Temeljna varnostna načela, varnostni 
standardi IAEA, serija št. SF-1 (2006)). 
Upoštevajo obveznosti in zahteve, ki so 
vključene v Konvencijo o jedrski varnosti 
(IAEA INFCIRC 449 z dne 5. julija 1994) 
in Skupno konvencijo o varnem ravnanju 
z izrabljenim gorivom in varnem ravnanju 
z radioaktivnimi odpadki (IAEA 
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INFCIRC 546 z dne 24. decembra 1997). 

Or. pl

Obrazložitev

Skupna konvencija o varnem ravnanju z izrabljenim gorivom in varnem ravnanju z 
radioaktivnimi odpadki (IAEA INFCIRC 546 z dne 24. decembra 1997) sodi med ključne 
dokumente na področju uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 136
Atanas Paparizov

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice spoštujejo varnostne 
temelje IAEA (Varnostni temelji IAEA: 
Temeljna varnostna načela, varnostni 
standardi IAEA, serija št. SF-1 (2006). 
Upoštevajo obveznosti in zahteve, ki so 
vključene v Konvencijo o jedrski varnosti 
(IAEA INFCIRC 449 z dne 5. julija 
1994).

1. Za izbiro lokacije, načrtovanje, 
gradnjo, delovanje, začetek obratovanja in 
razgradnjo jedrskih objektov države
članice uporabijo varnostne temelje IAEA 
(Varnostni temelji IAEA: Temeljna 
varnostna načela, varnostni standardi 
IAEA, serija št. SF-1 (2006)), kot je 
določeno v prilogi. Uporabljajo obveznosti 
in zahteve, ki so vključene v Konvencijo o 
jedrski varnosti1.
________________________________________________________________

1UL L 318, 11.12.1999, str. 20 in UL L 172, 
6.5.2004, str. 7.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 28 za člen 6(1)(1) osnutka poročila.. Poleg tega 
morajo biti izrecno navedeni vsi ukrepi v zvezi z dovoljenji (izbira lokacije, načrtovanje, 
gradnja, začetek obratovanja, delovanje ali razgradnja jedrskih objektov).
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Predlog spremembe 137
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice spoštujejo varnostne 
temelje IAEA (Varnostni temelji IAEA: 
Temeljna varnostna načela, varnostni 
standardi IAEA, serija št. SF-1 (2006). 
Upoštevajo obveznosti in zahteve, ki so 
vključene v Konvencijo o jedrski varnosti 
(IAEA INFCIRC 449 z dne 5. julija 1994).

1. Kot je podrobneje navedeno v prilogi, 
države članice spoštujejo tiste dele 
varnostnih temeljev IAEA (Varnostni 
temelji IAEA: Temeljna varnostna načela, 
varnostni standardi IAEA, serija št. SF-1 
(2006), ki so potrebni za oblikovanje 
okvira Skupnosti za jedrsko varnost, ter
upoštevajo zadevne obveznosti in zahteve, 
ki so vključene v Konvencijo o jedrski 
varnosti (IAEA INFCIRC 449 z dne 
5. julija 1994).

Or. de

Obrazložitev

Temeljna varnostna načela IAEA in Konvencije o jedrski varnosti zajemajo tudi različne vrste 
dejavnosti in objektov, ki niso vključeni v predlagano direktivo. Tisti deli temeljnih 
varnostnih načel IAEA in Konvencije o jedrski varnosti, ki zadevajo to direktivo in naj bi se 
jih vključilo v okvir Skupnosti, so našteti v prilogi.

Predlog spremembe 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice spoštujejo varnostne 
temelje IAEA (Varnostni temelji IAEA: 
Temeljna varnostna načela, varnostni 
standardi IAEA, serija št. SF-1 (2006).
Upoštevajo obveznosti in zahteve, ki so 
vključene v Konvencijo o jedrski varnosti 
(IAEA INFCIRC 449 z dne 5. julija 1994).

1. Države članice spoštujejo:
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– dele varnostnih temeljev IAEA 
(Varnostni temelji IAEA: Temeljna 
varnostna načela, varnostni standardi 
IAEA, serija št. SF-1 (2006)), ki so 
pomembni za jedrske objekte, kakor so v 
celoti navedeni v prilogi; in
– upoštevajo veljavne obveznosti in 
zahteve, ki so vključene v Konvencijo o 
jedrski varnosti (IAEA INFCIRC 449 z 
dne 5. julija 1994).

Or. en

Obrazložitev

Temeljna varnostna načela IAEA in Konvencije o jedrski varnosti zajemajo tudi različne vrste 
dejavnosti in objektov, ki niso vključeni v predlagano direktivo. Deli varnostnih temeljev 
IAEA in Konvencije o jedrski varnosti, ki so pomembni za to direktivo in so bili prilagojeni za 
okvir EU, so podrobno določeni v prilogi.

Predlog spremembe 139
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zlasti zagotovijo, da se izvajajo vsa 
veljavna načela, določena v varnostnih 
temeljih IAEA, da se zagotovi visoka raven 
varnosti jedrskih objektov, vključno z, med 
drugim, učinkovitimi ureditvami proti 
možnim radiološkim nevarnostim, 
preprečevanjem nesreč in odzivom nanje, 
obvladovanjem staranja, dolgoročnim 
ravnanjem z vsemi proizvedenimi 
radioaktivnimi snovmi ter obveščanjem 
prebivalstva in organov sosednjih držav.

Zlasti zagotovijo, da se izvajajo vsa 
veljavna načela, kakor so navedena v 
prilogi in določena v varnostnih temeljih 
IAEA, da se zagotovi najvišja raven 
varnosti jedrskih objektov, vključno z, med 
drugim, učinkovitimi ureditvami proti 
možnim radiološkim nevarnostim, 
preprečevanjem nesreč in odzivom nanje, 
obvladovanjem staranja, dolgoročnim 
ravnanjem z vsemi proizvedenimi 
radioaktivnimi snovmi ter obveščanjem 
prebivalstva in organov sosednjih držav.

Or. en
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Obrazložitev

Dejstvo, da so posebna načela navedena v prilogi direktive, še ne pomeni, da je njihova 
omemba na tem mestu odveč, zlasti, ker jih je mogoče upoštevati pri delovanju starejših 
objektov, pri katerih je vprašanje varnosti veliko bolj pereče.

Predlog spremembe 140
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kar zadeva varnost novih jedrskih 
reaktorjev, si države članice prizadevajo 
za razvoj dodatnih varnostnih zahtev v 
skladu s stalnim izboljševanjem varnosti 
na podlagi varnostnih ravni, razvitih v 
Združenju zahodnoevropskih upravnih 
organov za jedrsko varnost in v tesnem 
sodelovanju z evropsko skupino na visoki 
ravni za jedrsko varnost in ravnanje z 
odpadki.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Direktiva državam članicam ne mora nalagati obveznosti v zvezi z bodočimi cilji, katerih 
vsebina in časovni roki še niso bilo opredeljeni. Varnost novih reaktorjev je obravnavana v 
členu 6(1), ki predpisuje splošna pravila.

Predlog spremembe 141
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kar zadeva varnost novih jedrskih 
reaktorjev, si države članice prizadevajo za 
razvoj dodatnih varnostnih zahtev v skladu 
s stalnim izboljševanjem varnosti na 
podlagi varnostnih ravni, razvitih v 

2. Kar zadeva varnost novih jedrskih 
elektrarn, si države članice prizadevajo za 
razvoj dodatnih varnostnih zahtev, da se 
omogoči stalno izboljševanje varnosti, v 
tesnem sodelovanju z evropsko skupino na 
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Združenju zahodnoevropskih upravnih 
organov za jedrsko varnost in v tesnem 
sodelovanju z evropsko skupino na visoki 
ravni za jedrsko varnost in ravnanje z 
odpadki.

visoki ravni za jedrsko varnost in ravnanje 
z odpadki. Zahteve za izboljšanje varnosti 
temeljijo na pravilih jedrske industrije in 
upravnih organov za jedrsko varnost, ki 
veljajo za nove elektrarne, obratovalnih 
izkušnjah, najboljših praksah in ocenah 
varnosti delujočih jedrskih elektrarn, 
sodobnih tehnikah in metodah za analizo 
varnosti reaktorjev, napredku jedrske 
tehnologije in varnostnih raziskavah.

Or. en

Predlog spremembe 142
Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kar zadeva varnost novih jedrskih 
reaktorjev, si države članice prizadevajo za 
razvoj dodatnih varnostnih zahtev v skladu 
s stalnim izboljševanjem varnosti na 
podlagi varnostnih ravni, razvitih v 
Združenju zahodnoevropskih upravnih 
organov za jedrsko varnost in v tesnem 
sodelovanju z evropsko skupino na visoki 
ravni za jedrsko varnost in ravnanje z 
odpadki.

2. Kar zadeva varnost novih jedrskih 
reaktorjev, si države članice prizadevajo za 
razvoj dodatnih varnostnih zahtev v skladu 
s stalnim izboljševanjem varnosti na 
podlagi varnostnih ravni, razvitih v 
Združenju zahodnoevropskih upravnih 
organov za jedrsko varnost in v tesnem 
sodelovanju z evropsko skupino na visoki 
ravni za jedrsko varnost in ravnanje z 
odpadki. Predstavniki delavcev so 
ustrezno zastopani v evropskih organih, 
kot je evropska skupina na visoki ravni za 
jedrsko varnost in ravnanje z jedrskimi 
odpadki.

Or. en

Obrazložitev

Delavci v vseh fazah delovanja jedrskih obratov, vključno z razgradnjo in ob ravnanju z 
odpadki ter njihovem shranjevanju, tvegajo izpostavljenost sevanju. Podrobno so seznanjeni s 
tveganji in z varnostno kulturo, Predstavniki delavcev bi zato morali biti primerno zastopani v 
skupini na visoki ravni. Zastopani so lahko prek priznanih evropskih socialnih partnerjev. Ta 
predlog spremembe bi veljal tudi, če bo sprejet predlog spremembe 30 poročevalca.
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Predlog spremembe 142
Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kar zadeva varnost novih jedrskih 
reaktorjev, si države članice prizadevajo za 
razvoj dodatnih varnostnih zahtev v skladu 
s stalnim izboljševanjem varnosti na 
podlagi varnostnih ravni, razvitih v 
Združenju zahodnoevropskih upravnih 
organov za jedrsko varnost in v tesnem 
sodelovanju z evropsko skupino na visoki 
ravni za jedrsko varnost in ravnanje z 
odpadki.

2. Kar zadeva varnost novih jedrskih 
reaktorjev, si države članice prizadevajo za 
razvoj dodatnih varnostnih zahtev v skladu 
s stalnim izboljševanjem varnosti na 
podlagi varnostnih ravni, razvitih v 
Združenju zahodnoevropskih upravnih 
organov za jedrsko varnost in v tesnem 
sodelovanju z evropsko skupino na visoki 
ravni za jedrsko varnost in ravnanje z 
odpadki. Predstavniki delavcev so 
ustrezno zastopani v evropskih organih, 
kot je evropska skupina na visoki ravni za 
jedrsko varnost in ravnanje z jedrskimi 
odpadki.

Or. en

Obrazložitev

Delavci tvegajo neposredno izpostavljenost sevanju na vseh stopnjah delovanja jedrskih 
objektov, pa tudi ob razgradnji in ravnanju z odpadki ter njihovem shranjevanju. Podrobno 
so seznanjeni s tveganji in z varnostno kulturo. Predstavniki delavcev bi zato morali biti 
primerno zastopani v skupini na visoki ravni. Zastopani so lahko prek priznanih evropskih 
socialnih partnerjev. Ta predlog spremembe bi veljal tudi, če bo sprejet predlog spremembe 
30 poročevalca.

Predlog spremembe 143
Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kar zadeva varnost novih jedrskih 
reaktorjev, si države članice prizadevajo za 

2. Kar zadeva varnost novih jedrskih 
reaktorjev, si države članice prizadevajo za 
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razvoj dodatnih varnostnih zahtev v skladu 
s stalnim izboljševanjem varnosti na 
podlagi varnostnih ravni, razvitih v 
Združenju zahodnoevropskih upravnih 
organov za jedrsko varnost in v tesnem 
sodelovanju z evropsko skupino na visoki 
ravni za jedrsko varnost in ravnanje z 
odpadki.

razvoj dodatnih varnostnih zahtev v skladu 
s stalnim izboljševanjem varnosti na 
podlagi varnostnih ravni, razvitih v 
Združenju zahodnoevropskih upravnih 
organov za jedrsko varnost in v tesnem 
sodelovanju z evropsko skupino na visoki 
ravni za jedrsko varnost in ravnanje z 
odpadki. Predstavniki delavcev in drugih 
socialno-ekonomskih interesov so 
ustrezno zastopani v evropskih organih, ki 
jih je vzpostavila Evropska komisija za 
obravnavanje vprašanj jedrske varnosti in 
jedrskih odpadkov.

Or. en

Obrazložitev

Delavci v vseh fazah delovanja jedrskih obratov, vključno z razgradnjo in ob ravnanju z 
odpadki ter njihovem shranjevanju, tvegajo izpostavljenost sevanju. Podrobno so seznanjeni s 
tveganji in z varnostno kulturo, zato bi morali biti predstavniki delavcev ustrezno zastopani.

Predlog spremembe 144
Rebecca Harms

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kar zadeva varnost novih jedrskih 
reaktorjev, si države članice prizadevajo za 
razvoj dodatnih varnostnih zahtev v 
skladu s stalnim izboljševanjem varnosti na 
podlagi varnostnih ravni, razvitih v 
Združenju zahodnoevropskih upravnih 
organov za jedrsko varnost in v tesnem 
sodelovanju z evropsko skupino na visoki 
ravni za jedrsko varnost in ravnanje z 
odpadki.

2. Kar zadeva varnost novih jedrskih 
reaktorjev, države članice do sprejetja 
standardov jedrske varnosti za vso ES 
razvijajo dodatne varnostne zahteve v 
skladu s stalnim izboljševanjem varnosti na 
podlagi varnostnih ravni, razvitih v 
Združenju zahodnoevropskih upravnih 
organov za jedrsko varnost in v tesnem 
sodelovanju z evropsko skupino na visoki 
ravni za jedrsko varnost in ravnanje z 
odpadki.

Or. en
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Obrazložitev

Uvedba standardov jedrske varnosti po vsej EU bo zahtevala poostritev obstoječih varnostnih 
zahtev in uvedbo zavezujočih varnostnih predpisov. Postopek za uvedbo obeh se lahko začne 
hkrati.

Predlog spremembe 145
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kar zadeva varnost novih jedrskih 
reaktorjev, si države članice prizadevajo za 
razvoj dodatnih varnostnih zahtev v skladu 
s stalnim izboljševanjem varnosti na 
podlagi varnostnih ravni, razvitih v 
Združenju zahodnoevropskih upravnih 
organov za jedrsko varnost in v tesnem 
sodelovanju z evropsko skupino na visoki 
ravni za jedrsko varnost in ravnanje z 
odpadki.

2. Kar zadeva varnost jedrskih reaktorjev, 
države članice razvijejo in vzdržujejo
sistem varnostnih zahtev v skladu s stalnim 
izboljševanjem varnosti na podlagi 
varnostnih ravni, razvitih v Združenju 
zahodnoevropskih upravnih organov za 
jedrsko varnost in v tesnem sodelovanju z 
evropsko skupino na visoki ravni za 
jedrsko varnost in ravnanje z odpadki.

Or. en

Predlog spremembe 146
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kar zadeva varnost novih jedrskih 
reaktorjev, si države članice prizadevajo za 
razvoj dodatnih varnostnih zahtev v skladu 
s stalnim izboljševanjem varnosti na 
podlagi varnostnih ravni, razvitih v 
Združenju zahodnoevropskih upravnih 
organov za jedrsko varnost in v tesnem 
sodelovanju z evropsko skupino na visoki 
ravni za jedrsko varnost in ravnanje z 

(2) Kar zadeva varnost novih jedrskih 
reaktorjev, si države članice prizadevajo za 
razvoj dodatnih varnostnih zahtev v skladu 
s stalnim izboljševanjem varnosti na 
podlagi varnostnih ravni, razvitih v 
Združenju zahodnoevropskih upravnih 
organov za jedrsko varnost in v tesnem 
sodelovanju z evropskim upravnim 
organom.
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odpadki.

Or. en

Predlog spremembe 147
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija zagotovi, da vse tretje države, 
ki želijo pristopiti ali so v postopku 
pogajanj o njihovem pristopu k EU, 
izpolnjujejo vsaj standarde, določene v tej 
direktivi, in načela v prilogi, kot je 
določila IAEA.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da države, ki mejijo na EU, upoštevajo vsaj enake standarde jedrske 
varnosti, saj imajo jedrske nesreče vedno čezmejne posledice.

Predlog spremembe 148
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Da bi omejili posledice hudih nesreč v 
jedrskih objektih, države članice 
zagotovijo, da so vedno izpolnjena 
spodnja merila za omejen vpliv:
- nobenih dejavnosti nujne zaščite ali 
dolgotrajnih dejavnosti prek 800 m od 
jedrskega objekta; 
- nobenih zapoznelih dejavnosti prek 
3000 m od jedrskega objekta ob katerem 
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koli času.

Or. en

Obrazložitev

Omejitev posledic hudih nesreče je za evropske državljane pomembno varnostno vprašanje.
Treba je omejiti največje emisije jedrskih objektov, to pa se lahko doseže z omejevanjem 
posredovanja ob izrednih razmerah. Če se uporabljajo vsi tehnični varnostni standardi, je 
treba intervencije omejiti tudi v primeru hude nesreče, da bi se izognili nepotrebnim 
obremenitvam za vse. Ta merila bi morala veljati za obstoječe in nove reaktorje.

Predlog spremembe 149
Rebecca Harms

Predlog direktive
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Prednost za varnost

1. Države članice sprejmejo vse ustrezne 
ukrepe, da zagotovijo, da je v času vseh 
dejavnosti, ki so neposredno povezane z 
jedrskimi objekti, izrecno 
najpomembnejša jedrska varnost.
2. Države članice zagotovijo, da ukrepi za 
operativno zaščito prebivalcev v skladu s 
členom 44 direktive 96/29/Euratom 
upoštevajo vidike jedrske varnosti na vseh 
stopnjah jedrskega gorivnega cikla in 
zlasti: 
(a) da se tudi pri pregledu in odobritvi 
načrtov za jedrske objekte in predlagano 
lokacijo teh objektov upoštevajo vidiki 
jedrske varnosti; ter 
(b) da se tudi pri odobritvi obratovanja 
takšnih novih objektov upoštevajo vidiki 
jedrske varnosti;
(c) da tudi dovoljenje za delovanje za 
jedrske objekte upošteva vidike jedrske 
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varnosti.
Države članice zagotovijo, da je 
izpostavljenost prebivalstva in delavcev 
ionizirajočemu sevanju med gradnjo, 
obratovanjem in razgradnjo omejena na 
najnižjo možno raven, ki je tehnično 
izvedljiva.

Or. en

Obrazložitev

Naslov tega člena je Prednost za varnost, torej je treba zagotoviti, da se javnosti, upravnim 
organom in upravljavcem jedrskih objektov posreduje jasno sporočilo, da je najpomembnejša 
jedrska varnost.

Predlog spremembe 150
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Z namenom svetovanja in pomoči 
državam članicam na področjih iz člena 6 
se ustanovi evropski upravni organ.
Organ zlasti pregleduje, ali države članice 
pravilno izvajajo varnostne zahteve in 
predpise iz člena 6(1).
Evropski upravni organ sestavljajo 
voditelji upravnih organov držav članic in 
predstavniki Komisije.

Or. en
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Predlog spremembe 151
Atanas Paparizov

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 Člen 4a
Države članice zagotovijo naslednje:

1. Imetniki dovoljenj načrtujejo, zgradijo, 
upravljajo in razgradijo svoje jedrske 
objekte v skladu z določbami iz člena 6(1) 
in (2).

1. Imetniki dovoljenj so odgovorni za 
varnost svojih jedrskih objektov v skladu z 
določbami iz člena 6(1) in (2).

2. Imetniki dovoljenja vzpostavijo in 
uvedejo sisteme za upravljanje, ki jih 
upravni organ redno preverja.

2. Imetniki dovoljenja vzpostavijo in 
uvedejo sisteme za upravljanje, ki jih 
upravni organ redno preverja v skladu s 
členom 4.

3. Imetniki dovoljenj zagotovijo dovolj 
finančnih in človeških virov za 
izpolnjevanje svojih obveznosti.

3. Imetniki dovoljenj zagotovijo dovolj 
finančnih in človeških virov za 
izpolnjevanje svojih obveznosti.

4a. Imetniki dovoljenj izpolnjujejo druge 
obveznosti iz nacionalne zakonodaje.

Or. en

(Naj se vstavi za člen 4 kot člen 4a)

Obrazložitev

Direktiva bi morala biti namenjena državam članicam in ne imetnikom dovoljenj. Tri določbe 
iz člena 7, ki postanejo člen 4a (novo), niso izčrpne, zato je zaradi jasnejše in razumljivejše 
zakonodaje na področju jedrske varnosti treba dodati „druge obveznosti iz nacionalne 
zakonodaje“ v novem odstavku 4.

Predlog spremembe 152
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Imetniki dovoljenj načrtujejo, zgradijo, 1. Države članice zagotovijo, da imetniki 
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upravljajo in razgradijo svoje jedrske 
objekte v skladu z določbami iz člena 6(1) 
in (2).

dovoljenj načrtujejo, zgradijo, upravljajo in 
razgradijo svoje jedrske objekte v skladu z 
določbami iz člena 6(1) in (2).

Or. de

Obrazložitev

Direktiva je namenjena državam članicam in ne imetnikom dovoljenj.

Predlog spremembe 153
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Esko Seppänen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Imetniki dovoljenj načrtujejo, zgradijo, 
upravljajo in razgradijo svoje jedrske 
objekte v skladu z določbami iz člena 6(1) 
in (2).

1. Države članice zagotovijo, da so
imetniki dovoljenj odgovorni za 
načrtovanje, gradnjo, delovanje in 
razgradnjo svojih jedrskih objektov v 
skladu z določbami iz člena 6.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva bi morala biti namenjena državam članicam in ne imetnikom dovoljenj.

Predlog spremembe 154
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Imetniki dovoljenja vzpostavijo in 
uvedejo sisteme za upravljanje, ki jih 
upravni organ redno preverja.

2. Imetniki dovoljenja vzpostavijo in 
uvedejo sisteme za upravljanje, ki jih 
nacionalni upravni in nadzorni organ za 
jedrsko varnost redno preverja.
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Or. ro

Obrazložitev

 Jasno je treba opredeliti en sam organ, da bi zagotovili doslednost njegovih dejavnosti in jih 
združili.

Predlog spremembe 155
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Imetniki dovoljenj zagotovijo dovolj 
finančnih in človeških virov za 
izpolnjevanje svojih obveznosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vprašanja, povezana s človeškimi viri, so zajeta v predlagani prilogi. Prav tako v skladu s 
členoma 31 in 32 Pogodbe Euratom EU ni pristojna za urejanje finančnih vprašanj. EU zato 
ni soglašala s členom 11 Konvencije o jedrski varnosti, ki ureja ta vprašanja. Enako velja za 
človeške vire. Poleg tega zaradi podrobnega priporočila iz oktobra 2006 o tem vprašanju ni 
potrebno nadaljnje urejanje finančnih vprašanj.

Predlog spremembe 156
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Imetniki dovoljenj zagotovijo dovolj 
finančnih in človeških virov za 
izpolnjevanje svojih obveznosti.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Vprašanja, povezana s človeškimi viri, so zajeta v predlagani prilogi. S sklicevanjem na člena 
31 in 32 pogodbe Euratom EU ni pooblaščena, da bi predpisala pravila o finančnih vidikih..
EU zato ni potrdila člena 11 Konvencije o jedrski varnosti, ki obravnava ta vprašanja. Enako 
velja za uporabo človeških virov.

Predlog spremembe 157
Edit Herczog

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Imetniki dovoljenj zagotovijo dovolj 
finančnih in človeških virov za 
izpolnjevanje svojih obveznosti.

3. Imetniki dovoljenj zagotovijo dovolj 
finančnih in človeških virov za 
izpolnjevanje svojih obveznosti. Imetnik 
dovoljenja ustreznemu upravnemu 
organu redno predloži oceno o vprašanjih 
v zvezi z zaposlovanjem, kot so zdravje in 
varnost ter varnostna kultura, 
kvalifikacije in usposabljanje, število 
zaposlenih in uporaba podizvajalcev.

Or. en

Obrazložitev

Na splošno se priznava, da človeški dejavnik predstavlja pomemben del tveganja pri jedrskih 
dejavnostih. Medtem ko je odgovornost imetnika dovoljenja jasna, je poročanje o varnostni 
kulturi v zvezi s človeškim dejavnikom mogoče izboljšati. Redno poročanje bo omogočilo 
izboljšanje. Ta predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe 35 poročevalca in ga 
dopolnjuje.

Predlog spremembe 158
Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Imetniki dovoljenj zagotovijo dovolj 3. Imetniki dovoljenj zagotovijo dovolj 
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finančnih in človeških virov za 
izpolnjevanje svojih obveznosti.

finančnih in človeških virov za 
izpolnjevanje svojih obveznosti. Imetnik 
dovoljenja ustreznemu upravnemu 
organu redno predloži oceno o vprašanjih 
v zvezi z zaposlovanjem, kot so zdravje in 
varnost ter varnostna kultura, 
kvalifikacije in usposabljanje, število 
zaposlenih in uporaba podizvajalcev.

Or. en

Obrazložitev

Na splošno se priznava, da človeški dejavnik predstavlja pomemben del tveganja pri jedrskih 
dejavnostih. Medtem ko je odgovornost imetnika dovoljenja jasna, je poročanje o varnostni 
kulturi v zvezi s človeškim dejavnikom mogoče izboljšati. Redno poročanje bo omogočilo 
izboljšanje.

Predlog spremembe 159
Eugenijus Maldeikis

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Imetniki dovoljenj zagotovijo dovolj 
finančnih in človeških virov za 
izpolnjevanje svojih obveznosti.

3. Imetniki dovoljenj zagotovijo dovolj 
finančnih in človeških virov za 
izpolnjevanje svojih obveznosti in 
zagotovijo, da imajo zaposleni vse 
potrebne kvalifikacije.

Or. en

Predlog spremembe 160
Edit Herczog

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pristojni regulativni organi vsake tri 
leta Evropski komisiji in evropskim 
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socialnim partnerjem predložijo poročilo 
o jedrski varnosti in varnostni kulturi. 
Komisija lahko v posvetovanju z 
evropskimi socialnimi partnerji predlaga 
izboljšave za zagotavljanje jedrske 
varnosti, vključno z varovanjem zdravja 
na najvišji možni ravni v EU.

Or. en

Obrazložitev

Temeljna varnostna načela, na katere se sklicuje Komisija in ki naj bi bila sprejeta s 
poročevalčevim predlogom spremembe 43, ne določajo, kako je treba izboljšati izkušnje na 
področju jedrske varnosti, še zlasti v zvezi z zdravjem in varnostjo. Izmenjava informacij in 
izkušenj, ki bodo pripomogle k izboljšavam, in oblikovanje varnostne kulture na ravni EU 
bosta koristila vsem, državam članicam, upravnim organom, Komisiji, upravljavcem in 
predstavnikom delavcev. Socialni partnerji, ki jih to zadeva, so tisti, ki so vključeni v 
medsektorski in sektorski socialni dialog v sektorju električne energije.

Predlog spremembe 161
Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pristojni regulativni organi vsake tri 
leta Evropski komisiji in evropskim 
socialnim partnerjem predložijo poročilo 
o jedrski varnosti in varnostni kulturi. 
Komisija lahko v posvetovanju z 
evropskimi socialnimi partnerji predlaga 
izboljšave za zagotavljanje jedrske 
varnosti, vključno z varovanjem zdravja 
na najvišji možni ravni v EU.

Or. en

Obrazložitev

Temeljna varnostna načela, na katere se sklicuje Komisija in ki naj bi bila sprejeta s 
poročevalčevim predlogom spremembe 43, ne določajo, kako je treba izboljšati izkušnje na 
področju jedrske varnosti, še zlasti v zvezi z zdravjem in varnostjo. Izmenjava informacij in 
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izkušenj, ki bodo pripomogle k izboljšavam, in oblikovanje varnostne kulture na ravni EU 
bosta koristila vsem, državam članicam, upravnim organom, Komisiji, upravljavcem in 
predstavnikom delavcev. Socialni partnerji, ki jih to zadeva, so tisti, ki so vključeni v 
medsektorski in sektorski socialni dialog v sektorju električne energije.

Predlog spremembe 162
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Imetniki dovoljenj izpolnjujejo vse 
druge obveznosti iz nacionalne 
zakonodaje.

Or. en

Predlog spremembe 163
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravni organ v jedrskih objektih 
opravlja ocene jedrske varnosti, preiskave, 
kontrole in po potrebi izvršilne ukrepe 
skozi celotno življenjsko dobo objektov, 
tudi med razgradnjo.

1. Nacionalni upravni in nadzorni organ
za jedrsko varnost v jedrskih objektih 
opravlja ocene jedrske varnosti, preiskave, 
kontrole in po potrebi izvršilne ukrepe 
skozi celotno življenjsko dobo objektov, 
tudi med razgradnjo.

Or. ro

Obrazložitev

Jasno je treba opredeliti en sam organ, da bi zagotovili doslednost njegovih dejavnosti in jih 
združili.
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Predlog spremembe 164
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravni organ v jedrskih objektih 
opravlja ocene jedrske varnosti, preiskave, 
kontrole in po potrebi izvršilne ukrepe 
skozi celotno življenjsko dobo objektov, 
tudi med razgradnjo.

1. Upravni organ v jedrskih objektih 
opravlja ocene jedrske varnosti, preiskave, 
redne preglede in po potrebi izvršilne 
ukrepe skozi celotno življenjsko dobo 
objektov, tudi med razgradnjo.

Or. en

Predlog spremembe 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru resnih ali ponavljajočih se 
kršitev varnostnih predpisov v jedrskem 
objektu lahko upravni organ odvzame 
dovoljenje za delovanje.

2. V primeru resnih ali ponavljajočih se 
kršitev varnostnih predpisov v jedrskem 
objektu se od upravnega odbora zahteva, 
da vrši učinkovit pritisk na imetnika 
dovoljenja, ki mora zagotoviti, da jedrski 
objekt ustreza zahtevanim standardom.

Or. pl

Obrazložitev

Dovoljenja za obratovanje skladišča izrabljenega goriva, objekta za proizvodnjo jedrskega 
goriva, objekta za bogatenje ali celo reaktorja (ne pa jedrske elektrarne) ni mogoče preklicati 
tudi, če se je objekte zaprlo (in ne prekinilo njihovo delovanje). Skladišče izrabljenega goriva, 
objekt za proizvodnjo jedrskega goriva, objekt za bogatenje ali povezani reaktorji so jedrski 
objekti, ki jih je treba nadzorovati in katerih varnost mora biti zagotovljena v polni meri 
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Predlog spremembe 166
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru resnih ali ponavljajočih se 
kršitev varnostnih predpisov v jedrskem 
objektu lahko upravni organ odvzame
dovoljenje za delovanje.

2. V primeru resnih ali ponavljajočih se 
kršitev varnostnih predpisov v jedrskem 
objektu lahko nacionalni upravni in 
nadzorni organ za jedrsko varnost
odvzame dovoljenje za delovanje.

Or. ro

Obrazložitev

Jasno je treba opredeliti en sam organ, da bi zagotovili doslednost njegovih dejavnosti in jih 
združili.

Predlog spremembe 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravni organ lahko odredi prekinitev 
delovanja katere koli jedrske elektrarne, 
če meni, da varnost ni v celoti 
zagotovljena.

3. Upravni organ lahko odredi zaprtje 
jedrskega reaktorja, kritičnega ali 
podkritčnega sklopa, če meni, da varnost 
ni v celoti zagotovljena.

Or. pl

Obrazložitev

Obseg uredbe zajema vse jedrske objekte, vključno z jedrskimi reaktorji, raziskovalnimi 
reaktorji in kritičnimi sklopi.  Če so predpisi o jedrski varnosti kršeni, je treba zadevne 
objekte zapreti. To sicer le zmanjša tveganje, zato jih je treba še naprej nadzorovati.
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Predlog spremembe 168
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravni organ lahko odredi prekinitev 
delovanja katere koli jedrske elektrarne, če 
meni, da varnost ni v celoti zagotovljena.

3. Nacionalni upravni in nadzorni organ
za jedrsko varnost lahko odredi prekinitev 
delovanja katere koli jedrske elektrarne, če 
meni, da varnost ni v celoti zagotovljena.

Or. ro

Obrazložitev

Jasno je treba opredeliti en sam organ, da bi zagotovili doslednost njegovih dejavnosti in jih 
združili.

Predlog spremembe 169
Rebecca Harms

Predlog direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Finančna sredstva

1. Vsaka država članica sprejme primerne 
ukrepe za zagotovitev ustreznih finančnih 
sredstev, ki morajo biti na voljo, da bi se 
podprla varnost vsakega jedrskega objekta 
celotno obdobje njegovega obratovanja in 
tudi po njem.
2. Države članice zagotovijo, da so 
finančna sredstva, ki zadostujejo za kritje 
stroškov razgradnje in ravnanja z odpadki 
za vse jedrske objekte, in sicer ob
upoštevanju časa, ki je potreben za to, na 
voljo ob predvidenem času. Omenjeni 
skladi morajo izpolnjevati minimalna 
merila iz priloge in vse zadevne 
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zakonodaje Skupnosti. Nadalje mora 
Komisija v roku šestih mesecev predlagati 
zakonodajo po Pogodbi ES, da se zagotovi 
razpoložljivost skladov za razgradnjo v 
prihodnosti in izogne oviram za pošteno 
konkurenco na energetskem trgu. Države 
članice morajo sprejeti ločeno 
računovodstvo za financiranje prihodnjih 
dejavnosti razgradnje ali upravljanja z 
odpadki. Sklade mora letno pregledati in 
revidirati neodvisen organ, kot je upravni 
organ ali organi, da se preveri, da se 
zneski in obresti, zbrani za prihodnje 
dejavnosti, porabijo le za te namene, torej 
za razgradnjo ali ravnanje z odpadki, ne 
pa neposredno ali posredno za 
financiranje dejavnosti na trgu.

Or. en

Obrazložitev

Parlament je pri prvi obravnavi direktive o trgu električne energije marca 2002 ugotovil, da 
sredstva za razgradnjo in ravnanje z odpadki vplivajo na delovanje električnega trga zaradi 
možnih finančnih prednosti podjetij, ki lahko svoja sredstva za razgradnjo in ravnanje z 
odpadki, uporabljajo za tržne prevzeme. Zaradi tega je treba v skladu s Pogodbo ES 
oblikovati jasnejše smernice in mehanizme nadzorovanja za preprečevanje izkrivljanja trga.

Predlog spremembe 170
Edit Herczog

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo ustrezno 
izobraževanje in usposabljanje za stalno 
teoretično in praktično usposabljanje na 
področju jedrske varnosti, in sicer ločeno 
ter prek meddržavnega sodelovanja.

Države članice za zagotovitev ustreznih 
nacionalnih človeških virov, odgovornih 
za varnost jedrskih objektov, zagotovijo 
ustrezno izobraževanje in usposabljanje, in 
sicer ločeno ter prek meddržavnega 
sodelovanja.

Or. en
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Obrazložitev

Zdi se, da predlog Komisije zadeva le izobraževanje in usposabljanje trenutno zaposlenih 
delavcev, ne upošteva pa potrebe po prihodnjih generacijah strokovnjakov za jedrsko varnost 
v državah članicah.

Predlog spremembe 171
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo ustrezno 
izobraževanje in usposabljanje za stalno 
teoretično in praktično usposabljanje na 
področju jedrske varnosti, in sicer ločeno 
ter prek meddržavnega sodelovanja.

Države članice zagotovijo ustrezno 
izobraževanje in usposabljanje za stalno 
teoretično in praktično usposabljanje na 
področju jedrske varnosti, vključno s 
programi izmenjave, in sicer ločeno ter 
prek obveznega meddržavnega 
sodelovanja.

Or. fr

Obrazložitev

Meddržavno sodelovanje je bistvenega pomena za zagotovitev dosledne ravni znanja, še 
posebej na področju jedrske varnosti. Sistematična uvedba programov izmenjave je dober 
način za pridobivanje praktičnih izkušenj in izmenjavo dobrih praks.

Predlog spremembe 172
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo ustrezno 
izobraževanje in usposabljanje za stalno 
teoretično in praktično usposabljanje na 
področju jedrske varnosti, in sicer ločeno 
ter prek meddržavnega sodelovanja.

Države članice zagotovijo ustrezno 
izobraževanje in usposabljanje za stalno 
teoretično in praktično usposabljanje na 
področju jedrske varnosti in ohranjanje 
znanja na področju jedrske energije, in 
sicer ločeno ter prek meddržavnega 
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sodelovanja.

Or. en

Predlog spremembe 173
Rebecca Harms

Predlog direktive
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice Komisiji predložijo 
poročilo o izvajanju te direktive, in sicer 
najpozneje [tri leta po začetku veljavnosti], 
nato pa vsaka tri leta. Komisija na podlagi 
prvega poročila pripravi poročilo Svetu o 
napredku pri izvajanju te direktive, po 
potrebi pa priloži tudi zakonodajne 
predloge.

Države članice Komisiji predložijo 
poročilo o sprejetih ukrepih za 
izpolnjevanje svojih obveznosti iz te 
direktive in o stanju varnosti v jedrskih 
objektih na svojem ozemlju, in sicer 
najpozneje eno leto po začetku veljavnosti 
te direktive, nato pa vsako leto. 

Komisija vsaki dve leti predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o uporabi te direktive in stanju jedrske 
varnosti v Skupnosti na podlagi poročil, ki 
jih predložijo države članice.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva določa osnovne obveznosti in splošna načela za dosego najvišje ravni varnosti 
jedrskih objektov, na podlagi katerih bodo ob pregledu v dveh letih po začetku njene 
veljavnosti sprejeti skupni varnostni standardi.

Predlog spremembe 174
Vladimir Uručev

Predlog direktive
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice Komisiji predložijo Države članice Komisiji predložijo
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poročilo o izvajanju te direktive, in sicer 
najpozneje [tri leta po začetku 
veljavnosti], nato pa vsaka tri leta. 
Komisija na podlagi prvega poročila
pripravi poročilo Svetu o napredku pri 
izvajanju te direktive, po potrebi pa priloži 
tudi zakonodajne predloge.

poročilo o izvajanju te direktive v istem 
času kot predložijo nacionalna poročila v 
okviru Konvencije o jedrski varnosti. 
Komisija na podlagi teh poročil redno 
pripravi poročilo za Evropski parlament in 
Svet o napredku pri izvajanju te direktive, 
po potrebi pa priloži tudi zakonodajne 
predloge.

Or. en

Predlog spremembe 175
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice Komisiji predložijo 
poročilo o izvajanju te direktive, in sicer 
najpozneje [tri leta po začetku veljavnosti], 
nato pa vsaka tri leta. Komisija na podlagi 
prvega poročila pripravi poročilo Svetu o 
napredku pri izvajanju te direktive, po 
potrebi pa priloži tudi zakonodajne 
predloge.

Države članice Komisiji predložijo 
poročilo o izvajanju te direktive, in sicer 
najpozneje [tri leta po začetku veljavnosti], 
nato pa vsako leto. Komisija na podlagi 
prvega poročila pripravi poročilo Svetu o 
napredku pri izvajanju te direktive, po 
potrebi pa priloži tudi zakonodajne 
predloge.

Or. de

Predlog spremembe 176
Rebecca Harms

Predlog direktive
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a
Pregled

Na podlagi prvega poročila, ki ga države 
članice predložijo v skladu s členom 11, 
Komisija dve leti po datumu začetka 
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veljavnosti te direktive Evropskemu 
parlamentu in Svetu predstavi predlog za 
sprejetje obveznih varnostnih standardov.
Obvezni varnostni standardi temeljijo na 
varnostnih ravneh, razvitih v Združenju 
zahodnoevropskih upravnih organov za 
jedrsko varnost in v tesnem sodelovanju z 
Evropsko skupino na visoki ravni za 
jedrsko varnost in ravnanje z odpadki, in 
se dopolnijo z vzpostavitvijo nadzornih 
mehanizmov za celotno EU. Zahteve in 
mehanizmi zagotovijo visoko raven 
varnosti v skladu z najnovejšim 
tehnološkim razvojem.

Or. en

Obrazložitev

Namesto, da se z osnutkom direktive uvaja mehanizem izvajanja, ki bo imel za obstoječo 
mednarodno konvencijo vprašljivo vrednost, je treba v direktivi sprejeti mehanizem za 
oblikovanje in uvedbo skupnih varnostnih standardov, ki zahtevajo najnovejšo oziroma 
najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ureditev delovanja ter regulativne ureditve, ki naj se jih 
uvede v vse delujoče jedrske objekte v EU, kar je zahteval tudi Svet za pravosodje in notranje
zadeve novembra 1998 in je bilo zahtevano v priporočilu PARCOM 91/4 o radioaktivnih 
izpustih v skladu s Konvencijo o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika.

Predlog spremembe 177
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Predlog direktive
Priloga (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga
VARNOSTNI CILJ

Temeljni varnostni cilj je delavce in 
splošno javnost zaščititi pred škodljivimi 
učinki ionizirajočega sevanja, ki ga lahko 
povzročijo jedrski objekti.
1. Za zaščito delavcev in splošne javnosti 
se z jedrskimi objekti upravlja tako, da se 
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zagotavlja najvišje varnostne standarde, ki 
jih je mogoče doseči ob upoštevanju 
ekonomskih in socialnih faktorjev.
Poleg ukrepov, ki zadevajo varovanje 
zdravja in so navedeni v temeljnih 
standardih Euratom (direktiva
96/29/Euratom), se sprejmejo naslednji 
ukrepi:
- omejevanje verjetnosti dogodkov, ki bi 
lahko privedli do izgube nadzora nad 
sredico jedrskega reaktorja, jedrsko 
verižno reakcijo, radioaktivnim virom, in
- blažitev posledic, če bi prišlo do 
omenjenih dogodkov.
2. Temeljni varnostni cilj se upošteva pri 
vseh jedrskih objektih in v vseh fazah 
njihove življenjske dobe.

VARNOSTNA NAČELA
1. načelo: Odgovornost za varnost
Vsaka država članica zagotovi, da je za 
varnost jedrskega objekta primarno 
odgovoren imetnik ustreznega dovoljenja 
in da sprejme primerne ukrepe, s katerimi 
zagotavlja, da vsak imetnik dovoljenja 
izpolnjuje svoje odgovornosti.
Vsaka država članica zagotovi, da je 
imetnik dovoljenja izvedel ukrepe za:
- vzpostavitev in ohranjanje potrebne 
usposobljenosti;
- zagotavljanje ustreznega usposabljanja 
in informacij;
- vzpostavitev postopkov in ureditve za 
ohranjanje varnosti v vseh razmerah;
- preverjanje primerne zasnove in 
ustrezne kakovosti jedrskih objektov;
- zagotavljanje varnega nadzora nad vsem 
radioaktivnim materialom, ki se uporabi, 
proizvede ali skladišči;
- zagotavljanje varnega nadzora nad 
vsemi proizvedenimi radioaktivnimi 
odpadki.



PE421.201v01-00 84/96 AM\771348SL.doc

SL

za izpolnjevanje odgovornosti v zvezi z 
varnostjo jedrskega objekta.
Obveznosti se izpolnijo v skladu z 
veljavnimi varnostnimi cilji in zahtevami, 
kot jih določi ali odobri upravni organ, 
njihovo izpolnitev pa je treba zagotoviti z 
izvajanjem sistema upravljanja.
2. načelo: Vodstvo in upravljanje za 
varnost
V vseh organizacijah, ki jih zadeva 
jedrska varnost, je treba vzpostaviti in 
vzdrževati učinkovito vodstvo in 
upravljanje za varnost.
2.1 Vodstvo, pristojno za varnostne 
zadeve, je na najvišji ravni organizacije. 
Oblikuje in vzdržuje se učinkovit sistem 
upravljanja, ki vključuje vse elemente 
upravljanja, tako da se zahteve po 
varnosti določijo in izvajajo skladno z 
drugimi zahtevami, vključno s tistimi, ki 
se nanašajo na delovno uspešnost, 
kakovost in varnost, ter da varnost zaradi 
drugih zahtev ni ogrožena.
S sistemom upravljanja se prav tako 
zagotovi spodbujanje varnostne kulture, 
redno ocenjevanje učinkovitosti varnosti 
ter uporabo znanja, pridobljenega z 
izkušnjami.
2.2 Varnostna kultura, ki določa odnos 
vseh zadevnih organizacij in 
posameznikov do vprašanja varnosti in 
njihovo ravnanje v zvezi z njo, mora biti 
vključena v sistem upravljanja. Varnostna 
kultura zajema:
- individualno in skupno zavezanost 
vodstva, uprave in osebja k varnosti na 
vseh ravneh;
- odgovornost organizacij in 
posameznikov v zvezi z varnostjo na vseh 
ravneh;
- ukrepe za spodbujanje kritičnega odnosa 
in želje po učenju ter izogibanje 
samozadovoljnosti v zvezi z varnostjo.



AM\771348SL.doc 85/96 PE421.201v01-00

SL

2.3 Sistem upravljanja prepozna celoten 
spekter medsebojnih vplivov med 
posamezniki in tehnologijo ter 
organizacijami na vseh ravneh. Da bi 
preprečili večje človeške in organizacijske 
napake v zvezi z varnostjo, se upošteva 
človeški dejavnik ter podpira uspešne 
rezultate in dobro prakso.
3. načelo: Ocena varnosti
Pred gradnjo in začetkom obratovanja 
jedrskega objekta ter med njegovo celotno 
življenjsko dobo se izvedejo celovite in 
sistematične varnostne ocene. Uporabi se 
stopenjski pristop, ki upošteva obseg 
morebitnih tveganj, ki jih predstavlja 
jedrski objekt.
3.1 Upravni organ zahteva oceno o jedrski 
varnosti za vse jedrske objekte, v skladu s 
stopenjskim pristopom. Ocena o varnosti 
vključuje sistematično analizo 
normalnega delovanja in njegovih 
učinkov, načinov, na katere lahko pride 
do napak, ter posledic teh napak. Ocene o 
varnosti zajemajo varnostne ukrepe, 
potrebne za nadzor nad nevarnostjo, 
načrti in zasnovane varnostne značilnosti 
pa so ocenjeni, da se dokaže, da 
izpolnjujejo pričakovane varnostne 
naloge. Kadar se zahtevajo nadzorni 
ukrepi ali ukrepi upravljavca za ohranitev 
varnosti, se opravi začetna ocena o 
varnosti, s katero se dokaže, da je ureditev 
trdna in zanesljiva. Država članica odobri 
dovoljenje za jedrski objekt šele potem, ko 
se po presoji upravnega organa 
zadovoljivo pokaže, da so varnostni 
ukrepi, ki jih je predlagal imetnik 
dovoljenja, ustrezni.
3.2 Zahtevana ocena o varnosti se ponovi 
v celoti ali deloma, če je to potrebno 
kasneje pri izvajanju dejavnosti, da se 
upoštevajo spremenjene okoliščine (kot je 
uporaba novih standardov ali 
znanstvenega in tehnološkega razvoja), 
povratne informacije o izkušnjah pri 
delovanju, spremembe in učinki staranja.
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Za dejavnosti, ki se nadaljujejo za daljša 
obdobja, se ocene preverijo in ponovijo po 
potrebi. Nadaljevanje dejavnosti je 
pogojeno s ponovnimi ocenami, ki 
dokazujejo, da so varnostni ukrepi še 
vedno ustrezni.
3.3 V okviru zahtevane ocene o varnosti 
se določijo in analizirajo znanilci nesreče 
(predhodni dogodki, ki bi lahko privedli 
do nesreče) ter sprejmejo ukrepi za njeno 
preprečitev. 
3.4 Za dodatno okrepitev varnosti se 
vzpostavijo postopki za povratne 
informacije in analizo obratovalnih 
izkušenj v lastnem objektu in drugih 
objektih, med drugim v zvezi s 
predhodnimi dogodki, znanilci nesreče, 
skorajšnjimi nesrečami, nesrečami in 
nedovoljenimi dejanji, da se na podlagi 
izkušenj pridobi in izmenja znanje in da 
se skladno s tem znanjem deluje.
4. načelo: Optimizacija varnosti
Države članice zagotovijo, da so jedrski 
objekti izboljšani tako, da zagotovijo 
najvišjo raven varnosti, ki jo je razumno 
mogoče doseči, ne da bi čezmerno omejili 
njihovo obratovanje.
4.1. Za optimizacijo varnosti je potrebna 
presoja glede relativnega pomena 
različnih dejavnikov, med katerimi so:
- verjetnost pojava predvidljivih dogodkov 
in posledice;
- velikost in razširjenost radiacijskih doz;
- ekonomski, socialni in okoljski 
dejavniki, ki izhajajo iz nevarnosti 
sevanja.
Optimizacija varnosti pomeni tudi 
uporabo dobre prakse ter zdravega 
razuma, kolikor je to mogoče v vsakdanjih 
dejavnostih.
5. načelo: Preprečevanje in blažitev 
posledic
Države članice zagotovijo, da si na vse 
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načine prizadeva za preprečevanje in 
ublažitev jedrskih nesreč ali nesreč, 
povezanih z jedrskimi objekti.
5.1. Vsaka država članica zagotovi, da si 
imetnik dovoljenja na vse načine 
prizadeva za:
- preprečitev ponovitve nenormalnih 
pogojev ali nesreč, ki bi lahko privedli do 
izgube nadzora;
- za preprečitev zaostritve nenormalnih 
pogojev ali nesreč, do katerih dejansko 
pride; ter
- blažitev morebitnih škodljivih učinkov 
nesreče.
z izvajanjem „obrambe v globino“.
5.2. Z izvajanjem „obrambe v globino” se 
zagotovi, da nobena posamezna tehnična, 
človeška ali organizacijska napaka ne 
more privesti do škodljivih učinkov, ter se 
nadalje zagotovi izredno nizko verjetnost 
kombinacije napak, ki bi lahko spodbudile 
večje škodljive učinke.
5.3 „Obramba v globino” se izvaja s 
kombinacijo številnih zaporednih in 
neodvisnih ravni zaščite, ki bi morale vse 
odpovedati, da bi prišlo do škodljivih 
učinkov za delavce ali splošno javnost. 
Ravni „obrambe v globino” zajemajo:
- ustrezno izbiro lokacije
- ustrezno zasnovo jedrskega objekta, ki 
vključuje:
visoko kakovost zasnove in izgradnje;
visoko zanesljivost sestavnih delov in 
opreme;
nadzor, sisteme omejevanja in zaščite ter 
nadzorne elemente;
- ustrezno organizacijo, ki vključuje:
učinkovit sistem upravljanja, v katerem je 
uprava trdno zavezana varnostni kulturi;
celovite operativne postopke in prakse;
celovite postopke za upravljanje v primeru 
nesreč;
predpise v zvezi s pripravljenostjo na 
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izredne razmere.
6. načelo: Pripravljenost in odziv na 
izredne razmere
Države članice zagotovijo, da so predpisi v 
zvezi s pripravljenostjo in odzivi na 
izredne razmere v primeru nesreč v 
jedrskih objektih v skladu z direktivo 
96/29/Euratom.

Or. en

Obrazložitev

Temeljna varnostna načela IAEA in Konvencije o jedrski varnosti zajemajo tudi različne vrste 
dejavnosti in objektov, ki niso vključeni v predlagano direktivo. Priloga vključuje omenjena 
načela, ki so prilagojena za okvir EU in ki jih zajema ta predlog. Pri njihovi prilagoditvi je 
treba pojasnitev člena 6.1, kot je predlagana v drugem predlogu spremembe, povezati s 
prilogo.

Predlog spremembe 178
Herbert Reul

Predlog direktive
Priloga (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga
VARNOSTNI CILJ

Temeljni varnostni cilj je delavce in 
splošno javnost zaščititi pred škodljivimi 
učinki ionizirajočega sevanja, ki ga lahko 
povzročijo jedrski objekti.
1. Za zaščito delavcev in splošne javnosti 
se z jedrskimi objekti upravlja tako, da se 
zagotavlja najvišje varnostne standarde, ki 
jih je mogoče doseči ob upoštevanju 
ekonomskih in socialnih faktorjev.
Poleg zaščite ljudi v skladu s temeljnimi 
standardi Euratom (direktiva 
96/29/Euratom) se sprejmejo naslednji 
ukrepi:



AM\771348SL.doc 89/96 PE421.201v01-00

SL

- omejevanje verjetnosti dogodkov, ki bi 
lahko privedli do izgube nadzora nad 
sredico jedrskega reaktorja, jedrsko 
verižno reakcijo, radioaktivnim virom, in
- blažitev posledic, če bi prišlo do 
omenjenih dogodkov.
2. Temeljni varnostni cilj se upošteva pri 
vseh jedrskih objektih in v vseh fazah 
njihove življenjske dobe.
VARNOSTNA NAČELA
1. načelo: Odgovornost za varnost
Vsaka država članica zagotovi, da je za 
varnost jedrskega objekta primarno 
odgovoren imetnik ustreznega dovoljenja 
in da sprejme primerne ukrepe, s katerimi 
zagotavlja, da vsak imetnik dovoljenja 
izpolnjuje svoje odgovornosti.
Vsaka država članica zagotovi, da je 
imetnik dovoljenja izvedel ukrepe za:
- vzpostavitev in ohranjanje potrebne 
usposobljenosti;
- zagotavljanje ustreznega usposabljanja 
in informacij;
- vzpostavitev postopkov in ureditve za 
ohranjanje varnosti v vseh razmerah;
- preverjanje primerne zasnove in 
ustrezne kakovosti jedrskih objektov;
- zagotavljanje varnega nadzora nad vsem 
radioaktivnim materialom, ki se uporabi, 
proizvede ali skladišči;
- zagotavljanje varnega nadzora nad 
vsemi proizvedenimi radioaktivnimi 
odpadki.
za izpolnjevanje odgovornosti v zvezi z 
varnostjo jedrskega objekta.
Obveznosti se izpolnijo v skladu z 
veljavnimi varnostnimi cilji in zahtevami, 
kot jih določi ali odobri upravni organ, 
njihovo izpolnitev pa je treba zagotoviti z 
izvajanjem sistema upravljanja.
2. načelo: Vodstvo in upravljanje za 
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varnost
V vseh organizacijah, ki jih zadeva 
jedrska varnost, je treba vzpostaviti in 
vzdrževati učinkovito vodstvo in 
upravljanje za varnost.
2.1 Vodstvo, pristojno za varnostne 
zadeve, je na najvišji ravni organizacije. 
Oblikuje in vzdržuje se učinkovit sistem 
upravljanja, ki mora vključevati vse
elemente upravljanja, tako da se zahteve 
po varnosti določijo in izvajajo skladno z 
drugimi zahtevami, vključno s tistimi, ki 
se nanašajo na delovno uspešnost, 
kakovost in varnost, ter da varnost zaradi 
drugih zahtev ni ogrožena.
S sistemom upravljanja se prav tako 
zagotovi spodbujanje varnostne kulture, 
redno ocenjevanje učinkovitosti varnosti 
ter uporabo znanja, pridobljenega z 
izkušnjami.
2.2 Varnostna kultura, ki določa odnos 
vseh zadevnih organizacij in 
posameznikov do vprašanja varnosti in 
njihovo ravnanje v zvezi z njo, mora biti 
vključena v sistem upravljanja. Varnostna 
kultura zajema:
- individualno in skupno zavezanost 
vodstva, uprave in osebja k varnosti na 
vseh ravneh;
- odgovornost organizacij in 
posameznikov v zvezi z varnostjo na vseh
ravneh;
- ukrepe za spodbujanje kritičnega odnosa 
in želje po učenju ter izogibanje 
samozadovoljnosti v zvezi z varnostjo.
2.3 Sistem upravljanja prepozna celoten 
spekter medsebojnih vplivov med 
posamezniki in tehnologijo ter 
organizacijami na vseh ravneh. Da bi 
preprečili večje človeške in organizacijske 
napake v zvezi z varnostjo, se upošteva 
človeški dejavnik ter podpira uspešne 
rezultate in dobro prakso.
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3. načelo: Ocena varnosti
Pred gradnjo in začetkom obratovanja 
jedrskega objekta ter med njegovo celotno 
življenjsko dobo se izvedejo celovite in 
sistematične varnostne ocene. Uporabi se 
stopenjski pristop, ki upošteva obseg 
morebitnih tveganj, ki jih predstavlja 
jedrski objekt.
3.1 Upravni organ zahteva oceno o jedrski 
varnosti za vse jedrske objekte, v skladu s 
stopenjskim pristopom. Ocena o varnosti 
vključuje sistematično analizo 
normalnega delovanja in njegovih 
učinkov, načinov, na katere lahko pride 
do napak, ter posledic teh napak. Ocene o 
varnosti zajemajo varnostne ukrepe, 
potrebne za nadzor nad nevarnostjo, 
načrti in zasnovane varnostne značilnosti 
pa so ocenjeni, da se dokaže, da 
izpolnjujejo pričakovane varnostne 
naloge. Kadar se zahtevajo nadzorni 
ukrepi ali ukrepi upravljavca za ohranitev 
varnosti, se opravi začetna ocena o 
varnosti, s katero se dokaže, da je ureditev 
trdna in zanesljiva. Država članica odobri 
dovoljenje za jedrski objekt šele potem, ko 
se po presoji upravnega organa 
zadovoljivo pokaže, da so varnostni 
ukrepi, ki jih je predlagal imetnik 
dovoljenja, ustrezni.
3.2 Zahtevana ocena o varnosti se ponovi 
v celoti ali deloma, če je to potrebno 
kasneje pri izvajanju dejavnosti, da se 
upoštevajo spremenjene okoliščine (kot je 
uporaba novih standardov ali 
znanstvenega in tehnološkega razvoja), 
povratne informacije o izkušnjah pri 
delovanju, spremembe in učinki staranja. 
Za dejavnosti, ki se nadaljujejo za daljša 
obdobja, se ocene preverijo in ponovijo po 
potrebi. Nadaljevanje dejavnosti je 
pogojeno s ponovnimi ocenami, ki 
dokazujejo, da so varnostni ukrepi še 
vedno ustrezni.
3.3 V okviru zahtevane ocene o varnosti 
se določijo in analizirajo znanilci nesreče 
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(predhodni dogodki, ki bi lahko privedli 
do nesreče) ter sprejmejo ukrepi za njeno 
preprečitev. 
3.4 Za dodatno okrepitev varnosti se 
vzpostavijo postopki za povratne 
informacije in analizo obratovalnih 
izkušenj v lastnem objektu in drugih 
objektih, med drugim v zvezi s 
predhodnimi dogodki, znanilci nesreče, 
skorajšnjimi nesrečami, nesrečami in 
nedovoljenimi dejanji, da se na podlagi 
izkušenj pridobi in izmenja znanje in da 
se skladno s tem znanjem deluje.
4. načelo: Optimizacija varnosti
Države članice zagotovijo, da so jedrski 
objekti izboljšani tako, da zagotovijo 
najvišjo raven varnosti, ki jo je razumno 
mogoče doseči, ne da bi čezmerno omejili 
njihovo obratovanje.
4.1. Za optimizacijo varnosti je potrebna 
presoja glede relativnega pomena 
različnih dejavnikov, med katerimi so:
- verjetnost pojava predvidljivih dogodkov 
in posledice;
- velikost in razširjenost radiacijskih doz;
- ekonomski, socialni in okoljski 
dejavniki, ki izhajajo iz nevarnosti 
sevanja.
Optimizacija varnosti pomeni tudi 
uporabo dobre prakse ter zdravega 
razuma, kolikor je to mogoče v vsakdanjih 
dejavnostih.
5. načelo: Preprečevanje in blažitev 
posledic
Države članice zagotovijo, da si na vse 
načine prizadeva za preprečevanje in 
ublažitev jedrskih nesreč ali nesreč, 
povezanih z jedrskimi objekti.
5.1 Vsaka država članica zagotovi, da si 
imetnik dovoljenja na vse načine 
prizadeva za:
- preprečitev ponovitve nenormalnih 
pogojev ali nesreč, ki bi lahko privedli do 
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izgube nadzora;
- za preprečitev zaostritve nenormalnih 
pogojev ali nesreč, do katerih dejansko 
pride; in
- blažitev morebitnih škodljivih učinkov 
nesreče.
z izvajanjem „obrambe v globino“.
5.2 Z izvajanjem „obrambe v globino” se 
zagotovi, da nobena posamezna tehnična, 
človeška ali organizacijska napaka ne 
more privesti do škodljivih učinkov, ter se 
nadalje zagotovi izredno nizko verjetnost 
kombinacije napak, ki bi lahko spodbudile 
večje škodljive učinke.
5.3 „Obramba v globino” se izvaja s 
kombinacijo številnih zaporednih in 
neodvisnih ravni zaščite, ki bi morale vse 
odpovedati, da bi prišlo do škodljivih 
učinkov za delavce ali splošno javnost. 
Ravni „obrambe v globino” zajemajo:
- ustrezno izbiro lokacije
- ustrezno zasnovo jedrskega objekta, ki 
vključuje:
visoko kakovost zasnove in izgradnje;
visoko zanesljivost sestavnih delov in 
opreme;
nadzor, sisteme omejevanja in zaščite ter 
nadzorne elemente;
- ustrezno organizacijo, ki vključuje:
učinkovit sistem upravljanja, v katerem je 
uprava trdno zavezana varnostni kulturi;
celovite operativne postopke in prakse;
celovite postopke za upravljanje v primeru 
nesreč;
predpise v zvezi s pripravljenostjo na 
izredne razmere.
6. načelo: Pripravljenost in odziv na 
izredne razmere
Države članice zagotovijo, da so predpisi v 
zvezi s pripravljenostjo in odzivi na 
izredne razmere v primeru nesreč v 
jedrskih objektih v skladu z direktivo 
96/29/Euratom.
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Or. xm

Obrazložitev

Temeljna varnostna načela IAEA in Konvencije o jedrski varnosti zajemajo tudi različne vrste 
dejavnosti in objektov, ki niso vključeni v predlagano direktivo. Priloga vključuje tista načela 
IAEA in Konvencije o jedrski varnosti, ki zadevajo to direktivo in ki naj bi se jih vključilo v 
okvir Skupnosti. Za uresničevanje temeljnih varnostnih načel IAEA in Konvencije o jedrski 
varnost je treba obrazložitev iz člena 6(1) navesti v prilogi, kot je bilo omenjeno v drugem 
predlogu spremembe.

Predlog spremembe 179
Rebecca Harms

Predlog direktive
Priloga (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga
SKLAD ZA RAZGRADNJO

Za sklad za razgradnjo, omenjen v členu 
8a te direktive, veljajo sledeča minimalna 
merila:
1. Sklad je ustvarjen iz prispevkov 
upravljavcev jedrskih objektov med 
njihovim obratovanjem, pri čemer treba 
pred dokončnim zaprtjem objektov 
zagotoviti, da velikost sklada zadostuje za 
kritje vseh stroškov, povezanih z 
razgradnjo in ravnanjem z odpadki, kot je 
to opredeljeno v točki 2.
2. Prispevki v sklad so v sorazmerju z 
ocenjeno življenjsko dobo obratovanja 
objekta ter izbranimi strategijami 
razgradnje in ravnanja z odpadki, na 
način, da krijejo še zlasti razgradnjo 
objekta, varno in dolgoročno upravljanje 
navadnih in radioaktivnih odpadkov, ki 
nastanejo pri razgradnji objekta, ter varno 
in dolgoročno upravljanje izrabljenega 
goriva iz jedrskih elektrarn in odpadkov iz 
ponovne predelave, ki niso popolnoma 
zajeti v obratovalne stroške.
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3. S sredstvi iz skladov se upravlja tako, 
da se zagotovi njihova likvidnost v skladu 
z obveznostmi iz časovnega načrta za 
razgradnjo in ravnanje z odpadki ter s 
stroški iz točke 2.
4. Sredstva iz skladov se uporabljajo le za 
kritje stroškov iz točke 2 v skladu s 
strategijo razgradnje in se jih ne sme 
uporabljati v druge namene. Zaradi tega 
se skladi za razgradnjo ustanovijo na 
način, da imajo lastno pravno 
subjektiviteto, neodvisno od upravljavca 
objekta.
5. Za jedrske objekte, ki bodo prenehali 
obratovati pred začetkom veljavnosti 
zakonodajnih, regulativnih in upravnih 
določb iz člena 14 te direktive ali v 
roku…[o časovnem obdobju bo še 
odločeno] po začetku veljavnosti določb, 
se lahko sprejmejo drugi pristopi in ni 
potrebna vzpostavitev sklada za 
razgradnjo, kot ga predpisuje ta direktiva.  
Za jedrske objekte, ki bodo prenehali 
obratovati pred začetkom veljavnosti 
zakonodajnih, regulativnih in upravnih 
določb iz člena 14 te direktive ali v 
roku…[o časovnem obdobju bo še 
odločeno] po začetku veljavnosti teh 
določb, se lahko sprejmejo drugi pristopi 
in ni potrebna vzpostavitev sklada za 
razgradnjo in ravnanje z odpadki, kot ga 
predpisuje ta direktiva. 
6. Države članice opredelijo metodo, po 
kateri se prenesejo sredstva, potrebna za 
razgradnjo in ravnanje z odpadki, ki jih je 
upravljavec zbral pred začetkom 
veljavnosti ukrepov za izvajanje te 
direktive. Prenosi se morajo izvršiti v roku 
treh let po datumu, določnem v členu 12.

Or. en

Obrazložitev

Parlament je pri prvi obravnavi direktive o trgu električne energije marca 2002 ugotovil, da 
sredstva za razgradnjo in ravnanje z odpadki vplivajo na delovanje električnega trga zaradi 
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možnih finančnih prednosti podjetij, ki lahko svoja sredstva za razgradnjo in ravnanje z 
odpadki, uporabljajo za tržne prevzeme. Zaradi tega je treba v skladu s Pogodbo ES 
oblikovati jasnejše smernice in mehanizme nadzorovanja za preprečevanje izkrivljanja trga.
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