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Predlog spremembe 1
Daciana Octavia Sârbu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker lahko kemični, biološki, radiološki 
in jedrski incidenti povečajo onesnaževanje 
okolja in okoljsko kontaminacijo, zato je 
treba v kemično, biološko, radiološko in 
jedrsko politiko vključiti strategije za 
obnovitev in dekontaminacijo,

C. ker lahko kemični, biološki, radiološki 
in jedrski incidenti (vključno s čezmejnimi 
incidenti) povečajo onesnaževanje okolja 
in okoljsko kontaminacijo, zato je treba v 
kemično, biološko, radiološko in jedrsko 
EU politiko vključiti strategije za 
obnovitev in dekontaminacijo,

Or.en

Predlog spremembe 2
Daciana Octavia Sârbu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka F 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

F. ker so v primerjavi z jedrsko tehnologijo 
in predhodnimi sestavinami biološki 
materiali, kot je na primer vranični prisad, 
cenejši ter jih je veliko lažje pridobiti in 
širiti, kar omogoča neobičajne teroristične 
napade, ki resno ogrožajo zdravje,

F. ker so v primerjavi z jedrsko tehnologijo 
in predhodnimi sestavinami biološki 
materiali, kot je na primer vranični prisad, 
cenejši ter jih je veliko lažje pridobiti in 
širiti, kar omogoča neobičajne teroristične 
napade, ki dolgoročno resno ogrožajo 
zdravje in okolje, vključno s kmetijstvom 
in preskrbo s hrano;

Or.en

Predlog spremembe 3
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka J – alinea 1 (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

- K (novo) ker je kemična, biološka, 
radiološka in jedrska varnost čedalje bolj 
ogrožena ne samo zaradi terorističnih 
napadov ali malomarnosti, ampak tudi 
zaradi območij, ki so še vedno onesnažena 
s kemičnim orožjem iz druge svetovne 
vojne, odvrženim na morsko dno, ali z 
odlagališči jedrskih odpadkov v EU;

Or.en

Predlog spremembe 4
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka J – alinea 2 (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

- L (novo) ker je ustrezna raven kemične, 
biološke, radiološke in jedrske varnosti v 
EU odvisna tudi od ravni, ki velja v tretjih 
državah;

Or.en

Predlog spremembe 5
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka J – alinea 3 (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

- M (novo) ker lahko varnost dodatno 
ogrozi uporaba novih tehnologij pri 
načrtovanju novih terorističnih dejanj, saj 
se varnostna merila ne prilagajajo dovolj 
hitro tehnološkemu napredku;

Or.en
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Predlog spremembe 6
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka J – alinea 4 (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

- N (novo) ker je potreben temeljit pregled 
trenutno uporabljenih meril, da se določi 
nujne in zadostne varnostne potrebe;

Or.en

Predlog spremembe 7
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Osnutek mnenja
Točka 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen z neusklajenimi in 
pretiranimi vlaganji v cepiva med 
pandemijo A(H1N1) ter države članice 
spodbuja k skupnemu razvoju rešitev za 
regionalno pripravljenost, vključno z 
deljenjem obstoječih zmogljivosti in 
usklajevanjem stroškovno učinkovitih 
nakupov pri zdravstvenih protiukrepih, ob 
hkratnem zagotavljanju visoke ravni 
kemične, biološke, radiološke in jedrske 
pripravljenosti po vsej EU;

1. je seznanjen z neusklajenimi in 
pretiranimi vlaganji v cepiva med 
pandemijo A(H1N1), pozdravlja osnutek 
sklepa Sveta o izkušnjah, pridobljenih 
med pandemijo A(H1N1) – zdravstvena 
varnost v Evropski uniji (12665/10), ki 
upošteva razvoj mehanizmov za skupen 
nakup cepiv in protivirusnih zdravil, ki bi 
ga države članice uporabljale na 
prostovoljni podlagi, ter države članice 
spodbuja k skupnemu razvoju rešitev za 
regionalno pripravljenost, vključno s 
skupno uporabo obstoječih zmogljivosti in 
usklajevanjem stroškovno učinkovitih 
nakupov pri zdravstvenih protiukrepih, ob 
hkratnem zagotavljanju visoke ravni 
kemične, biološke, radiološke in jedrske 
pripravljenosti po vsej EU

Or.en
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Predlog spremembe 8
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Osnutek mnenja
Točka 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja osnutek sklepa Sveta o 
izkušnjah, pridobljenih med pandemijo 
A(H1N1)v – zdravstvena varnost v 
Evropski uniji (12665/10), ki upošteva 
razvoj mehanizmov za skupen nakup 
cepiv in protivirusnih zdravil, ki bi ga 
države članice uporabljale na prostovoljni 
podlagi;

črtano

Or.en

Predlog spremembe 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Osnutek mnenja
Točka 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. obžaluje, da v sporočilu Komisije in 
sklepih Sveta o akcijskem načrtu EU na 
področju kemične, biološke, radiološke in 
jedrske varnosti ni dovolj pozornosti 
namenjene pripravljenosti in odzivanju, 
ker se zelo osredotočata na odkrivanje in 
preprečevanje; poziva Komisijo in Svet, 
naj večji pomen pripišeta razvoju 
mehanizmov pripravljenosti in odzivanja, 
potrebnih za zaščito javnega zdravja in 
okolja, če bi se kemični, biološki, 
radiološki ali jedrski incidenti dejansko 
zgodili na ozemlju EU;

7. Čeprav so sporočilo Komisije in sklepi
Sveta o akcijskem načrtu EU na področju 
kemične, biološke, radiološke in jedrske 
varnosti osredotočeni zlasti na odkrivanje 
in preprečevanje, pa Evropski parlament 
obžaluje, ker je v teh dokumentih 
nezadostna pozornost namenjena 
pripravljenosti in odzivanju; poziva 
Komisijo in Svet, naj večji pomen pripišeta 
razvoju mehanizmov pripravljenosti in 
odzivanja, potrebnih za zaščito javnega 
zdravja in okolja, če bi se kemični, 
biološki, radiološki ali jedrski incidenti 
dejansko zgodili na ozemlju EU;

Or.en
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Predlog spremembe 10
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Točka 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. obžaluje, ker v akcijskem načrtu za 
kemično, biološko, radiološko in jedrsko 
varnost primanjkujejo ukrepi za 
zagotavljanje varnosti radioloških in 
jedrskih objektov in snovi ter za 
izboljšanje načrtov za odziv na različne 
vrste radioloških nevarnih stanj in njihove 
posledice za prebivalstvo in okolje;

Or.en

Predlog spremembe 11
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Točka 7 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 b. vznemirjen zaradi primerov, ko so 
posamezniki in aktivisti lahko od številnih 
objektov za ponovno predelavo v Evropi 
nabavili jedrske odpadne snovi, zahteva 
takojšnjo usklajeno delovanje za 
povečanje varnosti objektov z 
radioaktivnimi in jedrskimi snovmi;

Or.en

Predlog spremembe 12
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Točka 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. obžaluje, da se sporočilo Komisije in 8. obžaluje, da se sporočilo Komisije in 
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sklepi Sveta o akcijskem načrtu EU na 
področju kemične, biološke, radiološke in 
jedrske varnosti ne osredotočajo dovolj na 
ustrezno zaščito javnih prevoznih omrežij 
in zdravju njihovih uporabnikov, glede na 
mnoge teroristične napade v preteklih letih 
ter ob povečanem tveganju, da bo prišlo do 
kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih 
incidentov med prevozom teh snovi; 
poziva države članice, naj zagotovijo 
tistim, ki se prvi odzovejo na kemične, 
biološke, radiološke in jedrske incidente, 
zaščito pred izpostavljenostjo takim 
incidentom, žrtvam pa obravnavo po 
izpostavljenosti, zlasti pri bioloških 
patogenih;

sklepi Sveta o akcijskem načrtu EU na 
področju kemične, biološke, radiološke in 
jedrske varnosti ne osredotočajo dovolj na 
ustrezno zaščito javnih prevoznih omrežij 
za ljudi in tovor in zdravje njihovih 
uporabnikov, glede na mnoge teroristične 
napade v preteklih letih ter ob povečanem 
tveganju, da bo prišlo do kemičnih, 
bioloških, radioloških in jedrskih 
incidentov med prevozom teh snovi; 
poziva države članice, naj zagotovijo 
tistim, ki se prvi odzovejo na kemične, 
biološke, radiološke in jedrske incidente,
zaščito pred izpostavljenostjo takim 
incidentom, žrtvam pa obravnavo po 
izpostavljenosti, zlasti pri bioloških 
patogenih;

Or.ro

Predlog spremembe 13
Vytautas Landsbergis

Osnutek mnenja
Točka 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. obžaluje, da se sporočilo Komisije in 
sklepi Sveta o akcijskem načrtu EU na 
področju kemične, biološke, radiološke in 
jedrske varnosti ne osredotočajo dovolj na
ustrezno zaščito javnih prevoznih omrežij 
in zdravju njihovih uporabnikov, glede na 
mnoge teroristične napade v preteklih letih 
ter ob povečanem tveganju, da bo prišlo do 
kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih 
incidentov med prevozom teh snovi; 
poziva države članice, naj zagotovijo 
tistim, ki se prvi odzovejo na kemične, 
biološke, radiološke in jedrske incidente, 
zaščito pred izpostavljenostjo takim 
incidentom, žrtvam pa obravnavo po 
izpostavljenosti, zlasti pri bioloških 
patogenih;

8. obžaluje, da se sporočilo Komisije in 
sklepi Sveta o akcijskem načrtu EU na 
področju kemične, biološke, radiološke in 
jedrske varnosti ne osredotočajo dovolj na 
ustrezno zaščito javnih prevoznih omrežij 
in zdravju njihovih uporabnikov, glede na 
mnoge teroristične napade v preteklih letih 
ter ob splošnem povečanem tveganju, da 
bo prišlo do kemičnih, bioloških, 
radioloških in jedrskih incidentov med 
prevozom teh snovi; poziva države članice, 
naj zagotovijo tistim, ki se prvi odzovejo 
na kemične, biološke, radiološke in jedrske 
incidente, zaščito pred izpostavljenostjo 
takim incidentom, žrtvam pa obravnavo po 
izpostavljenosti, zlasti pri bioloških 
patogenih;

Or.en
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Predlog spremembe 14
Vittorio Prodi, Giommaria Uggias

Osnutek mnenja
Točka 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. spodbuja skupne politike za sanacijo 
tal, prizadetih zaradi kemičnega, 
biološkega, radiološkega ali jedrskega 
onesnaženja, tako da se lahko zemlja in 
tla v čim krajšem času ponovno 
usposobita za uporabo in se s tem zmanjša 
tveganje za zdravje in okolje;  

Or.it

Predlog spremembe 15
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Točka 10 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10 a. poudarja, da je treba 
protiteroristične dejavnosti izvajati ob 
polnem spoštovanju mednarodnega prava, 
vključno s človekovimi pravicami in 
načelom pravne države; opozarja, da je 
nujno treba spoštovati načela aarhuške 
konvencije o dostopu do informacij, 
sodelovanju javnosti pri odločanju in 
dostopu do varstva pravic v okoljskih 
zadevah;

Or.en

Predlog spremembe 16
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Točka 10 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo in Svet, naj preučita 
možnost razvoja modelov odzivanja, ki bi 
omogočili vzoren odziv v primeru nesreč 
JRKB in ki bi se posebej osredotočali na 
ustanove za usposabljanje, zavode za 
zdravstveno oskrbo in centre za oskrbo 
starejših;

Or.ro

Predlog spremembe 17
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Točka 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj pri pripravi 
načrtov evakuacije v primeru kemičnih, 
bioloških, radioloških in jedrskih 
incidentov posebno pozornost namenijo 
potrebam starejših ljudi, otrok, ljudi v 
zdravstveni oskrbi in drugim podobnim 
skupinam;

11. poziva države članice, naj pri pripravi 
načrtov evakuacije v primeru kemičnih, 
bioloških, radioloških in jedrskih 
incidentov posebno pozornost namenijo 
potrebam starejših ljudi, otrok, ljudi v 
zdravstveni oskrbi in drugim ranljivim 
skupinam;

Or.ro

Predlog spremembe 18
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Točka 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj pri pripravi 
načrtov evakuacije v primeru kemičnih, 
bioloških, radioloških in jedrskih 
incidentov posebno pozornost namenijo 
potrebam starejših ljudi, otrok, ljudi v 
zdravstveni oskrbi in drugim podobnim 
skupinam;

11. poziva države članice, naj pri pripravi 
načrtov evakuacije v primeru kemičnih, 
bioloških, radioloških in jedrskih 
incidentov posebno pozornost namenijo 
potrebam starejših ljudi, otrok, ljudi v 
zdravstveni oskrbi, invalidnim osebam in 
drugim podobnim skupinam;
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Or.ro

Predlog spremembe 19
Vytautas Landsbergis

Osnutek mnenja
Točka 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj pri pripravi 
načrtov evakuacije v primeru kemičnih, 
bioloških, radioloških in jedrskih 
incidentov posebno pozornost namenijo 
potrebam starejših ljudi, otrok, ljudi v 
zdravstveni oskrbi in drugim podobnim 
skupinam;

11. poziva države članice, od katerih se 
zahteva, da imajo pripravljene 
evakuacijske načrte v primeru kemičnih, 
bioloških, radioloških in jedrskih 
incidentov, naj pri njihovi pripravi posebno 
pozornost namenijo potrebam starejših 
ljudi, otrok, ljudi v zdravstveni oskrbi in 
drugim podobnim skupinam;

Or.en

Predlog spremembe 20
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Točka 11 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11 a. se ne strinja z oceno Komisije, da bi 
seznanjanje javnosti o možnih 
nevarnostih v njihovem vsakdanjem 
življenju in neposrednem okolju imelo 
"resne negativne socialne posledice", ter 
meni, da bi izboljšanje načrtov za odziv 
prispevalo k povečani javni varnosti proti 
morebitni nezakoniti ali teroristični 
uporabi radioaktivnih snovi;

Or.en

Predlog spremembe 21
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Točka 11 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poziva države članice, naj posebno 
pozornost posvetijo izgradnji zaklonišč za 
civilno zaščito, tako v okviru (javnih in 
upravnih) institucij kot tudi na lokalni in 
regionalni ravni, v katere bi se evropska 
javnost lahko zatekla v primeru 
katastrofe;

Or.ro

Predlog spremembe 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Osnutek mnenja
Točka 12 – alinea 1 (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

- 13 (novo) poziva Komisijo, naj skuša 
doseči dogovor o skupnih minimalnih 
varnostnih merilih s tretjimi sosednjimi 
državami, ki imajo na svojem ozemlju 
objekte, ki lahko predstavljajo večjo 
nevarnost za okoljsko in človekovo 
varnost v EU ter v primeru nesreče;

Or.en

Predlog spremembe 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Osnutek mnenja
Točka 12 – alinea 2 (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

- 14 (novo) poudarja, da izvajanje 
skupnega sistema za kemično, biološko, 
radiološko in jedrsko varnost ne bi smelo 
zmanjšati pristojnosti držav članic na tem 
političnem področju;

Or.en
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Predlog spremembe 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Osnutek mnenja
Točka 12 – alinea 3 (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

- 15 (novo) poziva Komisijo, naj v svojem 
akcijskem načrtu predvidi bolj fleksibilno 
prilagajanje varnostnih meril 
tehnološkemu razvoju;

Or.en

Predlog spremembe 25
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Osnutek mnenja
Točka 12 – alinea 4 (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

- 16 (novo) poziva Komisijo, naj natančno 
oceni obstoječa varnostna merila o 
posledicah za okolje in zdravje, ter naj 
zagotovi, da bodo nova merila uvedena le 
na podlagi rezultatov take ocene, ki naj se 
občasno ponovi;

Or.en

Predlog spremembe 26
Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Točka 12 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12 a. poziva države članice, naj ne 
proizvajajo, testirajo ali uporabljajo več 
uran ali osiromašeni uran;
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Or.en

Predlog spremembe 27
Michèle Rivasi

Osnutek mnenja
Točka 12 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12 b. poziva, naj se oceni varnost jedrskih 
elektrarn v EU ter njihova bližina, zlasti v 
primeru terorističnih napadov;

Or.en


