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Predlog spremembe 1
Jan Březina

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju nadaljnjih obiskov 
območij jedrskih elektrarn za ugotavljanje 
dejstev, ki jih je organizirala skupina 
evropskih regulatorjev za jedrsko varnost 
(ENSREG) po končanem postopku 
pregleda stresnih testov, da bi izmenjala 
informacije o ukrepih, ki so bili sprejeti, 
načrtovani ali obravnavani na teh 
območjih, da bi na podlagi stresnega testa 
izboljšali varnost in opredelili dobre 
prakse, pomembne uspehe in morebitne 
izkušnje ali težave pri izvajanju teh 
ukrepov,

Or. en

Predlog spremembe 2
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Evropskega 
sveta z dne 24. in 25. marca 2011 in zlasti 
njegove zahteve, naj evropski neodvisni 
nacionalni organi opravijo celovita in 
pregledna ocenjevanja tveganja in 
varnosti vseh jedrskih elektrarn EU, glede 
na izkušnje ob nesreči v jedrski elektrarni 
Fukušima Daiči na Japonskem,

Or. en
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Predlog spremembe 3
Jan Březina

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju potrditve akcijskega 
načrta skupine evropskih regulatorjev za 
jedrsko varnost 1. avgusta 2012, ki 
zagotavlja, da bodo nacionalni regulatorji 
in skupina ENSREG dosledno 
obravnavali priporočila in predloge iz 
strokovnega pregleda stresnih testov,

Or. en

Predlog spremembe 4
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive Sveta št. 
2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o 
vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko 
varnost jedrskih objektov,

– ob upoštevanju Direktive Sveta št. 
2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o 
vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko 
varnost jedrskih objektov, ki poudarja, da 
je temeljno načelo nacionalna 
odgovornost držav članic za varnost 
jedrskih objektov, odgovornost za nadzor 
varnosti jedrskih objektov pa je predvsem 
v pristojnosti nacionalnih regulatorjev,

Or. en

Predlog spremembe 5
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive Sveta št. 
2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o 
vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko 
varnost jedrskih objektov,

– ob upoštevanju Direktive Sveta št. 
2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o 
vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko 
varnost jedrskih objektov, ki poudarja, da 
je temeljno načelo nacionalna 
odgovornost držav članic za varnost 
jedrskih objektov, odgovornost za nadzor 
varnosti jedrskih objektov pa je v 
pristojnosti nacionalnih regulatorjev,

Or. en

Predlog spremembe 6
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za atomsko energijo, 
zlasti členov 2 in 30 Pogodbe,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti členov 153 
(socialno varstvo), 192 (okolje) in 194 
(energetika) Pogodbe,

Or. en

Predlog spremembe 7
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila skupine 
evropskih regulatorjev za jedrsko varnost 
o strokovnem pregledu stresnih testov, ki 
sta ga sprejeli skupina ENSREG in 
Evropska komisija, in o povezani skupni 
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izjavi, ki sta jo dali skupina ENSREG in 
Evropska komisija 26. aprila 2012,

Or. en

Predlog spremembe 8
Fiona Hall

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti členov 192 (okolje) 
in 194 (energetika) Pogodbe,

Or. en

Predlog spremembe 9
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju jedrske nesreče v jedrski 
elektrarni Fukušima Daiči na Japonskem,

Or. en

Predlog spremembe 10
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov z zasedanja 
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Evropskega sveta z dne 28. in 28. junija 
2012, v katerih je Svet predvsem spodbudil 
države članice k celovitemu in 
pravočasnemu izvajanju priporočil, ki so 
predstavljena v poročilu skupine 
evropskih regulatorjev za jedrsko varnost 
po opravljenih stresnih testih za jedrsko 
varnost,

Or. en

Predlog spremembe 11
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov z zasedanja 
Evropskega sveta z dne 24. in 25. marca 
2011, zlasti njegove zahteve, naj evropski 
neodvisni nacionalni organi opravijo 
celovita in pregledna ocenjevanja 
tveganja in varnosti vseh jedrskih 
elektrarn EU glede na izkušnje ob nesreči 
v jedrski elektrarni Fukušima Daiči na 
Japonskem,

Or. en

Predlog spremembe 12
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila skupine 
evropskih regulatorjev za jedrsko varnost 
o strokovnem pregledu stresnih testov, ki 
sta ga sprejeli skupina ENSREG in 
Evropska komisija, in o povezani skupni 
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izjavi, ki sta jo dali skupina ENSREG in 
Evropska komisija 26. aprila 2012,

Or. en

Predlog spremembe 13
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Evropskega 
sveta z dne 28. in 28. junija 2012, v 
katerih je Svet predvsem spodbudil države 
članice k celovitemu in pravočasnemu 
izvajanju priporočil, ki so predstavljena v 
poročilu skupine evropskih regulatorjev 
za jedrsko varnost po opravljenih stresnih 
testih za jedrsko varnost,

Or. en

Predlog spremembe 14
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko v poročilu o predlogu Sveta o 
vzpostavitvi instrumenta za sodelovanje na 
področju jedrske varnosti poziva, naj bo 
jedrska varnost v tretjih državah skladna z 
evropskimi varnostnimi standardi;

A. ker so tragični dogodki v Fukušimi 
znova pokazali, da jedrska industrija ne 
more biti popolnoma brez tveganja, in ker 
Uredba Sveta o vzpostavitvi instrumenta 
za sodelovanje na področju jedrske 
varnosti poziva, naj bo jedrska varnost v 
tretjih državah skladna z najsodobnejšimi 
varnostnimi praksami;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Bernd Lange

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko v poročilu o predlogu Sveta o 
vzpostavitvi instrumenta za sodelovanje na 
področju jedrske varnosti poziva, naj bo 
jedrska varnost v tretjih državah skladna z 
evropskimi varnostnimi standardi;

A. ker Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko v poročilu o predlogu Sveta o 
vzpostavitvi instrumenta za sodelovanje na 
področju jedrske varnosti poziva, naj bo 
jedrska varnost v tretjih državah skladna z 
evropskimi varnostnimi standardi, dokler 
še obstajajo jedrske elektrarne;

Or. de

Predlog spremembe 16
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so bila opravljena „celovita 
ocenjevanja tveganja in varnosti („stresni 
testi“) jedrskih elektrarn v Evropski uniji in 
z njimi povezanih dejavnosti‟, z namenom, 
da se prouči pripravljenost jedrskih 
elektrarn na izjemne pogoje,

B. ker so bila opravljena „celovita 
ocenjevanja tveganja in varnosti („stresni 
testi“) jedrskih elektrarn v Evropski uniji in 
z njimi povezanih dejavnosti‟, z namenom, 
da se prouči pripravljenost jedrskih 
elektrarn na več izjemnih pogojev,

Or. en

Predlog spremembe 17
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

B a. ker sta Mednarodna agencija za 
jedrsko energijo in Euratom zavezana 
pospeševanju jedrske industrije, hkrati pa 
imata temu nasprotno vlogo, saj sta 
odgovorni za vzpostavljanje standardov 
jedrske varnosti po svetu in v EU,

Or. en

Predlog spremembe 18
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. je seznanjen s sporočilom Komisije o 
stresnih testih in njihovih ugotovitvah;
pozdravlja prizadevanja Komisije 
iposvetovalne skupine evropskih upravnih 
organov ENSREG po nesreči v Fukušimi, 
da se postopke stresnega testa opravi na 
145 reaktorjih v Evropski uniji in 20 zunaj 
nje; poudarja koristnost tega postopka ter 
da nečesa podobnega niso opravili še nikjer 
po svetu; poudarja, da bodo ugotovitve 
stresnega testa prispevale k okrepitvi 
kulture jedrske varnosti v Evropi, da bo 
postala vzor na mednarodni ravni;

1. je seznanjen s sporočilom Komisije o 
stresnih testih in njihovih ugotovitvah;
pozdravlja prizadevanja Komisije in 
nacionalnih regulatorjev prek skupine 
ENSREG po nesreči v Fukušimi, da se 
postopke stresnega testa opravi na 145 
reaktorjih v Evropski uniji in 20 zunaj nje;
poudarja koristnost tega postopka ter da 
nečesa podobnega niso opravili še nikjer 
po svetu; poudarja, da bodo ugotovitve 
stresnega testa prispevale k okrepitvi 
kulture jedrske varnosti v Evropi, da bo 
postala vzor na mednarodni ravni;
poudarja prizadevanja za večjo 
preglednost postopka z objavo vseh 
poročil in organizacijo dveh srečanj v 
Bruslju 17. januarja in 8. maja 2012, na 
katerih so se zbrale zainteresirane strani 
(nevladne organizacije, evropska jedrska 
industrija, regulatorji, vlade idr.) ter s 
predstavitvami v Evropskem parlamentu;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. je seznanjen s sporočilom Komisije o 
stresnih testih in njihovih ugotovitvah;
pozdravlja prizadevanja Komisije 
iposvetovalne skupine evropskih upravnih 
organov ENSREG po nesreči v Fukušimi, 
da se postopke stresnega testa opravi na 
145 reaktorjih v Evropski uniji in 20 zunaj 
nje; poudarja koristnost tega postopka ter 
da nečesa podobnega niso opravili še nikjer 
po svetu; poudarja, da bodo ugotovitve 
stresnega testa prispevale k okrepitvi 
kulture jedrske varnosti v Evropi, da bo 
postala vzor na mednarodni ravni;

1. je seznanjen s sporočilom Komisije o 
stresnih testih in njihovih ugotovitvah;
pozdravlja prizadevanja regulatorjev 27 
držav članic in Komisije prek skupine 
ENSREG po nesreči v Fukušimi, da se 
postopke stresnega testa opravi na 145 
reaktorjih v Evropski uniji, ter 
prizadevanja regulatorjev tretjih držav, da 
se te postopke opravi na 20 reaktorjih 
zunaj EU; poudarja koristnost tega 
postopka ter da nečesa podobnega niso 
opravili še nikjer po svetu; poudarja, da 
bodo ugotovitve stresnega testa prispevale 
k okrepitvi kulture jedrske varnosti v 
Evropi, da bo postala vzor na mednarodni 
ravni; izraža pohvalo prizadevanjem za 
čim bolj pregledne stresne teste;

Or. en

Predlog spremembe 20
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. je seznanjen s sporočilom Komisije o 
stresnih testih in njihovih ugotovitvah;
pozdravlja prizadevanja Komisije 
iposvetovalne skupine evropskih upravnih 
organov ENSREG po nesreči v Fukušimi, 
da se postopke stresnega testa opravi na 
145 reaktorjih v Evropski uniji in 20 zunaj 
nje; poudarja koristnost tega postopka ter 
da nečesa podobnega niso opravili še nikjer 

1. je seznanjen s sporočilom Komisije o 
stresnih testih in njihovih ugotovitvah;
pozdravlja prizadevanja Komisije 
iposvetovalne skupine evropskih upravnih 
organov ENSREG po nesreči v Fukušimi, 
da se postopke stresnega testa opravi na 
145 reaktorjih v Evropski uniji in 20 zunaj 
nje; poudarja koristnost tega postopka ter 
da nečesa podobnega niso opravili še nikjer 
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po svetu; poudarja, da bodo ugotovitve 
stresnega testa prispevale k okrepitvi 
kulture jedrske varnosti v Evropi, da bo 
postala vzor na mednarodni ravni;

po svetu; poudarja, da bodo ugotovitve 
stresnega testa prispevale k okrepitvi 
kulture jedrske varnosti in zaščite v Evropi, 
da bo postala vzor na mednarodni ravni;

Or. ro

Predlog spremembe 21
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan, Lena 
Kolarska-Bobińska, Giles Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. je seznanjen z glavnimi ugotovitvami 
poročila o strokovnem pregledu, ki 
poudarja štiri glavna področja izboljšav v 
Evropi: (1) objava smernic Združenja 
zahodnoevropskih regulatorjev za jedrsko 
varnost (WENRA) o oceni naravnih 
nevarnosti in varnostnih rezerv ob 
upoštevanju obstoječih smernic 
Mednarodne agencije za atomsko 
energijo, (2) poudarjena pomembnost 
rednih pregledov varnosti, (3) izvajanje 
splošno sprejetih ukrepov za zaščito 
brezhibnosti zadrževalnega hrama ter (4) 
zmanjšanje števila nesreč zaradi naravnih 
nevarnosti in omejevanje njihovih 
posledic;

Or. en

Predlog spremembe 22
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da bi morale po stresnem testu 2. priznava, da bi morale po stresnem testu 



AM\919991SL.doc 13/88 PE500.594v01-00

SL

države začeti izvajati ali načrtovati ukrepe 
za izboljšanje varnostni njihovih elektrarn;
poudarja, da so bili med strokovnim 
pregledom določeni ukrepi, ki jih je treba 
upoštevati na ravni Evropske unije; poziva 
vse udeležence, naj ustrezno in 
nemudoma nadalje ukrepajo v zvezi z 
ugotovitvami in priporočili, ki jih 
vsebujejo, vključno z opredeljenimi 
primeri najboljše prakse;

države začeti izvajati ali načrtovati ukrepe 
za izboljšanje varnostni svojih elektrarn;
poudarja, da so bili med strokovnim 
pregledom določeni ukrepi, ki jih je treba 
upoštevati na ravni Evropske unije; zato 
priporoča, naj se pri spremljanju 
izvajanja na podlagi strokovnih 
priporočil, ki temeljijo na nacionalnih 
akcijskih načrtih, potrdi vodilna vloga 
skupine evropskih regulatorjev za jedrsko 
varnost (ENSREG); poziva, naj ta 
skupina redno obvešča Komisijo, 
Parlament in Svet o doseženem napredku;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da bi morale po stresnem testu 
države začeti izvajati ali načrtovati ukrepe 
za izboljšanje varnostni njihovih elektrarn;
poudarja, da so bili med strokovnim 
pregledom določeni ukrepi, ki jih je treba 
upoštevati na ravni Evropske unije; poziva 
vse udeležence, naj ustrezno in nemudoma
nadalje ukrepajo v zvezi z ugotovitvami in 
priporočili, ki jih vsebujejo, vključno z 
opredeljenimi primeri najboljše prakse;

2. priznava, da bi morale po stresnem testu 
države začeti izvajati ali načrtovati ukrepe 
za povečanje varnostne rezerve njihovih 
elektrarn, pozdravlja, da sta skupina 
evropskih regulatorjev za jedrsko varnost 
in Komisija sprejeli akcijski načrt za 
nadaljnje delovanje po priporočilih ter da 
bo potekala izmenjava vseh izvajanih 
dejavnosti za izboljšanje jedrskih 
varnostnih rezerv po opravljenih stresnih 
testih na evropski ravni, zlasti v okviru 
seminarja, ki ga bo skupina ENSREG 
priredila na začetku leta 2013; poziva vse 
udeležence, naj ustrezno in pravočasno
nadalje ukrepajo v zvezi z ugotovitvami in 
priporočili, ki jih vsebujejo, vključno z 
opredeljenimi primeri najboljše prakse;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da bi morale po stresnem testu 
države začeti izvajati ali načrtovati ukrepe 
za izboljšanje varnostni njihovih elektrarn;
poudarja, da so bili med strokovnim 
pregledom določeni ukrepi, ki jih je treba 
upoštevati na ravni Evropske unije; poziva 
vse udeležence, naj ustrezno in nemudoma
nadalje ukrepajo v zvezi z ugotovitvami in 
priporočili, ki jih vsebujejo, vključno z 
opredeljenimi primeri najboljše prakse;

2. priznava, da bi morale po stresnem testu 
države začeti izvajati ali načrtovati ukrepe 
za izboljšanje varnostni njihovih elektrarn;
poudarja, da so bili med strokovnim 
pregledom določeni ukrepi, ki jih je treba 
upoštevati na ravni Evropske unije;
pozdravlja, da sta skupina evropskih 
regulatorjev za jedrsko varnost in 
Komisija sprejeli akcijski načrt za 
nadaljnje delovanje po priporočilih; v 
zvezi s tem priporoča, da se potrdi vodilna 
vloga skupine evropskih regulatorjev za 
jedrsko varnost pri spremljanju izvajanja 
in izmenjave najboljših praks; poziva vse 
udeležence, naj ustrezno in pravočasno
nadalje ukrepajo v zvezi z ugotovitvami in 
priporočili, ki jih vsebuje akcijski načrt;

Or. en

Predlog spremembe 25
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Romana Jordan, Lena 
Kolarska-Bobińska, Giles Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da bi morale po stresnem testu 
države začeti izvajati ali načrtovati ukrepe 
za izboljšanje varnostni njihovih elektrarn;
poudarja, da so bili med strokovnim 
pregledom določeni ukrepi, ki jih je treba 
upoštevati na ravni Evropske unije; poziva 
vse udeležence, naj ustrezno in nemudoma
nadalje ukrepajo v zvezi z ugotovitvami in 
priporočili, ki jih vsebujejo, vključno z 

2. priznava, da bi morale po stresnem testu 
države začeti izvajati ali načrtovati ukrepe, 
ki bodo izboljšali varnost njihovih 
elektrarn; poudarja, da so bili med 
strokovnim pregledom določeni ukrepi, ki 
jih je treba upoštevati na ravni Evropske 
unije; poziva vse udeležence, naj ustrezno 
in pravočasno nadalje ukrepajo v zvezi z 
ugotovitvami in priporočili, ki jih 
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opredeljenimi primeri najboljše prakse; vsebujejo, vključno z opredeljenimi 
primeri najboljše prakse; v zvezi s tem 
priporoča, da se potrdi vodilna vloga 
skupine evropskih regulatorjev za jedrsko 
varnost pri spremljanju izvajanja 
priporočil iz strokovnega pregleda na 
podlagi nacionalnih akcijskih načrtov;
poziva skupino evropskih regulatorjev za 
jedrsko varnost, naj Komisijo, Parlament 
in Svet redno obvešča o doseženem 
napredku;

Or. en

Predlog spremembe 26
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da bi morale po stresnem testu 
države začeti izvajati ali načrtovati ukrepe 
za izboljšanje varnostni njihovih elektrarn;
poudarja, da so bili med strokovnim 
pregledom določeni ukrepi, ki jih je treba 
upoštevati na ravni Evropske unije; poziva 
vse udeležence, naj ustrezno in nemudoma 
nadalje ukrepajo v zvezi z ugotovitvami in 
priporočili, ki jih vsebujejo, vključno z 
opredeljenimi primeri najboljše prakse;

2. priznava, da bi morale po stresnem testu 
države začeti izvajati ali načrtovati ukrepe 
za izboljšanje varnostni njihovih elektrarn;
poudarja, da so bili med strokovnim 
pregledom določeni ukrepi, ki jih je treba 
upoštevati na ravni Evropske unije; poziva 
vse udeležence, naj ustrezno in nemudoma 
nadalje ukrepajo v zvezi z ugotovitvami in 
priporočili, ki jih vsebujejo, vključno z 
opredeljenimi primeri najboljše prakse;
zahteva, da se Evropski parlament letno 
obvešča in z njim posvetuje o rezultatih, 
ukrepih in načrtih na področju jedrske 
varnosti;

Or. de

Predlog spremembe 27
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 2



PE500.594v01-00 16/88 AM\919991SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da bi morale po stresnem testu 
države začeti izvajati ali načrtovati ukrepe 
za izboljšanje varnostni njihovih elektrarn;
poudarja, da so bili med strokovnim 
pregledom določeni ukrepi, ki jih je treba 
upoštevati na ravni Evropske unije; poziva 
vse udeležence, naj ustrezno in nemudoma 
nadalje ukrepajo v zvezi z ugotovitvami in 
priporočili, ki jih vsebujejo, vključno z 
opredeljenimi primeri najboljše prakse;

2. priznava, da bi morale po stresnem testu 
države začeti izvajati ali načrtovati ukrepe, 
ki bodo izboljšali varnost njihovih 
elektrarn glede na izkušnje v primeru 
Fukušime; poudarja, da je Komisija na 
podlagi strokovnega pregleda določila 
ukrepe, ki jih je treba upoštevati na ravni 
Evropske unije; poziva vse udeležence, naj 
ustrezno in nemudoma nadalje ukrepajo v 
zvezi z ugotovitvami in priporočili, ki jih 
vsebujejo, vključno z opredeljenimi 
primeri najboljše prakse;

Or. en

Predlog spremembe 28
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da bi morale po stresnem testu 
države začeti izvajati ali načrtovati ukrepe 
za izboljšanje varnostni njihovih elektrarn;
poudarja, da so bili med strokovnim 
pregledom določeni ukrepi, ki jih je treba 
upoštevati na ravni Evropske unije; poziva 
vse udeležence, naj ustrezno in nemudoma 
nadalje ukrepajo v zvezi z ugotovitvami in 
priporočili, ki jih vsebujejo, vključno z 
opredeljenimi primeri najboljše prakse;

2. priznava, da bi morale po stresnem testu 
države začeti izvajati ali načrtovati ukrepe 
za izboljšanje varnosti in zaščite njihovih 
elektrarn; poudarja, da so bili med 
strokovnim pregledom določeni ukrepi, ki 
jih je treba upoštevati na ravni Evropske 
unije; poziva vse udeležence, naj ustrezno 
in nemudoma nadalje ukrepajo v zvezi z 
ugotovitvami in priporočili, ki jih 
vsebujejo, vključno z opredeljenimi 
primeri najboljše prakse;

Or. ro

Predlog spremembe 29
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja pa, da so bili stresni testi 
jedrske varnosti, ki sta jih začeli izvajati 
Komisija in posvetovalna skupina 
evropskih upravnih organov ENSREG
omejenega obsega in prvenstveno
namenjeni ocenjevanju vzsržljivosti v 
primeru izjemnih zunanjih dogodkov in 
pripravljenosti jedrskih elektrarn nanje, 
zato niso in ne morejo biti namenjeni temu, 
da bi nadomestili podrobne preglede 
varnosti jedrskih elektrarn, ki se izvajajo v 
sklopu nacionalnih pristojnosti posameznih 
držav članic, pač pa so predvsem 
namenjeni ocenjevanju vzdržljivosti
jedrskih elektrarn v primeru izjemnih 
zunanjih dogodkov in pripravljenosti 
nanje;

3. opozarja pa, da so bili stresni testi 
jedrske varnosti, ki sta jih začeli izvajati 
Komisija in skupina evropskih regulatorjev 
za jedrsko varnost namenjeni ocenjevanju 
vzdržljivosti v primeru skrajnih izjemnih 
zunanjih dogodkov, kot je bil ta v 
Fukušimi, in pripravljenosti jedrskih 
elektrarn nanje, zato niso in ne morejo biti 
namenjeni temu, da bi nadomestili 
podrobne preglede varnosti jedrskih 
elektrarn, ki se že izvajajo v sklopu 
nacionalnih pristojnosti posameznih držav 
članic, za ocenjevanje jedrske varnosti 
jedrskih elektrarn;

Or. en

Predlog spremembe 30
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja pa, da so bili stresni testi 
jedrske varnosti, ki sta jih začeli izvajati 
Komisija in posvetovalna skupina 
evropskih upravnih organov ENSREG
omejenega obsega in prvenstveno
namenjeni ocenjevanju vzsržljivosti v 
primeru izjemnih zunanjih dogodkov in 
pripravljenosti jedrskih elektrarn nanje, 
zato niso in ne morejo biti namenjeni temu, 
da bi nadomestili podrobne preglede 
varnosti jedrskih elektrarn, ki se izvajajo v 
sklopu nacionalnih pristojnosti posameznih 

3. opozarja pa, da so bili stresni testi 
jedrske varnosti, ki sta jih začeli izvajati 
Komisija in skupina evropskih regulatorjev 
za jedrsko varnost, namenjeni ocenjevanju 
vzdržljivosti v primeru skrajnih izjemnih 
zunanjih dogodkov in pripravljenosti 
jedrskih elektrarn nanje, zato niso in ne 
morejo biti namenjeni temu, da bi 
nadomestili podrobne preglede varnosti 
jedrskih elektrarn, ki se že izvajajo v 
sklopu nacionalnih pristojnosti posameznih 
držav članic, za ocenjevanje jedrske 
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držav članic, pač pa so predvsem 
namenjeni ocenjevanju vzdržljivosti 
jedrskih elektrarn v primeru izjemnih 
zunanjih dogodkov in pripravljenosti 
nanje;

varnosti jedrskih elektrarn v primeru 
izjemnih zunanjih dogodkov;

Or. en

Predlog spremembe 31
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja pa, da so bili stresni testi 
jedrske varnosti, ki sta jih začeli izvajati 
Komisija in posvetovalna skupina 
evropskih upravnih organov ENSREG
omejenega obsega in prvenstveno 
namenjeni ocenjevanju vzsržljivosti v 
primeru izjemnih zunanjih dogodkov in 
pripravljenosti jedrskih elektrarn nanje, 
zato niso in ne morejo biti namenjeni temu, 
da bi nadomestili podrobne preglede 
varnosti jedrskih elektrarn, ki se izvajajo v 
sklopu nacionalnih pristojnosti posameznih 
držav članic, pač pa so predvsem 
namenjeni ocenjevanju vzdržljivosti
jedrskih elektrarn v primeru izjemnih 
zunanjih dogodkov in pripravljenosti 
nanje;

3. opozarja pa, da so bili stresni testi 
jedrske varnosti, ki sta jih začeli izvajati 
Komisija in skupina evropskih regulatorjev 
za jedrsko varnost omejenega obsega in 
prvenstveno namenjeni ocenjevanju 
vzsržljivosti v primeru izjemnih zunanjih 
dogodkov in pripravljenosti jedrskih 
elektrarn nanje, zato niso in ne morejo biti 
namenjeni temu, da bi nadomestili 
podrobne preglede varnosti jedrskih 
elektrarn, ki se izvajajo v sklopu 
nacionalnih pristojnosti posameznih držav 
članic za ocenjevanje jedrske varnosti 
jedrskih elektrarn;

Or. en

Predlog spremembe 32
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja pa, da so bili stresni testi 
jedrske varnosti, ki sta jih začeli izvajati 
Komisija in posvetovalna skupina 
evropskih upravnih organov ENSREG
omejenega obsega in prvenstveno 
namenjeni ocenjevanju vzsržljivosti v 
primeru izjemnih zunanjih dogodkov in 
pripravljenosti jedrskih elektrarn nanje, 
zato niso in ne morejo biti namenjeni temu, 
da bi nadomestili podrobne preglede 
varnosti jedrskih elektrarn, ki se izvajajo v 
sklopu nacionalnih pristojnosti posameznih 
držav članic, pač pa so predvsem 
namenjeni ocenjevanju vzdržljivosti 
jedrskih elektrarn v primeru izjemnih 
zunanjih dogodkov in pripravljenosti 
nanje;

3. opozarja pa, da so bili stresni testi 
jedrske varnosti, ki sta jih začeli izvajati 
Komisija in ENSREG, prvenstveno 
namenjeni ocenjevanju vzdržljivosti v 
primeru izjemnih dogodkov in 
pripravljenosti jedrskih elektrarn nanje, 
zato niso in ne morejo biti namenjeni temu, 
da bi nadomestili podrobne preglede 
varnosti jedrskih elektrarn, ki se izvajajo v 
sklopu nacionalnih pristojnosti posameznih 
držav članic, pač pa so predvsem 
namenjeni ocenjevanju vzdržljivosti 
jedrskih elektrarn v primeru izjemnih 
dogodkov in pripravljenosti nanje;

Or. fr

Predlog spremembe 33
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja pa, da so bili stresni testi 
jedrske varnosti, ki sta jih začeli izvajati 
Komisija in posvetovalna skupina 
evropskih upravnih organov ENSREG
omejenega obsega in prvenstveno 
namenjeni ocenjevanju vzsržljivosti v 
primeru izjemnih zunanjih dogodkov in 
pripravljenosti jedrskih elektrarn nanje, 
zato niso in ne morejo biti namenjeni temu, 
da bi nadomestili podrobne preglede 
varnosti jedrskih elektrarn, ki se izvajajo v 
sklopu nacionalnih pristojnosti posameznih 
držav članic, pač pa so predvsem 
namenjeni ocenjevanju vzdržljivosti 
jedrskih elektrarn v primeru izjemnih 

3. opozarja pa, da so bili stresni testi 
jedrske varnosti, ki sta jih začeli izvajati 
Komisija in skupina evropskih regulatorjev 
za jedrsko varnost omejenega obsega in 
prvenstveno namenjeni ocenjevanju 
vzdržljivosti v primeru dogodkov, ki ob 
izgradnji niso bili predvideni, in 
pripravljenosti jedrskih elektrarn nanje, 
zato niso in ne morejo biti namenjeni temu, 
da bi nadomestili podrobne preglede 
varnosti jedrskih elektrarn, ki se izvajajo v 
sklopu nacionalnih pristojnosti posameznih 
držav članic, pač pa so predvsem 
namenjeni ocenjevanju vzdržljivosti 
jedrskih elektrarn v primeru izjemnih 
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zunanjih dogodkov in pripravljenosti 
nanje;

zunanjih dogodkov in pripravljenosti 
nanje;

Or. en

Predlog spremembe 34
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog
Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da stresni testi vključujejo le 
oceno specifičnih prej določenih tveganj, 
ne upoštevajo pa tveganj, kot so 
sekundarni dogodki, slabšanje materiala, 
človeške napake, specifične napake v
posodah reaktorja in številna druga, ter 
da zato uspešno opravljeni stresni testi ne 
zagotavljajo varnosti jedrske elektrarne;

Or. en

Predlog spremembe 35
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. zato poziva Komisijo, naj vključi 
splošno vzdržljivost jedrske elektrarne 
(zlasti v zvezi z morebitnimi razpokami v 
tlačnih posodah) med specifična merila 
prihodnjih stresnih testov;

Or. en

Predlog spremembe 36
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da so drugi pregledi 
varnosti, ki se niso izvajali v okviru 
stresnih testov, vodili k zaprtju jedrskih 
elektrarn (na primer v Belgiji);

Or. en

Predlog spremembe 37
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poudarja, da informacije, vključene v 
poročilih o stresnih testih, delno temeljijo 
na predhodnih rednih varnostnih testih, 
ki so jih izvedle pooblaščene osebe in bi 
zato lahko bili zastareli ali pa ne izvedeni 
v skladu z najnovejšimi in najboljšimi 
razpoložljivimi metodami;

Or. en

Predlog spremembe 38
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. poudarja, da jedrska elektrarna, ki bi 
bila popolnoma brez tveganja, ne obstaja; 
zato ni mogoče preprečiti skrajnih nesreč 
v prihodnosti v EU ali zunaj njenih meja;

Or. en
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Predlog spremembe 39
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da stresni test ne vsebuje 
metode za primerjavo varnosti različnih 
jedrskih elektrarn, ne odgovarja na 
vprašanje, kako varne so dejansko 
evropske jedrske elektrarne, niti ne 
vsebuje izrecnih nacionalnih ali evropskih 
meril, s katerimi bi lahko ocenili 
varnostne značilnosti jedrske elektrarne, 
na primer njeno vzdržljivost;

Or. en

Predlog spremembe 40
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. obžaluje, da se ni zahtevalo zaprtje 
jedrskih elektrarn, za katere so bili v 
postopku stresnih testov ugotovljeni resni 
varnostni pomisleki;

Or. en

Predlog spremembe 41
Fiona Hall, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. priznava, da bo ne glede na rezultate 
stresnih testov ostalo tveganje, pa četudi 
neznatno, dokler bodo jedrske elektrarne 
in naprave še dalje obratovale;

Or. en

Predlog spremembe 42
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. globoko obžaluje, da se za jedrske 
reaktorje, ki so bili v postopku prepoznani 
kot najnevarnejši, ni zahtevalo zaprtje;

Or. en

Predlog spremembe 43
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4c. priznava, da je preprečevanje jedrskih 
nesreč – kar je v osrčju določb o jedrski 
varnosti – dejansko izključeno s stresnimi 
testi; priznava, da so scenariji, ki se 
preverjajo s stresnimi testi, nepopolni, kot 
so scenariji požara, električni udari, 
puščanje cevi, okvarjeni ventili in 
človeške napake, kombinacije teh 
dogodkov pa niso vključene v obseg 
testov; poudarja tudi, da so izključeni tudi 
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sekundarni dogodki (kot so lokalni požari, 
eksplozije itd.), za katere je verjetno, da se 
bodo zgodili v procesu hude nesreče, in 
zaradi katerih bi bilo težje obvladati to 
nesrečo;

Or. en

Predlog spremembe 44
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4d. poudarja, da stresni testi ne 
upoštevajo učinkov degradacije, zlasti 
tistih, ki jih povzroča staranje 
elektrarn/utrujenost materiala, ampak 
temeljijo na varnostnih analizah licenc 
posameznih elektrarn, ki so v mnogih 
primerih zastarele;

Or. en

Predlog spremembe 45
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4e. priznava, da bo tveganje, vse dokler 
bodo jedrski objekti in elektrarne
obratovali, vedno prisotno; ker možnosti 
hude nesreče v prihodnosti ni mogoče v 
celoti izključiti, nadalje priznava, da je 
nespametno zanemariti možnost 
nezaželenih nesreč zgolj na podlagi 
„majhne“ verjetnosti ali rezultatov 
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morebitnih stresnih testov;

Or. en

Predlog spremembe 46
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE
Predlog resolucije
Odstavek 4 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4f. poziva države članice in sosednje 
države EU, naj opustijo svojo zavezanost 
visoko tvegani tehnologiji jedrske 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 47
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo države, ki niso članice 
Evropske unije, vendar imajo jedrske 
objekte, še zlasti sosednje države, da 
uporabijo postopke stresnih testov in si 
izmenjajo svoje ugotovitve; poudarja 
pomen krepitve mednarodnih standardov 
jedrske varnosti in njihovega pravilnega 
izvajanja; meni, da bi Evropska unija 
morala v tej zvezi spodbujati tesno 
sodelovanje na mednarodni ravni, zlasti v 
okviru Mednarodne agencije za atomsko 
energijo;

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo države, ki niso članice 
Evropske unije, vendar imajo jedrske 
elektrarne, še zlasti sosednje države, da 
uporabijo postopke stresnih testov in si 
izmenjajo svoje ugotovitve; poudarja 
pomen krepitve mednarodnih standardov 
jedrske varnosti in njihovega pravilnega 
izvajanja; spodbuja EU, naj v zvezi s tem 
še naprej sodeluje na mednarodni ravni, 
zlasti v okviru Mednarodne agencije za 
atomsko energijo;

Or. en
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Predlog spremembe 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo države, ki niso članice 
Evropske unije, vendar imajo jedrske
objekte, še zlasti sosednje države, da 
uporabijo postopke stresnih testov in si 
izmenjajo svoje ugotovitve; poudarja 
pomen krepitve mednarodnih standardov 
jedrske varnosti in njihovega pravilnega 
izvajanja; meni, da bi Evropska unija 
morala v tej zvezi spodbujati tesno
sodelovanje na mednarodni ravni, zlasti v 
okviru Mednarodne agencije za atomsko 
energijo;

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo države, ki niso članice 
Evropske unije, vendar imajo jedrske 
elektrarne, še zlasti sosednje države, da 
uporabijo postopke stresnih testov in si 
izmenjajo svoje ugotovitve; poudarja 
pomen krepitve mednarodnih standardov 
jedrske varnosti in njihovega pravilnega 
izvajanja; meni, da bi Evropska unija 
morala v tej zvezi okrepiti svoje
sodelovanje na mednarodni ravni, zlasti v 
okviru Mednarodne agencije za atomsko 
energijo;

Or. en

Predlog spremembe 49
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo države, ki niso članice 
Evropske unije, vendar imajo jedrske 
objekte, še zlasti sosednje države, da 
uporabijo postopke stresnih testov in si 
izmenjajo svoje ugotovitve; poudarja 
pomen krepitve mednarodnih standardov 
jedrske varnosti in njihovega pravilnega 
izvajanja; meni, da bi Evropska unija 
morala v tej zvezi spodbujati tesno 
sodelovanje na mednarodni ravni, zlasti v 
okviru Mednarodne agencije za atomsko 
energijo;

5. poziva Komisijo in države članice, naj
spodbujajo države, ki niso članice 
Evropske unije, vendar imajo jedrske 
elektrarne, še zlasti sosednje države, da 
uporabijo postopke stresnih testov in si 
izmenjajo svoje ugotovitve; poudarja 
pomen krepitve mednarodnih standardov 
jedrske varnosti in njihovega pravilnega 
izvajanja; meni, da bi Evropska unija 
morala v tej zvezi spodbujati tesno 
sodelovanje na mednarodni ravni, zlasti v 
okviru Mednarodne agencije za atomsko 
energijo;
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Or. en

Predlog spremembe 50
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo države, ki niso članice 
Evropske unije, vendar imajo jedrske 
objekte, še zlasti sosednje države, da 
uporabijo postopke stresnih testov in si 
izmenjajo svoje ugotovitve; poudarja 
pomen krepitve mednarodnih standardov 
jedrske varnosti in njihovega pravilnega 
izvajanja; meni, da bi Evropska unija 
morala v tej zvezi spodbujati tesno 
sodelovanje na mednarodni ravni, zlasti v 
okviru Mednarodne agencije za atomsko 
energijo;

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo države, ki niso članice 
Evropske unije, vendar imajo jedrske 
objekte, še zlasti sosednje države, da 
uporabijo postopke stresnih testov in si 
izmenjajo svoje ugotovitve; poudarja 
pomen krepitve mednarodnih standardov 
jedrske varnosti in zaščite ter njihovega 
pravilnega izvajanja; meni, da bi Evropska 
unija morala v tej zvezi spodbujati tesno 
sodelovanje na mednarodni ravni, zlasti v 
okviru Mednarodne agencije za atomsko 
energijo;

Or. ro

Predlog spremembe 51
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva države članice ter države, ki 
niso članice EU, in imajo jedrske 
elektrarne, naj nemudoma zaprejo najprej 
jedrske reaktorje in druge jedrske obrate, 
ki pomenijo večjo nevarnost zaradi 
svojega geografskega položaja in/ali 
zaradi pomanjkljivosti pri zasnovi, tj. na 
potresnih območjih ali na obalnih 
območjih, kjer obstaja visoko tveganje 
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naraščanja morske gladine ali možnost 
cunamijev, vseh reaktorjev brez 
sekundarnega ali tlačno trdnega 
zadrževalnega hrama, vseh vrelnih 
reaktorjev z enojnim hladilnim sistemom 
in shranjevanjem izrabljenega goriva 
zunaj zadrževalnega hrama ter vseh 
starajočih se jedrskih naprav;

Or. en

Predlog spremembe 52
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je seznanjen, da Konvencija o jedrski 
varnosti predstavlja instrument spodbude
in zavezuje podpisnice, da na svojih 
sestankih pri Mednarodni agenciji za 
atomsko varnost predložijo poročila o 
izvajanju obveznosti strokovnega pregleda;

6. je seznanjen, da je Konvencija o jedrski 
varnosti pravni instrument, usmerjen k 
spodbujanju visoke ravni jedrske varnosti 
na svetovni ravni, in ki zavezuje 
pogodbenice (tudi EURATOM), da na 
svojih rednih sestankih pod 
pokroviteljstvom Mednarodne agencije za 
atomsko varnost predložijo poročila o 
izvajanju obveznosti strokovnega pregleda;

Or. en

Predlog spremembe 53
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je seznanjen, da Konvencija o jedrski 
varnosti predstavlja instrument spodbude
in zavezuje podpisnice, da na svojih 
sestankih pri Mednarodni agenciji za 

6. je seznanjen, da je Konvencija o jedrski 
varnosti pravni instrument in zavezuje vse 
pogodbenice (tudi Euratom), da na svojih 
sestankih pod pokroviteljstvom 
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atomsko varnost predložijo poročila o 
izvajanju obveznosti strokovnega pregleda;

Mednarodne agencije za atomsko varnost 
predložijo poročila o izvajanju dolžnosti
strokovnega pregleda;

Or. en

Predlog spremembe 54
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je seznanjen, da Konvencija o jedrski 
varnosti predstavlja instrument spodbude 
in zavezuje podpisnice, da na svojih 
sestankih pri Mednarodni agenciji za 
atomsko varnost predložijo poročila o 
izvajanju obveznosti strokovnega pregleda;

6. je seznanjen, da Konvencija o jedrski 
varnosti predstavlja instrument spodbude 
in poziva podpisnice, da na svojih 
sestankih, ki jih organizira Mednarodna 
agencija za atomsko varnost, predložijo 
poročila o izvajanju obveznosti 
strokovnega pregleda;

Or. ro

Predlog spremembe 55
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je seznanjen, da Konvencija o jedrski 
varnosti predstavlja instrument spodbude 
in zavezuje podpisnice, da na svojih 
sestankih pri Mednarodni agenciji za 
atomsko varnost predložijo poročila o 
izvajanju obveznosti strokovnega pregleda;

6. je seznanjen, da Konvencija o jedrski 
varnosti predstavlja instrument spodbude 
in zavezuje pogodbenice, da na svojih 
sestankih pri Mednarodni agenciji za 
atomsko varnost vsaka tri leta predložijo 
poročila o izvajanju obveznosti 
strokovnega pregleda;

Or. en
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Predlog spremembe 56
Hans-Peter Martin

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. jedrska nesreča v Fukušimi je znova 
poudarila nevarnosti, ki so povezane z 
odlaganjem radioaktivnih odpadkov;
opaža, da bi se lahko podobne nesreče 
zgodile tudi v obstoječih ali načrtovanih 
jedrskih objektih v Uniji in sosednjih 
državah na območjih z visokim tveganjem 
za nastanek potresov ali cunamijev, na 
primer Akuju v Turčiji. Unija bi morala 
sprejeti vse ustrezne ukrepe za preprečitev 
odlaganja radioaktivnih odpadkov na 
območjih, opredeljenih kot območja z 
visokim tveganjem; poziva sosednje države 
in države kandidatke za pristop, naj 
pristopijo k dogovoru za zgodnjo 
izmenjavo informacij ob radiološkem 
izrednem dogodku (Ecurie);

7. jedrska nesreča v Fukušimi je znova 
opozorila na nevarnosti, ki so povezane z 
odlaganjem radioaktivnih odpadkov;
opaža, da potresi in cunamiji zelo ogrožajo 
končna odlagališča radioaktivnih 
odpadkov; zato poziva Komisijo, naj 
predlaga in izvede ustrezne ukrepe za 
preprečitev odlaganja radioaktivnih 
odpadkov na območjih, opredeljenih kot 
območja z visokim tveganjem v Uniji;
poziva sosednje države in države 
kandidatke za pristop, naj pristopijo k 
dogovoru za zgodnjo izmenjavo informacij 
ob radiološkem izrednem dogodku 
(Ecurie);

Or. de

Predlog spremembe 57
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. jedrska nesreča v Fukušimi je znova 
poudarila nevarnosti, ki so povezane z 
odlaganjem radioaktivnih odpadkov;
opaža, da bi se lahko podobne nesreče 
zgodile tudi v obstoječih ali načrtovanih 
jedrskih objektih v Uniji in sosednjih 
državah na območjih z visokim tveganjem 
za nastanek potresov ali cunamijev, na 
primer Akuju v Turčiji. Unija bi morala

7. meni, da bi bilo treba poleg ukrepov, ki 
bodo izvedeni za jedrske elektrarne, 
sprejeti vse ustrezne ukrepe za preprečitev 
odlaganja radioaktivnih odpadkov na 
območjih, opredeljenih kot območja z 
visokim tveganjem; poziva sosednje države 
in države kandidatke za pristop, naj 
pristopijo k dogovoru za zgodnjo 
izmenjavo informacij ob radiološkem 
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sprejeti vse ustrezne ukrepe za preprečitev 
odlaganja radioaktivnih odpadkov na 
območjih, opredeljenih kot območja z 
visokim tveganjem; poziva sosednje države 
in države kandidatke za pristop, naj 
pristopijo k dogovoru za zgodnjo 
izmenjavo informacij ob radiološkem 
izrednem dogodku (Ecurie);

izrednem dogodku (Ecurie);

Or. en

Predlog spremembe 58
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. jedrska nesreča v Fukušimi je znova 
poudarila nevarnosti, ki so povezane z 
odlaganjem radioaktivnih odpadkov;
opaža, da bi se lahko podobne nesreče 
zgodile tudi v obstoječih ali načrtovanih 
jedrskih objektih v Uniji in sosednjih 
državah na območjih z visokim tveganjem 
za nastanek potresov ali cunamijev, na 
primer Akuju v Turčiji. Unija bi morala
sprejeti vse ustrezne ukrepe za preprečitev 
odlaganja radioaktivnih odpadkov na 
območjih, opredeljenih kot območja z 
visokim tveganjem; poziva sosednje države 
in države kandidatke za pristop, naj 
pristopijo k dogovoru za zgodnjo 
izmenjavo informacij ob radiološkem 
izrednem dogodku (Ecurie);

7. meni, da bi bilo treba poleg ukrepov, ki 
bodo izvedeni za jedrske elektrarne, 
sprejeti vse ustrezne ukrepe za preprečitev 
odlaganja radioaktivnih odpadkov na 
območjih, opredeljenih kot območja z 
visokim tveganjem; poziva sosednje države 
in države kandidatke za pristop, naj 
pristopijo k dogovoru za zgodnjo 
izmenjavo informacij ob radiološkem 
izrednem dogodku (Ecurie);

Or. en

Predlog spremembe 59
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. jedrska nesreča v Fukušimi je znova 
poudarila nevarnosti, ki so povezane z 
odlaganjem radioaktivnih odpadkov;
opaža, da bi se lahko podobne nesreče 
zgodile tudi v obstoječih ali načrtovanih 
jedrskih objektih v Uniji in sosednjih 
državah na območjih z visokim tveganjem 
za nastanek potresov ali cunamijev, na 
primer Akuju v Turčiji. Unija bi morala
sprejeti vse ustrezne ukrepe za preprečitev 
odlaganja radioaktivnih odpadkov na 
območjih, opredeljenih kot območja z 
visokim tveganjem; poziva sosednje države 
in države kandidatke za pristop, naj 
pristopijo k dogovoru za zgodnjo 
izmenjavo informacij ob radiološkem 
izrednem dogodku (Ecurie);

7. čeprav sprva v Fukušimi niso pomenile 
težave, so nevarnosti, ki so povezane z 
odlaganjem radioaktivnih odpadkov, po 
nesreči prišle v središče pozornosti; opaža, 
da bi se lahko nesreče, ki vključujejo 
takšne objekte, zgodile tudi v obstoječih ali 
načrtovanih jedrskih objektih v Uniji in 
sosednjih državah na območjih z visokim 
tveganjem za nastanek potresov ali 
cunamijev, na primer Akuju v Turčiji.
meni, da bi bilo treba poleg ukrepov, ki 
bodo izvedeni za jedrske elektrarne, 
sprejeti vse ustrezne ukrepe za preprečitev 
odlaganja radioaktivnih odpadkov na 
območjih, opredeljenih kot območja z 
visokim tveganjem; poziva sosednje države 
in države kandidatke za pristop, naj 
pristopijo k dogovoru za zgodnjo 
izmenjavo informacij ob radiološkem 
izrednem dogodku (Ecurie);

Or. en

Predlog spremembe 60
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. jedrska nesreča v Fukušimi je znova 
poudarila nevarnosti, ki so povezane z 
odlaganjem radioaktivnih odpadkov;
opaža, da bi se lahko podobne nesreče 
zgodile tudi v obstoječih ali načrtovanih 
jedrskih objektih v Uniji in sosednjih 
državah na območjih z visokim tveganjem 
za nastanek potresov ali cunamijev, na 
primer Akuju v Turčiji. Unija bi morala 
sprejeti vse ustrezne ukrepe za preprečitev 
odlaganja radioaktivnih odpadkov na 
območjih, opredeljenih kot območja z 

7. jedrska nesreča v Fukušimi je znova 
poudarila nevarnosti, ki so povezane z 
odlaganjem radioaktivnih odpadkov;
opaža, da bi se lahko podobne nesreče 
zgodile tudi v obstoječih ali načrtovanih 
jedrskih objektih v Uniji in sosednjih 
državah na območjih z visokim tveganjem 
za nastanek potresov ali cunamijev, na 
primer Akuju v Turčiji. poziva Komisijo, 
naj podpre določitev najboljših mest 
skladiščenja brez vnaprej pričakovanih 
rezultatov in tako zagotovi najvišje 



AM\919991SL.doc 33/88 PE500.594v01-00

SL

visokim tveganjem; poziva sosednje države 
in države kandidatke za pristop, naj 
pristopijo k dogovoru za zgodnjo 
izmenjavo informacij ob radiološkem 
izrednem dogodku (Ecurie);

varnostne standarde za radioaktivne 
odpadke, Unija bi morala sprejeti vse 
ustrezne ukrepe za preprečitev odlaganja 
radioaktivnih odpadkov na območjih, 
opredeljenih kot območja z visokim 
tveganjem; poziva sosednje države in 
države kandidatke za pristop, naj pristopijo 
k dogovoru za zgodnjo izmenjavo 
informacij ob radiološkem izrednem 
dogodku (Ecurie); poziva k prepovedi 
izvora radioaktivnih odpadkov;

Or. de

Predlog spremembe 61
Hans-Peter Martin

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. opozarja, da se nekateri jedrski obrati 
v Uniji, na primer v špandskem mestu 
Vandellós in v francoskih mestih 
Flamanville, Paluel, Penly, Fessenheim 
in Gravelines prav tako nahajajo na 
območjih, kjer obstaja še posebej velika 
nevarnost potresov in cunamijev, kot tudi 
drugi jedrski obrati, ki so še v fazi 
gradnje, v sosednjih državah Unije, na 
primer v turškem mestu Akkuyu. je 
zaskrbljen nad dejstvom, da se lahko v teh 
obratih v vsakem trenutku zgodijo 
podobne nesreče kot v japonskem mestu 
Fukušima; meni, da bi morala Unija 
sprejeti ustrezne ukrepe in tako izključiti 
tveganje, povezano jedrskimi obrati, ki se 
nahajajo na potresno nevarnih območjih;

Or. de

Predlog spremembe 62
Fiona Hall
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Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo in države članice z 
jedrskimi elektrarnami, naj do konca leta 
2013 pripravijo strategijo premestitev 
vsega izrabljenega goriva iz bazenov za 
skladiščenje v suho skladiščenje takoj, ko 
to omogoča stopnja presežne toplote, ter 
naj prepovedo proizvodnjo za predelavo 
izrabljenega goriva in uporabo mešanega 
oksidnega goriva, kar med drugim 
vključuje obsežno hrambo izrabljenega 
goriva v bazenih, to pa povečuje tveganje 
in resnost jedrskih nesreč;

Or. en

Predlog spremembe 63
Hans-Peter Martin

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poleg tega opozarja, da, kot je znano, 
sistem za zgodnje opozarjanje pred 
nevarnostjo cunamijev v Sredozemlju še 
ni dokončno vzpostavljen, ker še ni povsod 
na voljo ustreznih senzorjev za merjenje 
tlaka na morskem dnu v globokih vodah 
ali sprejemnikov za globalni sistem za 
določanje položaja (GPS); poziva 
Komisijo, naj zato nujno pospeši 
namestitev dodatnih naprav za merjenje 
plimovanja v Sredozemskem morju, da bi 
zagotovila popoln nadzor nad njim;

Or. de
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Predlog spremembe 64
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice Evropske unije in 
nacionalne upravne organe, naj v
zakonodajo vključijo ugotovljene primere 
najboljše prakse;

8. poziva države članice Evropske unije in 
nacionalne regulatorje, naj izvajajo 
priporočila in nasvete poročila skupine 
evropskih regulatorjev za jedrsko varnost 
o strokovnem pregledu, vključno s 
prepoznanimi najboljšimi praksami, ter 
prilagodijo zakonodajo, kjer je to 
primerno, da bi upoštevali nauke iz 
nesreče v elektrarni Fukušima Daiči;

Or. en

Predlog spremembe 65
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice Evropske unije in 
nacionalne upravne organe, naj v
zakonodajo vključijo ugotovljene primere 
najboljše prakse;

8. poziva države članice Evropske unije in 
nacionalne regulatorje, naj izvajajo 
priporočila in nasvete poročila skupine 
evropskih regulatorjev za jedrsko varnost 
o strokovnem pregledu, ter prilagodijo 
zakonodajo, kjer je to primerno, da bi 
upoštevali nauke iz nesreče v elektrarni 
Fukušima Daiči;

Or. en

Predlog spremembe 66
Zigmantas Balčytis
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Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj vloži predloge za 
opredelitev načel o ureditvi jedrske 
varnosti v zvezi z jedrskimi elektrarnami v 
EU, ki delujejo, so v procesu razgradnje 
ali so že bile razgrajene, da bi na ravni 
EU vzpostavili mehanizem za nadzor 
jedrske varnosti in dodelili odgovornost za 
zagotavljanje jedrske varnosti;

Or. lt

Predlog spremembe 67
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva, da je treba neodvisnost in 
preglednost nadzornih organov 
obravnavati kot najpomembnejšo nalogo, 
dokler jedrske elektrarne še obratujejo;

Or. de

Predlog spremembe 68
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da obstajajo različni nacionalni 
pristopi k ocenjevanju posledic letalskih 
nesreč na varnost jedrskih elektrarn; je 
seznanjen s tem, da „letalske nesreče niso 
izrecno obravnavane kot predhodni 

9. meni, da obstajajo različni nacionalni 
pristopi k ocenjevanju posledic letalskih 
nesreč na varnost jedrskih elektrarn in da 
to tveganje spada med vprašanja 
nacionalne varnosti in suverenosti;
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dogodki pri ocenjevanju varnosti‟ in da so 
njihove posledice opisane v specifikacijah 
stresnih testov; obžaluje pa, da so samo 
štiri države članice vključile takšne izjave 
v svoja poročila o stresnih testih; poziva 
Komisijo, naj sodeluje s posvetovalno 
skupino evropskih upravnih organov 
ENSREG, državami članicami in 
upravljavci jedrskih elektrarn, da 
predvidijo skupni pristop k obravnavi 
tveganja letalskih nesreč in se o njem 
dogovorijo, obenem pa se zaveda, da to 
tveganje spada med vprašanja nacionalne 
varnosti in suverenosti držav članic;

vendar ugotavlja, da je v specifikacijah 
stresnih testov navedeno, da je primerno 
oceniti posledice prenehanja delovanja 
varnostnih funkcij, tudi če to povzročijo 
posredni dogodki, na primer letalske 
nesreče, in priznava, da to tveganje spada 
med vprašanja nacionalne varnosti in 
suverenosti držav članic; spominja, da je 
bila v  okviru Sveta ustanovljena ad-hoc 
delovna skupina, ki naj bi ločeno 
obravnavala vprašanja, povezana z 
varnostjo, vključno z letalskimi 
nesrečami, kot to zahteva pooblastilo 
Sveta;

Or. fr

Predlog spremembe 69
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da obstajajo različni nacionalni 
pristopi k ocenjevanju posledic letalskih 
nesreč na varnost jedrskih elektrarn; je 
seznanjen s tem, da „letalske nesreče niso 
izrecno obravnavane kot predhodni 
dogodki pri ocenjevanju varnosti‟ in da so 
njihove posledice opisane v specifikacijah 
stresnih testov; obžaluje pa, da so samo 
štiri države članice vključile takšne izjave 
v svoja poročila o stresnih testih; poziva 
Komisijo, naj sodeluje s posvetovalno 
skupino evropskih upravnih organov 
ENSREG, državami članicami in 
upravljavci jedrskih elektrarn, da 
predvidijo skupni pristop k obravnavi 
tveganja letalskih nesreč in se o njem 
dogovorijo, obenem pa se zaveda, da to 
tveganje spada med vprašanja nacionalne 
varnosti in suverenosti držav članic;

9. meni, da obstajajo različni nacionalni 
pristopi k ocenjevanju posledic letalskih 
nesreč na varnost jedrskih elektrarn;
vendar je seznanjen s tem, da specifikacije 
stresnih testov navajajo, da je 
„ocenjevanje posledic izgube varnostnih 
funkcij pomembno tudi, če razmere 
povzročijo posredni predhodni dogodki, na 
primer (...) letalska nesreča“; ugotavlja, 
da je bila zato, ker to tveganje spada 
predvsem med vprašanja nacionalne 
varnosti in suverenosti držav članic, ad 
hoc skupina o jedrski varnosti zadolžena 
za obravnavo tega vprašanja in objavo 
svojih zaključkov; ugotavlja, da so na to 
temo predvidene nadaljnje izmenjave med 
državami članicami v okviru ustreznih 
forumov, kot je ENSRA (Evropsko 
združenje regulatorjev za jedrsko 
varnost); ugotavlja, da se je skupina 
evropskih regulatorjev za jedrsko varnost 
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v svojem akcijskem načrtu dogovorila, da 
„če bodo izvedene takšne dodatne 
nadaljnje dejavnosti“, jih bo podprla na 
področjih svoje pristojnosti;

Or. en

Predlog spremembe 70
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da obstajajo različni nacionalni 
pristopi k ocenjevanju posledic letalskih 
nesreč na varnost jedrskih elektrarn; je 
seznanjen s tem, da „letalske nesreče niso 
izrecno obravnavane kot predhodni 
dogodki pri ocenjevanju varnosti“ in da 
so njihove posledice opisane v 
specifikacijah stresnih testov; obžaluje pa, 
da so samo štiri države članice vključile 
takšne izjave v svoja poročila o stresnih 
testih; poziva Komisijo, naj sodeluje s 
posvetovalno skupino evropskih upravnih 
organov ENSREG, državami članicami in 
upravljavci jedrskih elektrarn, da 
predvidijo skupni pristop k obravnavi 
tveganja letalskih nesreč in se o njem 
dogovorijo, obenem pa se zaveda, da to 
tveganje spada med vprašanja nacionalne 
varnosti in suverenosti držav članic;

9. meni, da obstajajo različni nacionalni 
pristopi k ocenjevanju posledic letalskih 
nesreč na varnost jedrskih elektrarn;
priznava, da to tveganje spada med 
vprašanja nacionalne varnosti in 
suverenosti držav članic; spominja, da je 
bila v okviru Sveta ustanovljena ad hoc 
skupina o jedrski varnosti, ki naj bi 
ločeno obravnavala vprašanja, povezana z 
varnostjo, vključno z letalskimi 
nesrečami, kot zahteva pooblastilo Sveta, 
svoje sklepe pa je javno objavila; poziva 
Komisijo, naj podrobno spremlja delo te 
skupine; ugotavlja, da so na to temo 
predvidene nadaljnje izmenjave med 
državami članicami, na primer v okviru 
Evropskega združenja regulatorjev za 
jedrsko varnost (ENSRA);

Or. en

Predlog spremembe 71
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da obstajajo različni nacionalni 
pristopi k ocenjevanju posledic letalskih 
nesreč na varnost jedrskih elektrarn; je 
seznanjen s tem, da „letalske nesreče niso 
izrecno obravnavane kot predhodni 
dogodki pri ocenjevanju varnosti“ in da 
so njihove posledice opisane v 
specifikacijah stresnih testov; obžaluje pa, 
da so samo štiri države članice vključile 
takšne izjave v svoja poročila o stresnih 
testih; poziva Komisijo, naj sodeluje s 
posvetovalno skupino evropskih upravnih 
organov ENSREG, državami članicami in 
upravljavci jedrskih elektrarn, da 
predvidijo skupni pristop k obravnavi 
tveganja letalskih nesreč in se o njem 
dogovorijo, obenem pa se zaveda, da to 
tveganje spada med vprašanja nacionalne 
varnosti in suverenosti držav članic;

9. meni, da obstajajo različni nacionalni 
pristopi k ocenjevanju posledic letalskih 
nesreč na varnost jedrskih elektrarn;
priznava, da to tveganje spada med 
vprašanja nacionalne varnosti in 
suverenosti držav članic; spominja, da je 
bila v okviru Sveta ustanovljena ad hoc 
skupina o jedrski varnosti, ki naj bi 
ločeno obravnavala vprašanja, povezana z 
varnostjo, vključno z letalskimi 
nesrečami, kot zahteva pooblastilo Sveta, 
svoje sklepe pa javno objavila; ugotavlja, 
da so na to temo predvidene nadaljnje 
izmenjave med državami članicami, na 
primer v okviru Evropskega združenja 
regulatorjev za jedrsko varnost (ENSRA);

Or. en

Predlog spremembe 72
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da obstajajo različni nacionalni 
pristopi k ocenjevanju posledic letalskih 
nesreč na varnost jedrskih elektrarn; je 
seznanjen s tem, da „letalske nesreče niso 
izrecno obravnavane kot predhodni 
dogodki pri ocenjevanju varnosti“ in da 
so njihove posledice opisane v 
specifikacijah stresnih testov; obžaluje pa, 
da so samo štiri države članice vključile 
takšne izjave v svoja poročila o stresnih 
testih; poziva Komisijo, naj sodeluje s 
posvetovalno skupino evropskih upravnih 
organov ENSREG, državami članicami in 

9. ugotavlja, da so države članice poleg 
stresnih testov v ad hoc skupini za varnost 
razpravljale tudi o vprašanjih, povezanih z 
razmerjem med jedrsko varnostjo in 
zaščito, vključno z letalskimi nesrečami;
priznava, da varnostni vidiki letalskih 
nesreč spadajo med vprašanja nacionalne 
varnosti in suverenosti držav članic;
ugotavlja, da bi morale pristojne oblasti 
dobro razumeti morebitne posledice 
namernega strmoglavljenja letala na 
jedrsko elektrarno; priporoča, naj se 
ukrepi in postopki za pravočasno 
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upravljavci jedrskih elektrarn, da 
predvidijo skupni pristop k obravnavi 
tveganja letalskih nesreč in se o njem 
dogovorijo, obenem pa se zaveda, da to 
tveganje spada med vprašanja nacionalne 
varnosti in suverenosti držav članic;

opozarjanje in alarmiranje jedrskih 
elektrarn v primeru prepoznanja 
izdajalskega letala, ki bi lahko ogrozil 
jedrsko elektrarno, obravnavajo na 
nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 73
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da obstajajo različni nacionalni 
pristopi k ocenjevanju posledic letalskih 
nesreč na varnost jedrskih elektrarn; je 
seznanjen s tem, da „letalske nesreče niso 
izrecno obravnavane kot predhodni 
dogodki pri ocenjevanju varnosti“ in da so 
njihove posledice opisane v specifikacijah 
stresnih testov; obžaluje pa, da so samo 
štiri države članice vključile takšne izjave 
v svoja poročila o stresnih testih; poziva 
Komisijo, naj sodeluje s posvetovalno
skupino evropskih upravnih organov 
ENSREG, državami članicami in 
upravljavci jedrskih elektrarn, da 
predvidijo skupni pristop k obravnavi 
tveganja letalskih nesreč in se o njem 
dogovorijo, obenem pa se zaveda, da to 
tveganje spada med vprašanja nacionalne 
varnosti in suverenosti držav članic;

9. meni, da obstajajo različni nacionalni 
pristopi k ocenjevanju posledic letalskih 
nesreč na varnost jedrskih elektrarn; je 
seznanjen s tem, da „letalske nesreče niso 
izrecno obravnavane kot predhodni 
dogodki pri ocenjevanju varnosti“ in da so 
zgolj njihove posledice opisane v 
specifikacijah stresnih testov; obžaluje pa, 
da so samo štiri države članice vključile 
takšne izjave v svoja poročila o stresnih 
testih; vendar je seznanjen s tem, da 
specifikacije stresnih testov navajajo, da 
je „ocenjevanje posledic izgube 
varnostnih funkcij pomembno tudi, če 
razmere povzročijo posredni predhodni 
dogodki, na primer (...) letalska nesreča“;
ugotavlja, da je bila zato, ker to tveganje 
spada predvsem med vprašanja 
nacionalne varnosti in suverenosti držav 
članic, ad hoc skupina o jedrski varnosti 
zadolžena za obravnavo tega vprašanja in 
objavo svojih zaključkov; ugotavlja, da so 
na to temo predvidene nadaljnje 
izmenjave med državami članicami v 
okviru ustreznih forumov, kot je ENSRA 
(Evropsko združenje regulatorjev za 
jedrsko varnost); ugotavlja, da se je 
skupina evropskih regulatorjev za jedrsko 
varnost v svojem akcijskem načrtu 
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dogovorila, da „če bodo izvedene takšne 
dodatne nadaljnje dejavnosti“, jih bo 
podprla na področjih svoje pristojnosti;
zato poziva vse interesne skupine, 
vključno z državami članicami, Komisijo, 
skupino evropskih regulatorjev za jedrsko 
varnost, Evropsko združenje regulatorjev 
za jedrsko varnost in upravljavce jedrskih 
elektrarn, naj sodelujejo, da bi predvideli
skupni pristop k obravnavi tveganja 
letalskih nesreč in se o njem dogovorijo, 
obenem pa se zaveda, da to tveganje spada 
med vprašanja nacionalne varnosti in 
suverenosti držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 74
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da obstajajo različni nacionalni 
pristopi k ocenjevanju posledic letalskih 
nesreč na varnost jedrskih elektrarn; je 
seznanjen s tem, da „letalske nesreče niso 
izrecno obravnavane kot predhodni 
dogodki pri ocenjevanju varnosti“ in da so 
njihove posledice opisane v specifikacijah 
stresnih testov; obžaluje pa, da so samo 
štiri države članice vključile takšne izjave 
v svoja poročila o stresnih testih; poziva 
Komisijo, naj sodeluje s posvetovalno 
skupino evropskih upravnih organov 
ENSREG, državami članicami in 
upravljavci jedrskih elektrarn, da 
predvidijo skupni pristop k obravnavi 
tveganja letalskih nesreč in se o njem 
dogovorijo, obenem pa se zaveda, da to 
tveganje spada med vprašanja nacionalne 
varnosti in suverenosti držav članic;

9. meni, da obstajajo različni nacionalni 
pristopi k ocenjevanju posledic letalskih 
nesreč na varnost jedrskih elektrarn; je 
seznanjen s tem, da „letalske nesreče niso 
izrecno obravnavane kot predhodni 
dogodki pri ocenjevanju varnosti“ in da so 
njihove posledice opisane v specifikacijah 
stresnih testov; obžaluje pa, da so samo 
štiri države članice vključile takšne izjave 
v svoja poročila o stresnih testih; je 
globoko zaskrbljen, ker noben posamezni 
jedrski reaktor ne more kljubovati nesreči 
velikega tovornega letala (npr. Airbus 
A380 ali Boeing 747-400); poziva 
Komisijo, naj sodeluje s skupino evropskih 
regulatorjev za jedrsko varnost, državami 
članicami in upravljavci jedrskih elektrarn, 
da predvidijo skupni pristop k obravnavi 
tveganja letalskih nesreč in se o njem 
dogovorijo, obenem pa se zaveda, da to 
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tveganje spada med vprašanja nacionalne 
varnosti in suverenosti držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 75
Hans-Peter Martin

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9 a. nadalje opozarja, da nevarnost 
terorističnih napadov v opravljenih 
ocenah varnosti ni bila upoštevana; meni, 
da je treba glede na napade v Madridu 
2004 in Londonu 2005 nujno upoštevati 
nevarnost terorističnih napadov; zato 
poziva Komisijo, naj z ENSREG, 
državami članicami in upravitelji jedrskih 
elektrarn vključijo tudi možnost 
terorističnih napadov v ocene varnosti, 
opravijo ustrezna preverjanja in se 
dogovorijo o skupni strategiji 
obvladovanja nevarnosti terorističnih 
napadov na jedrske obrate, pri čemer je 
treba hkrati priznati, da področje 
nacionalne varnosti spada v področje 
pristojnosti držav članic;

Or. de

Predlog spremembe 76
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da v Evropski uniji več kot 
100.000 prebivalcev živi manj kot 30 km 

10. poudarja, da v Evropski uniji več kot 
100.000 prebivalcev živi manj kot 30 km 
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daleč od 47 jedrskih elektrarn z 111 
reaktorji in obžaluje, da stresni testi niso 
bili razširjeni na ocenjevanje 
pripravljenosti v izrednem primeru zunaj 
območja jedrske elektrarne; pozdravlja 
spodbudo Komisije, ki jo podpira 
posvetovalna skupina evropskih upravnih 
organov ENSREG, za izvedbo študije 
sedanje ureditve, ki bi se osredotočila na 
mejna področja Evropske unije, in pripravo 
priporočil, tudi o preventivnih ukrepih za 
primer izrednih razmer zunaj območja 
jedrske elektrarne do leta 2013, in poziva, 
naj bodo ugotovitve pripravljene do konca 
leta 2014;

daleč od 47 jedrskih elektrarn z 111 
reaktorji in obžaluje, da stresni testi niso 
bili razširjeni na ocenjevanje 
pripravljenosti v izrednem primeru zunaj 
območja jedrske elektrarne kljub 
njihovemu pomenu za omejitev vpliva 
jedrskih nesreč na prebivalstvo, kot se je 
ponovno pokazalo po nesreči v Fukušimi;
pozdravlja spodbudo Komisije, ki jo 
podpira skupina evropskih regulatorjev za 
jedrsko varnost, za izvedbo študije sedanje 
ureditve, ki bi se osredotočila na mejna 
področja Evropske unije, in pripravo 
priporočil; poziva Komisijo, naj 
najkasneje do konca leta 2013 poda 
potrebne predloge, pri tem pa upošteva 
različne stopnje radioaktivnosti, čas 
izrednih razmer (dnevi, tedni, meseci) in 
geografska območja izrednih razmer 
(radij 5, 10, 20, 30, več kot 30 km), ki jih 
je treba pokriti za učinkovite izredne 
razmere zunaj območja jedrske 
elektrarne;

Or. en

Predlog spremembe 77
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da v Evropski uniji več kot 
100.000 prebivalcev živi manj kot 30 km 
daleč od 47 jedrskih elektrarn z 111 
reaktorji in obžaluje, da stresni testi niso 
bili razširjeni na ocenjevanje 
pripravljenosti v izrednem primeru zunaj 
območja jedrske elektrarne; pozdravlja 
spodbudo Komisije, ki jo podpira 
posvetovalna skupina evropskih upravnih 
organov ENSREG, za izvedbo študije
sedanje ureditve, ki bi se osredotočila na 
mejna področja Evropske unije, in pripravo 

10. pozdravlja pobudo Komisije, ki jo 
podpira ENSREG, za izvedbo študije, v 
kateri bi opisali sedanje določbe o pripravi 
načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah 
zunaj območja jedrske elektrarne in ki bi 
se osredotočila na mejna področja 
Evropske unije, in pripravo priporočil, tudi 
o preventivnih ukrepih za primer izrednih 
razmer zunaj območja jedrske elektrarne 
do leta 2013, in poziva, naj bodo 
ugotovitve pripravljene do konca leta 2014;
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priporočil, tudi o preventivnih ukrepih za 
primer izrednih razmer zunaj območja 
jedrske elektrarne do leta 2013, in poziva, 
naj bodo ugotovitve pripravljene do konca 
leta 2014;

Or. fr

Predlog spremembe 78
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da v Evropski uniji več kot 
100.000 prebivalcev živi manj kot 30 km 
daleč od 47 jedrskih elektrarn z 111 
reaktorji in obžaluje, da stresni testi niso 
bili razširjeni na ocenjevanje 
pripravljenosti v izrednem primeru zunaj 
območja jedrske elektrarne; pozdravlja 
spodbudo Komisije, ki jo podpira 
posvetovalna skupina evropskih upravnih 
organov ENSREG, za izvedbo študije 
sedanje ureditve, ki bi se osredotočila na 
mejna področja Evropske unije, in pripravo
priporočil, tudi o preventivnih ukrepih za 
primer izrednih razmer zunaj območja 
jedrske elektrarne do leta 2013, in poziva, 
naj bodo ugotovitve pripravljene do konca 
leta 2014;

10. poudarja, da v Evropski uniji več kot 
100.000 prebivalcev živi manj kot 30 km 
daleč od 47 jedrskih elektrarn z 111 
reaktorji; pozdravlja pobude Komisije in 
skupine evropskih regulatorjev za jedrsko 
varnost, ki bodo pomenile pripravo 
izboljšanih smernic o vzajemni pomoči 
med regulatorji glede ureditev
pripravljenosti v izrednem primeru zunaj 
območja jedrske elektrarne in študije, ki bi 
se osredotočila na mejna področja EU, in 
bila usmerjena k pripravi priporočil, tudi o 
preventivnih ukrepih za primer izrednih 
razmer zunaj območja jedrske elektrarne 
do leta 2013, in poziva, naj bodo 
ugotovitve pripravljene do konca leta 2014;

Or. en

Predlog spremembe 79
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da v Evropski uniji več kot 
100.000 prebivalcev živi manj kot 30 km 
daleč od 47 jedrskih elektrarn z 111 
reaktorji in obžaluje, da stresni testi niso 
bili razširjeni na ocenjevanje 
pripravljenosti v izrednem primeru zunaj 
območja jedrske elektrarne; pozdravlja 
spodbudo Komisije, ki jo podpira 
posvetovalna skupina evropskih upravnih 
organov ENSREG, za izvedbo študije 
sedanje ureditve, ki bi se osredotočila na 
mejna področja Evropske unije, in pripravo 
priporočil, tudi o preventivnih ukrepih za 
primer izrednih razmer zunaj območja 
jedrske elektrarne do leta 2013, in poziva, 
naj bodo ugotovitve pripravljene do konca 
leta 2014;

10. pozdravlja spodbudo Komisije, ki jo 
podpira posvetovalna skupina evropskih
regulatorjev za jedrsko varnost, za izvedbo 
študije sedanje ureditve glede 
pripravljenosti v izrednem primeru zunaj 
območja jedrske elektrarne, ki bi se 
osredotočila na mejna področja Evropske 
unije, in pripravo priporočil, tudi o 
preventivnih ukrepih za primer izrednih 
razmer zunaj območja jedrske elektrarne 
do leta 2013, in poziva, naj bodo 
ugotovitve pripravljene do konca leta 2014;

Or. en

Predlog spremembe 80
Werner Langen

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da v Evropski uniji več kot 
100.000 prebivalcev živi manj kot 30 km 
daleč od 47 jedrskih elektrarn z 111 
reaktorji in obžaluje, da stresni testi niso 
bili razširjeni na ocenjevanje 
pripravljenosti v izrednem primeru zunaj 
območja jedrske elektrarne; pozdravlja 
spodbudo Komisije, ki jo podpira 
posvetovalna skupina evropskih upravnih 
organov ENSREG, za izvedbo študije 
sedanje ureditve, ki bi se osredotočila na 
mejna področja Evropske unije, in pripravo 
priporočil, tudi o preventivnih ukrepih za 
primer izrednih razmer zunaj območja 
jedrske elektrarne do leta 2013, in poziva, 

10. poudarja, da v Evropski uniji več kot 
100.000 prebivalcev živi manj kot 30 km 
daleč od 47 jedrskih elektrarn z 111 
reaktorji in obžaluje, da stresni testi niso 
bili razširjeni na ocenjevanje 
pripravljenosti v izrednem primeru zunaj 
območja jedrske elektrarne; pozdravlja 
spodbudo Komisije, ki jo podpira skupina 
evropskih regulatorjev za jedrsko varnost, 
za izvedbo študije sedanje ureditve, ki bi se 
osredotočila na mejna področja Evropske 
unije, in pripravo priporočil, tudi o 
preventivnih ukrepih za primer izrednih 
razmer zunaj območja jedrske elektrarne 
do leta 2013, in poziva, naj bodo 
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naj bodo ugotovitve pripravljene do konca 
leta 2014;

ugotovitve pripravljene do konca leta 2014;
v zvezi s tem priporoča, naj se zagotovi 
vključenost čezmejnih odgovornih 
organov držav članic ter njihova poročila 
o akcijskih načrtih za varnost in 
izkušnjah s postopkom informiranja in 
sporočanja, kadar jedrske elektrarne 
segajo neposredno čez nacionalne meje;

Or. en

Predlog spremembe 81
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da v Evropski uniji več kot 
100.000 prebivalcev živi manj kot 30 km 
daleč od 47 jedrskih elektrarn z 111 
reaktorji in obžaluje, da stresni testi niso 
bili razširjeni na ocenjevanje 
pripravljenosti v izrednem primeru zunaj 
območja jedrske elektrarne; pozdravlja 
spodbudo Komisije, ki jo podpira 
posvetovalna skupina evropskih upravnih 
organov ENSREG, za izvedbo študije 
sedanje ureditve, ki bi se osredotočila na 
mejna področja Evropske unije, in pripravo 
priporočil, tudi o preventivnih ukrepih za 
primer izrednih razmer zunaj območja 
jedrske elektrarne do leta 2013, in poziva, 
naj bodo ugotovitve pripravljene do konca 
leta 2014;

10. poudarja, da v Evropski uniji več kot 
100.000 prebivalcev živi manj kot 30 km 
daleč od 47 jedrskih elektrarn z 111 
reaktorji, jedrske elektrarne v Doelu 
(Belgija) pa ležijo na najgosteje 
poseljenem območju v Evropi, kjer živi 
9 000 000 prebivalcev manj kot 75 km 
daleč, in obžaluje, da stresni testi niso bili 
razširjeni na ocenjevanje pripravljenosti v 
izrednem primeru zunaj območja jedrske 
elektrarne; pozdravlja spodbudo Komisije, 
ki jo podpira posvetovalna skupina 
evropskih upravnih organov ENSREG, za 
izvedbo študije sedanje ureditve, ki bi se 
osredotočila na mejna področja Evropske 
unije, in pripravo priporočil, tudi o 
preventivnih ukrepih za primer izrednih 
razmer zunaj območja jedrske elektrarne 
do leta 2013, in poziva, naj bodo 
ugotovitve pripravljene do konca leta 2014;

Or. en

Predlog spremembe 82
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da v Evropski uniji več kot 
100.000 prebivalcev živi manj kot 30 km 
daleč od 47 jedrskih elektrarn z 111 
reaktorji in obžaluje, da stresni testi niso 
bili razširjeni na ocenjevanje 
pripravljenosti v izrednem primeru zunaj 
območja jedrske elektrarne; pozdravlja 
spodbudo Komisije, ki jo podpira 
posvetovalna skupina evropskih upravnih 
organov ENSREG, za izvedbo študije 
sedanje ureditve, ki bi se osredotočila na 
mejna področja Evropske unije, in pripravo 
priporočil, tudi o preventivnih ukrepih za 
primer izrednih razmer zunaj območja 
jedrske elektrarne do leta 2013, in poziva, 
naj bodo ugotovitve pripravljene do konca 
leta 2014;

10. poudarja, da v Evropski uniji več kot 
100.000 prebivalcev živi manj kot 30 km 
daleč od 47 jedrskih elektrarn z 111 
reaktorji in obžaluje, da stresni testi v 
sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
organi niso bili razširjeni na ocenjevanje 
pripravljenosti v izrednem primeru zunaj 
območja jedrske elektrarne; pozdravlja 
spodbudo Komisije, ki jo podpira 
posvetovalna skupina evropskih upravnih 
organov ENSREG, za izvedbo študije 
sedanje ureditve, ki bi se osredotočila na 
mejna področja Evropske unije, in pripravo 
priporočil, tudi o preventivnih ukrepih za 
primer izrednih razmer zunaj območja 
jedrske elektrarne do leta 2013, in poziva, 
naj bodo ugotovitve pripravljene do konca 
leta 2014;

Or. ro

Predlog spremembe 83
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10 a. poziva, naj se državljane EU obširno 
obvešča in z njimi posvetuje o jedrski 
varnosti v Evropski uniji;

Or. de

Predlog spremembe 84
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
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Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je dostopnost kvalificirane 
in izkušene delovne sile ključna za močno 
kulturo jedrske varnosti, ne glede na to, ali 
bo država članica ukinila ali nadaljevala z 
delovanjem jedrskih elektrarn ali njihovo 
izgradnjo; zato vztraja, da je treba vse 
potrebne ukrepe za spodbujanje in 
ohranjevanje zadostne ravni znanja o 
jedrski varnosti, kot je izobraževanje v
ravnanju z odpadki, izvajati na ravni 
Evropske unije in držav članic; poziva 
Komisijo, naj spodbuja čezmejno 
izmenjavo izvedencev in primerov 
najboljše prakse;

11. poudarja, da je dostopnost kvalificirane 
in izkušene delovne sile ključna za močno 
kulturo jedrske varnosti, ne glede na to, ali 
bo država članica ukinila ali nadaljevala z 
delovanjem jedrskih elektrarn ali njihovo 
izgradnjo; zato vztraja, da je treba vse 
potrebne ukrepe za spodbujanje in 
ohranjevanje zadostne ravni znanja o 
jedrski varnosti, ravnanju z odpadki,
varstvu pred sevanjem in pripravljenosti 
na izredne dogodke izvajati na ravni 
Evropske unije in držav članic; poziva 
Komisijo, naj spodbuja čezmejno 
izmenjavo izvedencev in primerov 
najboljše prakse;

Or. en

Predlog spremembe 85
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je dostopnost kvalificirane 
in izkušene delovne sile ključna za močno 
kulturo jedrske varnosti, ne glede na to, ali 
bo država članica ukinila ali nadaljevala z 
delovanjem jedrskih elektrarn ali njihovo 
izgradnjo; zato vztraja, da je treba vse 
potrebne ukrepe za spodbujanje in 
ohranjevanje zadostne ravni znanja o 
jedrski varnosti, kot je izobraževanje v
ravnanju z odpadki, izvajati na ravni 
Evropske unije in držav članic; poziva
Komisijo, naj spodbuja čezmejno 
izmenjavo izvedencev in primerov 

11. poudarja, da je dostopnost kvalificirane 
in izkušene delovne sile ključna za močno 
kulturo jedrske varnosti, ne glede na to, ali 
bo država članica ukinila ali nadaljevala z 
delovanjem jedrskih elektrarn ali njihovo 
izgradnjo; zato vztraja, da je treba vse 
potrebne ukrepe za spodbujanje in 
ohranjevanje zadostne ravni znanja o 
jedrski varnosti, ravnanju z odpadki,
varstvu pred sevanjem in pripravljenosti 
na izredne dogodke izvajati na ravni 
Evropske unije in držav članic; poziva 
Komisijo, naj spodbuja čezmejno 
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najboljše prakse; izmenjavo izvedencev in primerov 
najboljše prakse;

Or. en

Predlog spremembe 86
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je dostopnost kvalificirane 
in izkušene delovne sile ključna za močno 
kulturo jedrske varnosti, ne glede na to, ali 
bo država članica ukinila ali nadaljevala z 
delovanjem jedrskih elektrarn ali njihovo 
izgradnjo; zato vztraja, da je treba vse 
potrebne ukrepe za spodbujanje in 
ohranjevanje zadostne ravni znanja o 
jedrski varnosti, kot je izobraževanje v 
ravnanju z odpadki, izvajati na ravni 
Evropske unije in držav članic; poziva 
Komisijo, naj spodbuja čezmejno 
izmenjavo izvedencev in primerov 
najboljše prakse;

11. poudarja, da je dostopnost kvalificirane 
in izkušene delovne sile ključna za močno 
kulturo jedrske varnosti; zato vztraja, da je 
treba vse potrebne ukrepe za spodbujanje 
in ohranjevanje zadostne ravni znanja o 
jedrski varnosti, kot je izobraževanje v 
ravnanju z odpadki, izvajati na ravni 
Evropske unije in držav članic; poziva 
Komisijo, naj spodbuja čezmejno 
izmenjavo izvedencev in primerov 
najboljše prakse;

Or. en

Predlog spremembe 87
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je dostopnost kvalificirane 
in izkušene delovne sile ključna za močno 
kulturo jedrske varnosti, ne glede na to, ali 
bo država članica ukinila ali nadaljevala z 
delovanjem jedrskih elektrarn ali njihovo 

11. poudarja, da je dostopnost kvalificirane 
in izkušene delovne sile ključna za močno 
kulturo jedrske varnosti, ne glede na to, ali 
bo država članica ukinila ali nadaljevala z 
delovanjem jedrskih elektrarn ali njihovo 
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izgradnjo; zato vztraja, da je treba vse 
potrebne ukrepe za spodbujanje in 
ohranjevanje zadostne ravni znanja o 
jedrski varnosti, kot je izobraževanje v 
ravnanju z odpadki, izvajati na ravni 
Evropske unije in držav članic; poziva 
Komisijo, naj spodbuja čezmejno 
izmenjavo izvedencev in primerov 
najboljše prakse;

izgradnjo; zato vztraja, da je treba vse 
potrebne ukrepe za spodbujanje in 
ohranjevanje visoke ravni znanja o jedrski 
varnosti, tudi izobraževanje v ravnanju z 
odpadki, izvajati na ravni Evropske unije in 
držav članic; poziva Komisijo, naj 
spodbuja čezmejno izmenjavo izvedencev 
in primerov najboljše prakse;

Or. ro

Predlog spremembe 88
Hans-Peter Martin

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je dostopnost kvalificirane 
in izkušene delovne sile ključna za močno 
kulturo jedrske varnosti, ne glede na to, ali 
bo država članica ukinila ali nadaljevala z 
delovanjem jedrskih elektrarn ali njihovo 
izgradnjo; zato vztraja, da je treba vse 
potrebne ukrepe za spodbujanje in 
ohranjevanje zadostne ravni znanja o 
jedrski varnosti, kot je izobraževanje v 
ravnanju z odpadki, izvajati na ravni 
Evropske unije in držav članic; poziva 
Komisijo, naj spodbuja čezmejno 
izmenjavo izvedencev in primerov 
najboljše prakse;

11. poudarja, da je dostopnost kvalificirane 
in izkušene delovne sile ključna za močno 
kulturo jedrske varnosti, ne glede na to, ali 
bo država članica ukinila ali nadaljevala z 
delovanjem jedrskih elektrarn ali njihovo 
izgradnjo; zato vztraja, da je treba vse 
potrebne ukrepe za spodbujanje in 
ohranjevanje zadostne ravni znanja o 
jedrski varnosti, kot je izobraževanje v 
ravnanju z odpadki, izvajati na ravni 
Evropske unije in držav članic; poziva 
Komisijo, naj si prizadeva, da se da jasen 
poudarek na izobraževanje v ravnanja z 
odpadki; poziva Komisijo, naj spodbuja 
čezmejno izmenjavo izvedencev in 
primerov najboljše prakse;

Or. de

Predlog spremembe 89
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je dostopnost kvalificirane 
in izkušene delovne sile ključna za močno 
kulturo jedrske varnosti, ne glede na to, ali 
bo država članica ukinila ali nadaljevala z 
delovanjem jedrskih elektrarn ali njihovo 
izgradnjo; zato vztraja, da je treba vse 
potrebne ukrepe za spodbujanje in 
ohranjevanje zadostne ravni znanja o 
jedrski varnosti, kot je izobraževanje v 
ravnanju z odpadki, izvajati na ravni 
Evropske unije in držav članic; poziva 
Komisijo, naj spodbuja čezmejno 
izmenjavo izvedencev in primerov 
najboljše prakse;

11. poudarja, da je dostopnost kvalificirane 
in izkušene delovne sile ključna za močno 
kulturo jedrske varnosti, ne glede na to, ali 
bo država članica ukinila ali nadaljevala z 
delovanjem jedrskih elektrarn ali njihovo 
izgradnjo; zato vztraja, da je treba vse 
potrebne ukrepe za spodbujanje in 
ohranjevanje zadostne ravni znanja o 
jedrski varnosti, kot je izobraževanje v 
ravnanju z odpadki, izvajati na ravni držav 
članic; poziva Komisijo, naj spodbuja 
čezmejno izmenjavo izvedencev in 
primerov najboljše prakse;

Or. nl

Predlog spremembe 90
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je vrhunsko znanstveno 
raziskovanje, vključno z najnaprednejšim, 
ključno za močno kulturo jedrske varnosti 
ne glede na to, ali bo država članica 
postopoma ukinila ali ohranila delovanje 
jedrskih elektrarn ali gradila nove; zato 
vztraja, da je treba na ravni Evropske 
unije in držav članic izvajati vse potrebne 
ukrepe za spodbujanje in ohranjanje 
zadostne ravni znanstvenega raziskovanja 
na področju jedrske varnosti; pozdravlja 
program za raziskave in usposabljanje 
Evropske skupnosti za atomsko energijo 
(2014–2018), ki dopolnjuje okvirni 
program za raziskave in inovacije;

Or. fr
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Predlog spremembe 91
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je pomembno 
zagotavljati ustrezno število visoko 
kvalificiranih strokovnjakov z izkušnjami 
na tem področju ter zagotavljati ustrezne 
delovne pogoje, zlasti v zvezi z delovnim 
časom, da ne bi ogrozili jedrske varnosti;

Or. ro

Predlog spremembe 92
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. priporoča, naj Evropska unija spodbuja 
mednarodna prizadevanja za razvoj višjih
standardov varnosti; v tej zvezi poudarja 
vlogo Evropske unije v sosedski politiki 
kot instrumentu za jedrsko varnost; poziva 
države članice in Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z Mednarodno agencijo za 
atomsko energijo, sekretariatom 
konvencije iz Espooja in drugimi 
ustreznimi mednarodnimi organizacijami 
sprejmejo skupno odgovornost za krepitev 
mednarodnih standardov za jedrsko varnost 
ter njihovo primerno izvajanje; poziva 
Komisijo, naj pripravi vključujoč akcijski 
načrt s konkretnimi pravili za njegovo 
izvajanje; poziva Komisijo in države 
članice, da v sodelovanju z Mednarodno 
agencijo za atomsko energijo 
konstruktivno deluje z državami, ki niso 

12. priporoča, naj Evropska unija spodbuja 
mednarodna prizadevanja za razvoj 
najvišjih standardov varnosti, ki se bodo 
dosledno upoštevali in razvijali v skladu z 
znanstvenim napredkom in upravičenimi 
pomisleki državljanov; v tej zvezi poudarja 
vlogo Evropske unije v sosedski politiki 
kot instrumentu za jedrsko varnost; poziva 
države članice in Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z Mednarodno agencijo za 
atomsko energijo, sekretariatom 
konvencije iz Espooja in drugimi 
ustreznimi mednarodnimi organizacijami 
sprejmejo skupno odgovornost za krepitev 
mednarodnih standardov za jedrsko varnost 
ter njihovo primerno izvajanje; poziva 
Komisijo, naj pripravi vključujoč akcijski 
načrt s konkretnimi pravili za njegovo 
izvajanje; poziva Komisijo in države 
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opravile stresnih testov jedrske varnosti, 
kot sta Belorusija in Rusija, in jih poziva k 
spoštovanju mednarodnih standardov 
varnosti in k sodelovanju z mednarodnimi 
izvedenci v vseh stopnjah priprave, 
izgradnje, delovanja in razgradnje jedrskih 
elektrarn; meni, da bi morala Evropska 
unija v zvezi s tem v celoti uporabiti 
strokovno znanje mednarodnih organizacij 
in organov;

članice, da v sodelovanju z Mednarodno 
agencijo za atomsko energijo 
konstruktivno deluje z državami, ki niso 
opravile stresnih testov jedrske varnosti, 
kot sta Belorusija in Rusija, in jih poziva k 
spoštovanju mednarodnih standardov 
varnosti in k sodelovanju z mednarodnimi 
izvedenci v vseh stopnjah priprave, 
izgradnje, delovanja in razgradnje jedrskih 
elektrarn; meni, da bi morala Evropska 
unija v zvezi s tem v celoti uporabiti 
strokovno znanje mednarodnih organizacij 
in organov;

Or. fr

Predlog spremembe 93
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. priporoča, naj Evropska unija spodbuja 
mednarodna prizadevanja za razvoj višjih 
standardov varnosti; v tej zvezi poudarja 
vlogo Evropske unije v sosedski politiki 
kot instrumentu za jedrsko varnost; poziva 
države članice in Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z Mednarodno agencijo za 
atomsko energijo, sekretariatom 
konvencije iz Espooja in drugimi 
ustreznimi mednarodnimi organizacijami 
sprejmejo skupno odgovornost za krepitev 
mednarodnih standardov za jedrsko varnost 
ter njihovo primerno izvajanje; poziva 
Komisijo, naj pripravi vključujoč akcijski 
načrt s konkretnimi pravili za njegovo 
izvajanje; poziva Komisijo in države 
članice, da v sodelovanju z Mednarodno 
agencijo za atomsko energijo 
konstruktivno deluje z državami, ki niso 
opravile stresnih testov jedrske varnosti, 
kot sta Belorusija in Rusija, in jih poziva k 
spoštovanju mednarodnih standardov 

12. priporoča, naj Evropska unija spodbuja 
mednarodna prizadevanja za razvoj višjih 
standardov varnosti; v tej zvezi poudarja 
vlogo Evropske unije v sosedski politiki 
kot instrumentu za sodelovanje na 
področju jedrske varnosti; poziva države 
članice in Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z Mednarodno agencijo za 
atomsko energijo, sekretariatom 
konvencije iz Espooja in drugimi 
ustreznimi mednarodnimi organizacijami 
sprejmejo skupno odgovornost za krepitev 
mednarodnih standardov za jedrsko varnost 
ter njihovo primerno izvajanje; poziva 
Komisijo, naj podpre akcijski načrt po 
nesreči v Fukušimi Mednarodne agencije 
za atomsko energijo in naj, če je to 
primerno, pripravi vključujoč akcijski 
načrt s konkretnimi pravili za njegovo 
izvajanje; poziva Komisijo in države 
članice, da v sodelovanju z Mednarodno 
agencijo za atomsko energijo 
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varnosti in k sodelovanju z mednarodnimi 
izvedenci v vseh stopnjah priprave, 
izgradnje, delovanja in razgradnje jedrskih 
elektrarn; meni, da bi morala Evropska 
unija v zvezi s tem v celoti uporabiti 
strokovno znanje mednarodnih organizacij 
in organov;

konstruktivno deluje z državami, ki niso 
opravile preglednih stresnih testov jedrske 
varnosti, kot sta Belorusija in Rusija, in jih 
poziva k spoštovanju mednarodnih 
standardov varnosti in k sodelovanju z 
mednarodnimi izvedenci v vseh stopnjah 
priprave, izgradnje, delovanja in razgradnje 
jedrskih elektrarn; meni, da bi morala 
Evropska unija v zvezi s tem v celoti 
uporabiti strokovno znanje mednarodnih 
organizacij in organov;

Or. en

Predlog spremembe 94
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Romana Jordan, Herbert Reul, Giles Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. priporoča, naj Evropska unija spodbuja 
mednarodna prizadevanja za razvoj višjih 
standardov varnosti; v tej zvezi poudarja 
vlogo Evropske unije v sosedski politiki 
kot instrumentu za jedrsko varnost; poziva 
države članice in Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z Mednarodno agencijo za 
atomsko energijo, sekretariatom 
konvencije iz Espooja in drugimi 
ustreznimi mednarodnimi organizacijami 
sprejmejo skupno odgovornost za krepitev 
mednarodnih standardov za jedrsko varnost 
ter njihovo primerno izvajanje; poziva 
Komisijo, naj pripravi vključujoč akcijski 
načrt s konkretnimi pravili za njegovo 
izvajanje; poziva Komisijo in države 
članice, da v sodelovanju z Mednarodno 
agencijo za atomsko energijo 
konstruktivno deluje z državami, ki niso 
opravile stresnih testov jedrske varnosti, 
kot sta Belorusija in Rusija, in jih poziva k 
spoštovanju mednarodnih standardov 
varnosti in k sodelovanju z mednarodnimi 
izvedenci v vseh stopnjah priprave, 

12. priporoča, naj Evropska unija spodbuja 
mednarodna prizadevanja za razvoj višjih 
standardov varnosti; v tej zvezi poudarja 
vlogo Evropske unije v sosedski politiki 
kot instrumentu za sodelovanje na 
področju jedrske varnosti; poziva države 
članice in Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z Mednarodno agencijo za 
atomsko energijo, sekretariatom 
konvencije iz Espooja in drugimi 
ustreznimi mednarodnimi organizacijami 
sprejmejo skupno odgovornost za krepitev 
mednarodnih standardov za jedrsko varnost 
ter njihovo primerno izvajanje; poziva 
Komisijo, naj podpre akcijski načrt po 
nesreči v Fukušimi Mednarodne agencije 
za atomsko energijo s konkretnimi pravili 
za njegovo izvajanje; poziva Komisijo in 
države članice, da v sodelovanju z 
Mednarodno agencijo za atomsko energijo 
konstruktivno deluje z državami, ki niso 
opravile stresnih testov jedrske varnosti, 
kot sta Belorusija in Rusija, in jih poziva k 
spoštovanju mednarodnih standardov 
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izgradnje, delovanja in razgradnje jedrskih 
elektrarn; meni, da bi morala Evropska 
unija v zvezi s tem v celoti uporabiti 
strokovno znanje mednarodnih organizacij 
in organov;

varnosti in k sodelovanju z mednarodnimi 
izvedenci v vseh stopnjah priprave, 
izgradnje, delovanja in razgradnje jedrskih 
elektrarn; meni, da bi morala Evropska 
unija v zvezi s tem v celoti uporabiti 
strokovno znanje mednarodnih organizacij 
in organov; spodbuja instrument za 
sodelovanje na področju jedrske varnosti, 
naj na mednarodni ravni pospešuje 
izvajanje stresnih testov na podlagi 
evropskih izkušenj;

Or. en

Predlog spremembe 95
Werner Langen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. priporoča, naj Evropska unija spodbuja 
mednarodna prizadevanja za razvoj višjih 
standardov varnosti; v tej zvezi poudarja 
vlogo Evropske unije v sosedski politiki 
kot instrumentu za jedrsko varnost; poziva 
države članice in Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z Mednarodno agencijo za 
atomsko energijo, sekretariatom 
konvencije iz Espooja in drugimi 
ustreznimi mednarodnimi organizacijami 
sprejmejo skupno odgovornost za krepitev 
mednarodnih standardov za jedrsko varnost 
ter njihovo primerno izvajanje; poziva 
Komisijo, naj pripravi vključujoč akcijski 
načrt s konkretnimi pravili za njegovo 
izvajanje; poziva Komisijo in države 
članice, da v sodelovanju z Mednarodno 
agencijo za atomsko energijo 
konstruktivno deluje z državami, ki niso 
opravile stresnih testov jedrske varnosti, 
kot sta Belorusija in Rusija, in jih poziva k 
spoštovanju mednarodnih standardov 
varnosti in k sodelovanju z mednarodnimi 
izvedenci v vseh stopnjah priprave, 

12. priporoča, naj Evropska unija spodbuja 
mednarodna prizadevanja za razvoj višjih 
standardov varnosti; v tej zvezi poudarja 
vlogo Evropske unije v sosedski politiki 
kot instrumentu za jedrsko varnost; poziva 
države članice in Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z Mednarodno agencijo za 
atomsko energijo, sekretariatom 
konvencije iz Espooja in drugimi 
ustreznimi mednarodnimi organizacijami 
sprejmejo skupno odgovornost za krepitev 
mednarodnih standardov za jedrsko varnost 
ter njihovo primerno izvajanje; poziva 
Komisijo, naj pripravi vključujoč akcijski 
načrt s konkretnimi pravili za njegovo 
izvajanje; poziva Komisijo in države 
članice, da v sodelovanju z Mednarodno 
agencijo za atomsko energijo 
konstruktivno deluje z državami, ki niso 
opravile stresnih testov jedrske varnosti, 
kot sta Belorusija in Rusija, in jih poziva k
spoštovanju mednarodnih standardov 
varnosti in k sodelovanju z mednarodnimi 
izvedenci v vseh stopnjah priprave, 
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izgradnje, delovanja in razgradnje jedrskih 
elektrarn; meni, da bi morala Evropska 
unija v zvezi s tem v celoti uporabiti 
strokovno znanje mednarodnih organizacij 
in organov;

izgradnje, delovanja in razgradnje jedrskih 
elektrarn; meni, da mora EU v celoti 
uporabiti strokovno znanje mednarodnih 
organizacij in organov;

Or. en

Predlog spremembe 96
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. Unija bi morala v skladu s Pogodbo 
Euratom tesno sodelovati z Mednarodno 
agencijo za atomsko energijo na področju 
jedrske varnosti.

13. Unija bi morala v skladu s Pogodbo 
Euratom tesno sodelovati z Mednarodno 
agencijo za atomsko energijo na področju 
jedrske varnosti. poudarja, da bi morala 
uredba Sveta o vzpostavitvi instrumenta za 
sodelovanje na področju jedrske varnosti 
pomagati med drugim Japonski pri 
stabilizaciji in sanaciji območja jedrskega 
objekta Fukušima Daiči ter pri varstvu 
pred sevanjem in varnosti hrane na 
Japonskem;

Or. en

Predlog spremembe 97
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. Unija bi morala v skladu s Pogodbo 
Euratom tesno sodelovati z Mednarodno 
agencijo za atomsko energijo na področju 
jedrske varnosti.

13. meni, da bi morala Evropska unija v 
skladu s Pogodbo Euratom tesno sodelovati 
z Mednarodno agencijo za atomsko 
energijo na področju jedrske varnosti.
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Or. fr

Predlog spremembe 98
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. je seznanjen, da so nacionalni upravni 
organi na podlagi stresnih testov ugotovili, 
da ni tehničnih razlogov za zaprtje nobene 
jedrske elektrarne v Evropi, čeravno so 
stresni testi pokazali, da je treba izboljšati 
varnost v skoraj vseh jedrskih elektrarnah 
in da v mnogih primerih še niso bili 
izvedeni niti prejšnji ukrepi .

14. je seznanjen, da so nacionalni upravni 
organi na podlagi stresnih testov ugotovili, 
da ni tehničnih razlogov za zaprtje nobene 
jedrske elektrarne v Evropi, čeravno so 
stresni testi pokazali, da je treba izboljšati 
varnost v skoraj vseh jedrskih elektrarnah
in da v mnogih primerih še niso bili 
izvedeni niti prejšnji ukrepi . poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da se pomanjkljivo 
izvajanje ukrepov čim prej opravi; poziva 
Komisijo, naj natančno preveri 
gospodarnost ukrepov za dodatno opremo 
in z vidika potencialne nevarnosti dodatno 
razmisli o odklopu posamezne jedrske 
elektrarne;

Or. de

Predlog spremembe 99
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. je seznanjen, da so nacionalni upravni 
organi na podlagi stresnih testov ugotovili, 
da ni tehničnih razlogov za zaprtje nobene 
jedrske elektrarne v Evropi, čeravno so 
stresni testi pokazali, da je treba izboljšati 
varnost v skoraj vseh jedrskih elektrarnah
in da v mnogih primerih še niso bili 
izvedeni niti prejšnji ukrepi .

14. je seznanjen, da so nacionalni upravni 
organi na podlagi stresnih testov ugotovili, 
da ni tehničnih razlogov za zaprtje nobene 
jedrske elektrarne v Evropi; poudarja pa, 
da so stresni testi pokazali, da je treba 
izboljšati varnost v skoraj vseh jedrskih 
elektrarnah, saj je bilo opredeljenih na 
stotine ukrepov za tehnično posodobitev,
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in da v mnogih primerih še niso bili 
izvedeni niti prejšnji ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 100
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. je seznanjen, da so nacionalni upravni 
organi na podlagi stresnih testov ugotovili, 
da ni tehničnih razlogov za zaprtje nobene 
jedrske elektrarne v Evropi, čeravno so 
stresni testi pokazali, da je treba izboljšati 
varnost v skoraj vseh jedrskih elektrarnah 
in da v mnogih primerih še niso bili 
izvedeni niti prejšnji ukrepi .

14. je seznanjen, da so nacionalni upravni 
organi na podlagi stresnih testov ugotovili, 
da ni neposrednih varnostnih ali tehničnih 
razlogov za zaprtje nobene jedrske 
elektrarne v Evropi, čeravno so stresni testi 
pokazali, da je treba izvesti nekatere 
varnostne izboljšave, prilagojene 
posamezni jedrski elektrarni, glede na 
izkušnje, pridobljene ob nesreči v 
Fukušimi in da je treba prejšnje ukrepe še 
izvesti;

Or. en

Predlog spremembe 101
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. je seznanjen, da so nacionalni upravni 
organi na podlagi stresnih testov ugotovili, 
da ni tehničnih razlogov za zaprtje nobene 
jedrske elektrarne v Evropi, čeravno so 
stresni testi pokazali, da je treba izboljšati 
varnost v skoraj vseh jedrskih elektrarnah 
in da v mnogih primerih še niso bili 
izvedeni niti prejšnji ukrepi.

14. je seznanjen, da so nacionalni upravni 
organi na podlagi stresnih testov ugotovili, 
da ni tehničnih razlogov za zaprtje nobene 
jedrske elektrarne v Evropi, čeravno so 
stresni testi pokazali, da je treba izboljšati 
varnost v skoraj vseh jedrskih elektrarnah 
in da v mnogih primerih še niso bili 
izvedeni niti prejšnji ukrepi, in poziva k 
nujnemu izvajanju priporočil, 
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pripravljenih na podlagi teh testov;

Or. ro

Predlog spremembe 102
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. je seznanjen, da so nacionalni upravni 
organi na podlagi stresnih testov ugotovili, 
da ni tehničnih razlogov za zaprtje nobene 
jedrske elektrarne v Evropi, čeravno so 
stresni testi pokazali, da je treba izboljšati 
varnost v skoraj vseh jedrskih elektrarnah 
in da v mnogih primerih še niso bili 
izvedeni niti prejšnji ukrepi .

14. je seznanjen, da so nacionalni upravni 
organi na podlagi stresnih testov ugotovili, 
da ni tehničnih razlogov za zaprtje nobene 
jedrske elektrarne na ozemlju Evropske 
unije, čeravno so stresni testi pokazali, da 
je treba izboljšati varnost v skoraj vseh 
jedrskih elektrarnah in da v mnogih 
primerih še niso bili izvedeni niti prejšnji 
ukrepi.

Or. fr

Predlog spremembe 103
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja, da ukrepi v zvezi z jedrsko 
varnostjo ne smejo biti zajeti v varčevalne 
ukrepe držav članic;

Or. ro

Predlog spremembe 104
Henri Weber
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. zahteva, da se dodatno obrazloži oceno 
skupnih stroškov za potrebne ukrepe, 
priporočene na podlagi stresnih testov, za 
132 reaktorjev delujočih v Evropski uniji 
(od 10 do 25 milijard EUR v prihodnjih 
letih) z bolj podrobno stroškovno analizo, 
ki jo opravijo nacionalni upravni organi v 
sodelovanju z upravitelji jedrskih 
elektrarn, in ki je po možnosti povezana z 
izbranimi opredeljenimi priporočili; meni, 
da morajo takšna izboljšanja podpreti 
upravitelji jedrskih elektrarn in ne 
davkoplačevalci in poziva Komisijo, naj 
podrobno spremlja to vprašanje, tudi v 
okviru svojih pristojnosti na področju 
konkurenčne politike;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 105
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. zahteva, da se dodatno obrazloži oceno 
skupnih stroškov za potrebne ukrepe, 
priporočene na podlagi stresnih testov, za 
132 reaktorjev delujočih v Evropski uniji 
(od 10 do 25 milijard EUR v prihodnjih 
letih) z bolj podrobno stroškovno analizo, 
ki jo opravijo nacionalni upravni organi v 
sodelovanju z upravitelji jedrskih 
elektrarn, in ki je po možnosti povezana z 
izbranimi opredeljenimi priporočili; meni, 
da morajo takšna izboljšanja podpreti 
upravitelji jedrskih elektrarn in ne 
davkoplačevalci in poziva Komisijo, naj 
podrobno spremlja to vprašanje, tudi v 

črtano
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okviru svojih pristojnosti na področju 
konkurenčne politike;

Or. en

Predlog spremembe 106
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. zahteva, da se dodatno obrazloži oceno 
skupnih stroškov za potrebne ukrepe, 
priporočene na podlagi stresnih testov, za 
132 reaktorjev delujočih v Evropski uniji
(od 10 do 25 milijard EUR v prihodnjih 
letih) z bolj podrobno stroškovno analizo,
ki jo opravijo nacionalni upravni organi v 
sodelovanju z upravitelji jedrskih 
elektrarn, in ki je po možnosti povezana z 
izbranimi opredeljenimi priporočili; meni, 
da morajo takšna izboljšanja podpreti 
upravitelji jedrskih elektrarn in ne 
davkoplačevalci in poziva Komisijo, naj 
podrobno spremlja to vprašanje, tudi v 
okviru svojih pristojnosti na področju 
konkurenčne politike;

15. zaradi učinkovitega oblikovanja 
politike in pregledne javne razprave
zahteva, da se dodatno obrazloži oceno 
skupnih stroškov za potrebne ukrepe, 
priporočene na podlagi stresnih testov, za 
132 reaktorjev delujočih v Evropski uniji
(od 10 do 25 milijard EUR v prihodnjih 
letih) z bolj podrobno stroškovno analizo;
meni, da morajo takšna izboljšanja ne 
glede na stroške podpreti upravitelji 
jedrskih elektrarn in ne davkoplačevalci;

Or. en

Predlog spremembe 107
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. zahteva, da se dodatno obrazloži oceno 
skupnih stroškov za potrebne ukrepe, 
priporočene na podlagi stresnih testov, za 
132 reaktorjev delujočih v Evropski uniji 

15. zahteva, da se dodatno obrazloži oceno 
skupnih stroškov za potrebne ukrepe, 
priporočene na podlagi stresnih testov, za 
132 reaktorjev delujočih v Evropski uniji 
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(od 10 do 25 milijard EUR v prihodnjih 
letih) z bolj podrobno stroškovno analizo, 
ki jo opravijo nacionalni upravni organi v 
sodelovanju z upravitelji jedrskih elektrarn, 
in ki je po možnosti povezana z izbranimi 
opredeljenimi priporočili; meni, da morajo 
takšna izboljšanja podpreti upravitelji 
jedrskih elektrarn in ne davkoplačevalci in 
poziva Komisijo, naj podrobno spremlja to 
vprašanje, tudi v okviru svojih pristojnosti 
na področju konkurenčne politike;

(od 10 do 25 milijard EUR v prihodnjih 
letih) z bolj podrobno stroškovno analizo, 
ki jo opravijo nacionalni upravni organi v 
sodelovanju z upravitelji jedrskih elektrarn, 
in ki je po možnosti povezana z izbranimi 
opredeljenimi priporočili; poziva Komisijo, 
naj natančno preveri gospodarnost 
ukrepov za dodatno opremo z vidika 
potencialne nevarnosti ter podnebnih in 
energetskih ciljev Evropske unije; meni, 
da morajo takšna izboljšanja podpreti 
upravitelji jedrskih elektrarn in nikakor ne 
smejo biti financirana z denarjem 
davkoplačevalcev in poziva Komisijo, naj 
podrobno spremlja to vprašanje, tudi v 
okviru svojih pristojnosti na področju 
konkurenčne politike;

Or. de

Predlog spremembe 108
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. zahteva, da se dodatno obrazloži oceno 
skupnih stroškov za potrebne ukrepe, 
priporočene na podlagi stresnih testov, za 
132 reaktorjev delujočih v Evropski uniji 
(od 10 do 25 milijard EUR v prihodnjih 
letih) z bolj podrobno stroškovno analizo, 
ki jo opravijo nacionalni upravni organi v 
sodelovanju z upravitelji jedrskih elektrarn, 
in ki je po možnosti povezana z izbranimi 
opredeljenimi priporočili; meni, da morajo 
takšna izboljšanja podpreti upravitelji 
jedrskih elektrarn in ne davkoplačevalci in 
poziva Komisijo, naj podrobno spremlja to 
vprašanje, tudi v okviru svojih pristojnosti 
na področju konkurenčne politike;

15. zahteva, da se dodatno obrazloži oceno 
skupnih stroškov za potrebne ukrepe, 
priporočene na podlagi stresnih testov, za 
132 reaktorjev delujočih v Evropski uniji 
(od 10 do 25 milijard EUR v prihodnjih 
letih) z bolj podrobno stroškovno analizo, 
ki jo opravijo nacionalni upravni organi v 
sodelovanju z upravitelji jedrskih elektrarn, 
in ki je po možnosti povezana z izbranimi 
opredeljenimi priporočili; meni, da morajo 
takšna izboljšanja podpreti upravitelji 
jedrskih elektrarn in ne davkoplačevalci, in 
poziva Komisijo, naj podrobno spremlja to 
vprašanje, tudi v okviru svojih pristojnosti 
na področju konkurenčne politike; poziva, 
naj upravljavci jedrskih elektrarn te 
stroške vključijo v lastno ceno in jih 
prikažejo v svojih finančnih izkazih;
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poziva, naj se enako obravnavajo tudi 
stroški razgradnje;

Or. fr

Predlog spremembe 109
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. zahteva, da se dodatno obrazloži oceno 
skupnih stroškov za potrebne ukrepe, 
priporočene na podlagi stresnih testov, za 
132 reaktorjev delujočih v Evropski uniji
(od 10 do 25 milijard EUR v prihodnjih 
letih) z bolj podrobno stroškovno analizo,
ki jo opravijo nacionalni upravni organi v 
sodelovanju z upravitelji jedrskih 
elektrarn, in ki je po možnosti povezana z 
izbranimi opredeljenimi priporočili; meni, 
da morajo takšna izboljšanja podpreti 
upravitelji jedrskih elektrarn in ne 
davkoplačevalci in poziva Komisijo, naj 
podrobno spremlja to vprašanje, tudi v 
okviru svojih pristojnosti na področju 
konkurenčne politike;

15. je seznanjen z začetno oceno skupnih 
stroškov za potrebne ukrepe, priporočene 
na podlagi stresnih testov za 132 reaktorjev 
delujočih v Evropski uniji (od 10 do 25 
milijard EUR v prihodnjih letih), meni, da 
morajo takšna izboljšanja podpreti 
upravitelji jedrskih elektrarn in ne 
davkoplačevalci in poziva Komisijo, naj 
podrobno spremlja to vprašanje, tudi v 
okviru svojih pristojnosti na področju 
konkurenčne politike;

Or. en

Predlog spremembe 110
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. zahteva, da se dodatno obrazloži oceno
skupnih stroškov za potrebne ukrepe,
priporočene na podlagi stresnih testov, za 

15. zahteva, da se dodatno obrazloži ocena
skupnih stroškov za ukrepe za izboljšanje 
varnosti tal, priporočena na podlagi 
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132 reaktorjev delujočih v Evropski uniji
(od 10 do 25 milijard EUR v prihodnjih 
letih) z bolj podrobno stroškovno analizo, 
ki jo opravijo nacionalni upravni organi v 
sodelovanju z upravitelji jedrskih elektrarn, 
in ki je po možnosti povezana z izbranimi 
opredeljenimi priporočili; meni, da morajo 
takšna izboljšanja podpreti upravitelji 
jedrskih elektrarn in ne davkoplačevalci in 
poziva Komisijo, naj podrobno spremlja to 
vprašanje, tudi v okviru svojih pristojnosti 
na področju konkurenčne politike;

stresnih testov, za 132 reaktorjev delujočih 
v Evropski uniji (od 10 do 25 milijard EUR 
v prihodnjih letih na podlagi ocen, ki jih je 
objavil francoski Urad za jedrsko varnost
z bolj podrobno stroškovno analizo, ki jo 
opravijo nacionalni upravni organi v 
sodelovanju z upravitelji jedrskih elektrarn, 
in ki je po možnosti povezana z izbranimi 
opredeljenimi priporočili; meni, da morajo 
takšna izboljšanja podpreti izključno
upravitelji jedrskih elektrarn in ne 
davkoplačevalci in poziva Komisijo, naj 
podrobno spremlja to vprašanje, tudi v 
okviru svojih pristojnosti na področju 
konkurenčne politike;

Or. en

Predlog spremembe 111
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. zahteva, da se dodatno obrazloži oceno 
skupnih stroškov za potrebne ukrepe, 
priporočene na podlagi stresnih testov, za 
132 reaktorjev delujočih v Evropski uniji
(od 10 do 25 milijard EUR v prihodnjih 
letih) z bolj podrobno stroškovno analizo, 
ki jo opravijo nacionalni upravni organi v 
sodelovanju z upravitelji jedrskih elektrarn, 
in ki je po možnosti povezana z izbranimi 
opredeljenimi priporočili; meni, da morajo 
takšna izboljšanja podpreti upravitelji 
jedrskih elektrarn in ne davkoplačevalci in 
poziva Komisijo, naj podrobno spremlja to 
vprašanje, tudi v okviru svojih pristojnosti 
na področju konkurenčne politike;

15. zahteva, da se dodatno obrazloži oceno 
skupnih stroškov za potrebne ukrepe, 
priporočene na podlagi stresnih testov, za 
132 reaktorjev delujočih v Evropski uniji
(od 10 do 25 milijard EUR v prihodnjih 
letih) z bolj podrobno stroškovno analizo, 
ki jo opravijo nacionalni upravni organi v 
sodelovanju z upravitelji jedrskih elektrarn, 
in ki je po možnosti povezana z izbranimi 
opredeljenimi priporočili; meni, da morajo 
takšna izboljšanja v celoti podpreti 
upravitelji jedrskih elektrarn in ne 
davkoplačevalci in poziva Komisijo, naj 
podrobno spremlja to vprašanje, tudi v 
okviru svojih pristojnosti na področju 
konkurenčne politike;

Or. en
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Predlog spremembe 112
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 a. opozarja, da Evropska unija 
financira ukrepe za spodbujanje jedrske 
varnosti; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
se pri tem izključno podpre izboljšanje 
varnosti, ne pa tudi dodatno opremljanje 
starih jedrskih elektrarn, da bi se 
podaljšal njihov čas obratovanja;

Or. de

Predlog spremembe 113
Werner Langen

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da bi morala celotna politika 
jedrske varnosti zajemati varnost vseh 
območij jedrskih elektrarn, goriva in 
reaktorjev, ravnanja z odpadki in 
razgradnje jedrskih elektrarn, operativno 
varnost, zadostne človeške vire, stalno 
izboljševanje varnostnih pogojev za osebe, 
ki neposredno delajo z jedrskimi materiali, 
pripravljenost na izredne dogodke, pa tudi 
jamstvo neodvisnih in močnih regulatorjev;

16. poudarja, da bi morala celotna politika 
jedrske varnosti zajemati varnost vseh 
območij jedrskih elektrarn, goriva in 
reaktorjev, ravnanja z odpadki in 
razgradnje jedrskih elektrarn, operativno 
varnost, zadostne človeške vire, stalno 
izboljševanje varnostnih pogojev za osebe, 
ki neposredno delajo z jedrskimi materiali, 
pripravljenost na izredne dogodke,
vključno z načrti za čezmejne ukrepe v 
izrednem primeru zunaj območja jedrske 
elektrarne, pa tudi jamstvo neodvisnih in 
močnih regulatorjev, ki morajo med seboj 
sodelovati;

Or. en
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Predlog spremembe 114
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da bi morala celotna politika 
jedrske varnosti zajemati varnost vseh 
območij jedrskih elektrarn, goriva in 
reaktorjev, ravnanja z odpadki in 
razgradnje jedrskih elektrarn, operativno 
varnost, zadostne človeške vire, stalno 
izboljševanje varnostnih pogojev za osebe,
ki neposredno delajo z jedrskimi 
materiali, pripravljenost na izredne 
dogodke, pa tudi jamstvo neodvisnih in 
močnih regulatorjev;

16. poudarja, da bi morala celotna politika 
jedrske varnosti zajemati varnost vseh 
območij jedrskih elektrarn, goriva in 
reaktorjev, ravnanja z odpadki in 
razgradnje jedrskih elektrarn, operativno 
varnost, zadostne človeške vire, stalno 
izboljševanje varnostnih pogojev, 
pripravljenost na izredne dogodke, pa tudi 
jamstvo neodvisnih in močnih regulatorjev;

(Izboljšanje varnostnih pogojev mora 
učinkovati na vse delavce, ne samo na tiste, 
ki delajo neposredno z jedrskimi 
materiali.)

Or. en

Predlog spremembe 115
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da bi morala celotna politika 
jedrske varnosti zajemati varnost vseh 
območij jedrskih elektrarn, goriva in 
reaktorjev, ravnanja z odpadki in 
razgradnje jedrskih elektrarn, operativno 
varnost, zadostne človeške vire, stalno 
izboljševanje varnostnih pogojev za osebe,
ki neposredno delajo z jedrskimi 
materiali, pripravljenost na izredne 
dogodke, pa tudi jamstvo neodvisnih in 

16. poudarja, da bi morala celotna politika 
jedrske varnosti zajemati varnost vseh 
območij jedrskih elektrarn, goriva in 
reaktorjev, ravnanja z odpadki in 
razgradnje jedrskih elektrarn, operativno 
varnost, zadostne človeške vire, stalno 
izboljševanje varnostnih pogojev za vse 
delavce v tem sektorju, pripravljenost na 
izredne dogodke, pa tudi jamstvo 
neodvisnih in močnih regulatorjev;
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močnih regulatorjev;

Or. en

Predlog spremembe 116
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da bi morala celotna politika 
jedrske varnosti zajemati varnost vseh 
območij jedrskih elektrarn, goriva in 
reaktorjev, ravnanja z odpadki in 
razgradnje jedrskih elektrarn, operativno 
varnost, zadostne človeške vire, stalno 
izboljševanje varnostnih pogojev za osebe, 
ki neposredno delajo z jedrskimi materiali, 
pripravljenost na izredne dogodke, pa tudi 
jamstvo neodvisnih in močnih regulatorjev;

16. poudarja, da bi morala celotna politika 
jedrske varnosti in zaščite zajemati varnost 
vseh območij jedrskih elektrarn, goriva in 
reaktorjev, ravnanja z odpadki in 
razgradnje jedrskih elektrarn, operativno 
varnost, zadostne človeške vire, stalno 
izboljševanje varnostnih pogojev za osebe, 
ki neposredno delajo z jedrskimi materiali, 
pripravljenost na izredne dogodke, pa tudi 
jamstvo neodvisnih in močnih regulatorjev;

Or. en

Predlog spremembe 117
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da bi morala celotna politika 
jedrske varnosti zajemati varnost vseh 
območij jedrskih elektrarn, goriva in 
reaktorjev, ravnanja z odpadki in 
razgradnje jedrskih elektrarn, operativno 
varnost, zadostne človeške vire, stalno 
izboljševanje varnostnih pogojev za osebe, 
ki neposredno delajo z jedrskimi materiali, 
pripravljenost na izredne dogodke, pa tudi 
jamstvo neodvisnih in močnih regulatorjev;

16. poudarja, da bi morala celotna politika 
jedrske varnosti in zaščite zajemati varnost 
vseh območij jedrskih elektrarn, goriva in 
reaktorjev, ravnanja z odpadki in 
razgradnje jedrskih elektrarn, operativno 
varnost, zadostne človeške vire, stalno 
izboljševanje varnostnih pogojev za osebe, 
ki neposredno delajo z jedrskimi materiali, 
pripravljenost na izredne dogodke, pa tudi 
jamstvo neodvisnih in močnih regulatorjev;
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Or. en

Predlog spremembe 118
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da morajo biti najvišji varnostni 
standardi glavna prednostna naloga jedrske 
varnosti v Evropski uniji in sosednjih 
tretjih državah vse dokler obstoječe jedrske 
elektrarne nadaljujejo z delovanjem ali se 
gradi nove; vztraja, da je treba biti pozoren 
na to potrebo skozi celoten življenjski cikel 
jedrske elektrarne, se pravi tudi med njeno 
morebitno razgradnjo;

17. meni, da morajo biti najvišji varnostni 
standardi glavna prednostna naloga jedrske 
varnosti v Evropski uniji in sosednjih 
tretjih državah vse dokler obstoječe jedrske 
elektrarne nadaljujejo z delovanjem ali se 
gradi nove; vztraja, da je treba biti pozoren 
na to potrebo skozi celoten življenjski cikel 
jedrske elektrarne, se pravi tudi med njeno 
morebitno razgradnjo; Pri preučevanju 
varnosti jedrske elektrarne je treba 
upoštevati zlasti stroške, ki nastanejo v 
življenjskem ciklu (lokacija, načrtovanje, 
gradnja, zagon, obratovanje in 
zaustavitev). Analiza stroškov in tveganj je 
zelo pomembna za nadaljnje obratovanje 
elektrarne.

Or. de

Predlog spremembe 119
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da morajo biti najvišji varnostni 
standardi glavna prednostna naloga
jedrske varnosti v Evropski uniji in 
sosednjih tretjih državah vse dokler 
obstoječe jedrske elektrarne nadaljujejo z 
delovanjem ali se gradi nove; vztraja, da je 
treba biti pozoren na to potrebo skozi

17. meni, da bi se morala raven jedrske 
varnosti v EU in sosednjih tretjih državah
odražati kot glavna prednostna naloga 
najvišjih varnostnih standardov; vztraja, 
da je treba biti pozoren na to potrebo skozi
celotno življenjsko dobo jedrskih 
elektrarn, se pravi tudi med njihovo
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celoten življenjski cikel jedrske elektrarne, 
se pravi tudi med njeno morebitno 
razgradnjo;

morebitno razgradnjo;

Or. en

Predlog spremembe 120
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da morajo biti najvišji varnostni
standardi glavna prednostna naloga jedrske 
varnosti v Evropski uniji in sosednjih 
tretjih državah vse dokler obstoječe jedrske 
elektrarne nadaljujejo z delovanjem ali se 
gradi nove; vztraja, da je treba biti pozoren 
na to potrebo skozi celoten življenjski cikel 
jedrske elektrarne, se pravi tudi med njeno 
morebitno razgradnjo;

17. meni, da bi morali biti najsodobnejše 
varnostne prakse in standardi glavna 
prednostna naloga jedrske varnosti v 
Evropski uniji in sosednjih tretjih državah 
vse dokler obstoječe jedrske elektrarne 
nadaljujejo z delovanjem ali se gradijo 
nove; vztraja, da je treba biti pozoren na to 
potrebo skozi celoten življenjski cikel 
jedrske elektrarne, se pravi tudi med njeno 
morebitno razgradnjo;

Or. en

Predlog spremembe 121
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da morajo biti najvišji varnostni
standardi glavna prednostna naloga jedrske 
varnosti v Evropski uniji in sosednjih 
tretjih državah vse dokler obstoječe jedrske 
elektrarne nadaljujejo z delovanjem ali se 
gradi nove; vztraja, da je treba biti pozoren 
na to potrebo skozi celoten življenjski cikel 
jedrske elektrarne, se pravi tudi med njeno 

17. meni, da bi morali biti najsodobnejše 
varnostne prakse in standardi glavna 
prednostna naloga jedrske varnosti v 
Evropski uniji in sosednjih tretjih državah 
vse dokler obstoječe jedrske elektrarne 
nadaljujejo z delovanjem ali se gradijo
nove; vztraja, da je treba biti pozoren na to 
potrebo skozi celoten življenjski cikel 
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morebitno razgradnjo; jedrske elektrarne, se pravi tudi med njeno 
morebitno razgradnjo;

Or. en

Predlog spremembe 122
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da morajo biti najvišji varnostni 
standardi glavna prednostna naloga jedrske 
varnosti v Evropski uniji in sosednjih 
tretjih državah vse dokler obstoječe jedrske 
elektrarne nadaljujejo z delovanjem ali se 
gradi nove; vztraja, da je treba biti pozoren 
na to potrebo skozi celoten življenjski cikel 
jedrske elektrarne, se pravi tudi med njeno 
morebitno razgradnjo;

17. meni, da morajo biti najvišji svetovni 
varnostni standardi, ki se morajo dosledno 
upoštevati, glavna prednostna naloga 
jedrske varnosti v Evropski uniji in 
sosednjih tretjih državah, vse dokler bodo 
obstoječe jedrske elektrarne še naprej 
delovale ali se bodo gradile nove; vztraja, 
da je treba biti pozoren na to potrebo skozi 
celoten življenjski cikel jedrske elektrarne, 
se pravi tudi med njeno morebitno 
razgradnjo;

Or. fr

Predlog spremembe 123
Werner Langen

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da morajo biti najvišji varnostni 
standardi glavna prednostna naloga jedrske 
varnosti v Evropski uniji in sosednjih 
tretjih državah vse dokler obstoječe jedrske 
elektrarne nadaljujejo z delovanjem ali se 
gradi nove; vztraja, da je treba biti pozoren 
na to potrebo skozi celoten življenjski cikel 
jedrske elektrarne, se pravi tudi med njeno 
morebitno razgradnjo;

(Ne zadeva slovenske različice.)
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Or. en

Predlog spremembe 124
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da morajo biti najvišji varnostni 
standardi glavna prednostna naloga jedrske 
varnosti v Evropski uniji in sosednjih 
tretjih državah vse dokler obstoječe jedrske 
elektrarne nadaljujejo z delovanjem ali se 
gradi nove; vztraja, da je treba biti pozoren 
na to potrebo skozi celoten življenjski cikel
jedrske elektrarne, se pravi tudi med njeno 
morebitno razgradnjo;

17. meni, da bi morali biti najvišji 
varnostni standardi glavna prednostna 
naloga jedrske varnosti v Evropski uniji in 
sosednjih tretjih državah vse dokler 
obstoječe jedrske elektrarne nadaljujejo z 
delovanjem ali se gradijo nove; vztraja, da 
je treba biti pozoren na to potrebo skozi 
celotno življenjsko dobo jedrske elektrarne, 
se pravi tudi med njeno morebitno 
razgradnjo;

Or. en

Predlog spremembe 125
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da morajo biti najvišji varnostni 
standardi glavna prednostna naloga jedrske 
varnosti v Evropski uniji in sosednjih 
tretjih državah vse dokler obstoječe jedrske 
elektrarne nadaljujejo z delovanjem ali se 
gradi nove; vztraja, da je treba biti pozoren 
na to potrebo skozi celoten življenjski cikel 
jedrske elektrarne, se pravi tudi med njeno 
morebitno razgradnjo;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en
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Predlog spremembe 126
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da morajo biti najvišji varnostni 
standardi glavna prednostna naloga jedrske 
varnosti v Evropski uniji in sosednjih 
tretjih državah vse dokler obstoječe jedrske 
elektrarne nadaljujejo z delovanjem ali se 
gradi nove; vztraja, da je treba biti pozoren 
na to potrebo skozi celoten življenjski cikel 
jedrske elektrarne, se pravi tudi med njeno 
morebitno razgradnjo;

17. meni, da morajo biti najvišji varnostni 
standardi glavna prednostna naloga jedrske 
varnosti v Evropski uniji in sosednjih 
tretjih državah vse dokler obstoječe jedrske 
elektrarne nadaljujejo z delovanjem ali se 
proti pričakovanjem gradi nove; vztraja, 
da je treba biti pozoren na to potrebo skozi 
celoten življenjski cikel jedrske elektrarne,
se pravi tudi med njeno morebitno 
razgradnjo;

Or. de

Predlog spremembe 127
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da morajo biti najvišji varnostni 
standardi glavna prednostna naloga jedrske 
varnosti v Evropski uniji in sosednjih 
tretjih državah vse dokler obstoječe jedrske 
elektrarne nadaljujejo z delovanjem ali se 
gradi nove; vztraja, da je treba biti pozoren 
na to potrebo skozi celoten življenjski cikel 
jedrske elektrarne, se pravi tudi med njeno 
morebitno razgradnjo;

17. meni, da morajo biti najvišji varnostni 
standardi glavna prednostna naloga jedrske 
varnosti in zaščite v Evropski uniji in 
sosednjih tretjih državah vse dokler 
obstoječe jedrske elektrarne nadaljujejo z 
delovanjem ali se gradi nove; vztraja, da je 
treba biti pozoren na to potrebo skozi 
celoten življenjski cikel jedrske elektrarne, 
se pravi tudi med njeno morebitno 
razgradnjo;

Or. ro
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Predlog spremembe 128
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da mora upravljanje vseh 
zunanjih nevarnosti slediti postopku 
ocenjevanja v skladu s smernicami 
Mednarodne agencije za atomsko energijo 
in ne sme podcenjevati netehničnih 
vidikov;

18. meni, da mora upravljanje vseh 
zunanjih nevarnosti slediti postopku 
ocenjevanja, ki mora biti vsaj v skladu s 
smernicami Mednarodne agencije za 
atomsko energijo, in ne sme podcenjevati 
netehničnih vidikov;

Or. fr

Predlog spremembe 129
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je seznanjen, da imajo države članic
različne pristope do jedrske varnosti;

19. je seznanjen, da imajo države članice 
lahko različne pristope do pravnega 
urejanja jedrske varnosti, da pa so vse 
pogodbenice standardov jedrske varnosti 
Mednarodne agencije za atomsko energijo 
ter da imajo vse obveznost, da spoštujejo 
in izvajajo določbe, direktive o varnosti“, 
sprejete leta 2009;

Or. en

Predlog spremembe 130
Fiona Hall, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je seznanjen, da imajo države članic
različne pristope do jedrske varnosti;

19. je seznanjen, da imajo države članice
različne pristope do pravnega urejanja 
jedrske varnosti; zato poziva k učinkoviti 
in ambiciozni direktivi o jedrski varnosti, 
ki bo privedla do opredelitve in izvajanja 
zavezujočih najsodobnejših standardov za 
jedrsko varnost;

Or. en

Predlog spremembe 131
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je seznanjen, da imajo države članic
različne pristope do jedrske varnosti;

19. je seznanjen, da imajo lahko države
članice različne pristope do pravnega 
urejanja jedrske varnosti, vse pa 
navdihujejo standardi jedrske varnosti 
Mednarodne agencije za atomsko energijo 
in morajo spoštovati določbe „direktive o 
varnosti“, sprejete leta 2009;

Or. en

Predlog spremembe 132
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je seznanjen, da imajo države članic
različne pristope do jedrske varnosti;

19. je seznanjen, da imajo lahko države
članice različne pristope do pravnega 
urejanja jedrske varnosti, vse pa 
navdihujejo standardi jedrske varnosti 
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Mednarodne agencije za atomsko energijo 
in morajo spoštovati določbe „direktive o 
varnosti“, sprejete leta 2009;

Or. en

Predlog spremembe 133
Werner Langen

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je seznanjen, da imajo države članic
različne pristope do jedrske varnosti;

19. je seznanjen, da imajo države članice
različne pristope do pravnega urejanja
jedrske varnosti, ki pa mora zagotoviti 
najvišje standarde varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 134
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. priznava, da so po ugotovitvah iz 
sporočila Komisije in poročila 
posvetovalne skupine evropskih upravnih 
organov ENSREG o strokovnem pregledu 
stresni pregledi dokazali pozitiven 
prispevek rednih pregledov varnosti kot 
učinkovitega orodja za ohranjevanje in 
izboljšanje varnosti in vzdržljivosti 
jedrskih elektrarn; je seznanjen na primer, 
da bi bilo treba po mnenju posvetovalne 
skupine evropskih upravnih organov 
ENSREG ocenjevanje tveganja naravnih 
nesreč in ustrezne pripravljenosti jedrske 
elektrarne nanje ponoviti najmanj vsakih 
10 let; priporoča, da se v prenovo pravnega 

20. priznava, da so po ugotovitvah iz 
sporočila Komisije in poročila 
posvetovalne skupine evropskih upravnih 
organov ENSREG o strokovnem pregledu 
stresni pregledi dokazali pozitiven 
prispevek rednih pregledov varnosti kot 
učinkovitega orodja za ohranjevanje in 
izboljšanje varnosti in vzdržljivosti 
jedrskih elektrarn; je seznanjen na primer, 
da bi bilo treba po mnenju posvetovalne 
skupine evropskih upravnih organov 
ENSREG ocenjevanje tveganja naravnih 
nesreč in ustrezne pripravljenosti jedrske 
elektrarne nanje ponoviti najmanj vsakih 5 
ali 10 let; priporoča, naj redni pregledi 
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okvira o jedrski varnosti vključijo ustrezne 
določbe;

temeljijo na skupnih varnostnih 
standardih in naj se v prenovo pravnega 
okvira o jedrski varnosti vključijo ustrezne 
določbe;

Or. ro

Predlog spremembe 135
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja bližajočo se prenovo 
direktive o jedrski varnosti, ki omogoča 
uvedbo pomembnih izboljšanj na 
področjih, kot so varnostni postopki in 
okviri, vloga, neodvisnost in sredstva 
upravnih organov za jedrsko varnost, 
odprtost in preglednost, spremljanje in 
preverjanje; poudarja, da bi morala 
prenova pravnega okvira za jedrsko varnost 
upoštevati mednarodno delo, ki poteka na 
primer na ravni Mednarodne agencije za 
atomsko energijo;

21. pozdravlja bližajočo se prenovo 
direktive o jedrski varnosti, ki omogoča 
uvedbo pomembnih izboljšanj na 
področjih, kot so varnostni postopki in 
okviri, vloga, neodvisnost in sredstva 
upravnih organov za jedrsko varnost, 
odprtost in preglednost, spremljanje in 
preverjanje; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj predstavi predlog, katerega namen bo 
zagotoviti popolno neodvisnost 
nacionalnih upravnih organov za jedrsko 
varnost; poudarja, da bi morala prenova 
pravnega okvira za jedrsko varnost 
upoštevati mednarodno delo, ki poteka na 
primer na ravni Mednarodne agencije za 
atomsko energijo;

Or. en

Predlog spremembe 136
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja bližajočo se prenovo 21. pozdravlja bližajočo se prenovo 
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direktive o jedrski varnosti, ki omogoča 
uvedbo pomembnih izboljšanj na 
področjih, kot so varnostni postopki in 
okviri, vloga, neodvisnost in sredstva 
upravnih organov za jedrsko varnost, 
odprtost in preglednost, spremljanje in 
preverjanje; poudarja, da bi morala 
prenova pravnega okvira za jedrsko varnost 
upoštevati mednarodno delo, ki poteka na 
primer na ravni Mednarodne agencije za 
atomsko energijo;

direktive o jedrski varnosti, ki mora 
privesti do opredelitve in izvajanja 
zavezujočih najsodobnejših standardov 
jedrske varnosti in drugih pomembnih 
izboljšanj na področjih, kot so postopki in 
okviri za varnost in zaščito, vloga, 
neodvisnost in sredstva upravnih organov 
za jedrsko varnost, odprtost in preglednost, 
spremljanje in preverjanje; poudarja, da bi 
morala prenova pravnega okvira za jedrsko 
varnost upoštevati mednarodno delo, ki 
poteka na primer na ravni Mednarodne 
agencije za atomsko energijo;

Or. en

Predlog spremembe 137
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja bližajočo se prenovo
direktive o jedrski varnosti, ki omogoča 
uvedbo pomembnih izboljšanj na 
področjih, kot so varnostni postopki in 
okviri, vloga, neodvisnost in sredstva 
upravnih organov za jedrsko varnost, 
odprtost in preglednost, spremljanje in 
preverjanje; poudarja, da bi morala 
prenova pravnega okvira za jedrsko varnost 
upoštevati mednarodno delo, ki poteka na 
primer na ravni Mednarodne agencije za 
atomsko energijo;

21. pozdravlja predlog Komisije o 
okrepitvi direktive o jedrski varnosti, ki 
omogoča preučitev in po potrebi uvedbo 
pomembnih izboljšanj na podlagi dokazov 
na področjih, kot so varnostni postopki in 
okviri, vloge in odgovornosti, neodvisnost 
in sredstva upravnih organov za jedrsko 
varnost, odprtost in preglednost, 
spremljanje in preverjanje; poudarja, da bi 
morala prenova pravnega okvira za jedrsko 
varnost upoštevati mednarodno delo, ki 
poteka na primer na ravni Mednarodne 
agencije za atomsko energijo;

Or. en

Predlog spremembe 138
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Giles Chichester
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Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja bližajočo se prenovo 
direktive o jedrski varnosti, ki omogoča 
uvedbo pomembnih izboljšanj na 
področjih, kot so varnostni postopki in 
okviri, vloga, neodvisnost in sredstva 
upravnih organov za jedrsko varnost, 
odprtost in preglednost, spremljanje in
preverjanje; poudarja, da bi morala 
prenova pravnega okvira za jedrsko varnost 
upoštevati mednarodno delo, ki poteka na 
primer na ravni Mednarodne agencije za 
atomsko energijo;

21. pozdravlja bližajočo se prenovo 
direktive o jedrski varnosti, ki omogoča 
uvedbo pomembnih izboljšanj na 
področjih, kot so varnostni postopki in 
okviri, vloga, neodvisnost in sredstva 
upravnih organov za jedrsko varnost, 
odprtost in preglednost, spremljanje in
strokovni pregled; poudarja, da bi morala 
prenova pravnega okvira za jedrsko varnost 
upoštevati mednarodno delo, ki poteka na 
primer na ravni Mednarodne agencije za 
atomsko energijo;

Or. en

Predlog spremembe 139
Werner Langen

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja bližajočo se prenovo 
direktive o jedrski varnosti, ki omogoča 
uvedbo pomembnih izboljšanj na 
področjih, kot so varnostni postopki in 
okviri, vloga, neodvisnost in sredstva 
upravnih organov za jedrsko varnost, 
odprtost in preglednost, spremljanje in 
preverjanje; poudarja, da bi morala 
prenova pravnega okvira za jedrsko varnost 
upoštevati mednarodno delo, ki poteka na 
primer na ravni Mednarodne agencije za 
atomsko energijo;

21. pozdravlja bližajočo se prenovo 
direktive o jedrski varnosti, ki omogoča 
uvedbo pomembnih izboljšanj na 
področjih, kot so varnostni postopki in 
okviri, vloga, neodvisnost in sredstva 
upravnih organov za jedrsko varnost, 
odprtost in preglednost, spremljanje in 
preverjanje, pa tudi čezmejna varnost in 
nadzor;; poudarja, da bi morala prenova 
pravnega okvira za jedrsko varnost 
upoštevati mednarodno delo, ki poteka na 
primer na ravni Mednarodne agencije za 
atomsko energijo;

Or. en
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Predlog spremembe 140
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja bližajočo se prenovo 
direktive o jedrski varnosti, ki omogoča 
uvedbo pomembnih izboljšanj na 
področjih, kot so varnostni postopki in 
okviri, vloga, neodvisnost in sredstva 
upravnih organov za jedrsko varnost, 
odprtost in preglednost, spremljanje in
preverjanje; poudarja, da bi morala 
prenova pravnega okvira za jedrsko varnost 
upoštevati mednarodno delo, ki poteka na 
primer na ravni Mednarodne agencije za 
atomsko energijo;

21. pozdravlja bližajočo se prenovo 
direktive o jedrski varnosti, ki omogoča 
uvedbo pomembnih izboljšanj na 
področjih, kot so varnostni postopki in 
okviri, vloga, neodvisnost in sredstva 
upravnih organov za jedrsko varnost, 
odprtost in preglednost, spremljanje in
strokovni pregledi; poudarja, da bi morala 
prenova pravnega okvira za jedrsko varnost 
upoštevati mednarodno delo, ki poteka na
primer na ravni Mednarodne agencije za 
atomsko energijo;

Or. en

Predlog spremembe 141
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja bližajočo se prenovo 
direktive o jedrski varnosti, ki omogoča 
uvedbo pomembnih izboljšanj na 
področjih, kot so varnostni postopki in 
okviri, vloga, neodvisnost in sredstva 
upravnih organov za jedrsko varnost, 
odprtost in preglednost, spremljanje in 
preverjanje; poudarja, da bi morala 
prenova pravnega okvira za jedrsko varnost 
upoštevati mednarodno delo, ki poteka na 
primer na ravni Mednarodne agencije za 
atomsko energijo;

21. pozdravlja bližajočo se prenovo 
direktive o jedrski varnosti, ki omogoča 
uvedbo pomembnih izboljšanj na 
področjih, kot so postopki in okviri za 
varnost in zaščito, vloga, neodvisnost in 
sredstva upravnih organov za jedrsko 
varnost, odprtost in preglednost, 
spremljanje in preverjanje; poudarja, da bi 
morala prenova pravnega okvira za jedrsko 
varnost upoštevati mednarodno delo, ki 
poteka na primer na ravni Mednarodne 
agencije za atomsko energijo;

Or. en
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Predlog spremembe 142
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. meni, da je jedrska varnost 
problematika, ki zadeva vso Evropsko 
unijo, zato se načelo subsidiarnosti 
uporablja le delno; zato zahteva pregled 
Pogodbe Euratom, da bi se okrepile 
pristojnosti EU na tem področju in v 
okviru rednega zakonodajnega postopka 
vključil Evropski parlament, s čimer bi 
povečali preglednost, ter se upoštevali cilji 
skupne energetske politike, opredeljeni v 
Lizbonski pogodbi;

Or. en

Predlog spremembe 143
Werner Langen

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. priznava pomen, ki ga ima izvajanje 
priporočil in ocenjevanje obsega, v 
katerem bi bilo treba razširiti redne 
preglede varnosti; ponavlja, da je potrebno 
poglobljeno čezmejno sodelovanje in 
izmenjava primerov najboljše prakse o teh 
zadevah;

22. priznava pomen, ki ga ima izvajanje 
priporočil in ocenjevanje obsega, v 
katerem bi bilo treba razširiti redne 
preglede varnosti; trdi, da je potrebno 
poglobljeno čezmejno sodelovanje in 
izmenjava primerov najboljše prakse o teh 
zadevah ter o usklajevanju informacij;
hkrati pa je treba zagotoviti čezmejno 
varnost in jamstvo nadzora; v zvezi s tem 
je treba upoštevati prebivalce, ki živijo 
manj kot 50 km od jedrske elektrarne, in, 
če bo to zadevalo večino prebivalcev 
sosednje države članice, mora pri vseh 
odločitvah sodelovati njen odgovorni 
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organ;

Or. en

Predlog spremembe 144
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. priznava pomen, ki ga ima izvajanje 
priporočil in ocenjevanje obsega, v 
katerem bi bilo treba razširiti redne 
preglede varnosti; ponavlja, da je potrebno 
poglobljeno čezmejno sodelovanje in 
izmenjava primerov najboljše prakse o teh 
zadevah;

22. priznava pomen, ki ga ima izvajanje 
priporočil v tesnem sodelovanju z organi 
za jedrsko varnost in ocenjevanje obsega, 
v katerem bi bilo treba razširiti redne 
preglede varnosti; ponavlja, da je potrebno 
poglobljeno čezmejno sodelovanje in 
izmenjava primerov najboljše prakse o teh 
zadevah;

Or. en

Predlog spremembe 145
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. priznava pomen, ki ga ima izvajanje 
priporočil in ocenjevanje obsega, v 
katerem bi bilo treba razširiti redne 
preglede varnosti; ponavlja, da je potrebno 
poglobljeno čezmejno sodelovanje in 
izmenjava primerov najboljše prakse o teh 
zadevah;

22. priznava pomen, ki ga ima izvajanje 
priporočil v tesnem sodelovanju z organi 
za jedrsko varnost in ocenjevanje obsega, 
v katerem bi bilo treba razširiti redne 
preglede varnosti; ponavlja, da je potrebno 
poglobljeno čezmejno sodelovanje in 
izmenjava primerov najboljše prakse o teh 
zadevah;

Or. en
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Predlog spremembe 146
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. države članice s sodelovanjem Unije 
spodbujajo primerno obveščanje in 
ozaveščanje, da bi državljane seznanile s 
potrebami in prednostmi stresnih testov;

Or. en

Predlog spremembe 147
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja, da namerava Komisija 
predložiti zakonodajo za področje 
zavarovanja in odgovornosti na področju 
jedrske varnosti; s tem v zvezi zahteva, naj 
Komisija predloži tak predlog do konca 
leta 2013;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 148
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja, da namerava Komisija 
predložiti zakonodajo za področje 
zavarovanja in odgovornosti na področju 
jedrske varnosti; s tem v zvezi zahteva, naj 
Komisija predloži tak predlog do konca 

23. pozdravlja, da namerava Komisija 
predložiti zakonodajo za področje 
zavarovanja in odgovornosti na področju 
jedrske varnosti; v zvezi s tem zahteva, naj 
Komisija predloži tak predlog do konca 



AM\919991SL.doc 83/88 PE500.594v01-00

SL

leta 2013; leta 2013, da bi države članice in sosednje 
države EU okrepile izvrševanje 
odgovornosti tretjim s strani jedrskih 
upravljavcev in imetnikov dovoljenj za 
polno odgovornost za nesreče in 
odgovornost dolgoročnega ravnanja z 
jedrskimi odpadki v zvezi z morebitno 
škodo, ki so jo te dejavnosti povzročile, 
vključno s škodo, povzročeno v 
kopenskem, vodnem in morskem okolju;

Or. en

Predlog spremembe 149
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja, da namerava Komisija 
predložiti zakonodajo za področje 
zavarovanja in odgovornosti na področju 
jedrske varnosti; s tem v zvezi zahteva, naj 
Komisija predloži tak predlog do konca 
leta 2013;

23. pozdravlja, da namerava Komisija 
predložiti zakonodajo za področje 
zavarovanja in odgovornosti na področju 
jedrske varnosti; s tem v zvezi zahteva, naj 
Komisija predloži tak predlog do konca 
leta 2013; poziva Komisijo, naj v svoj 
predlog vključi polno odgovornost za 
nesreče in dolgoročno ravnanje z odpadki 
v zvezi z nesrečami, ki jih te dejavnosti 
povzročijo, vključno s škodo, povzročeno v 
kopenskem, vodnem in morskem okolju;

Or. en

Predlog spremembe 150
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja, da namerava Komisija 23. pozdravlja, da namerava Komisija 
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predložiti zakonodajo za področje 
zavarovanja in odgovornosti na področju 
jedrske varnosti; s tem v zvezi zahteva, naj 
Komisija predloži tak predlog do konca 
leta 2013;

predložiti zakonodajo za področje 
zavarovanja in odgovornosti na področju 
jedrske varnosti; poudarja, da bi morali 
imeti jedrski upravljavci in imetniki 
dovoljenj za ravnanje z odpadki polno 
zavarovanje in da bi morali stroške 
zavarovanja in odgovornosti ter stroške za 
povzročeno škodo za ljudi in okolje v 
primeru nesreč v celoti kriti upravljavci in 
imetniki dovoljenj, v zvezi s tem zahteva, 
naj Komisija predloži tak predlog do konca 
leta 2013;

Or. en

Predlog spremembe 151
Catherine Trautmann

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja, da namerava Komisija 
predložiti zakonodajo za področje 
zavarovanja in odgovornosti na področju 
jedrske varnosti; s tem v zvezi zahteva, naj 
Komisija predloži tak predlog do konca 
leta 2013;

23. v zvezi s tem pozdravlja namero 
Komisije, da predlaga zakonodajne in 
nezakonodajne instrumente za področje 
zavarovanja in odgovornosti na področju 
jedrske varnosti; opozarja, da je civilna 
odgovornost za jedrske nevarnosti že 
zajeta v mednarodnih konvencijah 
(Pariški in Dunajski);

Or. en

Predlog spremembe 152
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja, da namerava Komisija 
predložiti zakonodajo za področje 

23. je seznanjen, da namerava Komisija 
predložiti zakonodajne in nezakonodajne 
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zavarovanja in odgovornosti na področju 
jedrske varnosti; s tem v zvezi zahteva, naj 
Komisija predloži tak predlog do konca 
leta 2013;

instrumente za področje zavarovanja in 
odgovornosti na področju jedrske varnosti;
opozarja, da odgovornost tretjih oseb na 
področju jedrske energije izhaja iz 
mednarodnih konvencij (pariške in 
dunajske);

Or. fr

Predlog spremembe 153
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja, da namerava Komisija 
predložiti zakonodajo za področje 
zavarovanja in odgovornosti na področju 
jedrske varnosti; s tem v zvezi zahteva, naj 
Komisija predloži tak predlog do konca 
leta 2013;

23. je seznanjen z namero Komisije, da
predlaga zakonodajne in nezakonodajne 
instrumente za področje zavarovanja in 
odgovornosti na področju jedrske varnosti;
opozarja, da je civilna odgovornost za 
jedrske nevarnosti zajeta v mednarodnih 
konvencijah (Pariški in Dunajski) in je 
zato treba potencialno dodano vrednost 
instrumenta Euratom skrbno pretehtati;

Or. en

Predlog spremembe 154
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja, da namerava Komisija 
predložiti zakonodajo za področje 
zavarovanja in odgovornosti na področju 
jedrske varnosti; s tem v zvezi zahteva, naj 
Komisija predloži tak predlog do konca 
leta 2013;

23. je seznanjen z namero Komisije, da
predlaga zakonodajne in nezakonodajne 
instrumente za področje zavarovanja in 
odgovornosti na področju jedrske varnosti 
do konca leta 2013;
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Or. en

Predlog spremembe 155
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja, da namerava Komisija 
predložiti zakonodajo za področje 
zavarovanja in odgovornosti na področju 
jedrske varnosti; s tem v zvezi zahteva, naj 
Komisija predloži tak predlog do konca 
leta 2013;

23. pozdravlja, da namerava Komisija 
predložiti zavezujočo zakonodajo za 
področje zavarovanja in odgovornosti na 
področju jedrske varnosti; s tem v zvezi 
zahteva, naj Komisija predloži tak predlog 
do konca leta 2013;

Or. de

Predlog spremembe 156
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva EU in države članice, naj v 
imenu demokracije, vključenosti 
Evropskega parlamenta, preglednosti in 
popolne javne dostopnosti do informacij 
jedrsko energijo obravnavajo kot vse 
druge vire energije po Pogodbi o 
delovanju Evropske unije; zato poziva k 
razveljavitvi Pogodbe Euratom;

Or. en

Predlog spremembe 157
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies



AM\919991SL.doc 87/88 PE500.594v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. opozarja, da je jedrska energija vir 
energije, in zato poziva EU in države 
članice, naj jo obravnavajo enako kot 
druge vire energije po Pogodbi o 
delovanju EU;

Or. en

Predlog spremembe 158
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva države članice, naj privolijo v 
tesno sodelovanje Evropskega parlamenta 
pri aktih, ki se sprejemajo v okviru 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 
za atomsko energijo (pogodba 
EURATOM);

Or. fr

Predlog spremembe 159
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva, da je treba pri naslednji 
spremembi pogodb pogodbo Euratom 
vključiti v Pogodbo o EU in v običajni 
zakonodajni postopek;

Or. de
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Predlog spremembe 160
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. poziva Komisijo, naj ločuje naloge v 
zvezi s svojimi energetskimi politikami, 
vključno s spodbujanjem jedrske energije, 
od nalog v zvezi z varnostjo; poziva, naj 
bosta za naloge v zvezi z varnostjo 
odgovorna generalna direktorata Komisije 
za okolje in zdravje;

Or. en

Predlog spremembe 161
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. naroči svojemu predsedniku, naj to 
resolucijo posreduje Komisiji.

24. naroči svojemu predsedniku, naj to 
resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, 
Evropskemu svetu in nacionalnim 
parlamentom.

Or. fr


