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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča

  absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o vzpostavitvi instrumenta pomoči na področju jedrske 
varnosti in zaščite
(9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju besedila Sveta (9037/2006),

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2004)0630)1,

– ob upoštevanju člena 203 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, 
v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0153/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za 
zunanje zadeve, Odbora za proračun ter Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A6-0000/2006),

1. odobri besedilo Sveta, kakor je bilo spremenjeno;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi drugega odstavka člena 
119 Pogodbe Euratom;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
besedilo, predloženo za posvetovanje;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 9

(9) Razume se, da se zadevnim jedrskim 
napravam pomoč nudi z namenom, da bi se 
s to pomočjo dosegel največji možni 
učinek, pri tem pa se ne odstopa od načela, 

(9) Razume se, da se zadevnim jedrskim 
napravam pomoč nudi z namenom, da bi se 
s to pomočjo dosegel največji možni 
učinek, pri tem pa se ne odstopa od načela, 

  
1 Še ni objavljeno v UL.
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da mora odgovornost za varnost naprave 
nositi upravljavec in država, ki je pristojna 
za to napravo.

da mora odgovornost za varnost naprave 
nositi upravljavec in država, ki je pristojna 
za to napravo. Prednost imajo jedrski 
naprave in dejavnosti, ki utegnejo imeti 
znaten učinek na države članice.

Obrazložitev

Predlog spremembe je razumljiv sam po sebi.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 13 a (novo)

(13a) Referenčni finančni znesek v smislu 
točke 38 Medinstitucionalnega sporazuma 
z dne 17. junija 2006 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini in dobrem 
finančnem poslovodenju je vključen v to 
uredbo za celotno trajanje tega 
instrumenta, ne glede na pooblastila 
proračunskega organa, kakor so 
opredeljena v Pogodbi.

Obrazložitev
V tekstu je potrebno omeniti nov Medinstitucionalni sporazum (MIS).

Predlog spremembe 3
Člen 2, odstavek 1, točka (a), alinea 2

- programi pomoči na kraju samem in 
zunanje pomoči,

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

Obrazložitev

Finančna pomoč se ne nudi za načrtovanje ali gradnjo.

Predlog spremembe 4
Člen 2, odstavek 1, točka (a), alinea 3

- izboljšanjem varnostnih vidikov pri 
načrtovanju, delovanju in vzdrževanju 
obstoječih jedrskih elektrarn ali drugih 

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

obstoječih, delujočih jedrskih elektrarn,

Obrazložitev

Finančna pomoč se ne nudi za načrtovanje ali gradnjo naprav.

Predlog spremembe 5
Člen 8, odstavek 1, alinea 6

- programi za odpis dolgov; - programi za odpis dolgov, v posebnih 
primerih, z mednarodno sprejetim 
programom za oprostitev dolga;

Obrazložitev

Odpis dolga se odobri le izjemoma.

Predlog spremembe 6
Člen 8, odstavek 2 a (novo)

2a. Pomoč Skupnosti se načeloma ne 
uporablja za plačevanje davkov, carinskih 
pristojbin ali drugih davščin v državi 
prejemnici.

Obrazložitev

Financiranje pristojbin v korist upravnih organov držav, prejemnic pomoči bi morali 
preprečiti  in ga dovoliti le v strogo izjemnih primerih. 

Predlog spremembe 7
Člen 20 a (novo)

Člen 20a
Finančni referenčni znesek

Finančni referenčni znesek za izvajanje te 
Uredbe v obdobju 2007–2013 znaša 464 
milijona EUR.
Letna dodeljena proračunska sredstva 
odobri proračunski organ v mejah 
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finančne perspektive.

Obrazložitev

V besedilo je treba vključiti sklicevanje na skupna proračunska sredstva po novem 
Medinstitucionalnem sporazumu.
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OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije o finančnem načrtu za obdobje 2007–2013 je vseboval novo uredbo o 
vzpostavitvi instrumenta za stabilnost. Namen predloga je bil tudi zajeti pomoč in sodelovanje 
na področju jedrske varnosti med Skupnostjo in tretjimi državami.

Pravna podlaga uredbe o vzpostavitvi instrumenta za stabilnost je bil na začetku člen 308 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Vendar sta bila za pravno osnovo primernejša 
člena 179 in 181a. Toda ta dva člena nista bila skladna s členom 203 Pogodbe Euratom, ki je 
bil potreben za pravno osnovo sodelovanja na področju jedrske varnosti.

Zato je bil predlog o instrumentu za stabilnost dopolnjen z dodatno uredbo o vzpostavitvi 
instrumenta za sodelovanje na področju jedrske varnosti. Pravna podlaga zanj je člen 203 
Pogodbe Euratom.

Komisija mora zagotoviti, da so sprejeti ukrepi v skladu s celotnim strateškim političnim 
okvirom Evropske skupnosti za posamezno državo partnerico in zlasti s cilji njenih politik in 
programov za razvojno in gospodarsko sodelovanje, sprejetih v skladu s členom 179 in 
členom 181a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Uredba o sodelovanju na področju jedrske varnosti dopolnjuje pomoč, ki jo Evropska 
skupnost zagotavlja v skladu z instrumentom za humanitarno pomoč, predpristopnim 
instrumentom, evropskim sosedskim in partnerskim instrumentom, instrumentom za razvojno 
sodelovanje in gospodarsko sodelovanje ter instrumentom za stabilnost.

Pomoč Skupnosti v skladu s to uredbo se izvaja na podlagi večletnih strateških dokumentov in 
okvirnih programov.

Uredba nadomesti obstoječo Uredbo Sveta o zagotavljanju pomoči partnerskim državam v 
vzhodni Evropi in osrednji Aziji ter sklepov Sveta o financiranju sklada za zaščitno zgradbo 
černobilskega reaktorja. Je nadaljevanje starega programa in ne predvideva znatnih sprememb 
v ustaljeni praksi sodelovanja na področju jedrske varnosti.

Od uvedbe programa Tacis v letu 1991 je bilo vzporedno s programom jedrske varnosti, za 
projekte jedrske varnosti namenjenih približno 1200 milijonov evrov, vključno z 470 milijoni 
evrov pomoči za Černobil in z njim povezane projekte. Tacis je prispeval tudi približno 250 
milijonov evrov centrom za znanost in tehnologijo v Rusiji in Ukrajini ter s tem omogočil 
bivšim znanstvenikom in inženirjem industrije orožja za masovno uničenje, da so se 
preusmerili v mirodobne dejavnosti.

EU je svoje partnerje podprla v skladu z globalnimi standardi Mednarodne agencije za 
atomsko energijo (IAEA). Agencija je glavni akter na področju jedrske varnosti in vprašanj 
zaščite, še posebej s serijo varnostnih standardov ter z oceno prve generacije sovjetskih 
reaktorjev, kar je zapisano v dveh knjigah z varnostno tematiko. Ugotovitve teh dveh knjig so 
postale osnova za razvoj in izvajanje izboljšav na področju jedrske varnosti, ki jih zagotavlja 
program za jedrsko varnost Tacis. Sprejetje Konvencije o jedrski varnosti na Dunaju leta 1994 
predstavlja drug pomemben mejnik pri ohranjanju visoke ravni globalne varnosti, prav tako 
pa tudi Skupna konvencija IAEA o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti 
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ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

Izboljšanje jedrske varnosti je težko meriti, EU pa se mora soočiti s številnimi možnimi 
vprašanji glede varnosti v tretjih državah. V državah Skupnosti neodvisnih držav so že 
odpravili večje pomanjkljivosti v zasnovi in delovanju ter z zaskrbljenostjo glede 
pripravljenosti v sili, ki jih je opredelila IAEA v knjigah o varnostnih vprašanjih, ustanovljeni 
pa so bili neodvisni varnostni organi, varnostna kultura pa se vse bolj kaže pri izvajalcih in 
operativnih organih.

Uvodna izjava (5) osnutka Uredbe o vzpostavitvi instrumenta pomoči na področju jedrske 
varnosti in zaščite, ki ga predlaga Komisija, pravi: "Zlasti pomembno je, da Skupnost še 
naprej podpira prizadevanja za spodbujanje jedrske varnosti in uporabe učinkovitih zaščitnih 
ukrepov za varovanje jedrskih snovi v tretjih državah, pri čemer naj se opira na izkušnje iz 
medsebojnih posvetovanj Komisije in njenih izvajalcev in gradi na izkušnjah, pridobljenih v 
okviru programov Tacis in Phare ter z delom ustreznih strokovnih skupin, zlasti na področju 
civilne jedrske odgovornosti, in z lastnimi dejavnostmi v zvezi z zaščitnimi ukrepi znotraj 
Evropske unije."

Poročevalec podpira misel o nadaljevanju starih programov EU v novem instrumentalnem 
okviru, v duhu Resolucije Sveta z dne 18. 6. 1992 o tehnoloških težavah jedrske varnosti. Pri 
tem je potrebno tesno sodelovanje z Mednarodno agencijo za atomsko energijo (IAEA).

Najpomembnejša je sprememba, ki jo poročevalec predlaga za člen 2. Finančna pomoč naj bo 
namenjena za izboljševanje jedrske varnosti le na obstoječih jedrskih objektih, ne pa za 
načrtovanje ali gradnjo novih naprav.

Komisija bi morala zakonodajni predlog dopolniti s finančnim poročilom o porabi sredstev 
EU za sodelovanje na področju jedrske varnosti.
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