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Predlog spremembe 32
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Osnutek zakonodajne resolucije
Navedba sklicevanja 2

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 31 in 32 Pogodbe 
Euratom, v skladu s katerima se je Svet 
posvetoval s Parlamentom (C7-
0385/2013),

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti njenih členov 191 in 
192,

Or. en

Predlog spremembe 33
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog

DIREKTIVA SVETA DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Direktive 
2009/71/EURATOM o vzpostavitvi okvira 
Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih 
objektov

o spremembi Direktive 
2009/71/EURATOM o vzpostavitvi okvira 
Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih 
objektov

Or. en

Predlog spremembe 34
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Naslov 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog

DIREKTIVA SVETA DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Direktive 
2009/71/EURATOM o vzpostavitvi okvira 
Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih 
objektov

o spremembi Direktive 
2009/71/EURATOM o vzpostavitvi okvira 
Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih 
objektov

Or. fr

Predlog spremembe 35
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti njenih členov 191 in 
192,

Or. en

Predlog spremembe 36
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti členov 153, 191 in 
192 Pogodbe,

Or. fr
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Obrazložitev

Predlog Komisije, ki predlaga, naj se Evropskemu parlamentu odvzame pristojnost 
soodločanja, ni primeren, še zlasti ker predlog zadeva bistvena okoljska in zdravstvena 
vprašanja. Zato so primerna pravna osnova člen 153 (socialna politika) ter člena 191 in 192 
(okolje, zdravje) PDEU.

Predlog spremembe 37
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju predloga Evropske 
komisije, pripravljenega na podlagi 
mnenja skupine oseb, ki jih je izmed 
znanstvenih strokovnjakov držav članic 
imenoval Znanstveno-tehnični odbor,

ob upoštevanju predloga Evropske 
komisije,

Or. en

Predlog spremembe 38
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju predloga Evropske 
komisije, pripravljenega na podlagi 
mnenja skupine oseb, ki jih je izmed 
znanstvenih strokovnjakov držav članic 
imenoval Znanstveno-tehnični odbor,

ob upoštevanju predloga Evropske 
komisije,

Or. fr
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Predlog spremembe 39
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju mnenja Evropskega 
parlamenta,

v skladu z rednim zakonodajnim 
postopkom,

Or. fr

Predlog spremembe 40
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju, da so Evropska skupnost 
in vse države članice Evropske unije 
leta 1998 podpisale Aarhuško konvencijo 
o dostopu do informacij, udeležbi javnosti 
pri odločanju in dostopu do pravnega 
varstva v okoljskih zadevah,

Or. fr

Predlog spremembe 41
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 4 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju izvajanja Aarhuške 
konvencije v okviru jedrske varnosti, ki se 
je začelo s pobudo „Aarhus Convention 
and Nuclear“, ki od držav članic zahteva 
objavo bistvenih podatkov o jedrski 
varnosti in vključevanje javnosti v 
odločanje,

Or. fr

Predlog spremembe 42
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 2(b) Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za atomsko energijo (v 
nadaljnjem besedilu: Pogodba Euratom) 
določa vzpostavitev enotnih varnostnih 
standardov za varovanje zdravja delavcev 
in prebivalstva.

(1) Člen 191(1) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije določa, da okoljska 
politika Unije prispeva zlasti k 
uresničevanju naslednjih ciljev: 
ohranjanju, varstvu in izboljšanju 
kakovosti okolja ter varovanju 
človekovega zdravja.

Or. fr

Predlog spremembe 43
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Jedrska energija je vir energije, zato 
bi jo morale Unija in države članice 
obravnavati enako kot druge vire energije 
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po Pogodbi o delovanju Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 44
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Člen 30 Pogodbe Euratom določa, da 
se v Evropski skupnosti za atomsko 
energijo (v nadaljnjem besedilu: 
Skupnost) določijo temeljni standardi za 
varstvo zdravja delavcev in prebivalstva 
pred nevarnostmi, ki izvirajo iz 
ionizirajočih sevanj.

(2) Člen 153 Pogodbe o delovanju
Evropske unije dovoljuje vzpostavitev
enotnih varnostnih standardov za varstvo 
zdravja delavcev in prebivalstva.

Or. fr

Predlog spremembe 45
Bernd Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 
19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira 
Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje 
z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki33 državam članicam nalaga, da 
vzpostavijo in vzdržujejo nacionalni okvir 
za izrabljeno gorivo in ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki.

(6) Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 
19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira 
Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje 
z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki33 državam članicam nalaga, da 
vzpostavijo in vzdržujejo nacionalni okvir 
za izrabljeno gorivo in ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki. Parlament v svoji 
resoluciji z dne 14. marca 2013 o 
ocenjevanjih tveganja in varnosti 
(„stresni testi“) jedrskih elektrarn v 
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Evropski uniji in z njimi povezanih 
dejavnosti opozarja, da je jedrska nesreča 
v Fukušimi znova poudarila nevarnosti, 
povezane z jedrskimi odpadki, in poziva 
Komisijo, naj podpre iskanje najboljših 
lokacij za karseda varno skladiščenje 
radioaktivnih odpadkov brez vnaprej 
pričakovanih rezultatov;

__________________ __________________
33 UL L 199, 2.8.2011, str. 48. 33 UL L 199, 2.8.2011, str. 48.

Or. de

Predlog spremembe 46
Bernd Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Svet je v sklepih z dne 8. maja 2007 o 
jedrski varnosti in varnem ravnanju z 
izrabljenim jedrskim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki34 poudaril, da je 
“jedrska varnost v nacionalni pristojnosti, 
ki se, kjer je ustrezno, izvaja v okviru EU. 
O varnostnih ukrepih in nadzoru jedrskih 
objektov še naprej odločajo izključno 
upravljavci in nacionalni organi”.

(7) Svet je v sklepih z dne 8. maja 2007 o 
jedrski varnosti in varnem ravnanju z 
izrabljenim jedrskim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki34 poudaril, da je 
“jedrska varnost v nacionalni pristojnosti, 
ki se, kjer je ustrezno, izvaja v okviru EU. 
O varnostnih ukrepih in nadzoru jedrskih 
objektov še naprej odločajo izključno 
upravljavci in nacionalni organi”.
Parlament v svoji resoluciji z dne 14. 
marca 2013 o ocenjevanjih tveganja in 
varnosti („stresni testi“) jedrskih 
elektrarn v Evropski uniji in z njimi 
povezanih dejavnosti poziva k opredelitvi 
in izvajanju zavezujočih standardov za 
jedrsko varnost;

__________________ __________________
34 Sprejela Coreper dne 25. aprila 2007 
(dok. št. 8784/07). in Svet za ekonomske in 
finančne zadeve dne 8. maja 2007.

34 Sprejela Coreper dne 25. aprila 2007 
(dok. št. 8784/07). in Svet za ekonomske in 
finančne zadeve dne 8. maja 2007.

Or. de
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Predlog spremembe 47
Kathleen Van Brempt

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Želi spomniti, da je nesreča v 
Fukušimi znova boleče pokazala, da ni 
jedrskih elektrarn, ki ne bi predstavljale 
tveganja, zato ni mogoče popolnoma 
preprečiti hudih nesreč v prihodnosti v 
Uniji ali zunaj njenih meja.

Or. en

Predlog spremembe 48
Bernd Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Jedrska nesreča v Fukušimi na 
Japonskem leta 2011 je po vsem svetu 
pozornost ponovno usmerila v ukrepe, ki 
so potrebni za čim večje zmanjšanje 
tveganj in zagotovitev najvišje ravni 
jedrske varnosti. Na podlagi pooblastila, ki 
ji ga je podelil Evropski svet na zasedanju 
marca 201136, je Evropska komisija skupaj 
s Skupino evropskih regulatorjev za 
jedrsko varnost (ENSREG) po vsej EU 
celovito ocenila tveganja in varnost 
jedrskih elektrarn („stresni testi“). Na 
podlagi tega ocenjevanja so bile 
ugotovljene številne izboljšave, ki bi jih 
lahko uvedli v pristop k jedrski varnosti in 
v panožno prakso sodelujočih držav37.

(9) Jedrska nesreča v Fukušimi na 
Japonskem leta 2011 je po vsem svetu 
pozornost ponovno usmerila v ukrepe, ki 
so potrebni za čim večje zmanjšanje 
tveganj in zagotovitev najvišje ravni 
jedrske varnosti. Na podlagi pooblastila, ki 
ji ga je podelil Evropski svet na zasedanju 
marca 201136, je Evropska komisija skupaj 
s Skupino evropskih regulatorjev za 
jedrsko varnost (ENSREG) po vsej EU 
celovito ocenila tveganja in varnost 
jedrskih elektrarn („stresni testi“). Na 
podlagi tega ocenjevanja so bile 
ugotovljene številne izboljšave, ki bi jih 
lahko uvedli v pristop k jedrski varnosti in 
v panožno prakso sodelujočih držav37. 
Parlament v svoji resoluciji z dne 14. 
marca 2013 o ocenjevanjih tveganja in 
varnosti („stresni testi“) jedrskih 
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elektrarn v Evropski uniji in z njimi 
povezanih dejavnosti poudarja, da so 
stresni testi pokazali, da morajo skoraj vse 
jedrske elektrarne izvesti izboljšave na 
področju varnosti glede na lokacijo, 
zahteva takojšnjo izvedbo potrebnih 
posodobitev ter letno obveščanje 
parlamenta in posvetovanje z njim o 
rezultatih, ukrepih in načrtih na področju 
jedrske varnosti;

__________________ __________________
36 Evropski svet, EUCO 10/1/11. 36 Evropski svet, EUCO 10/1/11.
37 Poročilo o medsebojnih strokovnih 
pregledih ENSREG – stresni testi, 
opravljeni v evropskih jedrskih elektrarnah, 
25. april 2012.

37 Poročilo o medsebojnih strokovnih 
pregledih ENSREG – stresni testi, 
opravljeni v evropskih jedrskih elektrarnah, 
25. april 2012.

Or. de

Predlog spremembe 49
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Jedrska nesreča v Fukušimi na 
Japonskem leta 2011 je po vsem svetu 
pozornost ponovno usmerila v ukrepe, ki 
so potrebni za čim večje zmanjšanje
tveganj in zagotovitev najvišje ravni 
jedrske varnosti. Na podlagi pooblastila, ki 
ji ga je podelil Evropski svet na zasedanju 
marca 201136, je Evropska komisija skupaj 
s Skupino evropskih regulatorjev za 
jedrsko varnost (ENSREG) po vsej EU 
celovito ocenila tveganja in varnost 
jedrskih elektrarn („stresni testi“). Na 
podlagi tega ocenjevanja so bile 
ugotovljene številne izboljšave, ki bi jih 
lahko uvedli v pristop k jedrski varnosti in 

(9) Jedrska nesreča v Fukušimi na 
Japonskem leta 2011 je po vsem svetu 
pozornost ponovno usmerila v ukrepe, ki 
so potrebni za odpravo tveganj in 
zagotovitev najvišje ravni jedrske varnosti. 
Na podlagi pooblastila, ki ji ga je podelil 
Evropski svet na zasedanju marca 201136, 
je Evropska komisija skupaj s Skupino 
evropskih regulatorjev za jedrsko varnost 
(ENSREG) po vsej EU celovito ocenila 
tveganja in varnost jedrskih elektrarn 
(„stresni testi“). Na podlagi tega 
ocenjevanja so bile ugotovljene izboljšave, 
ki bi jih bilo treba uvesti v pristop k jedrski 
varnosti in v panožno prakso sodelujočih 
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v panožno prakso sodelujočih držav37. držav.

__________________ __________________
36 Evropski svet, EUCO 10/1/11. 36 Evropski svet, EUCO 10/1/11.
37 Poročilo o medsebojnih strokovnih 
pregledih ENSREG – stresni testi, 
opravljeni v evropskih jedrskih 
elektrarnah, 25. april 2012.

Or. fr

Predlog spremembe 50
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Poudarja, da stresni testi vključujejo 
le oceno specifičnih prej dogovorjenih 
tveganj, ne upoštevajo pa tveganj, kot so 
sekundarni dogodki, slabšanje materiala, 
človeške napake, posebne napake v 
posodah reaktorja in številna druga 
tveganja, in da zato celo uspešno 
opravljeni stresni testi ne zagotavljajo 
varnosti jedrske elektrarne.

Or. en

Predlog spremembe 51
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Poudarja, da rezultati stresnih testov 
izgubijo večino svoje vrednosti, če jim ne 
sledijo ustrezni ukrepi, vendar opozarja, 
da o tem, ali naj se po negativnih 
rezultatih stresnih testov sprejmejo ukrepi 
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ali ne, odločajo izključno države članice. 
Če se pri analizi oprejo tudi na druge 
elemente in ne le na to, da dosežejo 
največjo možno stopnjo varnosti, pri 
odločanju o tem, kako ukrepati, 
zmanjšujejo objektivne koristi stresih 
testov.

Or. en

Predlog spremembe 52
António Fernando Correia de Campos

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Močni in neodvisni pristojni 
regulativni organi so eden od temeljnih 
pogojev evropskega regulativnega okvira 
za jedrsko varnost. Njihova neodvisnost ter 
nepristransko in pregledno izvajanje 
pooblastil sta ključna dejavnika pri 
zagotavljanju visoke ravni jedrske varnosti. 
Objektivne regulativne odločitve in 
izvršilne ukrepe je treba sprejeti brez 
neprimernih zunanjih vplivov, ki bi lahko 
ogrozili varnost, kot so pritiski, povezani s 
spremembami političnih, gospodarskih in 
družbenih razmer ali pritiski s strani 
državnih organov ali katerega koli drugega 
javnega ali zasebnega subjekta. Negativne 
posledice pomanjkljive neodvisnosti so 
bile vidne v nesreči v Fukušimi. Določbe 
Direktive 2009/71/Euratom o funkcijski 
ločitvi pristojnih regulativnih organov bi 
bilo treba poostriti, da bi bili regulativni 
organi dejansko neodvisni ter da bi imeli 
ustrezna sredstva in pristojnosti za ustrezno 
opravljanje dodeljenih nalog. Regulativni 
organi bi morali imeti predvsem zadostna 
pravna pooblastila, zadostno število osebja 
in zadostna finančna sredstva za pravilno 
izpolnjevanje dodeljenih pristojnosti. 
Poostrene zahteve, s katerimi naj bi 

(15) Močni in neodvisni pristojni 
regulativni organi so eden od temeljnih 
pogojev evropskega regulativnega okvira 
za jedrsko varnost. Njihova neodvisnost ter 
nepristransko in pregledno izvajanje 
pooblastil sta ključna dejavnika pri 
zagotavljanju visoke ravni jedrske varnosti. 
Objektivne regulativne odločitve in 
izvršilne ukrepe je treba sprejeti brez 
neprimernih zunanjih vplivov, ki bi lahko 
ogrozili varnost, kot so pritiski, povezani s 
spremembami političnih, gospodarskih in 
družbenih razmer ali pritiski s strani 
državnih organov ali katerega koli drugega 
javnega ali zasebnega subjekta. Negativne 
posledice pomanjkljive neodvisnosti so 
bile vidne v nesreči v Fukušimi. Določbe 
Direktive 2009/71/Euratom o funkcijski 
ločitvi pristojnih regulativnih organov bi 
bilo treba poostriti, da bi bili regulativni 
organi dejansko neodvisni ter da bi imeli 
ustrezna sredstva in pristojnosti za ustrezno 
opravljanje dodeljenih nalog. Regulativni 
organi bi morali imeti predvsem zadostna 
pravna pooblastila, zadostno število osebja 
in zadostna finančna sredstva za pravilno 
izpolnjevanje dodeljenih pristojnosti. 
Poostrene zahteve, s katerimi naj bi 
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zagotovili neodvisnost pri opravljanju 
regulativnih nalog, pa ne smejo posegati v 
morebitno tesno sodelovanje z drugimi 
pristojnimi nacionalnimi organi ali v 
splošne smernice politike, ki jih določi 
vlada ter niso povezane z regulativnimi 
pooblastili in nalogami.

zagotovili neodvisnost pri opravljanju 
regulativnih nalog, pa ne smejo posegati v 
morebitno tesno sodelovanje z drugimi 
pristojnimi nacionalnimi organi in 
Evropsko komisijo ali v splošne smernice 
politike, ki jih določi vlada in ki ne 
zmanjšujejo regulativnih pooblastil in 
nalog nacionalnega organa.

Or. en

Predlog spremembe 53
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Močni in neodvisni pristojni 
regulativni organi so eden od temeljnih 
pogojev evropskega regulativnega okvira 
za jedrsko varnost. Njihova neodvisnost ter 
nepristransko in pregledno izvajanje 
pooblastil sta ključna dejavnika pri 
zagotavljanju visoke ravni jedrske varnosti. 
Objektivne regulativne odločitve in 
izvršilne ukrepe je treba sprejeti brez 
neprimernih zunanjih vplivov, ki bi lahko 
ogrozili varnost, kot so pritiski, povezani s 
spremembami političnih, gospodarskih in 
družbenih razmer ali pritiski s strani 
državnih organov ali katerega koli drugega 
javnega ali zasebnega subjekta. Negativne 
posledice pomanjkljive neodvisnosti so 
bile vidne v nesreči v Fukušimi. Določbe 
Direktive 2009/71/Euratom o funkcijski 
ločitvi pristojnih regulativnih organov bi 
bilo treba poostriti, da bi bili regulativni 
organi dejansko neodvisni ter da bi imeli 
ustrezna sredstva in pristojnosti za ustrezno 
opravljanje dodeljenih nalog. Regulativni 
organi bi morali imeti predvsem zadostna 
pravna pooblastila, zadostno število osebja 

(15) Močni in neodvisni pristojni 
regulativni organi so eden od temeljnih 
pogojev evropskega regulativnega okvira 
za jedrsko varnost. Njihova politična, 
pravna, upravna in finančna neodvisnost 
ter nepristransko in pregledno izvajanje 
pooblastil sta ključna dejavnika pri 
zagotavljanju visoke ravni jedrske varnosti. 
Objektivne regulativne odločitve in 
izvršilne ukrepe je treba sprejeti brez 
zunanjih vplivov, ki bi lahko ogrozili 
varnost, kot so pritiski, povezani s 
spremembami političnih, gospodarskih in 
družbenih razmer ali pritiski s strani 
državnih organov ali katerega koli drugega 
javnega ali zasebnega subjekta. Negativne 
posledice pomanjkljive neodvisnosti so 
bile vidne v nesreči v Fukušimi. Določbe 
Direktive 2009/71/Euratom o funkcijski 
ločitvi pristojnih regulativnih organov bi 
bilo treba poostriti, da bi bili regulativni 
organi dejansko neodvisni ter da bi imeli 
ustrezna sredstva in pristojnosti za ustrezno 
opravljanje dodeljenih nalog. Regulativni 
organi bi morali imeti predvsem zadostna 
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in zadostna finančna sredstva za pravilno 
izpolnjevanje dodeljenih pristojnosti. 
Poostrene zahteve, s katerimi naj bi 
zagotovili neodvisnost pri opravljanju 
regulativnih nalog, pa ne smejo posegati v 
morebitno tesno sodelovanje z drugimi 
pristojnimi nacionalnimi organi ali v 
splošne smernice politike, ki jih določi 
vlada ter niso povezane z regulativnimi 
pooblastili in nalogami.

pravna pooblastila, zlasti kar zadeva 
izvajanje sankcij, zadostno število osebja 
in zadostna finančna sredstva za pravilno 
izpolnjevanje dodeljenih pristojnosti. 
Poostrene zahteve, s katerimi naj bi 
zagotovili neodvisnost pri opravljanju 
regulativnih nalog, pa ne smejo posegati v 
morebitno tesno sodelovanje z drugimi 
pristojnimi nacionalnimi organi ali v 
splošne smernice politike, ki jih določi 
vlada ter niso povezane z regulativnimi 
pooblastili in nalogami.

Or. fr

Predlog spremembe 54
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pri izvajanju infrastrukturnih 
projektov, ki bi lahko vplivali na jedrsko 
varnost jedrskih objektov, bi morali biti 
vzpostavljeni ustrezni nacionalni 
mehanizmi posvetovanja z nacionalnimi 
regulativnimi organi in javnostjo. Njihova 
mnenja bi bilo treba v celoti upoštevati.

(17) Pri izvajanju infrastrukturnih 
projektov, ki bi lahko vplivali na jedrsko 
varnost jedrskih objektov, bi morali biti 
vzpostavljeni ustrezni nacionalni in 
evropski mehanizmi posvetovanja z 
nacionalnimi regulativnimi organi, 
neodvisnimi mednarodnimi strokovnjaki
in javnostjo. Njihova mnenja bi bilo treba v 
celoti upoštevati.

Or. en

Predlog spremembe 55
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Posledice jedrske nesreče lahko segajo (21) Posledice jedrske nesreče lahko segajo 
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prek nacionalnih meja, zato je treba 
spodbujati tesno sodelovanje, usklajevanje 
in izmenjavo informacij med regulativnimi 
organi sosednjih držav ali držav v isti 
regiji, ne glede na to, ali v teh državah 
obratujejo jedrski objekti ali ne. Pri tem bi 
morale države članice zagotoviti ustrezno 
ureditev, ki bo takšno sodelovanje pri 
zadevah v zvezi z jedrsko varnostjo s 
čezmejnimi vplivi olajšala tudi s tretjimi 
državami. Poiskati bi bilo treba sinergije z 
mehanizmom Unije za civilno zaščito41, ki 
predstavlja okvir EU za sodelovanje med 
državami članicami na področju civilne 
zaščite pri izboljševanju učinkovitosti 
sistemov za preprečevanje naravnih nesreč 
in nesreč, ki jih povzroči človek ter 
pripravljanje in odzivanje nanje.

prek nacionalnih meja, zato so potrebni
tesno sodelovanje, usklajevanje in 
izmenjava informacij med regulativnimi 
organi sosednjih držav ali držav v isti 
regiji, ne glede na to, ali v teh državah 
obratujejo jedrski objekti ali ne. Pri tem bi 
morale države članice zagotoviti ustrezno 
ureditev, ki bo takšno sodelovanje pri 
zadevah v zvezi z jedrsko varnostjo s 
čezmejnimi vplivi olajšala tudi s tretjimi 
državami. Poiskati bi bilo treba sinergije z 
mehanizmom Unije za civilno zaščito41, ki 
predstavlja okvir EU za sodelovanje med 
državami članicami na področju civilne 
zaščite pri izboljševanju učinkovitosti 
sistemov za preprečevanje naravnih nesreč 
in nesreč, ki jih povzroči človek ter 
pripravljanje in odzivanje nanje.

__________________ __________________

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in 
Sveta o mehanizmu Unije na področju 
civilne zaščite (COM(2011)934 final).

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in 
Sveta o mehanizmu Unije na področju 
civilne zaščite (COM(2011)0934).

Or. en

Predlog spremembe 56
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Da bi se pridobile prave sposobnosti 
ter dosegle in vzdrževale ustrezne ravni 
usposobljenosti, bi morale vse udeležene 
strani zagotoviti, da je celotno osebje 
(vključno s podpogodbeniki), ki ima 
odgovornosti na področju jedrske varnosti 
jedrskih objektov ter pripravljenosti in 
odzivanja na izredne razmere na lokaciji 
objekta, deležno neprekinjenega učenja. To 
se lahko doseže z vzpostavitvijo 
programov usposabljanja, načrtov 
usposabljanja, postopkov za redno 

(22) Da bi se pridobile prave sposobnosti 
ter dosegle in vzdrževale ustrezne ravni 
usposobljenosti, bi morale vse udeležene 
strani zagotoviti, da je celotno osebje 
(vključno s podpogodbeniki), ki ima 
odgovornosti na področju jedrske varnosti 
jedrskih objektov ter pripravljenosti in 
odzivanja na izredne razmere na lokaciji 
objekta, deležno neprekinjenega učenja. To 
se lahko doseže z vzpostavitvijo 
programov usposabljanja, načrtov 
usposabljanja, postopkov za redno 
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pregledovanje in posodabljanje programov 
usposabljanja, kakor tudi z ustreznimi 
proračunskimi določbami za usposabljanje.

pregledovanje in posodabljanje programov 
usposabljanja z izmenjavo znanja med 
državami znotraj in zunaj EU, pa tudi z 
ustreznimi proračunskimi določbami za 
usposabljanje.

Or. en

Predlog spremembe 57
Bernd Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Drugo ključno spoznanje, pridobljeno 
z jedrsko nesrečo v Fukušimi, je, da je 
treba izboljšati preglednost na področju 
jedrske varnosti. Preglednost je tudi 
pomembno sredstvo za spodbujanje 
neodvisnosti pri odločanju o regulativnih 
zadevah. Zato bi morale biti sedanje 
določbe Direktive Sveta 2009/71/Euratom 
o informacijah, ki jih je treba zagotoviti 
javnosti, bolj natančne glede tega, katere 
vrste informacij bi morala najmanj 
zagotoviti pristojni regulativni organ in 
imetnik licence, ter v kakšnih časovnih 
okvirih. V ta namen bi bilo treba na primer 
ugotoviti, katere vrste informacij bi moral 
vsak pristojni regulativni organ in imetnik 
licenc najmanj zagotoviti v njunih širših 
strategijah preglednosti. Informacije bi bilo 
treba zagotoviti pravočasno, zlasti v 
primeru neobičajnih dogodkov in nesreč. 
Objaviti bi bilo treba tudi rezultate 
občasnih varnostnih pregledov in 
mednarodnih medsebojnih strokovnih 
pregledov.

(23) Drugo ključno spoznanje, pridobljeno 
z jedrsko nesrečo v Fukušimi, je, da je 
treba izboljšati preglednost na področju 
jedrske varnosti. Preglednost je tudi 
pomembno sredstvo za spodbujanje 
neodvisnosti pri odločanju o regulativnih 
zadevah. Zato bi morale biti sedanje 
določbe Direktive Sveta 2009/71/Euratom 
o informacijah, ki jih je treba zagotoviti 
javnosti, bolj natančne glede tega, katere 
vrste informacij bi morala najmanj 
zagotoviti pristojni regulativni organ in 
imetnik licence, ter v kakšnih časovnih 
okvirih. V ta namen bi bilo treba na primer 
ugotoviti, katere vrste informacij bi moral 
vsak pristojni regulativni organ in imetnik 
licenc najmanj zagotoviti v njunih širših 
strategijah preglednosti. Informacije bi bilo 
treba zagotoviti pravočasno, zlasti v 
primeru neobičajnih dogodkov in nesreč. 
Objaviti bi bilo treba tudi rezultate 
občasnih varnostnih pregledov in 
mednarodnih medsebojnih strokovnih 
pregledov. Parlament v resoluciji z dne 
14. marca 2013 o ocenjevanjih tveganja in 
varnosti („stresni testi“) jedrskih 
elektrarn v Evropski uniji in z njimi 
povezanih dejavnosti zahteva, da je treba 
državljane EU obsežno obveščati o jedrski 
varnosti v Uniji ter se z njimi posvetovati;
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Or. de

Predlog spremembe 58
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Drugo ključno spoznanje, pridobljeno 
z jedrsko nesrečo v Fukušimi, je, da je 
treba izboljšati preglednost na področju 
jedrske varnosti. Preglednost je tudi 
pomembno sredstvo za spodbujanje 
neodvisnosti pri odločanju o regulativnih 
zadevah. Zato bi morale biti sedanje 
določbe Direktive Sveta 2009/71/Euratom 
o informacijah, ki jih je treba zagotoviti 
javnosti, bolj natančne glede tega, katere 
vrste informacij bi morala najmanj 
zagotoviti pristojni regulativni organ in 
imetnik licence, ter v kakšnih časovnih 
okvirih. V ta namen bi bilo treba na primer 
ugotoviti, katere vrste informacij bi moral 
vsak pristojni regulativni organ in imetnik 
licenc najmanj zagotoviti v njunih širših 
strategijah preglednosti. Informacije bi bilo 
treba zagotoviti pravočasno, zlasti v 
primeru neobičajnih dogodkov in nesreč. 
Objaviti bi bilo treba tudi rezultate 
občasnih varnostnih pregledov in 
mednarodnih medsebojnih strokovnih 
pregledov.

(23) Drugo ključno spoznanje, pridobljeno 
z jedrsko nesrečo v Fukušimi, je, kako 
pomembna je preglednost na področju 
jedrske varnosti. Preglednost je tudi 
pomembno sredstvo za spodbujanje in 
zagotavljanje neodvisnosti pri odločanju o 
regulativnih zadevah. Zato bi morale biti 
sedanje določbe Direktive Sveta 
2009/71/Euratom o informacijah, ki jih je 
treba zagotoviti javnosti, bolj natančne 
glede tega, katere vrste informacij bi 
morala najmanj zagotoviti pristojni 
regulativni organ in imetnik licence, ter v 
kakšnih časovnih okvirih. V ta namen bi 
bilo treba na primer ugotoviti, katere vrste 
informacij bi moral vsak pristojni 
regulativni organ in imetnik licenc najmanj 
zagotoviti v svojih širših strategijah 
preglednosti. Informacije bi bilo treba 
zagotoviti v realnem času, zlasti v primeru 
neobičajnih dogodkov, incidentov in 
nesreč. Objaviti bi bilo treba tudi rezultate 
občasnih varnostnih pregledov in 
mednarodnih medsebojnih strokovnih 
pregledov, pa tudi odgovore upravljavcev 
na priporočila nacionalnih regulativnih 
organov.

Or. fr
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Predlog spremembe 59
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Zahteve te direktive glede 
preglednosti dopolnjujejo zahteve iz 
obstoječe Euratomove zakonodaje. Sklep 
Sveta 87/600/Euratom z dne 14. decembra 
1987 o ureditvah Skupnosti za pospešeno 
izmenjavo informacij ob radiološkem 
izrednem dogodku državam članicam 
nalaga, da v primeru radiološkega 
izrednega dogodka na njihovem ozemlju 
obvestijo Komisijo in države članice ter 
jim zagotovijo informacije, medtem ko 
Direktiva Sveta 89/618 Euratom z dne 27. 
novembra 198943 vsebuje zahteve, da 
morajo države članice v primeru 
radiološkega izrednega dogodka obveščati 
javnost o ukrepih zdravstvenega varstva, ki 
jih bodo sprejele, in o pravilih ravnanja ter 
zagotoviti vnaprejšnje in neprekinjeno 
obveščanje prebivalstva, za katerega je 
verjetno, da bo v primeru takšnega 
izrednega dogodka prizadeto. Vendar pa bi 
morale države članice poleg informacij, ki 
bi jih morale zagotoviti ob takem dogodku, 
po tej direktivi poskrbeti tudi za ustrezne 
določbe glede preglednosti ter takoj in 
redno posodabljati posredovane 
informacije, s čimer bi zagotovile, da so 
delavci in prebivalstvo obveščeni o vseh 
dogodkih, povezanih z jedrsko varnostjo, 
vključno z neobičajnimi dogodki ali 
nesrečami. Poleg tega bi bilo treba 
javnosti zagotoviti možnost, da dejansko 
sodeluje v postopku pridobivanja 
dovoljenj za jedrske objekte, pristojni 
regulativni organ pa bi moral zagotoviti 
vse informacije v zvezi z varnostjo 
neodvisno, brez potrebe po predhodnem 
soglasju katerega koli javnega ali 
zasebnega subjekta.

(24) Zahteve te direktive glede 
preglednosti dopolnjujejo zahteve iz 
obstoječe Euratomove zakonodaje. Sklep 
Sveta 87/600/Euratom z dne 14. decembra 
1987 o ureditvah Skupnosti za pospešeno 
izmenjavo informacij ob radiološkem 
izrednem dogodku državam članicam 
nalaga, da v primeru radiološkega 
izrednega dogodka na njihovem ozemlju 
obvestijo Komisijo in države članice ter 
jim zagotovijo informacije, medtem ko 
Direktiva Sveta 89/618 Euratom z dne 27. 
novembra 198943 vsebuje zahteve, da 
morajo države članice v primeru 
radiološkega izrednega dogodka obveščati 
javnost o ukrepih zdravstvenega varstva, ki 
jih bodo sprejele, in o pravilih ravnanja ter 
zagotoviti vnaprejšnje in neprekinjeno 
obveščanje prebivalstva, za katerega je 
verjetno, da bo v primeru takšnega 
izrednega dogodka prizadeto. Vendar bi 
morale države članice poleg informacij, ki 
bi jih morale zagotoviti ob takem dogodku, 
po tej direktivi poskrbeti tudi za ustrezne 
določbe glede preglednosti ter takoj in 
redno posodabljati posredovane 
informacije, s čimer bi zagotovile, da so 
delavci in prebivalstvo obveščeni o vseh 
dogodkih, povezanih z jedrsko varnostjo, 
vključno z neobičajnimi dogodki ali 
nesrečami.
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__________________ __________________
42 UL L 371, 30.12.1987, str. 76. 42 UL L 371, 30.12.1987, str. 76.
43 UL L 357, 7.12.1989, str. 31. 43 UL L 357, 7.12.1989, str. 31.

Or. en

Predlog spremembe 60
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Zahteve te direktive glede 
preglednosti dopolnjujejo zahteve iz 
obstoječe Euratomove zakonodaje. Sklep 
Sveta 87/600/Euratom z dne 14. decembra 
1987 o ureditvah Skupnosti za pospešeno 
izmenjavo informacij ob radiološkem 
izrednem dogodku42 državam članicam 
nalaga, da v primeru radiološkega 
izrednega dogodka na njihovem ozemlju 
obvestijo Komisijo in države članice ter 
jim zagotovijo informacije, medtem ko 
Direktiva Sveta 89/618/Euratom z dne 27. 
novembra 1989 vsebuje zahteve, da morajo 
države članice v primeru radiološkega 
izrednega dogodka obveščati javnost o 
ukrepih zdravstvenega varstva, ki jih bodo 
sprejele, in o pravilih ravnanja ter 
zagotoviti vnaprejšnje in neprekinjeno 
obveščanje prebivalstva, za katerega je 
verjetno, da bo v primeru takšnega 
izrednega dogodka prizadeto. Vendar pa bi 
morale države članice poleg informacij, ki 
bi jih morale zagotoviti ob takem dogodku, 
po tej direktivi poskrbeti tudi za ustrezne 
določbe glede preglednosti ter takoj in
redno posodabljati posredovane 
informacije, s čimer bi zagotovile, da so 
delavci in prebivalstvo obveščeni o vseh 
dogodkih, povezanih z jedrsko varnostjo, 

(24) Zahteve te direktive glede 
preglednosti dopolnjujejo zahteve iz 
obstoječe Euratomove zakonodaje. Sklep 
Sveta 87/600/Euratom z dne 14. decembra 
1987 o ureditvah Skupnosti za pospešeno 
izmenjavo informacij ob radiološkem 
izrednem dogodku42 državam članicam 
nalaga, da v primeru radiološkega 
izrednega dogodka na svojem ozemlju 
obvestijo Komisijo in države članice ter 
jim zagotovijo informacije, medtem ko 
Direktiva Sveta 89/618/Euratom z dne 
27. novembra 198943 vsebuje zahteve, da 
morajo države članice v primeru 
radiološkega izrednega dogodka obveščati 
javnost o ukrepih zdravstvenega varstva, ki 
jih bodo sprejele, in o pravilih ravnanja ter 
zagotoviti vnaprejšnje in neprekinjeno 
obveščanje prebivalstva, za katerega je 
verjetno, da bo v primeru takšnega 
izrednega dogodka prizadeto. Vendar pa bi 
morale države članice poleg informacij, ki 
bi jih morale zagotoviti ob takem dogodku, 
po tej direktivi poskrbeti tudi za ustrezne 
določbe glede preglednosti in posodabljati 
posredovane informacije v realnem času, s 
čimer bi zagotovile, da so delavci in 
prebivalstvo obveščeni o vseh dogodkih, 
povezanih z jedrsko varnostjo, vključno z 
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vključno z neobičajnimi dogodki ali 
nesrečami. Poleg tega bi bilo treba javnosti 
zagotoviti možnost, da dejansko sodeluje v 
postopku pridobivanja dovoljenj za jedrske 
objekte, pristojni regulativni organ pa bi 
moral zagotoviti vse informacije v zvezi z 
varnostjo neodvisno, brez potrebe po 
predhodnem soglasju katerega koli javnega 
ali zasebnega subjekta.

neobičajnimi dogodki, incidenti ali 
nesrečami. Poleg tega bi bilo treba javnosti 
zagotoviti možnost, da dejansko sodeluje v 
postopku pridobivanja dovoljenj za jedrske 
objekte in njihovega spreminjanja, 
pristojni regulativni organ pa bi moral 
zagotoviti vse informacije v zvezi z 
varnostjo neodvisno, brez potrebe po 
predhodnem soglasju katerega koli javnega 
ali zasebnega subjekta. Komisija in države 
članice morajo zagotoviti sodelovanje 
civilne družbe pri posvetovanju in 
odločanju.

__________________ __________________
42 UL L 371, 30.12.1987, str. 76. 42 UL L 371, 30.12.1987, str. 76.
43 UL L 357, 7.12.1989, str. 31. 43 UL L 357, 7.12.1989, str. 31.

Or. fr

Predlog spremembe 61
Bernd Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Direktiva 2009/71/Euratom določa 
pravno zavezujoč okvir Skupnosti, ki je 
osnova za zakonodajni, upravni in 
organizacijski sistem na področju jedrske 
varnosti, ne vključuje pa posebnih zahtev 
za jedrske objekte. Glede na tehnični 
napredek, dosežen v okviru IAEA, 
Združenja zahodnoevropskih upravnih 
organov za jedrsko varnost („WENRA“) in 
drugih virov strokovnega znanja, vključno 
z izkušnjami, pridobljenimi s stresnimi 
testi in preiskavami jedrske nesreče v 
Fukušimi, bi bilo treba Direktivo 
2009/71/Euratom spremeniti tako, da se 
vanjo vključijo cilji Skupnosti na področju 
jedrske varnosti, ki obsegajo vse stopnje 
življenjskega cikla jedrskih objektov 
(izbiro lokacije, projektiranje, gradnjo, 

(25) Direktiva 2009/71/Euratom določa 
pravno zavezujoč okvir Skupnosti, ki je 
osnova za zakonodajni, upravni in 
organizacijski sistem na področju jedrske 
varnosti, ne vključuje pa posebnih zahtev 
za jedrske objekte. Glede na tehnični 
napredek, dosežen v okviru IAEA, 
Združenja zahodnoevropskih upravnih 
organov za jedrsko varnost („WENRA“) in 
drugih virov strokovnega znanja, vključno 
z izkušnjami, pridobljenimi s stresnimi 
testi in preiskavami jedrske nesreče v 
Fukušimi, bi bilo treba Direktivo 
2009/71/Euratom spremeniti tako, da se 
vanjo vključijo pravno zavezujoči cilji 
Skupnosti na področju jedrske varnosti, ki 
obsegajo vse stopnje življenjskega cikla 
jedrskih objektov (izbiro lokacije, 



PE529.779v01-00 22/103 AM\1019806SL.doc

SL

prevzem v obratovanje, obratovanje in 
razgradnjo).

projektiranje, gradnjo, prevzem v 
obratovanje, obratovanje in razgradnjo).

Or. de

Predlog spremembe 62
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Z metodami na osnovi tveganja se 
preverja verjetnost posameznih dogodkov 
v zaporedju dogodkov, ki lahko pripelje do 
nesreče ali k njej prispeva ter njihove 
možne posledice. Tako je mogoče pridobiti 
vpogled v prednosti in slabosti 
projektiranja in obratovanja jedrskega 
objekta ter zahteve in pozornost 
regulativnih organov usmeriti v zadeve, pri 
katerih je mogoče doseči največje koristi 
za varnost jedrskega objekta. Imetniki 
dovoljenj in pristojni upravni organi z 
vsega sveta, ki so v zadnjih desetletjih 
vložili veliko sredstev v razvoj 
verjetnostnih ocen varnosti jedrskih 
objektov, zlasti za jedrske elektrarne in 
raziskovalne reaktorje, lahko sedaj 
pridobljena spoznanja uporabijo za 
izboljšanje varnosti jedrskih objektov na 
osnovi tveganja in jih hkrati upravljajo na 
najbolj učinkovit način.

(26) Z metodami na osnovi tveganja se 
preverja verjetnost posameznih dogodkov 
v zaporedju dogodkov, ki lahko pripelje do 
nesreče ali k njej prispeva, ter njihove 
možne posledice. Glede na vzroke jedrske 
katastrofe v Fukušimi morajo ocenjevanja 
preučevati in upoštevati tudi kombinirane 
dejavnike tveganja in ne le posamičnih.
Tako je mogoče pridobiti vpogled v 
prednosti in slabosti projektiranja in 
obratovanja jedrskega objekta ter zahteve 
in pozornost regulativnih organov usmeriti 
v zadeve, pri katerih je mogoče doseči 
največje koristi za varnost jedrskega 
objekta. Vendar pa so stopnje 
zanesljivosti, ki jih kompleksen, 
interaktiven in trdno sklopljen jedrski 
obrat zahteva, zelo visoke, različni 
delujoči reaktorji pa imajo različno 
projektno zasnovo in konfiguracijo. 
Zaradi njihove kompleksnosti in fizičnih 
okoliščin, v katerih reaktorji delujejo, je 
mogoče njihovo zasnovo in delovanje 
vedno razumeti le delno. Poleg tega lahko 
sestavni deli in zunanji dogodki 
medsebojno učinkujejo na nepričakovane 
načine in tako ni mogoče predvideti vseh 
možnih vrst okvar. Iz tega sledi, da so 
računske ocene verjetnosti hudih nesreč 
izjemno nezanesljive. Ker načrti pri 
nesreči v Fukušimi in vseh drugih večjih 
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nesrečah pred njo niso predvideli niza 
nepričakovanih nesreč, za katere objekt ni 
bil projektiran, se je pristop regulativnih 
organov, ki se osredotoča na verjetnostne 
analize na osnovi ocen tveganja, izkazal 
za zelo omejenega. Nujna je ponovna 
ocena tega pristopa in njegove uporabe v 
praksi .

Or. xm

Predlog spremembe 63
Bernd Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Staranje varnostnih konstrukcij, 
sistemov in sestavnih delov jedrskega 
objekta, zlasti povečanje krhkosti sestavnih 
delov, ki jih je v praksi težko zamenjati, na 
primer reaktorskih tlačnih posod naravno 
omejuje njihovo nadaljnje obratovanje. Z 
varnostnega in ekonomskega vidika je 
običajna obratovalna življenjska doba 40 
let po začetku komercialnega obratovanja, 
zato bi morale države članice zagotoviti, da 
ob morebitnem podaljšanju življenjske 
dobe obstoječih jedrskih elektrarn delavci 
in prebivalstvo ne bodo izpostavljeni 
dodatnim tveganjem. Zato bi bilo treba 
Direktivo 2009/71/Euratom spremeniti in 
vanjo vključiti varnostne cilje na ravni 
Skupnosti, ki jih morajo upoštevati upravni 
organi in imetniki dovoljenj v primeru 
podaljšanja življenjske dobe obstoječih 
jedrskih elektrarn.

(27) Staranje varnostnih konstrukcij, 
sistemov in sestavnih delov jedrskega 
objekta, zlasti povečanje krhkosti sestavnih 
delov, ki jih je v praksi težko zamenjati, na 
primer reaktorskih tlačnih posod, naravno 
omejuje njihovo nadaljnje obratovanje. Z 
varnostnega in ekonomskega vidika je 
običajna obratovalna življenjska doba 40 
let po začetku komercialnega obratovanja, 
zato bi morale države članice zagotoviti, da 
ob morebitnem podaljšanju življenjske 
dobe obstoječih jedrskih elektrarn delavci 
in prebivalstvo ne bodo izpostavljeni 
dodatnim tveganjem. Zato bi bilo treba 
Direktivo 2009/71/Euratom spremeniti in 
vanjo vključiti pravno zavezujoče
varnostne cilje na ravni Skupnosti, ki jih 
morajo upoštevati upravni organi in 
imetniki dovoljenj v primeru podaljšanja 
življenjske dobe obstoječih jedrskih 
elektrarn. Komisija zagotovi, da se 
natančno preveri učinkovitost ukrepov za 
posodobitev glede na morebitne 
nevarnosti in da ukrepi za spodbujanje 
jedrske varnosti, financirani s strani EU, 
podpirajo izključno izboljšanje varnosti in 
ne dodatnega opremljanja starih jedrskih 
elektrarn s ciljem podaljšanja njihove 
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življenjske dobe; 

Or. de

Predlog spremembe 64
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Staranje varnostnih konstrukcij, 
sistemov in sestavnih delov jedrskega 
objekta, zlasti povečanje krhkosti sestavnih 
delov, ki jih je v praksi težko zamenjati, na 
primer reaktorskih tlačnih posod naravno 
omejuje njihovo nadaljnje obratovanje. Z 
varnostnega in ekonomskega vidika je 
običajna obratovalna življenjska doba 40 
let po začetku komercialnega obratovanja, 
zato bi morale države članice zagotoviti, da 
ob morebitnem podaljšanju življenjske 
dobe obstoječih jedrskih elektrarn delavci 
in prebivalstvo ne bodo izpostavljeni 
dodatnim tveganjem. Zato bi bilo treba
Direktivo 2009/71/Euratom spremeniti in 
vanjo vključiti varnostne cilje na ravni 
Skupnosti, ki jih morajo upoštevati upravni 
organi in imetniki dovoljenj v primeru 
podaljšanja življenjske dobe obstoječih 
jedrskih elektrarn.

(27) Staranje varnostnih konstrukcij, 
sistemov in sestavnih delov jedrskega 
objekta, zlasti povečanje krhkosti sestavnih 
delov, ki jih je v praksi težko zamenjati, na 
primer reaktorskih tlačnih posod, naravno 
omejuje njihovo nadaljnje obratovanje. Z 
varnostnega in ekonomskega vidika je 
običajna obratovalna življenjska doba 40 
let po začetku komercialnega obratovanja, 
zato bi morale države članice zagotoviti, da 
ob morebitnem podaljšanju življenjske 
dobe obstoječih jedrskih elektrarn delavci 
in prebivalstvo ne bodo izpostavljeni 
dodatnim tveganjem. Zato bi bilo treba 
Direktivo 2009/71/Euratom spremeniti in 
vanjo vključiti varnostne cilje na ravni 
Skupnosti, ki jih morajo upoštevati upravni 
organi in imetniki dovoljenj v primeru 
podaljšanja življenjske dobe obstoječih 
jedrskih elektrarn. V primeru zahteve po 
podaljšanju življenjske dobe bi moral 
jedrski objekt izpolnjevati varnostne 
zahteve, ki veljajo za nove jedrske objekte. 
Poleg tega bi bilo treba za jedrske objekte 
določiti splošno najdaljšo življenjsko 
dobo, ki bi jo bilo treba upoštevati v vseh 
državah članicah, da bi zagotovili večjo 
varnost in poenotenje v državah članicah 
ter pripomogli k strukturiranemu 
pregledu postopnega opuščanja jedrskih 
elektrarn.

Or. en
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Predlog spremembe 65
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Staranje varnostnih konstrukcij, 
sistemov in sestavnih delov jedrskega 
objekta, zlasti povečanje krhkosti sestavnih 
delov, ki jih je v praksi težko zamenjati, na 
primer reaktorskih tlačnih posod naravno
omejuje njihovo nadaljnje obratovanje. Z 
varnostnega in ekonomskega vidika je 
običajna obratovalna življenjska doba 40 
let po začetku komercialnega obratovanja,
zato bi morale države članice zagotoviti, da 
ob morebitnem podaljšanju življenjske 
dobe obstoječih jedrskih elektrarn delavci 
in prebivalstvo ne bodo izpostavljeni 
dodatnim tveganjem. Zato bi bilo treba 
Direktivo 2009/71/Euratom spremeniti in 
vanjo vključiti varnostne cilje na ravni 
Skupnosti, ki jih morajo upoštevati upravni 
organi in imetniki dovoljenj v primeru 
podaljšanja življenjske dobe obstoječih 
jedrskih elektrarn.

(27) Staranje varnostnih konstrukcij, 
sistemov in sestavnih delov jedrskega 
objekta, zlasti povečanje krhkosti sestavnih 
delov, ki jih je v praksi težko zamenjati, na 
primer reaktorskih tlačnih posod, omejuje 
njihovo nadaljnje obratovanje. Z 
varnostnega in ekonomskega vidika je 
običajna obratovalna življenjska doba 25–
40 let po začetku komercialnega 
obratovanja. Starejše kot so jedrske 
elektrarne, bolj pogosto je treba začasno 
ustavljati reaktorje, kar negativno vpliva 
na trdnost materialov, denimo v primeru 
reaktorskih tlačnih posod. Zato bi morale 
države članice zagotoviti, da ob 
morebitnem podaljšanju življenjske dobe 
obstoječih jedrskih elektrarn delavci in 
prebivalstvo ne bodo izpostavljeni 
dodatnim tveganjem. Zato bi bilo treba 
Direktivo 2009/71/Euratom spremeniti in 
vanjo vključiti varnostne cilje na ravni 
Skupnosti, ki jih morajo upoštevati upravni 
organi in imetniki dovoljenj v primeru 
podaljšanja življenjske dobe obstoječih 
jedrskih elektrarn.

Or. fr

Predlog spremembe 66
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Uvodna izjava 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Pri projektiranju novih reaktorjev se 
nedvoumno pričakuje, da bo v prvotni 
projekt vključeno tisto, kar je pri prejšnjih 
generacijah reaktorjev presegalo projektne 
zahteve. Razširjena projektna stanja so 
nesreče, ki se ne štejejo za nesreče na 
projektni osnovi, temveč se v postopku 
projektiranja objekta upoštevajo v skladu z 
metodologijo najboljše ocene in pri katerih 
se izpusti radioaktivnih snovi ohranjajo v 
sprejemljivih mejah. Razširjena projektna 
stanja lahko vključujejo hude nesreče.

(28) Pri projektiranju novih reaktorjev se 
nedvoumno pričakuje, da bo v prvotni 
projekt vključeno tisto, kar je pri prejšnjih 
generacijah reaktorjev presegalo projektne 
zahteve. Razširjena projektna stanja so 
nesreče, ki se ne štejejo za nesreče na 
projektni osnovi, temveč se v postopku 
projektiranja objekta upoštevajo v skladu z 
metodologijo najboljše ocene in pri katerih 
se izpusti radioaktivnih snovi ohranjajo v 
sprejemljivih mejah. Razširjena projektna 
stanja bi morala vključevati hude nesreče.

Or. en

Predlog spremembe 67
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Pri projektiranju novih reaktorjev se 
nedvoumno pričakuje, da bo v prvotni 
projekt vključeno tisto, kar je pri prejšnjih 
generacijah reaktorjev presegalo projektne 
zahteve. Razširjena projektna stanja so 
nesreče, ki se ne štejejo za nesreče na 
projektni osnovi, temveč se v postopku 
projektiranja objekta upoštevajo v skladu z 
metodologijo najboljše ocene in pri katerih 
se izpusti radioaktivnih snovi ohranjajo v 
sprejemljivih mejah. Razširjena projektna 
stanja lahko vključujejo hude nesreče.

(28) Pri projektiranju novih reaktorjev se 
nedvoumno pričakuje, da bo v prvotni 
projekt vključeno tisto, kar je pri prejšnjih 
generacijah reaktorjev presegalo projektne 
zahteve. Razširjena projektna stanja so 
nesreče, ki se ne štejejo za nesreče na 
projektni osnovi, temveč se v postopku 
projektiranja objekta upoštevajo v skladu z 
metodologijo najboljše ocene in pri katerih 
se izpusti radioaktivnih snovi ohranjajo v 
sprejemljivih mejah. Razširjena projektna 
stanja morajo vključevati hude nesreče.

Or. fr
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Predlog spremembe 68
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Uporaba koncepta obrambe v globino 
pri organizacijskih, vedenjskih ali 
projektnih dejavnostih, povezanih z 
jedrskim objektom, zagotavlja, da 
dejavnosti, povezane z varnostjo, urejajo 
med seboj neodvisne določbe, ki v primeru 
okvare zagotavljajo njeno odkrivanje in 
izravnavo njenih učinkov z ustreznimi 
ukrepi. Neodvisna učinkovitost vsake 
izmed različnih plasti je bistven element 
obrambe v globino za preprečevanje nesreč 
in blaženje posledic, če te nastopijo.

(29) Uporaba koncepta obrambe v globino 
pri organizacijskih, vedenjskih ali 
projektnih dejavnostih, povezanih z 
jedrskim objektom, zagotavlja, da 
dejavnosti, povezane z varnostjo, urejajo 
med seboj neodvisne določbe, ki v primeru 
okvare zagotavljajo njeno odkrivanje in
odpravo ali izravnavo njenih učinkov z 
ustreznimi ukrepi. Neodvisna učinkovitost 
vsake izmed različnih plasti je bistven 
element obrambe v globino za 
preprečevanje nesreč, odkrivanje in nadzor 
odstopanj ter blaženje posledic, če te 
nastopijo.

Or. en

Predlog spremembe 69
Sandra Kalniete

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Po jedrskih nesrečah na Otoku treh 
milj in v Černobilu je jedrska nesreča v 
Fukušimi ponovno poudarila ključni 
pomen funkcije zadrževalnega hrama, ki je 
zadnja ovira za zaščito ljudi in okolja pred 
izpusti radioaktivnih snovi, ki so posledica 
nesreče. Zato bi moral vlagatelj zahtevka 
za dovoljenje za gradnjo novega 
energetskega ali raziskovalnega reaktorja 
dokazati, da so s projektom učinki poškodb 
reaktorske sredice praktično omejeni na 
območje znotraj zadrževalnega hrama
oziroma, da so izpusti radioaktivnih snovi 

(30) Po jedrskih nesrečah na Otoku treh 
milj in v Černobilu je jedrska nesreča v 
Fukušimi ponovno poudarila ključni 
pomen funkcije zadrževalnega hrama, ki je 
zadnja ovira za zaščito ljudi in okolja pred 
izpusti radioaktivnih snovi, ki so posledica 
nesreče. Zato bi moral vlagatelj zahtevka 
za dovoljenje za gradnjo novega 
energetskega ali raziskovalnega reaktorja 
dokazati, da so s projektom učinki poškodb 
reaktorske sredice praktično omejeni na 
območje znotraj zadrževalnega hrama.
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izven zadrževalnega hrama fizično 
nemogoči ali pa se lahko z visoko stopnjo 
zanesljivosti štejejo za izredno malo 
verjetne.

Or. lv

Predlog spremembe 70
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Po jedrskih nesrečah na Otoku treh 
milj in v Černobilu je jedrska nesreča v 
Fukušimi ponovno poudarila ključni 
pomen funkcije zadrževalnega hrama, ki je 
zadnja ovira za zaščito ljudi in okolja pred 
izpusti radioaktivnih snovi, ki so posledica 
nesreče. Zato bi moral vlagatelj zahtevka 
za dovoljenje za gradnjo novega 
energetskega ali raziskovalnega reaktorja 
dokazati, da so s projektom učinki poškodb 
reaktorske sredice praktično omejeni na 
območje znotraj zadrževalnega hrama 
oziroma, da so izpusti radioaktivnih snovi 
izven zadrževalnega hrama fizično 
nemogoči ali pa se lahko z visoko stopnjo 
zanesljivosti štejejo za izredno malo 
verjetne.

(30) Po jedrskih nesrečah na Otoku treh 
milj in v Černobilu je jedrska nesreča v 
Fukušimi ponovno poudarila ključni 
pomen funkcije zadrževalnega hrama, ki je 
zadnja ovira za zaščito ljudi in okolja pred 
izpusti radioaktivnih snovi, ki so posledica 
nesreče. Zato bi moral vlagatelj zahtevka 
za dovoljenje za gradnjo novega 
energetskega ali raziskovalnega reaktorja 
dokazati, da so s projektom učinki poškodb 
reaktorske sredice praktično omejeni na 
območje znotraj zadrževalnega hrama 
oziroma, da so izpusti radioaktivnih snovi 
izven zadrževalnega hrama fizično 
nemogoči.

Or. en

Predlog spremembe 71
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 30
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Po jedrskih nesrečah na Otoku treh 
milj in v Černobilu je jedrska nesreča v 
Fukušimi ponovno poudarila ključni 
pomen funkcije zadrževalnega hrama, ki je 
zadnja ovira za zaščito ljudi in okolja pred 
izpusti radioaktivnih snovi, ki so posledica 
nesreče. Zato bi moral vlagatelj zahtevka 
za dovoljenje za gradnjo novega 
energetskega ali raziskovalnega reaktorja 
dokazati, da so s projektom učinki poškodb 
reaktorske sredice praktično omejeni na 
območje znotraj zadrževalnega hrama 
oziroma, da so izpusti radioaktivnih snovi 
izven zadrževalnega hrama fizično 
nemogoči ali pa se lahko z visoko stopnjo 
zanesljivosti štejejo za izredno malo 
verjetne.

(30) Po jedrskih nesrečah na Otoku treh 
milj in v Černobilu je jedrska nesreča v 
Fukušimi ponovno poudarila ključni 
pomen funkcije zadrževalnega hrama, ki je 
zadnja ovira za zaščito ljudi in okolja pred 
izpusti radioaktivnih snovi, ki so posledica 
nesreče. Zato bi moral vlagatelj zahtevka 
za dovoljenje za gradnjo novega 
energetskega ali raziskovalnega reaktorja 
dokazati, da so s projektom učinki poškodb 
reaktorske sredice praktično omejeni na 
območje znotraj zadrževalnega hrama, tj.
da so izpusti radioaktivnih snovi izven 
zadrževalnega hrama fizično nemogoči.

Or. fr

Predlog spremembe 72
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Direktiva 2009/71/Euratom ne vsebuje 
ukrepov za pripravljenost in odzivanje na 
izredne razmere na lokaciji objekta, ki so 
ključnega pomena za ublažitev posledic 
jedrske nesreče, kot se je izkazalo ob 
jedrski nesreči v Fukušimi. Direktiva Sveta 
96/29/Euratom določa, da je treba v 
primeru radiološkega izrednega dogodka 
organizirati ustrezno intervencijo, s katero 
se zaustavijo ali zmanjšajo izpusti 
radionuklidov ter ocenijo in zabeležijo 
posledice izrednih razmer ter učinkovitost 
intervencije. Sprejeti bi bilo treba tudi 

(31) Direktiva 2009/71/Euratom ne vsebuje 
ukrepov za pripravljenost in odzivanje na 
izredne razmere na lokaciji objekta, ki so 
ključnega pomena za ublažitev posledic 
jedrske nesreče, kot se je izkazalo ob 
jedrski nesreči v Fukušimi. Direktiva Sveta 
96/29/Euratom določa, da je treba v 
primeru radiološkega izrednega dogodka 
organizirati ustrezno intervencijo, s katero 
se zaustavijo ali zmanjšajo izpusti 
radionuklidov ter ocenijo in zabeležijo 
posledice izrednih razmer ter učinkovitost 
intervencije. Ker lahko jedrska nesreča 



PE529.779v01-00 30/103 AM\1019806SL.doc

SL

ukrepe za zaščito in spremljanje okolja in 
prebivalstva. Vendar pa so potrebne 
natančnejše določbe o pripravljenosti in 
odzivanju na izredne razmere na lokaciji 
objekta, da bi lahko ocenjevali stanja, ki 
zahtevajo zaščitne ukrepe na lokaciji 
objekta, vzpostavili organizacijsko 
strukturo in usklajevanje med organi za 
odzivanje ter zagotovili zadostno 
razpoložljivost virov za izvajanje teh 
ustreznih zaščitnih ukrepov tudi v skrajnih 
primerih.

vpliva na več držav, je treba ustanoviti 
evropsko enoto za odzivanje na izredne 
razmere. Sprejeti bi bilo treba tudi ukrepe 
za zaščito in spremljanje okolja in 
prebivalstva. Vendar so potrebne 
natančnejše določbe o pripravljenosti in 
odzivanju na izredne razmere na lokaciji 
objekta, da bi lahko ocenjevali stanja, ki 
zahtevajo zaščitne ukrepe na lokaciji 
objekta, vzpostavili organizacijsko 
strukturo in usklajevanje med organi za 
odzivanje ter zagotovili zadostno 
razpoložljivost virov za izvajanje teh 
zaščitnih ukrepov tudi v skrajnih primerih.

Or. fr

Predlog spremembe 73
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Stresni testi so dokazali ključno vlogo 
mehanizmov za okrepljeno sodelovanje in 
usklajevanje med vsemi udeleženci, ki so 
odgovorni za jedrsko varnost. Medsebojni 
strokovni pregledi so se izkazali kot dober 
način za vzpostavljanje zaupanja, pri 
katerem se pridobijo in izmenjajo izkušnje 
ter zagotovi enotna uporaba visokih 
standardov jedrske varnosti. Področje 
uporabe določb Direktive 2009/71/Euratom 
pa je omejeno na samoocenjevanje in 
mednarodne medsebojne strokovne 
preglede zakonodajne, regulativne in 
organizacijske infrastrukture držav članic, 
zato bi bilo treba Direktivo razširiti, da bo 
vključevala tudi medsebojne strokovne 
preglede jedrskih objektov.

(32) Stresni testi so dokazali ključno vlogo 
mehanizmov za okrepljeno sodelovanje in 
usklajevanje med vsemi udeleženci, ki so 
odgovorni za jedrsko varnost. Medsebojni 
strokovni pregledi so se izkazali kot dober 
način za vzpostavljanje zaupanja, pri 
katerem se pridobijo in izmenjajo izkušnje 
ter zagotovi enotna uporaba visokih 
standardov jedrske varnosti. Področje 
uporabe določb Direktive 2009/71/Euratom 
pa je omejeno na samoocenjevanje in 
mednarodne medsebojne strokovne 
preglede zakonodajne, regulativne in 
organizacijske infrastrukture držav članic, 
zato bi bilo treba Direktivo razširiti, da bo 
vključevala tudi medsebojne strokovne 
preglede jedrskih objektov. Pri teh 
medsebojnih strokovnih pregledih je treba 
zagotoviti udeležbo strokovnjakov iz 
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civilne družbe in drugih neodvisnih 
strokovnjakov iz regulativnih organov.

Or. fr

Predlog spremembe 74
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Ta direktiva uvaja nove določbe za 
samoocenjevanje in medsebojne strokovne 
preglede jedrskih objektov na podlagi 
izbranih tem s področja jedrske varnosti, ki 
obsegajo njihov celotni življenjski ciklus. 
Na mednarodni ravni so že bile potrjene 
izkušnje z izvajanjem tovrstnih 
medsebojnih strokovnih pregledov jedrskih 
elektrarn. Na ravni EU izkušnje, 
pridobljene s stresnimi testi, potrjujejo 
vrednost usklajenega pristopa k 
ocenjevanju in pregledovanju varnosti 
jedrskih elektrarn v EU. Pri tem bi bilo 
treba uporabiti podoben mehanizem, ki bi 
temeljil na sodelovanju med regulativnimi 
organi držav članic in Komisijo. Zato bi 
lahko pristojni regulativni organi, ki se 
usklajujejo v okviru strokovnih skupin, kot 
je skupina ENSREG, s svojim strokovnim 
znanjem prispevali k opredelitvi ustreznih 
varnostnih tem in izvajanju teh 
medsebojnih strokovnih pregledov. V 
primeru, da države članice skupaj ne 
izberejo vsaj ene teme, bi morala eno ali 
več tem, ki bodo predmet medsebojnih 
strokovnih pregledov, izbrati Komisija. 
Sodelovanje drugih deležnikov, kot so 
organizacije za tehnično podporo, 
mednarodni opazovalci ali nevladne 
organizacije, bi lahko zagotovilo dodano 
vrednost medsebojnih strokovnih 
pregledov.

(33) Ta direktiva uvaja nove določbe za 
samoocenjevanje in medsebojne strokovne 
preglede jedrskih objektov na podlagi 
izbranih tem s področja jedrske varnosti, ki 
obsegajo njihov celotni življenjski ciklus. 
Na mednarodni ravni so že bile potrjene 
izkušnje z izvajanjem tovrstnih 
medsebojnih strokovnih pregledov jedrskih 
elektrarn. Na ravni EU izkušnje, 
pridobljene s stresnimi testi, potrjujejo 
vrednost usklajenega pristopa k 
ocenjevanju in pregledovanju varnosti 
jedrskih elektrarn v EU. Zato bi lahko 
pristojni regulativni organi, ki se 
usklajujejo v okviru strokovnih skupin, kot 
je skupina ENSREG, s svojim strokovnim 
znanjem prispevali k opredelitvi ustreznih 
varnostnih tem in pri tem uporabljali 
obstoječa orodja, na primer misije IAEA.
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Or. en

Predlog spremembe 75
Bernd Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Ta direktiva uvaja nove določbe za 
samoocenjevanje in medsebojne strokovne 
preglede jedrskih objektov na podlagi 
izbranih tem s področja jedrske varnosti, ki 
obsegajo njihov celotni življenjski ciklus. 
Na mednarodni ravni so že bile potrjene 
izkušnje z izvajanjem tovrstnih 
medsebojnih strokovnih pregledov jedrskih 
elektrarn. Na ravni EU izkušnje, 
pridobljene s stresnimi testi, potrjujejo 
vrednost usklajenega pristopa k 
ocenjevanju in pregledovanju varnosti 
jedrskih elektrarn v EU. Pri tem bi bilo 
treba uporabiti podoben mehanizem, ki bi 
temeljil na sodelovanju med regulativnimi 
organi držav članic in Komisijo. Zato bi 
lahko pristojni regulativni organi, ki se 
usklajujejo v okviru strokovnih skupin, kot 
je skupina ENSREG, s svojim strokovnim 
znanjem prispevali k opredelitvi ustreznih 
varnostnih tem in izvajanju teh 
medsebojnih strokovnih pregledov. V 
primeru, da države članice skupaj ne 
izberejo vsaj ene teme, bi morala eno ali 
več tem, ki bodo predmet medsebojnih 
strokovnih pregledov, izbrati Komisija. 
Sodelovanje drugih deležnikov, kot so 
organizacije za tehnično podporo, 
mednarodni opazovalci ali nevladne 
organizacije, bi lahko zagotovilo dodano 
vrednost medsebojnih strokovnih 
pregledov.

(33) Ta direktiva uvaja nove določbe za 
samoocenjevanje in medsebojne strokovne 
preglede jedrskih objektov na podlagi 
izbranih tem s področja jedrske varnosti, ki 
obsegajo njihov celotni življenjski ciklus. 
Na mednarodni ravni so že bile potrjene 
izkušnje z izvajanjem tovrstnih 
medsebojnih strokovnih pregledov jedrskih 
elektrarn. Na ravni EU izkušnje, 
pridobljene s stresnimi testi, potrjujejo 
vrednost usklajenega pristopa k 
ocenjevanju in pregledovanju varnosti 
jedrskih elektrarn v EU. Parlament v 
resoluciji z dne 14. marca 2013 o 
ocenjevanjih tveganja in varnosti 
(„stresni testi“) jedrskih elektrarn v 
Evropski uniji in z njimi povezanih 
dejavnosti poudarja, da so stresni testi 
nepopolni in da celo opravljeni stresni test 
ne zagotavlja varnosti jedrske elektrarne; 
poleg tega se v njej zavzema, da bi moralo 
redno preverjanje temeljiti na skupnih 
varnostnih standardih; Pri tem bi bilo 
treba uporabiti podoben mehanizem, ki bi 
temeljil na sodelovanju med regulativnimi 
organi držav članic in Komisijo. Zato bi 
lahko pristojni regulativni organi, ki se 
usklajujejo v okviru strokovnih skupin, kot 
je skupina ENSREG, s svojim strokovnim 
znanjem prispevali k opredelitvi ustreznih 
varnostnih tem in izvajanju teh 
medsebojnih strokovnih pregledov. V 
primeru, da države članice skupaj ne 
izberejo vsaj ene teme, bi morala eno ali 
več tem, ki bodo predmet medsebojnih 
strokovnih pregledov, izbrati Komisija. 
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Sodelovanje drugih deležnikov, kot so 
organizacije za tehnično podporo, 
mednarodni opazovalci ali nevladne 
organizacije, bi lahko zagotovilo dodano 
vrednost medsebojnih strokovnih 
pregledov.

Or. de

Predlog spremembe 76
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Ta direktiva uvaja nove določbe za 
samoocenjevanje in medsebojne strokovne 
preglede jedrskih objektov na podlagi 
izbranih tem s področja jedrske varnosti, ki 
obsegajo njihov celotni življenjski ciklus. 
Na mednarodni ravni so že bile potrjene 
izkušnje z izvajanjem tovrstnih 
medsebojnih strokovnih pregledov jedrskih 
elektrarn. Na ravni EU izkušnje, 
pridobljene s stresnimi testi, potrjujejo 
vrednost usklajenega pristopa k 
ocenjevanju in pregledovanju varnosti 
jedrskih elektrarn v EU. Pri tem bi bilo 
treba uporabiti podoben mehanizem, ki bi 
temeljil na sodelovanju med regulativnimi 
organi držav članic in Komisijo. Zato bi 
lahko pristojni regulativni organi, ki se 
usklajujejo v okviru strokovnih skupin, kot 
je skupina ENSREG, s svojim strokovnim 
znanjem prispevali k opredelitvi ustreznih 
varnostnih tem in izvajanju teh 
medsebojnih strokovnih pregledov. V 
primeru, da države članice skupaj ne 
izberejo vsaj ene teme, bi morala eno ali 
več tem, ki bodo predmet medsebojnih 
strokovnih pregledov, izbrati Komisija. 
Sodelovanje drugih deležnikov, kot so 

(33) Ta direktiva uvaja nove določbe za 
samoocenjevanje in medsebojne strokovne 
preglede jedrskih objektov na podlagi 
izbranih tem s področja jedrske varnosti, ki 
obsegajo njihov celotni življenjski ciklus. 
Na mednarodni ravni so že bile potrjene 
izkušnje z izvajanjem tovrstnih 
medsebojnih strokovnih pregledov jedrskih 
elektrarn. Na ravni EU izkušnje, 
pridobljene s stresnimi testi, potrjujejo 
vrednost usklajenega pristopa k 
ocenjevanju in pregledovanju varnosti 
jedrskih elektrarn v EU. Pri tem bi bilo 
treba uporabiti podoben mehanizem, ki bi 
bil stalen in bi temeljil na sodelovanju med 
regulativnimi organi držav članic in 
Komisijo. Zato bi lahko pristojni 
regulativni organi, ki se usklajujejo v 
okviru strokovnih skupin, kot je skupina 
ENSREG, s svojim strokovnim znanjem 
prispevali k opredelitvi ustreznih 
varnostnih tem in izvajanju teh 
medsebojnih strokovnih pregledov. V 
primeru, da države članice skupaj ne 
izberejo vsaj ene teme, bi morala eno ali 
več tem, ki bodo predmet medsebojnih 
strokovnih pregledov, izbrati Komisija. 
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organizacije za tehnično podporo, 
mednarodni opazovalci ali nevladne 
organizacije, bi lahko zagotovilo dodano 
vrednost medsebojnih strokovnih 
pregledov.

Sodelovanje drugih deležnikov, kot so 
organizacije za tehnično podporo, 
mednarodni opazovalci ali nevladne 
organizacije, bo zagotovilo dodano 
vrednost medsebojnih strokovnih 
pregledov, zato je njihova udeležba nujna.

Or. fr

Predlog spremembe 77
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Predlog direktive
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Zaradi tveganja, da bi prišlo do 
podvajanja z obstoječimi mednarodnimi 
medsebojnimi strokovnimi pregledi in 
poseganja v delo neodvisnih nacionalnih 
regulativnih organov, bi morali tematski 
medsebojni strokovni pregledi sloneti na 
izkušnjah, ki sta jih skupina ENSREG in 
združenje WENRA pridobila med 
evropskimi ponovnimi ocenami varnosti 
po nesreči v Fukušimi. Države članice bi 
morale skupini ENSREG in združenju 
WENRA zaupati izbiro tem, organizacijo 
tematskega medsebojnega strokovnega 
pregleda, njegovo izvajanje in nadaljnje 
ukrepanje.

Or. en

Predlog spremembe 78
Bernd Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Vzpostaviti je treba ustrezen (35) Treba bi bilo Vzpostaviti ustrezen 
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mehanizem za nadaljnje spremljanje, da bo 
zagotovljena pravilna uporaba rezultatov 
teh medsebojnih strokovnih pregledov. 
Medsebojni strokovni pregledi naj bi 
pomagali izboljšati varnost posameznih 
jedrskih objektov ter oblikovati generična 
tehnična varnostna priporočila in smernice, 
ki bodo veljali po vsej Uniji.

mehanizem za nadaljnje spremljanje, da bo 
zagotovljena pravilna uporaba rezultatov že 
opravljenih stresnih testov in prihodnjih
medsebojnih strokovnih pregledov. 
Medsebojni strokovni pregledi naj bi 
pomagali izboljšati varnost posameznih 
jedrskih objektov ter oblikovati generična 
tehnična varnostna priporočila in pravno 
zavezujoče smernice, ki bodo veljali po 
vsej Uniji. Komisija dosledno in z uporabo 
vseh instrumentov, ki jih ima za to na 
voljo, zagotovi, da se priporočila za 
izboljšanje jedrske varnosti, podana na 
podlagi stresnih testov in medsebojnih 
strokovnih pregledov, nemudoma izvedejo 
ter zelo natančno preveri učinkovitost 
dodatnega opremljanja glede na 
potencialno nevarnost; Komisija zagotovi, 
da vse stroške ukrepov za izboljšanje 
nosijo upravljavci jedrskih objektov in ne 
davkoplačevalci;

Or. de

Predlog spremembe 79
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Vzpostaviti je treba ustrezen 
mehanizem za nadaljnje spremljanje, da bo 
zagotovljena pravilna uporaba rezultatov 
teh medsebojnih strokovnih pregledov. 
Medsebojni strokovni pregledi naj bi 
pomagali izboljšati varnost posameznih 
jedrskih objektov ter oblikovati generična 
tehnična varnostna priporočila in smernice, 
ki bodo veljali po vsej Uniji.

(35) Vzpostaviti je treba ustrezen 
mehanizem za nadaljnje spremljanje, da bo 
zagotovljena pravilna uporaba rezultatov 
teh medsebojnih strokovnih pregledov. 
Medsebojni strokovni pregledi naj bi 
pomagali izboljšati varnost posameznih 
jedrskih objektov glede na vrsto uporabe
ter oblikovati generična tehnična varnostna 
priporočila in smernice, ki bodo veljali po 
vsej Uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 80
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Če Komisija pri izvajanju tehničnih 
priporočil iz postopka medsebojnih 
strokovnih pregledov ugotovi znatna 
odstopanja ali zamude, bi morala 
pristojne regulativne organe držav članic, 
ki pri tem niso udeležene, pozvati, naj 
organizirajo in izvedejo kontrolni obisk, 
da bi si ustvarili celovito predstavo o 
razmerah in zadevno državo članico 
obvestili o morebitnih ukrepih za odpravo 
vseh ugotovljenih pomanjkljivosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 81
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Če Komisija pri izvajanju tehničnih 
priporočil iz postopka medsebojnih 
strokovnih pregledov ugotovi znatna 
odstopanja ali zamude, bi morala pristojne 
regulativne organe držav članic, ki pri tem 
niso udeležene, pozvati, naj organizirajo in 
izvedejo kontrolni obisk, da bi si ustvarili 
celovito predstavo o razmerah in zadevno 
državo članico obvestili o morebitnih
ukrepih za odpravo vseh ugotovljenih 
pomanjkljivosti.

(36) Če Komisija pri izvajanju tehničnih 
priporočil iz postopka medsebojnih 
strokovnih pregledov ugotovi znatna 
odstopanja ali zamude, pristojne 
regulativne organe držav članic, ki pri tem 
niso udeležene, pozove, naj organizirajo 
kontrolni obisk, da bi si ustvarili celovito 
predstavo o razmerah in zadevno državo 
članico obvestili o nujnih ukrepih za 
odpravo vseh ugotovljenih pomanjkljivosti.

Or. fr
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Predlog spremembe 82
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) V skladu z načelom sorazmernosti je 
uporaba določb oddelka 2 „posebne 
obveznosti“ poglavja 2 te direktive odvisna 
od vrste jedrskih objektov na ozemlju 
države članice. Zato bi morale države 
članice pri prenosu teh določb v nacionalno 
zakonodajo upoštevati tveganja zaradi 
posebnih vrst jedrskih objektov, ki jih 
načrtujejo ali upravljajo. Načelo 
sorazmernosti bo zadevalo zlasti tiste 
države članice, ki imajo le majhen 
inventar jedrskih in radioaktivnih 
materialov, na primer pri obratovanju 
manjših raziskovalnih reaktorjev, ki v 
primeru hude nesreče ne bi povzročili 
posledic, primerljivih s tistimi, ki jih 
povzroči jedrska elektrarna.

(39) V skladu z načelom sorazmernosti je 
uporaba določb oddelka 2 „posebne 
obveznosti“ poglavja 2 te direktive odvisna 
od vrste jedrskih objektov na ozemlju 
države članice. Zato bi morale države 
članice pri prenosu teh določb v nacionalno 
zakonodajo upoštevati tveganja zaradi 
posebnih vrst jedrskih objektov, ki jih 
načrtujejo ali upravljajo.

Or. fr

Predlog spremembe 83
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Določbe te direktive, ki so neločljivo 
povezane z obstojem jedrskih objektov, in 
sicer tiste, ki se nanašajo na obveznosti 
imetnika dovoljenja, nove posebne zahteve 

(40) Določbe te direktive, ki so neločljivo 
povezane z obstojem jedrskih objektov, in 
sicer tiste, ki se nanašajo na obveznosti 
imetnika dovoljenja, nove posebne zahteve 
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za jedrske objekte ter določbe o 
pripravljenosti in odzivanju na izredne 
razmere na lokaciji objekta, se ne 
uporabljajo za države članice brez jedrskih 
objektov, kakor so opredeljeni v tej 
direktivi. Tem državam članicam ni treba 
prenesti in izvajati zahteve, da naložijo 
kazni tistim, ki te direktive ne spoštujejo. 
Druge določbe te direktive bi bilo treba 
prenesti in izvajati sorazmerno glede na 
nacionalne okoliščine in pri tem upoštevati 
dejstvo, da te države članice nimajo 
jedrskih objektov, ter hkrati zagotoviti, da 
bodo vlada in pristojni organi jedrski 
varnosti namenili ustrezno pozornost.

za jedrske objekte ter določbe o 
pripravljenosti in odzivanju na izredne 
razmere na lokaciji objekta, se ne 
uporabljajo za države članice brez jedrskih 
objektov, kakor so opredeljeni v tej 
direktivi. Tem državam članicam ni treba 
prenesti in izvajati zahteve, da naložijo 
kazni tistim, ki te direktive ne spoštujejo. 
Druge določbe te direktive bi bilo treba 
prenesti in izvajati sorazmerno glede na 
nacionalne okoliščine in pri tem upoštevati 
dejstvo, da te države članice nimajo 
jedrskih objektov, ter hkrati zagotoviti, da 
bodo vlada in pristojni organi jedrski 
varnosti namenili ustrezno pozornost. 
Države članice brez jedrskih elektrarn na 
svojem ozemlju se lahko pridružijo 
ocenjevanju sosednjih držav članic.

Or. fr

Predlog spremembe 84
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) V skladu z Direktivo 
2009/71/Euratom morajo države članice 
vzpostaviti in vzdrževati nacionalni 
zakonodajni, regulativni in organizacijski 
okvir (v nadaljnjem besedilu: nacionalni 
okvir) za jedrsko varnost jedrskih objektov. 
V pristojnosti držav članic je, kako naj se 
določbe iz nacionalnega okvira sprejmejo 
in s katerimi instrumenti naj se izvajajo.

(41) V skladu z Direktivo 
2009/71/Euratom morajo države članice 
vzpostaviti in vzdrževati nacionalni 
zakonodajni, regulativni in organizacijski 
okvir (v nadaljnjem besedilu: nacionalni 
okvir) za jedrsko varnost jedrskih objektov. 
V pristojnosti držav članic je, kako naj se 
določbe iz nacionalnega okvira sprejmejo 
in s katerimi instrumenti naj se izvajajo, 
Komisija pa bo nadzorovala njihov 
pravilen prenos.

Or. fr
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Predlog spremembe 85
Bernd Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42a) za spodbujanje demokracije bi bilo 
treba jedrsko energijo in predvsem 
področje jedrske varnosti obravnavati v 
okviru Pogodbe EU in po rednem 
zakonodajnem postopku;

Or. de

Predlog spremembe 86
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka –2 (novo)
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 1 – točka b

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(–2) Člen 1(b) se spremeni:

„b) zagotovitev, da države članice 
vzpostavijo ustrezne nacionalne ureditve
za visoko raven jedrske varnosti, da bi 
delavce in splošno javnost zaščitile pred 
nevarnostmi, ki izvirajo iz ionizirajočih 
sevanj iz jedrskih objektov.“

„b) zagotovitev, da države članice 
sprejmejo vse potrebne ukrepe za najvišjo
raven jedrske varnosti, da bi delavce in 
splošno javnost zaščitile pred nevarnostmi, 
ki izvirajo iz ionizirajočih sevanj iz 
jedrskih objektov.“

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:SL:PDF)

Predlog spremembe 87
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
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Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"c) zagotovitev, da države članice 
vzpostavijo takšne ustrezne nacionalne 
ureditve, da se s projektiranjem, izbiro 
lokacije, gradnjo, prevzemom v 
obratovanje, obratovanjem ali razgradnjo 
jedrskih objektov preprečijo nedovoljeni
izpusti radioaktivnih snovi.“

„c) zagotovitev, da države članice 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se s 
projektiranjem, izbiro lokacije, gradnjo, 
prevzemom v obratovanje, nadzorom, 
izboljšavami ali razgradnjo jedrskih 
objektov preprečijo izpusti radioaktivnih 
snovi.“

Or. fr

Predlog spremembe 88
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 1 se doda naslednja točka:

(d) spodbujanje in krepitev kulture jedrske 
varnosti.

Or. en

Predlog spremembe 89
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka –4 (novo)
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 3 – odstavek 2
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

(–4) Odstavek 2 v členu 3 se spremeni:

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

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:SL:PDF)

Obrazložitev

V skladu s ciljem te direktive bi bilo treba opredelitev „jedrske varnosti“, ki jo uporablja 
Komisija, popolnoma uskladiti z ustrezno opredelitvijo Mednarodne agencije za jedrsko 
varnost (IAEA) (gl. glosar o varnosti IAEA, leto 2007, str. 133). V povezavi z vprašanjem 
pravne podlage se ta opredelitev jasno sklicuje na varovanje okolja kot bistveno sestavino 
pojma „jedrske varnosti“.

Predlog spremembe 90
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „nenormalen dogodek“ pomeni kateri 
koli neželen pojav posledic ali morebitnih 
posledic, ki niso zanemarljive s stališča 
varstva ali jedrske varnosti;

7. „nenormalni dogodek“ pomeni kateri 
koli neželen pojav posledic ali morebitnih 
posledic, ki lahko ogrozijo varstvo ali 
jedrsko varnost;

Or. fr
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Predlog spremembe 91
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. „nesreča“ pomeni vsak nenačrtovan 
dogodek, vključno z napakami pri 
obratovanju, okvarami opreme in drugimi 
nezgodami, katerih posledice ali morebitne 
posledice niso zanemarljive s stališča 
varstva ali jedrske varnosti;

8. „nesreča“ pomeni vsak nenačrtovan 
dogodek, vključno z napakami pri 
obratovanju, okvarami opreme in drugimi 
nezgodami, katerih posledice ali morebitne 
posledice lahko ogrozijo varstvo ali
jedrsko varnost;

Or. fr

Predlog spremembe 92
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 3 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. „nesreče“ pomeni odstopanja od 
običajnega obratovanja, ki so redkejša in 
hujša od predvidenih obratovalnih 
dogodkov ter zajemajo nesreče na 
projektni osnovi in razširjena projektna 
stanja;

Or. en

Predlog spremembe 93
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 3 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. „praktična odprava“ pomeni, da je 
nastanek stanja fizično nemogoč ali se 
lahko z visoko zanesljivostjo obravnava 
kot izredno malo verjeten;

11. „praktična odprava“ pomeni, da je 
nastanek stanja fizično nemogoč;

Or. fr

Predlog spremembe 94
Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 3 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. „razumno dosegljivo“ pomeni, da je 
treba poleg izpolnjevanja zahtev dobre 
prakse na področju inženirstva poiskati 
nadaljnje varnostne ukrepe ali ukrepe za 
zmanjšanje tveganja pri načrtovanju, 
prevzemu v obratovanje, obratovanju ali 
razgradnji jedrskega objekta in se ti ukrepi 
morajo izvajati, razen če se lahko dokaže, 
da so skrajno nesorazmerni glede na 
izkazane varnostne koristi;

12. „smiselno izvedljivo“ pomeni, da je 
treba poleg izpolnjevanja zahtev dobre 
prakse na področju inženirstva poiskati 
nadaljnje varnostne ukrepe ali ukrepe za 
zmanjšanje tveganja pri načrtovanju, 
prevzemu v obratovanje, obratovanju ali 
razgradnji jedrskega objekta in se ti ukrepi 
morajo izvajati, razen če se lahko dokaže, 
da so skrajno nesorazmerni glede na 
izkazane varnostne koristi;

(Priporočljivo je, da se izraz „razumno 
dosegljivo“ zamenja z izrazom „smiselno 
izvedljivo“ v vsem predlaganem besedilu 
Komisije in v poročilu.)

Or. en

Obrazložitev

Izraz „razumno dosegljivo“ se uporablja v dokumentih združenja WENRA o varstvu pred 
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sevanjem. Revizija direktive je edinstvena priložnost, da se oblikujejo skupne opredelitve in 
terminologija za varnostne cilje (direktiva o jedrski varnosti, Konvencija o jedrski varnosti, 
reforma varnostnega sektorja MAAE), ki bi se morali uporabljati.

Predlog spremembe 95
António Fernando Correia de Campos

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 3 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. „razumno dosegljivo“ pomeni, da je 
treba poleg izpolnjevanja zahtev dobre 
prakse na področju inženirstva poiskati 
nadaljnje varnostne ukrepe ali ukrepe za 
zmanjšanje tveganja pri načrtovanju, 
prevzemu v obratovanje, obratovanju ali 
razgradnji jedrskega objekta in se ti ukrepi 
morajo izvajati, razen če se lahko dokaže, 
da so skrajno nesorazmerni glede na 
izkazane varnostne koristi;

12. „razumno dosegljivo“ pomeni, da je 
treba poleg izpolnjevanja zahtev dobre 
prakse na področju inženirstva poiskati 
nadaljnje varnostne ukrepe ali ukrepe za 
zmanjšanje tveganja pri načrtovanju, 
prevzemu v obratovanje, obratovanju ali 
razgradnji jedrskega objekta in se ti ukrepi 
morajo izvajati, razen če se nacionalni 
regulativni organ strinja, da so dokazano
skrajno nesorazmerni glede na izkazane 
varnostne koristi;

Or. en

Predlog spremembe 96
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 3 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. „razumno dosegljivo“ pomeni, da je 
treba poleg izpolnjevanja zahtev dobre 
prakse na področju inženirstva poiskati 
nadaljnje varnostne ukrepe ali ukrepe za 

12. „razumno dosegljivo“ pomeni, da je 
treba poleg izpolnjevanja zahtev dobre 
prakse na področju inženirstva poiskati 
nadaljnje varnostne ukrepe ali ukrepe za 



AM\1019806SL.doc 45/103 PE529.779v01-00

SL

zmanjšanje tveganja pri načrtovanju, 
prevzemu v obratovanje, obratovanju ali 
razgradnji jedrskega objekta in se ti ukrepi 
morajo izvajati, razen če se lahko dokaže, 
da so skrajno nesorazmerni glede na 
izkazane varnostne koristi;

zmanjšanje tveganja pri načrtovanju, 
prevzemu v obratovanje, obratovanju ali 
razgradnji jedrskega objekta in da se ti 
ukrepi morajo izvajati, čim prinašajo 
kakršne koli varnostne koristi;

Or. fr

Predlog spremembe 97
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 3 – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. „projektna osnova“ pomeni niz stanj in 
dogodkov, ki so bili v skladu z 
uveljavljenimi merili izrecno upoštevani 
pri projektiranju objekta in jih objekt pri 
načrtovanem delovanju varnostnih 
sistemov lahko prenese, ne da bi bile 
presežene dovoljene omejitve;

13. „projektna osnova“ pomeni niz stanj in 
dogodkov ter njihovih kumulacij, ki so bili 
v skladu z uveljavljenimi merili izrecno 
upoštevani pri projektiranju objekta in jih 
objekt pri načrtovanem delovanju 
varnostnih sistemov lahko prenese;

Or. fr

Predlog spremembe 98
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 3 – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. „nesreča na projektni osnovi“ pomeni 
nesrečo, za katero je objekt projektiran v 
skladu z uveljavljenimi merili ter pri kateri 

14. „nesreča na projektni osnovi“ pomeni
okoliščino, ki povzroči nesrečo, za katero 
je objekt projektiran v skladu z 
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so poškodbe goriva in izpusti radioaktivnih 
snovi v okviru dovoljenih mejnih 
vrednosti;

uveljavljenimi projektnimi merili in 
klasično metodologijo ter pri kateri so 
izpusti radioaktivnih snovi v okviru 
sprejemljivih mejnih vrednosti;

Or. en

Predlog spremembe 99
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 3 – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

15. „nesreča nad projektno osnovo“ 
pomeni nesrečo, ki je možna, vendar pri 
projektiranju ni bila v celoti upoštevana, 
ker je bila ocenjena kot premalo verjetna;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 100
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 3 – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

15. „nesreča nad projektno osnovo“ 
pomeni nesrečo, ki je možna, vendar pri 
projektiranju ni bila v celoti upoštevana, 
ker je bila ocenjena kot premalo verjetna;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 101
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 3 – odstavek 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

16a. „razširjena projektna stanja“ pomeni 
nesreče, ki se ne štejejo za nesreče na 
projektni osnovi, temveč se v postopku 
projektiranja objekta upoštevajo v skladu 
z metodologijo najboljše ocene, in pri 
katerih so izpusti radioaktivnih snovi v 
okviru sprejemljivih vrednosti. Razširjena 
projektna stanja lahko vključujejo hude 
nesreče;

Or. en

Predlog spremembe 102
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 3 – odstavek 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17a. „preverjanje“ pomeni postopek 
preiskave, v katerem se preveri, ali 
proizvodi sistemske faze, sestavni deli 
sistema, metoda, orodje izračuna, 
računalniški program, razvoj in 
proizvodnja izpolnjujejo vse zahteve iz 
prejšnje faze.

Or. en

Predlog spremembe 103
Elena Băsescu



PE529.779v01-00 48/103 AM\1019806SL.doc

SL

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 4 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vzpostavijo in vzdržujejo 
nacionalni zakonodajni, regulativni in 
organizacijski okvir (v nadaljnjem 
besedilu: nacionalni okvir) za jedrsko 
varnost jedrskih objektov, ki določa 
odgovornosti in usklajuje delo ustreznih 
državnih organov. Nacionalni okvir določa 
zlasti naslednje:

1. Države članice vzpostavijo in vzdržujejo 
nacionalni zakonodajni, regulativni, 
upravni in organizacijski okvir (v 
nadaljnjem besedilu: nacionalni okvir) za 
jedrsko varnost jedrskih objektov, ki 
določa odgovornosti in usklajuje delo 
ustreznih državnih organov. Nacionalni 
okvir določa zlasti naslednje:

Or. ro

Predlog spremembe 104
António Fernando Correia de Campos

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka d a (novo)
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 4 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(da) odstavek 2 se nadomesti z 
naslednjim:

„2. Države članice zagotovijo, da se 
nacionalni okvir vzdržuje in po potrebi
izboljšuje ob upoštevanju izkušenj pri 
obratovanju, spoznanj, pridobljenih z 
analizami varnosti obratujočih jedrskih 
objektov, razvoja tehnologije in rezultatov
raziskav na področju varnosti, kadar so na 
voljo in ustrezni.“

„2. Države članice zagotovijo, da se 
nacionalni okvir vzdržuje in izboljšuje v 
rednih časovnih presledkih in takoj, ko so 
na voljo ustrezne izkušnje pri obratovanju, 
spoznanja, pridobljena z analizami 
varnosti obratujočih jedrskih objektov, 
razvoj tehnologije in rezultati raziskav na 
področju varnosti.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:SL:PDF)
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Predlog spremembe 105
António Fernando Correia de Campos

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je funkcijsko ločen od vseh drugih 
javnih ali zasebnih subjektov, ki se 
ukvarjajo s spodbujanjem uporabe ali 
uporabo jedrske energije ali proizvodnjo 
električne energije;

(a) je pravno in funkcijsko ločen od vseh 
drugih javnih ali zasebnih subjektov, ki se 
ukvarjajo s spodbujanjem uporabe ali 
uporabo jedrske energije ali proizvodnjo 
električne energije;

Or. en

Predlog spremembe 106
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

je funkcijsko ločen od vseh drugih javnih 
ali zasebnih subjektov, ki se ukvarjajo s 
spodbujanjem uporabe ali uporabo jedrske 
energije ali proizvodnjo električne 
energije;

je funkcionalno in pravno ločen od vseh 
drugih javnih ali zasebnih subjektov, ki se 
ukvarjajo s spodbujanjem uporabe ali 
uporabo jedrske energije ali proizvodnjo 
električne energije;

Or. nl

Predlog spremembe 107
Romana Jordan

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 5 – odstavek 2 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ima dodeljena ustrezna lastna 
proračunska sredstva in je samostojen pri 
njihovi porabi. Mehanizem financiranja in 
postopek dodelitve proračunskih sredstev 
jasno opredeljuje nacionalni okvir;

(d) ima dodeljena ustrezna lastna 
proračunska sredstva in je samostojen pri 
njihovi porabi. Mehanizem financiranja in 
postopek dodelitve proračunskih sredstev
sta jasno opredeljena v nacionalnem 
okviru in morata vsebovati določbe za 
ustrezno ustvarjanje novega in 
upravljanje obstoječega strokovnega in 
drugega znanja ter usposobljenosti;

Or. en

Predlog spremembe 108
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 5 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) na vodstvenih položajih (generalni 
direktorat in poddirektorat) zaposluje 
ustrezno usposobljene, izkušene in 
strokovno podkovane osebe, ki pa 
najmanj v zadnjih 10 letih niso zasedale 
vodstvenega položaja v kateri koli drugi 
organizaciji v javnem ali zasebnem 
sektorju, ki se ukvarja s promocijo, 
proizvodnjo ali uporabo jedrske energije;

Or. fr

Predlog spremembe 109
Romana Jordan

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
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Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 5 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zaposluje ustrezno število osebja z 
ustrezno usposobljenostjo, izkušnjami in 
znanjem;

(e) zaposluje ustrezno število osebja z 
ustrezno usposobljenostjo, izkušnjami in 
znanjem, potrebnih za izpolnjevanje 
njegovih obveznosti, ter mora imeti dostop 
do zunanjih znanstvenih in tehničnih 
sredstev in strokovne pomoči, če se šteje, 
da je to potrebno za opravljanje njegovih 
regulativnih funkcij in da je v skladu z 
načeli preglednosti, neodvisnosti in 
celovitosti regulativnih postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 110
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2009/71/Euratom

Člen 5 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zaposluje ustrezno število osebja z
ustrezno usposobljenostjo, izkušnjami in 
znanjem;

(e) zaposluje ustrezno število osebja, ki 
ima ustrezno usposobljenost, izkušnje in 
znanje, kar se zlasti zahteva od politično 
imenovanih članov upravnega odbora;

Or. en

Predlog spremembe 111
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 5 – odstavek 2 – točka e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zaposluje ustrezno število osebja z 
ustrezno usposobljenostjo, izkušnjami in 
znanjem;

(e) zaposluje ustrezno število osebja z 
ustrezno usposobljenostjo, izkušnjami in 
strokovnim znanjem ter zagotavlja njihovo 
nadaljevalno izobraževanje in neodvisnost 
od morebitnega navzkrižja interesov;

Or. fr

Predlog spremembe 112
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pristojni regulativni organ je član 
neodvisne in avtonomne evropske krovne 
organizacije za varnost in nadzor, ki jo je 
treba ustanoviti izključno zaradi 
zagotavljanja splošne varnosti. Krovna 
organizacija je sestavljena iz neodvisnih 
in tehnično primernih strokovnjakov ter 
ima zadostne pristojnosti in pooblastila, 
da sprejme ali izvaja ukrepe, ki 
zagotavljajo največjo možno jedrsko 
varnost v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 113
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Osebe z izvršilno pristojnostjo znotraj 
pristojnega regulativnega organa se 
imenujejo v skladu z jasno opredeljenimi 
postopki in zahtevami za imenovanje. 
Razrešijo se lahko pred koncem mandata, 
če ne izpolnjujejo zahtev po neodvisnosti 
iz tega člena ali so storile kršitev po 
nacionalni zakonodaji. Za delovna mesta, 
kjer bi utegnilo priti do navzkrižja 
interesov, se določi ustrezno obdobje 
mirovanja.

Or. en

Predlog spremembe 114
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 5 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zahtevati od imetnika dovoljenja, da 
izpolni nacionalne zahteve za jedrsko 
varnost in pogoje iz ustreznega dovoljenja;

(b) zahtevati od imetnika dovoljenja, da 
izpolni nacionalne zahteve za jedrsko 
varnost in pogoje iz ustreznega dovoljenja; 
če imetnik dovoljenja teh zahtev ne 
izpolni, mu lahko regulativni organ 
prepove izvajati dejavnost;

Or. en

Predlog spremembe 115
António Fernando Correia de Campos

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 5 – odstavek 3 – točka e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) izvajati izvršilne ukrepe, vključno s 
prekinitvijo obratovanja jedrskega objekta 
v skladu s pogoji, ki jih določa nacionalni 
okvir iz člena 4(1).

(e) izvajati izvršilne ukrepe, vključno s
kaznimi v skladu s členom 9a in
prekinitvijo obratovanja jedrskega objekta 
v skladu s pogoji, ki jih določa nacionalni 
okvir iz člena 4(1).

Or. en

Predlog spremembe 116
Romana Jordan

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 5 – odstavek 3 – točka f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) zagotavlja ustrezne pogoje za 
raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so 
potrebne za ustvarjanje potrebne baze 
znanja, in podpira upravljanje 
strokovnega znanja za regulativni 
postopek.

Or. en

Predlog spremembe 117
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir določa, da je za jedrsko varnost 
jedrskega objekta odgovoren predvsem
imetnik dovoljenja. Ta odgovornost ni 

1. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir določa, da je za jedrsko varnost 
jedrskega objekta odgovoren izključno
imetnik dovoljenja. Ta odgovornost ni 
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prenosljiva. prenosljiva. Upravljavci jedrskih elektrarn 
in imetniki dovoljenj morajo imeti polno 
zavarovanje in morajo v celoti poravnati 
stroške zavarovanja in odgovornosti ter 
stroške za škodo, povzročeno ljudem in 
okolju v primeru nesreč.

Or. en

Predlog spremembe 118
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir določa, da je za jedrsko varnost 
jedrskega objekta odgovoren predvsem
imetnik dovoljenja. Ta odgovornost ni 
prenosljiva.“;

1. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir določa, da sta za jedrsko varnost 
jedrskega objekta odgovorna izključno 
projektant in imetnik dovoljenja. Ta 
odgovornost ni prenosljiva.“;

Or. fr

Predlog spremembe 119
Elena Băsescu

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka b
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir od imetnikov dovoljenj zahteva, da 
pod nadzorom pristojnega regulativnega 
organa na sistematičen in preverljiv način 
redno ocenjujejo in preverjajo ter nenehno 

Države članice zagotovijo, da veljaven 
nacionalni okvir od imetnikov dovoljenja 
zahteva, da pod nadzorom pristojnega 
regulativnega organa na sistematičen in 
preverljiv način redno ocenjujejo in 
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izboljšujejo jedrsko varnost zadevnega 
jedrskega objekta, kolikor je to na 
razumen način dosegljivo.

preverjajo ter nenehno izboljšujejo jedrsko 
varnost zadevnega jedrskega objekta.

Or. ro

Predlog spremembe 120
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka b
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir od imetnikov dovoljenj zahteva, da 
pod nadzorom pristojnega regulativnega 
organa na sistematičen in preverljiv način 
redno ocenjujejo in preverjajo ter nenehno 
izboljšujejo jedrsko varnost zadevnega 
jedrskega objekta, kolikor je to na 
razumen način dosegljivo.

2. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir od imetnikov dovoljenj zahteva, da 
pod nadzorom pristojnega regulativnega 
organa na sistematičen in preverljiv način 
redno ocenjujejo in preverjajo ter nenehno 
izboljšujejo jedrsko varnost zadevnega 
jedrskega objekta.

Or. en

Predlog spremembe 121
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka b
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir od imetnikov dovoljenj zahteva, da 
pod nadzorom pristojnega regulativnega 
organa na sistematičen in preverljiv način 
redno ocenjujejo in preverjajo ter nenehno 

2. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir od imetnikov dovoljenj zahteva, da 
pod nadzorom pristojnega regulativnega 
organa na sistematičen in preverljiv način 
redno ocenjujejo in preverjajo ter nenehno 
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izboljšujejo jedrsko varnost zadevnega
jedrskega objekta, kolikor je to na 
razumen način dosegljivo.“;

izboljšujejo jedrsko varnost svojih jedrskih 
objektov.“;

Or. fr

Predlog spremembe 122
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka d
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir od imetnikov dovoljenj zahteva, da 
vzpostavijo in izvajajo sisteme upravljanja 
z glavnim poudarkom na jedrski varnosti, 
ki jih redno preverja pristojni regulativni 
organ.

4. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir od imetnikov dovoljenj zahteva, da 
vzpostavijo in izvajajo sisteme upravljanja 
z glavnim poudarkom na jedrski varnosti,
vključno s spodbujanjem in krepitvijo 
kulture jedrske varnosti, ki jih redno 
preverja pristojni regulativni organ.

Or. en

Predlog spremembe 123
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka f
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir od imetnikov dovoljenj zahteva, da 
zagotovijo in vzdržujejo ustrezne finančne 
in človeške vire z ustrezno 
usposobljenostjo, strokovnim znanjem in 
sposobnostmi, ki so potrebni za izpolnitev 

5. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir od imetnikov dovoljenj zahteva, da 
zagotovijo in vzdržujejo ustrezne finančne 
in človeške vire, ki so potrebni za 
izpolnitev njihovih obveznosti v zvezi z 
jedrsko varnostjo jedrskega objekta iz 
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njihovih obveznosti v zvezi z jedrsko 
varnostjo jedrskega objekta iz odstavkov 
1do 4a tega člena in členov 8a do 8d te 
direktive. Te obveznosti veljajo tudi za 
delavce podizvajalskih podjetij.“.

odstavkov 1 do 4a tega člena in členov 8a 
do 8d te direktive, tudi med njegovo 
razgradnjo in po njej. Te obveznosti 
veljajo tudi za delavce podizvajalskih 
podjetij.“

Or. fr

Predlog spremembe 124
Elena Băsescu

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir od vseh strani zahteva, da poskrbijo 
za izobraževanje, usposabljanje in vadbo 
svojega osebja, odgovornega za jedrsko 
varnost jedrskih objektov ter za 
pripravljenost in odzivanje na izredne 
razmere na lokaciji objekta, da bi 
vzpostavili, vzdrževali in nadalje razvijali 
najnovejše in medsebojno priznano 
strokovno znanje in usposobljenost na 
področju jedrske varnosti.

Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir od vseh strani zahteva, da poskrbijo 
za izobraževanje, stalno usposabljanje in 
vadbo svojega osebja, odgovornega za 
jedrsko varnost jedrskih objektov ter za 
pripravljenost in odzivanje na izredne 
razmere na lokaciji objekta, da bi 
vzpostavili, vzdrževali in nadalje razvijali 
najnovejše in medsebojno priznano 
strokovno znanje in usposobljenost na 
področju jedrske varnosti.

Or. ro

Predlog spremembe 125
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da nacionalni Države članice zagotovijo, da nacionalni 
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okvir od vseh strani zahteva, da poskrbijo 
za izobraževanje, usposabljanje in vadbo 
svojega osebja, odgovornega za jedrsko 
varnost jedrskih objektov ter za 
pripravljenost in odzivanje na izredne 
razmere na lokaciji objekta, da bi 
vzpostavili, vzdrževali in nadalje razvijali 
najnovejše in medsebojno priznano 
strokovno znanje in usposobljenost na 
področju jedrske varnosti.

okvir od vseh strani zahteva, da poskrbijo 
za izobraževanje, usposabljanje in vadbo 
svojega osebja, odgovornega za jedrsko 
varnost jedrskih objektov ter za 
pripravljenost in odzivanje na izredne 
razmere na lokaciji objekta, vključno s 
podizvajalci, da bi vzpostavili, vzdrževali 
in nadalje razvijali najnovejše in 
medsebojno priznano strokovno znanje in 
usposobljenost na področju jedrske 
varnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 126
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so delavcem 
in prebivalstvu dostopne posodobljene in 
pravočasne informacije o jedrski varnosti 
jedrskih objektov in s tem povezanimi 
tveganji, pri čemer še posebej upoštevajo 
tiste, ki živijo v bližini jedrskega objekta.

Države članice zagotovijo, da so delavcem 
in prebivalstvu dostopne posodobljene in 
pravočasne informacije o jedrski varnosti 
jedrskih objektov in s tem povezanimi 
tveganji, pri čemer še posebej upoštevajo 
tiste, ki živijo v bližini jedrskega objekta. 
Zagotoviti je treba obsežen in pregleden 
proces komunikacije, in sicer z rednim 
obveščanjem državljanom EU in 
posvetovanjem z njimi;

Or. de

Predlog spremembe 127
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
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Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so delavcem 
in prebivalstvu dostopne posodobljene in
pravočasne informacije o jedrski varnosti 
jedrskih objektov in s tem povezanimi 
tveganji, pri čemer še posebej upoštevajo 
tiste, ki živijo v bližini jedrskega objekta.

Države članice zagotovijo, da so delavcem, 
civilni družbi in prebivalstvu v realnem 
času dostopne posodobljene informacije o 
jedrski varnosti jedrskih objektov in s tem 
povezanimi tveganji, pri čemer še posebej 
upoštevajo tiste, ki živijo v bližini 
jedrskega objekta.

Or. fr

Predlog spremembe 128
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznost iz prvega pododstavka 
vključuje tudi preverjanje, ali pristojni 
regulativni organ in imetniki dovoljenj v 
okviru svojih pristojnosti oblikujejo, 
objavijo in izvajajo strategijo preglednosti, 
ki med drugim obsega informacije o 
običajnih pogojih obratovanja jedrskih 
objektov, neobvezne dejavnosti 
posvetovanja z delavci in prebivalstvom 
ter obveščanje v primeru nenormalnih 
dogodkov in nesreč.

Obveznost iz prvega pododstavka 
vključuje tudi preverjanje, ali pristojni 
regulativni organ in imetniki dovoljenj v 
okviru svojih pristojnosti oblikujejo, 
objavijo in izvajajo strategijo preglednosti, 
ki obsega pomembne primere, kot so 
izbira lokacije, gradnja, razširitev, 
prevzem v obratovanje, obratovanje, 
obratovanje po načrtovani življenjski dobi, 
dokončno zaprtje in razgradnja.

Or. en

Predlog spremembe 129
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
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Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznost iz prvega pododstavka 
vključuje tudi preverjanje, ali pristojni 
regulativni organ in imetniki dovoljenj v 
okviru svojih pristojnosti oblikujejo, 
objavijo in izvajajo strategijo preglednosti, 
ki med drugim obsega informacije o 
običajnih pogojih obratovanja jedrskih 
objektov, neobvezne dejavnosti 
posvetovanja z delavci in prebivalstvom ter 
obveščanje v primeru nenormalnih 
dogodkov in nesreč.

Obveznost iz prvega pododstavka 
vključuje tudi preverjanje, ali pristojni 
regulativni organ in imetniki dovoljenj v 
okviru svojih pristojnosti oblikujejo, 
objavijo in izvajajo strategijo preglednosti, 
ki med drugim obsega informacije o 
običajnih pogojih obratovanja jedrskih 
objektov, posvetovanje z delavci in 
prebivalstvom ter obveščanje v primeru 
nenormalnih dogodkov in nesreč.

Or. de

Predlog spremembe 130
Miloslav Ransdorf

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznost iz prvega pododstavka 
vključuje tudi preverjanje, ali pristojni 
regulativni organ in imetniki dovoljenj v 
okviru svojih pristojnosti oblikujejo, 
objavijo in izvajajo strategijo preglednosti, 
ki med drugim obsega informacije o 
običajnih pogojih obratovanja jedrskih 
objektov, neobvezne dejavnosti 
posvetovanja z delavci in prebivalstvom ter 
obveščanje v primeru nenormalnih 
dogodkov in nesreč.

Obveznost iz prvega pododstavka 
vključuje tudi preverjanje, ali pristojni 
regulativni organ in imetniki dovoljenj v 
okviru svojih pristojnosti oblikujejo, 
objavijo in izvajajo strategijo preglednosti, 
ki med drugim obsega informacije o 
običajnih pogojih obratovanja jedrskih 
objektov, neobvezne dejavnosti 
posvetovanja z delavci in prebivalstvom ter 
obveščanje v primeru nesreč.

Or. en
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Obrazložitev

Izraz „nenormalni dogodek“ se tu ne uporablja v skladu s pojmovnikom MAAE. Za jedrske 
elektrarne poznamo dve osnovni stanji: obratovalno stanje in nesreče. O prvem se ne poroča.

Predlog spremembe 131
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznost iz prvega pododstavka 
vključuje tudi preverjanje, ali pristojni 
regulativni organ in imetniki dovoljenj v 
okviru svojih pristojnosti oblikujejo, 
objavijo in izvajajo strategijo preglednosti, 
ki med drugim obsega informacije o 
običajnih pogojih obratovanja jedrskih 
objektov, neobvezne dejavnosti 
posvetovanja z delavci in prebivalstvom ter 
obveščanje v primeru nenormalnih 
dogodkov in nesreč.

Obveznost iz prvega pododstavka 
vključuje tudi preverjanje, ali pristojni
regulativni organ in imetniki dovoljenj v 
okviru svojih pristojnosti oblikujejo, 
objavijo in izvajajo strategijo preglednosti,
vključno s posvetovanjem, kar med 
drugim obsega informacije o običajnih 
pogojih obratovanja jedrskih objektov, 
neobvezne dejavnosti posvetovanja z 
delavci in prebivalstvom ter obveščanje v 
primeru nenormalnih dogodkov in nesreč.

Or. en

Predlog spremembe 132
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da ima 
javnost možnost, da zgodaj in učinkovito 
sodeluje v postopku izdaje dovoljenj za 

3. Države članice zagotovijo, da ima 
javnost možnost, da zgodaj in učinkovito 
sodeluje v postopkih izdaje dovoljenj in 
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jedrske objekte v skladu z ustrezno 
zakonodajo Unije, nacionalno zakonodajo 
in mednarodnimi obveznostmi.“.

krepitve varnosti pri obratovanju jedrskih 
objektov v skladu z Aarhuško 
konvencijo.“

Or. fr

Predlog spremembe 133
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da ima 
javnost možnost, da zgodaj in učinkovito 
sodeluje v postopku izdaje dovoljenj za 
jedrske objekte v skladu z ustrezno 
zakonodajo Unije, nacionalno zakonodajo 
in mednarodnimi obveznostmi.

3. Države članice zagotovijo, da ima 
javnost možnost, da zgodaj in učinkovito 
sodeluje pri presoji vpliva jedrskih 
objektov na okolje v skladu z ustrezno 
zakonodajo Unije, nacionalno zakonodajo 
in mednarodnimi obveznostmi.

Or. en

Predlog spremembe 134
Edit Herczog, Jan Březina

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8a – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir zahteva, da projektiranje, izbire 
lokacije, gradnja, prevzem v obratovanje,
obratovanje in razgradnja jedrskih objektov 
potekajo tako, da preprečujejo morebitne 
izpuste radioaktivnih snovi, pri čemer:

1. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir zahteva, da projektiranje, gradnja, 
obratovanje in razgradnja jedrskih objektov 
potekajo tako, da preprečujejo nesreče in,
če do nesreče pride, ublažijo njene 
posledice in preprečujejo obširno in 
dolgotrajno kontaminacijo zunaj objekta,
pri čemer:

Or. en
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Obrazložitev

Varnostne cilje za nove jedrske elektrarne je predlagala skupina ENSREG in temeljijo na delu 
združenja WENRA. Če pa jih je treba prenesti v pravno zavezujoč dokument, so potrebna 
dodatna pojasnila in napotki za razlago.

Predlog spremembe 135
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8a – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir zahteva, da projektiranje, izbire 
lokacije, gradnja, prevzem v obratovanje, 
obratovanje in razgradnja jedrskih objektov 
potekajo tako, da preprečujejo morebitne 
izpuste radioaktivnih snovi, pri čemer:

1. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir zahteva, da projektiranje, izbire 
lokacije, gradnja, prevzem v obratovanje, 
obratovanje in razgradnja jedrskih objektov 
potekajo tako, da preprečujejo nesreče in,
če do nesreče pride, ublažijo njene 
posledice in preprečujejo obširno in 
dolgotrajno kontaminacijo zunaj objekta,
pri čemer:

Or. en

Predlog spremembe 136
Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8a – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir zahteva, da projektiranje, izbire 
lokacije, gradnja, prevzem v obratovanje, 
obratovanje in razgradnja jedrskih objektov 
potekajo tako, da preprečujejo morebitne 
izpuste radioaktivnih snovi, pri čemer:

(Ne zadeva slovenske različice.)
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Or. en

Predlog spremembe 137
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 a – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir zahteva, da projektiranje, izbire
lokacije, gradnja, prevzem v obratovanje, 
obratovanje in razgradnja jedrskih objektov 
potekajo tako, da preprečujejo morebitne
izpuste radioaktivnih snovi, pri čemer:

1. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir zahteva, da projektiranje, izbira
lokacije, gradnja, prevzem v obratovanje, 
obratovanje in razgradnja jedrskih objektov 
potekajo tako, da preprečujejo izpuste 
radioaktivnih snovi, pri čemer:

Or. fr

Predlog spremembe 138
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 a – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) praktično izključujejo pojav vseh 
zaporedij nesreč, ki bi vodila do zgodnjih 
ali velikih izpustov;

(a) praktično izključujejo pojav vseh 
zaporedij nesreč, ki bi vodila do izpustov;

Or. fr
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Predlog spremembe 139
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 a – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) se za nesreče, ki niso bile praktično 
odpravljene, izvajajo takšni projektni 
ukrepi, da so potrebni le krajevno in 
časovno omejeni zaščitni ukrepi za 
prebivalstvo in je na voljo dovolj časa za 
izvedbo teh ukrepov, pogostost takih 
nesreč pa je zmanjšana na najmanjšo 
možno mero.

(b) se izvajajo takšni projektni ukrepi, da 
so potrebni le krajevno in časovno omejeni 
zaščitni ukrepi za prebivalstvo in je na 
voljo dovolj časa za izvedbo teh ukrepov.

Or. fr

Predlog spremembe 140
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir določa, da se cilj iz odstavka 1 
uporablja za obstoječe jedrske objekte, 
kolikor je to razumno dosegljivo.

2. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir določa, da se cilj iz odstavka 1 
uporablja za obstoječe jedrske objekte.

Or. fr

Predlog spremembe 141
Edit Herczog
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom 
Člen 8 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir določa, da se cilj iz odstavka 1 
uporablja za obstoječe jedrske objekte, 
kolikor je to razumno dosegljivo.

2. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir določa, da se cilj iz odstavka 1 
uporablja za nove reaktorje in velja kot cilj 
za obstoječe jedrske objekte, kolikor je to 
razumno dosegljivo.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Komisije ne loči med novimi in obstoječimi objekti, reaktorji in drugimi objekti. Člen 
8a(2), ki ga je predlagala Komisija, sicer gre v to smer, opredelitev tega, kaj je „razumno 
dosegljivo“, pa je preohlapna.

Predlog spremembe 142
Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir določa, da se cilj iz odstavka 1
uporablja za obstoječe jedrske objekte,
kolikor je to razumno dosegljivo.

2. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir določa, da se cilji iz odstavka 1
uporabljajo za nove reaktorje in veljajo 
kot cilj za obstoječe jedrske objekte, če to 
razumno dosegljivo.

Or. en

Predlog spremembe 143
Paul Rübig



PE529.779v01-00 68/103 AM\1019806SL.doc

SL

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir določa, da se cilj iz odstavka 1
uporablja za obstoječe jedrske objekte, 
kolikor je to razumno dosegljivo.

2. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir določa, da se cilj iz odstavka 1:

(a) uporablja za jedrske objekte, za katere 
je gradbeno dovoljenje prvič izdano po 
začetku veljavnosti te direktive;

(b) uporablja kot referenca za uvajanje 
najnovejših varnostnih izboljšav v 
obstoječih jedrskih objektih, vključno v 
okviru občasnih varnostnih pregledov v 
skladu s točko (b) člena 8c(1).

Or. en

Predlog spremembe 144
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 b – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se pri izbiri lokacije jedrskega objekta 
ustrezno upoštevajo načela izogibanja 
zunanjim naravnim tveganjem in 
tveganjem, ki jih povzroča človek, ter 
zmanjšanja njihovega vpliva, če je to 
mogoče;

(a) se pri izbiri lokacije jedrskega objekta 
ustrezno upoštevajo načela izogibanja 
zunanjim naravnim tveganjem in 
tveganjem, ki jih povzroča človek, ter 
zmanjšanja njihovega vpliva;

Or. en

Predlog spremembe 145
Michèle Rivasi
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v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 b – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se pri izbiri lokacije jedrskega objekta 
ustrezno upoštevajo načela izogibanja 
zunanjim naravnim tveganjem in 
tveganjem, ki jih povzroča človek, ter 
zmanjšanja njihovega vpliva, če je to 
mogoče;

(a)se pri izbiri lokacije jedrskega objekta 
ustrezno upoštevajo načela izogibanja 
zunanjim naravnim tveganjem in 
tveganjem, ki jih povzroča človek, ter 
preprečevanja njihovega vpliva;

Or. fr

Predlog spremembe 146
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 b – odstavek 1 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) doze sevanja, ki so jim izpostavljeni 
delavci in prebivalstvo, ne presegajo
predpisanih omejitev in so tako nizke, 
kolikor je razumno dosegljivo;

(i) izpostavljenost delavcev in prebivalstva 
sevanju ne presega predpisanih omejitev;

Or. fr

Predlog spremembe 147
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 b – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) je pojav nenormalnih dogodkov čim 
bolj zmanjšan;

(ii) se prepreči pojav nenormalnih 
dogodkov;

Or. fr

Predlog spremembe 148
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 b – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) je potencial za nastanek nesreč 
zmanjšan z izboljšanjem zmogljivosti 
jedrskih objektov za učinkovito upravljanje 
in nadzor nenormalnih dogodkov;

(iii) je potencial za nastanek nesreč izničen
z izboljšanjem zmogljivosti jedrskih 
objektov za učinkovito upravljanje in 
nadzor dogodkov, ki bi se kljub vsemu 
pojavili;

Or. fr

Predlog spremembe 149
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 b – točka b – točka iv
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) se škodljive posledice nenormalnih 
dogodkov in nesreč na projektni osnovi, če 
bi se pojavile, ublaži tako, da je 
zagotovljeno, da ne povzročajo radioloških 
vplivov izven lokacije objekta oziroma 
imajo le majhen radiološki vpliv;

(iv) se škodljive posledice nenormalnih 
dogodkov in nesreč na projektni osnovi, če 
bi se kljub vsemu pojavili, ublaži tako, da 
je zagotovljeno, da ne povzročajo 
radioloških vplivov zunaj lokacije objekta;

Or. fr

Predlog spremembe 150
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 b – točka b – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v) se izogne zunanjim naravnim tveganjem 
in tveganjem, ki jih povzroča človek, če je 
to mogoče, njihove vplive pa čim bolj 
zmanjša.

v) se izogne zunanjim naravnim tveganjem 
in tveganjem, ki jih povzroča človek.

Or. fr

Predlog spremembe 151
António Fernando Correia de Campos

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 b – točka b – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) se izogne zunanjim naravnim 
tveganjem in tveganjem, ki jih povzroča 
človek, če je to mogoče, njihove vplive pa

(v) se izogne zunanjim naravnim 
tveganjem in tveganjem, ki jih povzroča 
človek, če je to mogoče, njihove vplive pa 
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čim bolj zmanjša. zmanjša, če je to razumno dosegljivo.

Or. en

Predlog spremembe 152
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 c – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) redno ocenjuje radiološki vpliv 
jedrskega objekta na delavce in 
prebivalstvo ter na zrak, vodo in tla tako v 
običajnih obratovalnih okoliščinah kot tudi 
v primeru nesreče;

(a) redno ocenjuje radiološki vpliv 
jedrskega objekta na delavce in 
prebivalstvo ter na okolje, tako v običajnih 
obratovalnih okoliščinah kot tudi v primeru 
nesreče;

Or. en

Predlog spremembe 153
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 c – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) redno ocenjuje radiološki vpliv 
jedrskega objekta na delavce in 
prebivalstvo ter na zrak, vodo in tla tako v 
običajnih obratovalnih okoliščinah kot tudi 
v primeru nesreče;

(a) redno, tj. najmanj vsakih pet let,
ocenjuje radiološki vpliv jedrskega objekta 
na delavce in prebivalstvo ter na zrak, vodo 
in tla tako v običajnih obratovalnih 
okoliščinah kot tudi v primeru nesreče;

Or. fr
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Predlog spremembe 154
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 c – odstavek 1 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredeli, dokumentira in redno, tj. 
najmanj vsakih deset let z občasnim 
varnostnim pregledom oceni projektno 
osnovo jedrskih objektov in jo dopolni z 
razširjeno projektno analizo, s čimer se 
zagotovi, da se uporabljajo vsi smiselno 
izvedljivi ukrepi za izboljšanje;

(b) opredeli, dokumentira in redno, tj. 
najmanj vsakih pet let, z občasnim 
varnostnim pregledom oceni projektno 
osnovo jedrskih objektov (neizpolnjevanje 
te zahteve se kaznuje z zaprtjem obrata) in 
jo dopolni z razširjeno projektno analizo, s 
čimer se zagotovi, da se uporabljajo vsi 
smiselno izvedljivi ukrepi za izboljšanje;

Or. fr

Predlog spremembe 155
António Fernando Correia de Campos

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 c – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredeli, dokumentira in redno, tj. 
najmanj vsakih deset let z občasnim 
varnostnim pregledom oceni projektno 
osnovo jedrskih objektov in jo dopolni z 
razširjeno projektno analizo, s čimer se 
zagotovi, da se uporabljajo vsi smiselno 
izvedljivi ukrepi za izboljšanje;

(b) opredeli, dokumentira in redno, tj. 
najmanj vsakih osem let z občasnim 
varnostnim pregledom oceni projektno 
osnovo jedrskih objektov in jo dopolni z 
razširjeno projektno analizo, s čimer se 
zagotovi, da se uporabljajo vsi smiselno 
izvedljivi ukrepi za izboljšanje;

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe naj omogoči, da bo dovolj zgodaj upoštevan tehnični in družbeni 
napredek.

Predlog spremembe 156
Béla Kovács

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 c – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

zagotavlja, da razširjena projektna analiza 
obsega vse nesreče, dogodke in 
kombinacije dogodkov, vključno z 
notranjimi in zunanjimi naravnimi tveganji 
ali tveganji, ki jih povzroča človek, ter 
hudimi nesrečami, ki povzročijo razmere, 
ki jih nesreče na projektni osnovi ne 
vključujejo;

si prizadeva zagotavljati, da razširjena 
projektna analiza obsega vse nesreče, 
dogodke in kombinacije dogodkov, 
vključno z notranjimi in zunanjimi 
naravnimi tveganji ali tveganji, ki jih 
povzroča človek, ter hudimi nesrečami, ki 
povzročijo razmere, ki jih nesreče na 
projektni osnovi ne vključujejo;

Or. hu

Predlog spremembe 157
António Fernando Correia de Campos

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 c – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) opravi poseben varnostni pregled 
jedrskih objektov, za katere pristojni 
regulativni organ meni, da so skoraj 
dosegli konec prvotno predvidene 
obratovalne življenjske dobe in za katere
se zahteva podaljšanje življenjske dobe.

(f) opravi poseben varnostni pregled 
jedrskih objektov, za katere pristojni 
regulativni organ meni, da so skoraj 
dosegli konec prvotno predvidene 
obratovalne življenjske dobe in izvede vse 
ukrepe po pooblastilu regulativnega 
organa za preprečitev nesreč nad 
projektno osnovo, preden se lahko odobri
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zahteva za podaljšanje življenjske dobe.

Or. en

Predlog spremembe 158
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 c – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) opravi poseben varnostni pregled 
jedrskih objektov, za katere pristojni 
regulativni organ meni, da so skoraj 
dosegli konec prvotno predvidene 
obratovalne življenjske dobe in za katere se
zahteva podaljšanje življenjske dobe.

f) opravi poseben varnostni pregled 
jedrskih objektov, za katere pristojni 
regulativni organ meni, da so skoraj 
dosegli konec prvotno predvidene 
obratovalne življenjske dobe in za katere se 
zahteva podaljšanje življenjske dobe. Če se 
življenjska doba podaljša, se pogostost iz 
pododstavkov 1(a) in 1(b) skrajša na dve 
leti.

Or. fr

Predlog spremembe 159
António Fernando Correia de Campos

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir določa, da se odobritev ali pregled 
dovoljenja za gradnjo in/ali obratovanje 
jedrskega objekta utemelji z ustrezno 
oceno varnosti, ki velja za določeno 
lokacijo in objekt.

2. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir določa, da se odobritev ali pregled 
dovoljenja za gradnjo in/ali obratovanje 
jedrskega objekta utemelji z ustrezno 
oceno varnosti, ki velja za določeno 
lokacijo in objekt, po pregledu, ki ga 
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opravi nacionalni organ.

Or. en

Predlog spremembe 160
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 d – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) pripravi in redno posodablja načrt za 
ukrepanje na lokaciji objekta v izrednih 
razmerah, ki:

a) pripravi in redno, tj. najmanj vsakih pet 
let, posodablja načrt za ukrepanje na 
lokaciji objekta v izrednih razmerah, ki:

Or. fr

Predlog spremembe 161
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 d – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) je usklajen z vsemi drugimi organi, ki 
pri tem sodelujejo, ter upošteva izkušnje, 
pridobljene s povratnimi informacijami o 
hujših dogodkih, če bi do njih prišlo;

ii) je usklajen z vsemi drugimi organi, ki 
pri tem sodelujejo, ter upošteva izkušnje, 
pridobljene s povratnimi informacijami o 
hujših dogodkih, če bi do njih prišlo, 
vključno v zvezi z evakuacijo prebivalstva;

Or. fr
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Predlog spremembe 162
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 d – točka a – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) upošteva tveganja, ki se kopičijo in 
so povezana s prisotnostjo drugih 
nevarnih industrijskih obratov v bližini 
(na primer v skladu z direktivo 
Seveso III);

Or. fr

Predlog spremembe 163
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 d – točka f 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) organizira središče za odzivanje v 
izrednih razmerah na lokaciji objekta, ki je 
dovolj zaščiteno pred naravnimi 
nevarnostmi in radioaktivnostjo, da je 
primerno za bivanje;

f) organizira središče za odzivanje v 
izrednih razmerah na lokaciji objekta, ki je 
dovolj zaščiteno pred naravnimi tveganji in 
radioaktivnostjo, da je primerno za bivanje, 
kolikor traja krizno upravljanje;

Or. fr

Predlog spremembe 164
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 d – točka f a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) dovoli, omogoča in spodbuja udeležbo 
javnosti in nevladnih organizacij, ki se 
ukvarjajo z jedrsko varnostjo;

Or. fr

Predlog spremembe 165
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 d – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) sprejme zaščitne ukrepe v primeru 
izrednih razmer, da bi se ublažile 
morebitne posledice za zdravje ljudi ter za
zrak, vodo in tla.“.

(g) sprejme varnostne in zaščitne ukrepe v 
primeru izrednih razmer, da bi se ublažile 
morebitne posledice za zdravje ljudi in za 
okolje.“.

Or. en

Predlog spremembe 166
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 d – točka g 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

g) sprejme zaščitne ukrepe v primeru g) sprejme zaščitne ukrepe v primeru 
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izrednih razmer, da bi se ublažile
morebitne posledice za zdravje ljudi ter za 
zrak, vodo in tla.“.

izrednih razmer, da bi se preprečile
morebitne posledice za zdravje ljudi ter za 
zrak, vodo in tla.“

Or. fr

Predlog spremembe 167
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice najmanj vsakih deset let 
poskrbijo za redna samoocenjevanja svojih 
nacionalnih okvirov in pristojnih 
regulativnih organov ter omogočijo 
mednarodni strokovni pregled ustreznih 
segmentov svojega nacionalnega okvira in 
pristojnih regulativnih organov, da bi se 
jedrska varnost nenehno izboljševala. 
Rezultati vsakega strokovnega pregleda se 
sporočijo državam članicam in Komisiji, 
ko so na voljo.

Države članice najmanj vsakih deset let 
poskrbijo za redna samoocenjevanja svojih 
nacionalnih okvirov in pristojnih 
regulativnih organov ter omogočijo 
mednarodni strokovni pregled ustreznih 
segmentov svojega nacionalnega okvira in 
pristojnih regulativnih organov, da bi se 
jedrska varnost nenehno izboljševala.
Rezultati vsakega strokovnega pregleda se 
sporočijo državam članicam, Parlamentu
in Komisiji, ko so na voljo. Parlament je 
treba letno obveščati o rezultatih, ukrepih 
in načrtih na področju jedrske varnosti ter 
se z njim posvetovati;

Or. de

Predlog spremembe 168
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najmanj vsakih deset let 1. Države članice najmanj vsakih deset let 
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poskrbijo za redna samoocenjevanja svojih 
nacionalnih okvirov in pristojnih 
regulativnih organov ter omogočijo 
mednarodni strokovni pregled ustreznih 
segmentov svojega nacionalnega okvira in 
pristojnih regulativnih organov, da bi se 
jedrska varnost nenehno izboljševala. 
Rezultati vsakega strokovnega pregleda se 
sporočijo državam članicam in Komisiji, 
ko so na voljo.

poskrbijo za redna samoocenjevanja svojih 
nacionalnih okvirov in pristojnih 
regulativnih organov ter omogočijo 
mednarodni strokovni pregled ustreznih 
segmentov svojega nacionalnega okvira in 
pristojnih regulativnih organov, da bi se 
jedrska varnost nenehno izboljševala.

Or. en

Predlog spremembe 169
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najmanj vsakih deset let 
poskrbijo za redna samoocenjevanja svojih 
nacionalnih okvirov in pristojnih 
regulativnih organov ter omogočijo 
mednarodni strokovni pregled ustreznih 
segmentov svojega nacionalnega okvira in 
pristojnih regulativnih organov, da bi se 
jedrska varnost nenehno izboljševala.
Rezultati vsakega strokovnega pregleda se
sporočijo državam članicam in Komisiji, 
ko so na voljo.

1. Države članice najmanj vsakih deset let 
poskrbijo za redna samoocenjevanja svojih 
nacionalnih okvirov in pristojnih 
regulativnih organov ter omogočijo 
mednarodni strokovni pregled ustreznih 
segmentov svojega nacionalnega okvira in 
pristojnih regulativnih organov, da bi se 
jedrska varnost nenehno izboljševala.
Rezultati vsakega strokovnega pregleda se
objavijo.

Or. en

Predlog spremembe 170
António Fernando Correia de Campos

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najmanj vsakih deset let 
poskrbijo za redna samoocenjevanja svojih 
nacionalnih okvirov in pristojnih 
regulativnih organov ter omogočijo 
mednarodni strokovni pregled ustreznih 
segmentov svojega nacionalnega okvira in 
pristojnih regulativnih organov, da bi se 
jedrska varnost nenehno izboljševala.
Rezultati vsakega strokovnega pregleda se 
sporočijo državam članicam in Komisiji, 
ko so na voljo.

1. Države članice najmanj vsakih osem let 
poskrbijo za redna samoocenjevanja svojih 
nacionalnih okvirov in pristojnih 
regulativnih organov ter omogočijo 
mednarodni strokovni pregled svojega 
nacionalnega okvira in pristojnih 
regulativnih organov, da bi se jedrska 
varnost nenehno izboljševala. Rezultati 
vsakega strokovnega pregleda se sporočijo 
državam članicam in Komisiji, ko so na 
voljo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe naj omogoči, da bo dovolj zgodaj upoštevan tehnični in družbeni 
napredek.

Predlog spremembe 171
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najmanj vsakih deset let 
poskrbijo za redna samoocenjevanja svojih 
nacionalnih okvirov in pristojnih 
regulativnih organov ter omogočijo 
mednarodni strokovni pregled ustreznih 
segmentov svojega nacionalnega okvira in 
pristojnih regulativnih organov, da bi se 
jedrska varnost nenehno izboljševala. 
Rezultati vsakega strokovnega pregleda se 
sporočijo državam članicam in Komisiji, 
ko so na voljo.

1. Države članice najmanj vsakih pet let 
poskrbijo za redna samoocenjevanja svojih 
nacionalnih okvirov in pristojnih 
regulativnih organov ter omogočijo 
mednarodni strokovni pregled ustreznih 
segmentov svojega nacionalnega okvira in 
pristojnih regulativnih organov, da bi se 
jedrska varnost nenehno izboljševala. 
Rezultati vsakega strokovnega pregleda se 
sporočijo državam članicam in Komisiji, 
ko so na voljo.
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Or. fr

Predlog spremembe 172
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice ob podpori pristojnih 
regulativnih organov redno, tj. najmanj 
vsakih šest let, pripravijo sistem tematskih 
medsebojnih strokovnih pregledov ter se 
dogovorijo o časovnem okviru in načinih 
izvajanja. Države članice v ta namen:

2. Države članice zagotovijo, da je 
vzpostavljena ureditev za redno
samoocenjevanje varnosti jedrskih 
objektov v njihovi pristojnosti, in 
omogočijo mednarodne medsebojne 
strokovne preglede za te objekte, da bi se 
jedrska varnost nenehno izboljševala. 
Vsak objekt se pregleda vsaj na deset let.

Or. en

Predlog spremembe 173
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice ob podpori pristojnih 
regulativnih organov redno, tj. najmanj 
vsakih šest let, pripravijo sistem tematskih 
medsebojnih strokovnih pregledov ter se 
dogovorijo o časovnem okviru in načinih 
izvajanja. Države članice v ta namen:

2. Države članice lahko ob podpori 
pristojnih regulativnih organov skupaj 
izberejo eno ali več specifičnih tem, 
povezanih z jedrsko varnostjo jedrskih 
objektov. Pregled teh tem se predlaga v
okviru obstoječega mednarodnega sistema 
misij.

Or. en
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Predlog spremembe 174
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice ob podpori pristojnih 
regulativnih organov redno, tj. najmanj
vsakih šest let, pripravijo sistem tematskih 
medsebojnih strokovnih pregledov ter se 
dogovorijo o časovnem okviru in načinih 
izvajanja. Države članice v ta namen:

2. Države članice ob podpori pristojnih 
regulativnih organov redno, tj. najmanj
vsake tri leta, pripravijo sistem tematskih 
medsebojnih strokovnih pregledov ter se 
dogovorijo o časovnem okviru in načinih 
izvajanja. Države članice v ta namen:

Or. en

Predlog spremembe 175
António Fernando Correia de Campos

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ob podpori pristojnih 
regulativnih organov redno, tj. najmanj 
vsakih šest let, pripravijo sistem tematskih 
medsebojnih strokovnih pregledov ter se 
dogovorijo o časovnem okviru in načinih 
izvajanja. Države članice v ta namen:

Države članice ob podpori pristojnih 
regulativnih organov redno, tj. najmanj 
vsakih šest let, pripravijo sistem tematskih 
medsebojnih strokovnih pregledov ter se 
dogovorijo o načinih izvajanja znotraj 
istega časovnega okvira. Države članice v 
ta namen:

Or. en

Predlog spremembe 176
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 11
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Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skupaj in v tesnem sodelovanju s 
Komisijo izberejo eno ali več specifičnih 
tem, povezanih z jedrsko varnostjo 
jedrskih objektov. Če države članice v 
časovnem okviru iz tega odstavka skupaj 
ne izberejo vsaj ene teme, Komisija izbere 
vsebine, ki bodo predmet medsebojnih 
strokovnih pregledov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 177
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skupaj in v tesnem sodelovanju s 
Komisijo izberejo eno ali več specifičnih 
tem, povezanih z jedrsko varnostjo 
jedrskih objektov. Če države članice v 
časovnem okviru iz tega odstavka skupaj 
ne izberejo vsaj ene teme, Komisija izbere 
vsebine, ki bodo predmet medsebojnih 
strokovnih pregledov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 178
Miloslav Ransdorf

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skupaj in v tesnem sodelovanju s 
Komisijo izberejo eno ali več specifičnih 
tem, povezanih z jedrsko varnostjo jedrskih 
objektov. Če države članice v časovnem 
okviru iz tega odstavka skupaj ne izberejo 
vsaj ene teme, Komisija izbere vsebine, ki 
bodo predmet medsebojnih strokovnih 
pregledov;

(a) skupaj in v tesnem sodelovanju s 
Komisijo izberejo eno ali več specifičnih 
tem, povezanih z jedrsko varnostjo jedrskih 
objektov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog krepi pristojnosti Evropske komisije, kar je v nasprotju s členom 5. Za področje 
jedrske varnosti so pristojni nacionalni regulatorji. Glej splošne varnostne zahteve v 
varnostnih standardih IAEA del 1 2.8 („Da bi bil dejansko neodvisen, mora imeti regulativni 
organ dovolj velike pristojnosti in zadostno število osebja ter dostop do zadostnih finančnih 
sredstev za pravilno izvajanje dodeljenih pristojnosti.“).

Amendment 179
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skupaj in v tesnem sodelovanju s 
Komisijo izberejo eno ali več specifičnih 
tem, povezanih z jedrsko varnostjo jedrskih 
objektov. Če države članice v časovnem 
okviru iz tega odstavka skupaj ne izberejo 
vsaj ene teme, Komisija izbere vsebine, ki 
bodo predmet medsebojnih strokovnih 
pregledov;

(a) skupaj in v tesnem sodelovanju s 
Komisijo izberejo eno ali več specifičnih 
tem, povezanih z jedrsko varnostjo jedrskih 
objektov.

Or. en
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Predlog spremembe 180
Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skupaj in v tesnem sodelovanju s 
Komisijo izberejo eno ali več specifičnih 
tem, povezanih z jedrsko varnostjo jedrskih 
objektov. Če države članice v časovnem 
okviru iz tega odstavka skupaj ne izberejo 
vsaj ene teme, Komisija izbere vsebine, ki 
bodo predmet medsebojnih strokovnih 
pregledov;

(a) skupaj in v tesnem sodelovanju s 
Komisijo izberejo eno ali več specifičnih 
tem, povezanih z jedrsko varnostjo jedrskih 
objektov. Če države članice v časovnem 
okviru iz tega odstavka skupaj ne izberejo 
vsaj ene teme, Svet v sodelovanju s 
skupino ENSREG izbere eno ali več 
vsebin, ki bodo predmet medsebojnih 
strokovnih pregledov;

Or. en

Obrazložitev

To bi spremenilo vlogo Komisije iz opazovalke v udeleženko s pooblastili, da ne bi upoštevala 
nacionalnih regulatorjev. Načelo močnih nacionalnih predpisov in nacionalnih regulatorjev 
je temelj Mednarodne konvencije o jedrski varnosti. Namen Komisije, da poveča svoje 
pristojnosti, bo povzročil navzkrižje interesov z nacionalnimi regulatorji. Takšna „druga 
raven“ bi povzročila zmedo glede delitev pristojnosti.

Predlog spremembe 181
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skupaj in v tesnem sodelovanju s 
Komisijo izberejo eno ali več specifičnih 
tem, povezanih z jedrsko varnostjo jedrskih 

(a) skupaj in v tesnem sodelovanju z 
ustreznimi nevladnimi organizacijami in z 
odobritvijo Komisije izberejo eno ali več 
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objektov. Če države članice v časovnem 
okviru iz tega odstavka skupaj ne izberejo
vsaj ene teme, Komisija izbere vsebine, ki 
bodo predmet medsebojnih strokovnih 
pregledov;

specifičnih tem, povezanih z jedrsko 
varnostjo jedrskih objektov. Če države 
članice v časovnem okviru iz tega odstavka 
skupaj ne predlagajo vsaj ene teme, ki jo je 
odobrila Komisija, ta določi vsebine, ki 
bodo predmet medsebojnih strokovnih 
pregledov;

Or. fr

Predlog spremembe 182
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) na podlagi teh tem v tesnem 
sodelovanju z imetniki dovoljenj opravijo 
nacionalno ocenjevanje in objavijo 
rezultate;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 183
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) na podlagi teh tem v tesnem 
sodelovanju z imetniki dovoljenj opravijo 
nacionalno ocenjevanje in objavijo 
rezultate;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 184
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) na podlagi teh tem v tesnem 
sodelovanju z imetniki dovoljenj opravijo 
nacionalno ocenjevanje in objavijo 
rezultate;

(b) ocenijo, v kolikšni meri so bile te teme 
obravnavane in po potrebi v tesnem 
sodelovanju z imetniki dovoljenj opravijo 
nacionalno ocenjevanje njihovih objektov, 
ki jih oceni pristojni regulativni organ, in 
objavijo rezultate;

Or. en

Predlog spremembe 185
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) na podlagi teh tem v tesnem 
sodelovanju z imetniki dovoljenj opravijo 
nacionalno ocenjevanje in objavijo 
rezultate;

(b) na podlagi teh tem v tesnem 
sodelovanju z imetniki dovoljenj in 
skupino ENSREG opravijo nacionalno 
ocenjevanje in objavijo rezultate;

Or. en

Predlog spremembe 186
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
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Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) skupaj opredelijo metodologijo, 
organizirajo in opravijo medsebojni 
strokovni pregled rezultatov nacionalnih 
ocenjevanj iz točke (b), pri katerem 
Komisijo povabijo k sodelovanju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 187
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 1  – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) skupaj opredelijo metodologijo, 
organizirajo in opravijo medsebojni 
strokovni pregled rezultatov nacionalnih 
ocenjevanj iz točke (b), pri katerem 
Komisijo povabijo k sodelovanju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 188
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) skupaj opredelijo metodologijo, c) skupaj opredelijo metodologijo, 
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organizirajo in opravijo medsebojni 
strokovni pregled rezultatov nacionalnih 
ocenjevanj iz točke (b), pri katerem 
Komisijo povabijo k sodelovanju;

organizirajo in z udeležbo neodvisnih 
strokovnjakov iz civilne družbe opravijo 
medsebojni strokovni pregled rezultatov 
nacionalnih ocenjevanj iz točke (b), pri 
katerem sodeluje Komisija;

Or. fr

Predlog spremembe 189
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 1– odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) skupaj opredelijo metodologijo, 
organizirajo in opravijo medsebojni 
strokovni pregled rezultatov nacionalnih 
ocenjevanj iz točke (b), pri katerem 
Komisijo povabijo k sodelovanju;

(c) skupaj opredelijo metodologijo, 
organizirajo in opravijo medsebojni 
strokovni pregled rezultatov nacionalnih 
ocenjevanj iz točke (b), pri katerem 
Komisijo povabijo k sodelovanju kot 
opazovalko;

Or. en

Predlog spremembe 190
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) skupaj opredelijo metodologijo, 
organizirajo in opravijo medsebojni 
strokovni pregled rezultatov nacionalnih 
ocenjevanj iz točke (b), pri katerem 
Komisijo povabijo k sodelovanju;

(c) opredelijo metodologijo, organizirajo in 
opravijo medsebojni strokovni pregled 
rezultatov nacionalnih ocenjevanj iz točke
(b), pri katerem Komisijo povabijo k 
sodelovanju kot opazovalko;

Or. en
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Predlog spremembe 191
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) objavijo rezultate medsebojnih 
strokovnih pregledov iz točke (c).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 192
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) objavijo rezultate medsebojnih 
strokovnih pregledov iz točke (c).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 193
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) objavijo rezultate medsebojnih 
strokovnih pregledov iz točke (c).

(d) nemudoma objavijo rezultate 
medsebojnih strokovnih pregledov iz 
točke (c).

Or. fr

Predlog spremembe 194
António Fernando Correia de Campos

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) odločitev o temi prvega tematskega 
medsebojnega strokovnega pregleda 
sprejmejo najpozneje tri leta po začetku 
veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 195
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka država članica, ki je zavezana k 
medsebojnemu strokovnemu pregledu iz 
odstavka 2, na svojem ozemlju poskrbi za 
načrtovanje in način izvajanja ustreznih 
tehničnih priporočil, ki izhajajo iz 
medsebojnega pregleda in o tem obvesti 
Komisijo.

3. Vsaka država članica, ki je zavezana k 
medsebojnemu strokovnemu pregledu iz 
odstavka 2, na svojem ozemlju poskrbi za 
načrtovanje in način izvajanja ustreznih 
tehničnih priporočil, ki izhajajo iz 
medsebojnega pregleda.
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Or. en

Predlog spremembe 196
Miloslav Ransdorf

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka država članica, ki je zavezana k 
medsebojnemu strokovnemu pregledu iz 
odstavka 2, na svojem ozemlju poskrbi za 
načrtovanje in način izvajanja ustreznih 
tehničnih priporočil, ki izhajajo iz 
medsebojnega pregleda in o tem obvesti 
Komisijo.

3. Vsaka država članica, ki je zavezana k 
medsebojnemu strokovnemu pregledu iz 
odstavka 2, na svojem ozemlju poskrbi za 
načrtovanje in način izvajanja ustreznih 
tehničnih priporočil, ki izhajajo iz 
medsebojnega pregleda.

Or. en

Obrazložitev

Predlog krepi pristojnosti Evropske komisije, kar je v nasprotju s členom 5. Za področje 
jedrske varnosti so pristojni nacionalni regulatorji. Glej splošne varnostne zahteve v 
varnostnih standardih IAEA del 1 2.8 („Da bi bil dejansko neodvisen, mora imeti regulativni 
organ dovolj velike pristojnosti in zadostno število osebja ter dostop do zadostnih finančnih 
sredstev za pravilno izvajanje dodeljenih pristojnosti.“).

Predlog spremembe 197
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka država članica, ki je zavezana k
medsebojnemu strokovnemu pregledu iz 
odstavka 2, na svojem ozemlju poskrbi za 
načrtovanje in način izvajanja ustreznih 

3. Vsaka država članica, ki je zavezana k
medsebojnim strokovnim pregledom iz 
odstavka 2, poroča o izidih, ko so na voljo, 
državam članicam in Komisiji ter na
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tehničnih priporočil, ki izhajajo iz 
medsebojnega pregleda in o tem obvesti 
Komisijo.

svojem ozemlju poskrbi za načrtovanje in 
način izvajanja ustreznih tehničnih 
priporočil, ki izhajajo iz medsebojnega 
pregleda in o tem obvesti Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 198
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka država članica, ki je zavezana k 
medsebojnemu strokovnemu pregledu iz 
odstavka 2, na svojem ozemlju poskrbi za 
načrtovanje in način izvajanja ustreznih 
tehničnih priporočil, ki izhajajo iz 
medsebojnega pregleda in o tem obvesti 
Komisijo.

3. Vsaka država članica, ki je zavezana k 
medsebojnemu strokovnemu pregledu iz 
odstavka 2, na svojem ozemlju poskrbi za 
načrtovanje in način izvajanja ustreznih 
tehničnih priporočil, ki izhajajo iz 
medsebojnega pregleda in objavi akcijski 
načrt s sprejetimi ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 199
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica, ki je zavezana k 
medsebojnemu strokovnemu pregledu iz 
odstavka 2, na svojem ozemlju poskrbi za 
načrtovanje in način izvajanja ustreznih 
tehničnih priporočil, ki izhajajo iz 
medsebojnega pregleda in o tem obvesti 
Komisijo.

Vsaka država članica, ki je zavezana k 
medsebojnemu strokovnemu pregledu iz 
odstavka 2, na svojem ozemlju poskrbi za 
načrtovanje in način obveznega izvajanja 
ustreznih tehničnih priporočil, ki izhajajo 
iz medsebojnega pregleda in o tem obvesti 
Komisijo.
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Or. de

Predlog spremembe 200
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija dosledno in z uporabo vseh 
instrumentov, ki jih ima za to na voljo, 
zagotovi, da se priporočila za izboljšanje 
jedrske varnosti, podana na podlagi 
stresnih testov in medsebojnih strokovnih 
pregledov, nemudoma izvedejo in karseda 
natančno preveri učinkovitost dodatnega 
opremljanja glede na potencialno 
nevarnost; Komisija zagotovi, da vse 
stroške ukrepov za izboljšanje nosijo 
upravljavci jedrskih objektov in ne 
davkoplačevalci;

Or. de

Predlog spremembe 201
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija ugotovi znatna odstopanja 
ali zamude pri izvajanju tehničnih 
priporočil iz postopka medsebojnih 
strokovnih pregledov, pristojne 
regulativne organe držav članic, ki pri tem 
niso udeležene, pozove, naj organizirajo 
in izvedejo kontrolni obisk, da bi si 

črtano
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ustvarili celovito predstavo o razmerah in 
zadevno državo članico obvestili o 
morebitnih ukrepih za odpravo vseh 
ugotovljenih pomanjkljivosti.

Or. en

Predlog spremembe 202
Miloslav Ransdorf

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija ugotovi znatna odstopanja 
ali zamude pri izvajanju tehničnih 
priporočil iz postopka medsebojnih 
strokovnih pregledov, pristojne 
regulativne organe držav članic, ki pri tem 
niso udeležene, pozove, naj organizirajo 
in izvedejo kontrolni obisk, da bi si 
ustvarili celovito predstavo o razmerah in 
zadevno državo članico obvestili o 
morebitnih ukrepih za odpravo vseh 
ugotovljenih pomanjkljivosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog krepi pristojnosti Evropske komisije, kar je v nasprotju s členom 5. Za področje 
jedrske varnosti so pristojni nacionalni regulatorji. Glej splošne varnostne zahteve v 
varnostnih standardih IAEA del 1 2.8 („Da bi bil dejansko neodvisen, mora imeti regulativni 
organ dovolj velike pristojnosti in zadostno število osebja ter dostop do zadostnih finančnih 
sredstev za pravilno izvajanje dodeljenih pristojnosti.“).

Predlog spremembe 203
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija ugotovi znatna odstopanja 
ali zamude pri izvajanju tehničnih 
priporočil iz postopka medsebojnih 
strokovnih pregledov, pristojne 
regulativne organe držav članic, ki pri tem 
niso udeležene, pozove, naj organizirajo 
in izvedejo kontrolni obisk, da bi si 
ustvarili celovito predstavo o razmerah in 
zadevno državo članico obvestili o 
morebitnih ukrepih za odpravo vseh 
ugotovljenih pomanjkljivosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 204
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija ugotovi znatna odstopanja 
ali zamude pri izvajanju tehničnih 
priporočil iz postopka medsebojnih 
strokovnih pregledov, pristojne 
regulativne organe držav članic, ki pri tem 
niso udeležene, pozove, naj organizirajo 
in izvedejo kontrolni obisk, da bi si 
ustvarili celovito predstavo o razmerah in 
zadevno državo članico obvestili o 
morebitnih ukrepih za odpravo vseh 
ugotovljenih pomanjkljivosti.

4. Vsaka država članica, ki je zavezana k 
medsebojnemu strokovnemu pregledu, 
drugim državam članicam, Komisiji in 
javnosti da na voljo poročilo o nadaljnjih 
ukrepih glede izvajanja priporočil po tem 
pregledu. Po potrebi se zatem organizira 
nadaljnji medsebojni strokovni pregled po 
enakih postopkih, kot so opisani v 
odstavku 2, njegovi zaključki pa se 
objavijo.

Or. en
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Predlog spremembe 205
António Fernando Correia de Campos

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Nacionalni organ po obvestilu 
Komisije in v treh mesecih naroči 
imetniku dovoljenja, naj izvede ustrezne 
varnostne ukrepe, opredeljene pri 
medsebojnem strokovnem pregledu 
Nacionalni organ naloži kazni v skladu s 
členom 9a, če imetnik dovoljenja v 
nadaljnjih šestih mesecih ne pokaže 
jasnega napredka pri izvajanju teh 
ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 206
António Fernando Correia de Campos

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Po prejemu zahteve za podaljšanje 
obratovalne življenjske dobe jedrskega 
objekta nad prvotno predvideno dobo, 
država članica v šestih mesecih pozove k 
medsebojnemu strokovnemu pregledu 
zadevnega objekta v skladu z odstavkom 2.

Or. en

Predlog spremembe 207
Miloslav Ransdorf
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V primeru nesreče, ki povzroči zgodnje 
ali velike izpuste oziroma nenormalnega 
dogodka, ki povzroči razmere, ki zahtevajo 
nujne ukrepe izven lokacije objekta ali 
zaščitne ukrepe za prebivalstvo, zadevna 
država članica v šestih mesecih skliče 
medsebojni strokovni pregled zadevne 
naprave v skladu z odstavkom 2, pri 
katerem Komisijo povabi k sodelovanju.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog krepi pristojnosti Evropske komisije, kar je v nasprotju s členom 5. Za področje 
jedrske varnosti so pristojni nacionalni regulatorji. Glej splošne varnostne zahteve v 
varnostnih standardih IAEA del 1 2.8 („Da bi bil dejansko neodvisen, mora imeti regulativni 
organ dovolj velike pristojnosti in zadostno število osebja ter dostop do zadostnih finančnih 
sredstev za pravilno izvajanje dodeljenih pristojnosti.“).

Predlog spremembe 208
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V primeru nesreče, ki povzroči zgodnje 
ali velike izpuste oziroma nenormalnega 
dogodka, ki povzroči razmere, ki zahtevajo 
nujne ukrepe izven lokacije objekta ali 
zaščitne ukrepe za prebivalstvo, zadevna 
država članica v šestih mesecih skliče 
medsebojni strokovni pregled zadevne 

5. V primeru nesreče, katere posledice 
povzročijo razmere, ki zahtevajo nujne 
ukrepe izven lokacije objekta ali zaščitne 
ukrepe za prebivalstvo, zadevna država 
članica v šestih mesecih skliče medsebojni 
strokovni pregled zadevne naprave v 
skladu z odstavkom 2, pri katerem 
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naprave v skladu z odstavkom 2, pri 
katerem Komisijo povabi k sodelovanju.

Komisijo povabi k sodelovanju kot 
opazovalko.

Or. en

Predlog spremembe 209
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 e – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V primeru nesreče, ki povzroči zgodnje 
ali velike izpuste oziroma nenormalnega 
dogodka, ki povzroči razmere, ki zahtevajo 
nujne ukrepe izven lokacije objekta ali 
zaščitne ukrepe za prebivalstvo, zadevna 
država članica v šestih mesecih skliče 
medsebojni strokovni pregled zadevne 
naprave v skladu z odstavkom 2, pri 
katerem Komisijo povabi k sodelovanju.

5. V primeru nesreče, katere posledice ali 
morebitne posledice povzročijo razmere, ki 
zahtevajo nujne ukrepe izven lokacije 
objekta ali zaščitne ukrepe za prebivalstvo, 
zadevna država članica skliče medsebojni 
strokovni pregled zadevne naprave v 
skladu z odstavkom 2.

Or. en

Predlog spremembe 210
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 f – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8f črtano

Smernice za izboljšanje jedrske varnosti

Or. en
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Predlog spremembe 211
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi rezultatov medsebojnih 
strokovnih pregledov, opravljenih v 
skladu s členom 8e(2), in iz njih 
izhajajočih tehničnih priporočil države 
članice v skladu z načeloma preglednosti 
in stalnega izboljševanja jedrske varnosti 
ter ob podpori pristojnih regulativnih
organov skupaj razvijejo in pripravijo 
smernice za posamezne teme iz člena 
8e(2)(a).“.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 212
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8 f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi rezultatov medsebojnih 
strokovnih pregledov, opravljenih v skladu 
s členom 8e(2), in iz njih izhajajočih 
tehničnih priporočil države članice v 
skladu z načeloma preglednosti in stalnega 
izboljševanja jedrske varnosti ter ob 
podpori pristojnih regulativnih organov 
skupaj razvijejo in pripravijo smernice za 
posamezne teme iz člena 8e(2)(a).

Na podlagi rezultatov medsebojnih 
strokovnih pregledov, opravljenih v skladu 
s členom 8e(2), in iz njih izhajajočih 
tehničnih priporočil države članice v 
skladu z načeloma preglednosti in stalnega 
izboljševanja jedrske varnosti ter ob 
podpori pristojnih regulativnih organov 
skupaj razvijejo in pripravijo smernice za 
posamezne teme iz člena 8e(2)(a). 
Komisija zagotovi, da najkasneje tri leta 
po začetku veljavnosti te uredbe obstajajo 
zavezujoči varnostni standardi na 
področju jedrske varnosti po vsej EU;
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Or. de

Predlog spremembe 213
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 9 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, 
ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih 
določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in 
sprejmejo vse ukrepe, s katerimi 
zagotovijo njihovo izvajanje. Predpisane 
kazni so učinkovite, sorazmerne in 
odvračalne. Države članice Komisijo o teh 
določbah uradno obvestijo najpozneje do 
[vstaviti datum — ta datum mora ustrezati 
roku za prenos, ki je določen v členu 2 
tega predloga] in jo nemudoma uradno 
obvestijo o kakršnih koli naknadnih 
spremembah, ki vplivajo nanje.“.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 214
Béla Kovács

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 9a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, 
ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih 
določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in 
sprejmejo vse ukrepe, s katerimi zagotovijo 
njihovo izvajanje. Predpisane kazni so
učinkovite, sorazmerne in odvračalne. 
Države članice Komisijo o teh določbah 

Države članice s soglasjem predpišejo 
kazni, ki se uporabljajo za kršitve 
nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to 
direktivo, in sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo njihovo 
izvajanje. Predpisane kazni so učinkovite, 
sorazmerne in odvračalne. Države članice 
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uradno obvestijo najpozneje do [vstaviti 
datum — ta datum mora ustrezati roku za 
prenos, ki je določen v členu 2 tega 
predloga] in jo nemudoma uradno 
obvestijo o kakršnih koli naknadnih 
spremembah, ki vplivajo nanje.“.

o teh določbah uradno obvestijo Komisijo
in jo nemudoma uradno obvestijo o 
kakršnih koli naknadnih spremembah, ki 
vplivajo nanje.“.

Or. hu

Predlog spremembe 215
Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE
Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 9 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, 
ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih 
določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in 
sprejmejo vse ukrepe, s katerimi zagotovijo 
njihovo izvajanje. Predpisane kazni so 
učinkovite, sorazmerne in odvračalne. 
Države članice Komisijo o teh določbah 
uradno obvestijo najpozneje do [vstaviti 
datum — ta datum mora ustrezati roku za 
prenos, ki je določen v členu 2 tega 
predloga] in jo nemudoma uradno 
obvestijo o kakršnih koli naknadnih 
spremembah, ki vplivajo nanje.“.

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo za kršitve nacionalnih 
določb, sprejetih na podlagi te direktive, in 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se 
zagotovi njihovo izvajanje. Predvidene 
kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne ter lahko vključujejo plačilo 
dnevne globe ali prekinitev obratovanja 
jedrskega obrata z odločbo nacionalnega 
regulativnega organa. Države članice 
Komisijo o teh določbah uradno obvestijo 
najpozneje do [vstaviti datum – ta datum 
mora ustrezati roku za prenos, ki je 
določen v členu 2 tega predloga] in jo 
nemudoma uradno obvestijo o kakršnih 
koli naknadnih spremembah, ki vplivajo 
nanje.“.

Or. fr


