
AM\855892SL.doc PE458.492v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 – 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2010/2104(INI)

3.2.2011

PREDLOGI SPREMEMB
1 – 23

Osnutek mnenja
Zigmantas Balčytis
(PE456.644v01-00)

o učinkovitosti in uspešnosti financiranja EU na področju razgradnje jedrskih 
elektrarn v novih državah članicah
(2010/2104(INI))



PE458.492v01-00 2/13 AM\855892SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\855892SL.doc 3/13 PE458.492v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so se litovska, slovaška in bolgarska 
vlada med pristopnimi pogajanji v okviru 
pristopnih pogodb zavezale, da bodo zaprle 
svoje jedrske reaktorje, ki jih ni mogoče 
ekonomsko posodobiti za zagotovitev 
zahtevane stopnje varnosti,

A. ker so se litovska, slovaška in bolgarska 
vlada med pristopnimi pogajanji v okviru 
pristopnih pogodb strinjale, da bodo zaprle 
nekatere svoje starejše jedrske reaktorje, 
katerih datum predčasnega zaprtja je že 
določen,

Or. en

Predlog spremembe 2
Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so se litovska, slovaška in bolgarska 
vlada med pristopnimi pogajanji v okviru 
pristopnih pogodb zavezale, da bodo zaprle 
svoje jedrske reaktorje, ki jih ni mogoče 
ekonomsko posodobiti za zagotovitev 
zahtevane stopnje varnosti,

A. ker so se litovska, slovaška in bolgarska 
vlada med pristopnimi pogajanji v okviru 
pristopnih pogodb zavezale, da bodo 
predčasno zaprle svoje jedrske reaktorje, 
ki jih v nekaterih primerih ni mogoče 
ekonomsko upravičeno posodobiti za 
zagotovitev zahtevane stopnje varnosti,

Or. en

Predlog spremembe 3
Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker zaprtje in kasnejša razgradnja teh 
jedrskih elektrarn prinašata veliko 
finančno in gospodarsko izgubo in 
dolgotrajno breme, ki ga te države članice 
ne morejo v celoti kriti,

Or. en

Predlog spremembe 4
Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da bi moralo pri financiranju 
postopkov razgrajevanja veljati načelo 
„onesnaževalec plača“ in da bi morali 
upravljavci jedrskih objektov pri jedrskih 
postopkih zagotoviti, da bi se že v 
življenjski dobi jedrskih objektov dala na 
stran ustrezna finančna sredstva za 
prihodnje stroške razgrajevanja;

1. ugotavlja, da bi moralo pri financiranju 
postopkov razgrajevanja veljati načelo 
„onesnaževalec plača“ in da bi morali 
upravljavci jedrskih objektov pri jedrskih 
postopkih zagotoviti, da bi se že v 
življenjski dobi jedrskih objektov dala na 
stran ustrezna finančna sredstva za 
prihodnje stroške razgrajevanja; v 
omenjenih treh primerih je zanikanje 
popolnega delovanja predčasno zaprtih 
jedrskih elektrarn onemogočilo, da bi 
načrtovali potrebna finančna sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 5
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da upravljavci jedrskih 
elektrarn zaradi predčasnega zaprtja 
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jedrskih reaktorjev v Litvi, na Slovaškem 
in v Bolgariji niso mogli pridobiti 
zadostnih sredstev za kritje stroškov 
razgradnje;

Or. lt

Predlog spremembe 6

Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. se boji, da bo pomanjkanje finančnih 
sredstev za ukrepe za razgradnjo 
povzročilo zamude pri razgradnji jedrskih 
elektrarn ter ogrozilo okolje in zdravje 
ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 7

Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. ugotavlja, da morajo upravljavci 
jedrskih elektrarn na liberaliziranem 
energetskem trgu, tako kot vsi njihovi 
konkurenti, popolnoma odgovarjati za 
posledice svojih dejanj, tako pravno kot 
finančno;

Or. en



PE458.492v01-00 6/13 AM\855892SL.doc

SL

Predlog spremembe 8

Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da lahko postopki 
razgrajevanja pomenijo tveganje za javno 
zdravje in okolje, če niso pravočasno 
sprejeti potrebni ukrepi, zato bi bilo treba 
pravočasno nameniti zadostna finančna 
sredstva za zagotovitev, da bi razgrajevanje 
jedrskih objektov potekalo v skladu z 
varnostnimi standardi;

2. ugotavlja, da lahko postopki 
razgrajevanja pomenijo tveganje za javno 
zdravje sedanje in prihodnjih generacij in 
okolje, če niso pravočasno sprejeti potrebni 
ukrepi, zato bi bilo treba priskrbeti in že 
med delovanjem objekta nameniti zadostna 
finančna sredstva za zagotovitev, da bi 
razgrajevanje jedrskih objektov potekalo v 
skladu z varnostnimi standardi;

Or. en

Predlog spremembe 9
Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da v EU ima nekoliko 
izkušenj na področju razgradenj jedrskih 
objektov, zato poudarja, da je vprašanje 
varnosti pri predčasnem zapiranju 
jedrskih elektrarn nadvse pomembno, kar 
je treba upoštevati v vseh prihodnjih 
odločitvah udeleženih strani;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Ani Podimata (Anni Podimata)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da bi morali okoljske in 
socialne stroške postopkov razgradnje 
nositi vlagatelji in da je treba pri 
odločanju o uporabi jedrske energije 
upoštevati tudi te stroške;

Or. en

Predlog spremembe 11
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava pomen dobrega in preglednega 
upravljanja finančnih sredstev z ustreznim 
zunanjim nadzorom za zagotovitev 
pravične konkurence na energetskem trgu;

3. priznava pomen dobrega in preglednega 
upravljanja finančnih sredstev z ustreznim 
zunanjim nadzorom za zagotovitev 
pravične konkurence na energetskem trgu;
meni, da bi bilo za oddajo naročil 
zaželeno uporabiti merilo vzajemnosti v 
korist evropskih podjetij, zlasti z uporabo 
načel iz člena 58 Direktive 2004/17/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil naročnikov, med 
drugim v energetskem sektorju;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 3 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava pomen dobrega in preglednega 
upravljanja finančnih sredstev z ustreznim 
zunanjim nadzorom za zagotovitev 
pravične konkurence na energetskem trgu;

3. opozarja, da pomoč ni bila namenja 
temu, da bi se v celoti pokrili stroški 
razgradnje ali zagotovilo nadomestilo za 
vse gospodarske posledice; priznava 
pomen dobrega in preglednega upravljanja 
finančnih sredstev z ustreznim zunanjim 
nadzorom za zagotovitev pravične 
konkurence na energetskem trgu;
poudarja, da je osnovni cilj zapiranja in 
razgradnje teh treh jedrskih elektrarn 
varnost;

Or. en

Predlog spremembe 13

Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava pomen dobrega in preglednega 
upravljanja finančnih sredstev z ustreznim 
zunanjim nadzorom za zagotovitev 
pravične konkurence na energetskem trgu;

3. priznava pomen dobrega in preglednega 
upravljanja finančnih sredstev z ustreznim 
zunanjim nadzorom za zagotovitev 
pravične konkurence na energetskem trgu;
na tem področju priporoča preglednost in 
javno sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 14
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba nameniti 
prednost dodeljevanju evropskih sredstev 
za razgradnjo na splošno in da morajo 
omenjene tri jedrske elektrarne predložiti 
natančen dokončni načrt razgradnje, kar 
je nujno potrebno za oblikovanje finančne 
sheme, ki ne bo vsebovala tveganj in 
negotovosti;

Or. en

Predlog spremembe 15
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da razgrajevanje neposredno 
vpliva na energetske vire (in njihove cene) 
zadevnih držav članic; meni, da bi morali 
spodbujati razvoj alternativnih in 
konkurenčnih energetskih virov ter 
ustrezno upoštevati možnost vzpostavitve 
mehanizmov kompenzacij za kritje 
stroškov razgrajevanja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 16
Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da razgrajevanje neposredno 
vpliva na energetske vire (in njihove cene) 
zadevnih držav članic; meni, da bi morali 

4. ugotavlja, da prezgodnje razgrajevanje 
neposredno vpliva na energetske vire (in 
njihove cene) zadevnih držav članic; meni, 
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spodbujati razvoj alternativnih in 
konkurenčnih energetskih virov ter 
ustrezno upoštevati možnost vzpostavitve 
mehanizmov kompenzacij za kritje 
stroškov razgrajevanja;

da bi morali za spoprijemanje z zadevnimi 
negativnimi posledicami spodbujati razvoj 
alternativnih in konkurenčnih energetskih 
virov z nizkimi emisijami ter ustrezno 
upoštevati možnost vzpostavitve ustreznih
mehanizmov kompenzacij za kritje 
stroškov razgrajevanja do tiste faze, ko 
bodo lahko vse tri države same krile 
preostale stroške;

Or. en

Predlog spremembe 17
Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da razgrajevanje neposredno 
vpliva na energetske vire (in njihove cene) 
zadevnih držav članic; meni, da bi morali 
spodbujati razvoj alternativnih in 
konkurenčnih energetskih virov ter 
ustrezno upoštevati možnost vzpostavitve 
mehanizmov kompenzacij za kritje 
stroškov razgrajevanja;

4. ugotavlja, da predčasna razgradnja 
neposredno vpliva na energetske vire (in 
njihove cene) zadevnih držav članic; meni, 
da bi morali spodbujati razvoj alternativnih 
in konkurenčnih energetskih virov ter 
ustrezno upoštevati možnost vzpostavitve 
mehanizmov kompenzacij za kritje 
stroškov razgrajevanja v primeru 
predčasnega zaprtja;

Or. en

Predlog spremembe 18

Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da razgrajevanje neposredno 
vpliva na energetske vire (in njihove cene) 

4. ugotavlja, da razgrajevanje neposredno 
vpliva na energetske vire (in njihove cene) 



AM\855892SL.doc 11/13 PE458.492v01-00

SL

zadevnih držav članic; meni, da bi morali 
spodbujati razvoj alternativnih in 
konkurenčnih energetskih virov ter 
ustrezno upoštevati možnost vzpostavitve 
mehanizmov kompenzacij za kritje 
stroškov razgrajevanja;

zadevnih držav članic; meni, da bi morali 
spodbujati razvoj alternativnih in 
konkurenčnih energetskih virov ter 
ustrezno upoštevati možnost vzpostavitve 
mehanizmov kompenzacij za kritje 
stroškov razgrajevanja in odlaganja 
odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 19
Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je potrebno okrepljeno 
usklajevanje teh treh programov, da bi 
zagotovili boljše načrtovanje dejavnosti in 
izmenjavo izkušenj med njimi; ta izkušnja 
lahko koristi vsej EU pridobi, saj se 
reaktorji ob izteku uporabnosti 
demontirajo; zato poziva vse udeležence, 
naj zagotovijo oblikovanje in zbiranje 
najboljše prakse razgradnje ter čim boljšo 
uporabo izkušenj in podatkov, zbranih 
med drugimi državami članicami, ki imajo 
jedrske elektrarne;

Or. en

Predlog spremembe 20

Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva k uvedbi zavarovanja, ki bi ga 
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brez državne pomoči financiral samo 
upravljavec jedrske elektrarne, da se 
pokrije njegova civilna odgovornost za 
nepredvidene dogodke ali nesreče v vsem 
obdobju razgradnje;

Or. en

Predlog spremembe 21
Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj preuči možnosti 
uskladitve pristopov k financiranju 
razgradnje v EU, pri tem pa upošteva 
različne strategije posameznih držav 
članic, ne da bi ogrozila varnost in 
varovanje postopka razgradnje.

5. ob upoštevanju različnih strategij, ki jih 
uporabljajo države članice, poziva 
Komisijo, naj preuči možnosti uskladitve 
pristopov k financiranju razgradnje v EU, 
da bo zagotovila pravočasno zbiranje 
potrebnih finančnih sredstev, ne da bi 
ogrozila varnost in varovanje postopka 
razgradnje;

Or. en

Predlog spremembe 22
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da če bo postopek razgradnje 
usklajen, bi bilo treba upoštevati zadevne 
upravne strukture v državah članicah, 
poenostaviti pa bi bilo treba tudi postopek 
za gospodarjenje s sredstvi;

Or. lt
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Predlog spremembe 23
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. obžaluje, da mu Komisija ni pošiljala 
letnih poročil o uporabi finančnih 
sredstev, dodeljenih za razgradnjo teh treh 
jedrskih elektrarn; poziva Komisijo, naj 
Evropskemu parlamentu in Svetu letno 
poroča o uporabi teh finančnih sredstev, 
pri čemer naj v celoti in natančno navede 
vse stroške razgradnje;

Or. en


