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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2009/71/EURATOM o vzpostavitvi 
okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2013)0715),

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

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2013),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo;

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

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

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

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(7) Svet je v Sklepih z dne 8. maja 2007 o 
jedrski varnosti in varnem ravnanju z 
izrabljenim jedrskim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki34 poudaril, da je 
„jedrska varnost v nacionalni pristojnosti, 
ki se, kjer je ustrezno, izvaja v okviru EU. 
O varnostnih ukrepih in nadzoru jedrskih 
objektov še naprej odločajo izključno 
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upravljavci in nacionalni organi“. upravljavci in nacionalni organi“. Evropski 
parlament pa v resoluciji z dne 14. marca 
2013 o ocenjevanjih tveganja in varnosti 
(„stresni testi“) jedrskih elektrarn v EU in 
z njimi povezanih dejavnosti34a navaja, da 
je seznanjen s čezmejno razsežnostjo 
jedrske varnosti in na primer priporoča,
da bi redni pregledi varnosti morali 
temeljiti na skupnih varnostnih 
standardih ali da bi bilo treba zagotoviti 
čezmejno varnost in nadzor.

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

34 Sprejela Coreper dne 25. aprila 2007 
(dok. št. 8784/07) in Svet za ekonomske in 
finančne zadeve dne 8. maja 2007.
34a P7_TA(2013)0089

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(23) Drugo ključno spoznanje, pridobljeno 
z jedrsko nesrečo v Fukušimi, je, da je 
treba izboljšati preglednost na področju 
jedrske varnosti. Preglednost je tudi 
pomembno sredstvo za spodbujanje 
neodvisnosti pri odločanju o regulativnih 
zadevah. Zato bi morale biti sedanje 
določbe Direktive Sveta 2009/71/Euratom 
o informacijah, ki jih je treba zagotoviti 
javnosti, bolj natančne glede tega, katere 
vrste informacij bi morala najmanj 
zagotoviti pristojni regulativni organ in 
imetnik licence, ter v kakšnih časovnih 
okvirih. V ta namen bi bilo treba na primer 
ugotoviti, katere vrste informacij bi moral 
vsak pristojni regulativni organ in imetnik 
licenc najmanj zagotoviti v njunih širših 
strategijah preglednosti. Informacije bi bilo 
treba zagotoviti pravočasno, zlasti v 
primeru incidentov in nesreč. Objaviti bi 
bilo treba tudi rezultate občasnih 
varnostnih pregledov in mednarodnih 
medsebojnih strokovnih pregledov.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

__________________ __________________



PR\1014996SL.doc 9/22 PE526.123v02-00

SL

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

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42a) Veljavno Pogodbo Euratom bi bilo 
treba spremeniti v skladu z razvojem 
pravnega reda, da bi se zagotovil 
preglednejši in bolj demokratičen 
postopek odločanja na področju jedrske 
varnosti, ki bi bil primerljiv s postopkom 
odločanja, ki je povezan z drugimi viri 
energije, katerih določbe so urejene s 
Pogodbo o delovanju Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 42 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42b) ENSREG, ki ima izkušnje z 
evropskim stresnim testom ter ga 
sestavljajo vsi regulatorji za jedrsko 
varnost v Uniji in Komisija, bi moral 
tesno sodelovati pri izbiri tem za redne 
medsebojne strokovne preglede, pri 
organizaciji teh tematskih pregledov in pri 
zagotavljanju njihovega nadaljnjega 
spremljanja, zlasti ko gre za izvajanje 
priporočil. 

Or. en
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Predlog spremembe 7

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 3 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 6. „obramba v globino“ pomeni 
hierarhično uporabo različne opreme in 
postopkov na različnih ravneh, da se 
prepreči stopnjevanje predvidenih 
obratovalnih dogodkov in ohrani 
učinkovitost fizičnih ovir, ki so nameščene 
med virom sevanja ali radioaktivno snovjo 
in delavci, prebivalstvom ali zrakom, vodo 
in tlemi, v obratovalnih stanjih in, pri 
nekaterih ovirah, v primeru nesreče;

6. „obramba v globino“ pomeni 
hierarhično uporabo različne opreme in 
postopkov na različnih ravneh, da se 
prepreči stopnjevanje predvidenih 
obratovalnih dogodkov in ohrani 
učinkovitost fizičnih ovir, ki so nameščene 
med virom sevanja ali radioaktivno snovjo 
in delavci, prebivalstvom ali okoljem, v 
obratovalnih stanjih in, pri nekaterih 
ovirah, v primeru nesreče;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z opredelitvami pojmov v Pojmovniku jedrske varnosti IAEA.
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Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z opredelitvami pojmov v Pojmovniku jedrske varnosti IAEA se ta 
opredelitev pojma izbriše in nadomesti z opredelitvijo pojma „incident“

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 3 – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. „incident“ pomeni vsak nepredviden 
dogodek, vključno z napakami pri 
obratovanju, okvarami opreme, 
sprožilnimi dogodki, dogodki pred 
nesrečami, skorajšnjimi nesrečami ali 
drugimi nezgodami ali nedovoljenimi 
dejanji, zlonamernimi ali 
nezlonamernimi, katerih posledice ali 
morebitne posledice niso zanemarljive z 
vidika varstva ali varnosti;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z opredelitvijo pojma v Pojmovniku jedrske varnosti IAEA.
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Predlog spremembe 11

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z opredelitvijo pojma v Pojmovniku jedrske varnosti IAEA.

Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17a. „resna nesreča“ pomeni primere 
nesreče, ki so resnejši od nesreče na 
projektni osnovi in vključujejo večjo 
degradacijo sredice.

Or. en

Obrazložitev

Skladno z opredelitvami pojmov v Pojmovniku jedrske varnosti IAEA.

Predlog spremembe 13

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) sprejema regulativne odločitve, ki 
temeljijo na objektivnih in preverljivih 
varnostnih merilih;

(c) vzpostavlja pregleden regulativen 
postopek odločanja, ki temelji na 
objektivnih in preverljivih varnostnih 
merilih;

Or. en

Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) zaposluje ustrezno število osebja z 
usposobljenostjo, izkušnjami in znanjem, 
ustreznimi za izpolnjevanje obveznosti, in 
lahko uporabi zunanje znanstvene in 
tehnične vire ter pomožno znanje v 
tolikšni meri, kot je po njegovem mnenju 
potrebno za podporo njegovim 
regulativnim nalogam in skladno z načeli 
preglednosti, neodvisnosti in celovitosti 
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regulativnih postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 17

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir zahteva, da projektiranje, izbire 
lokacije, gradnja, prevzem v obratovanje, 
obratovanje in razgradnja jedrskih objektov 
potekajo tako, da preprečujejo nesreče in v 
primeru nesreč blažijo njihove učinke ter 
preprečujejo morebitne izpuste 
radioaktivnih snovi, pri čemer:
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Or. en

Predlog spremembe 18

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) zmanjšujejo pojav vseh zaporedij 
nesreč, ki bi vodila do zgodnjih ali velikih 
izpustov, na čim nižjo razumno dosegljivo 
raven;

Or. en

Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2009/71/Euratom
Člen 8a – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir določa, da se cilj iz odstavka 1 v 
celoti uporablja za jedrske objekte, za 
katere se prvič po+ ... podeli gradbeno 
dovoljenje, in za obstoječe jedrske objekte, 
kolikor je to razumno dosegljivo. 
_________________
+Datum začetka veljavnosti te direktive. 

Or. en

Predlog spremembe 21

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) je pojav nenormalnih dogodkov čim 
bolj zmanjšan;

(ii) je pojav incidentov čim bolj zmanjšan;

Or. en
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Predlog spremembe 23

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 24

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 25

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

in tveganj, ki jih povzroča človek, se čim 
bolj zmanjša, njihov vpliv pa je tako nizek, 
kolikor je razumno dosegljivo.

Or. en

Predlog spremembe 26

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za delavce na lokaciji objekta določi 
ukrepe za pripravljenost na morebitne 
nenormalne dogodke in nesreče;

(d) za delavce na lokaciji objekta določi 
ukrepe za pripravljenost na morebitne 
incidente in nesreče;

Or. en

Predlog spremembe 27

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe28

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 29

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Odločitev o temi prvega tematskega 
medsebojnega strokovnega pregleda se 
sprejme najpozneje tri leta po ....+.
_________________
+Datum začetka veljavnosti te direktive. 

Or. en

Predlog spremembe30

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija ugotovi znatna odstopanja 
ali zamude pri izvajanju tehničnih 
priporočil iz postopka medsebojnih 
strokovnih pregledov, pristojne regulativne 

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

ki pri tem niso udeležene, pozove, naj 
organizirajo in izvedejo kontrolni obisk, da 
bi si ustvarili celovito predstavo o 
razmerah in zadevno državo članico 
obvestili o morebitnih ukrepih za odpravo 
vseh ugotovljenih pomanjkljivosti.

Or. en

Predlog spremembe 31

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Rezultati tematskih medsebojnih 
strokovnih pregledov se uporabijo kot 
podlaga za razprave v jedrski skupnosti, ki 
bi utegnila v prihodnosti privesti do vrste 
usklajenih meril za jedrsko varnost 
Skupnosti. 

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

22. julija 2009 je začela veljati Direktiva o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost 
jedrskih objektov1, katere namen je začeti postopek oblikovanja skupnega okvira EU za 
jedrsko varnost. Cilj te direktive je ohraniti jedrsko varnost in spodbujati njeno nenehno 
izboljševanje, pri čemer države članice poskrbijo za ustrezno nacionalno ureditev na tem 
področju. Direktiva obravnava vprašanja, kot so določbe o oblikovanju nacionalnega 
zakonodajnega in regulativnega okvira za jedrsko varnost jedrskih objektov, pa tudi 
organizacija, dolžnosti in pristojnosti pristojnih regulativnih organov, imetnikov licenc, 
izobraževanje in usposabljanje osebja, informiranje javnosti ter zahteve za funkcijsko ločitev 
pristojnih regulativnih organov od drugih organov ali organizacij, ki se ukvarjajo s 
spodbujanjem ali uporabo jedrske energije. Vzpostavlja tudi redna samoocenjevanja na deset 
let z mednarodnimi medsebojnimi strokovnimi pregledi ustreznih segmentov, ki jih pripravijo 
države članice, rezultate pa sporočijo drugim državam članicam in Evropski komisiji. 

Voditelji vlad in držav EU so po nesreči v Fukušimi takoj pozvali Komisijo, naj v 
sodelovanju s Skupino evropskih regulatorjev za jedrsko varnost (ENSREG) opravi stresne 
teste. Postopek je temeljil na skupni metodologiji in dokazal, da vsi jedrski objekti v Uniji 
dosegajo ustrezno raven jedrske varnosti za nadaljnje obratovanje. Kljub temu so bila zaradi 
visoke kulture varnosti v EU na podlagi stresnih testov podana tudi številna priporočila, 
predvsem posebna priporočila o zunanjih tveganjih, odpovedi varnostnih funkcij, hudih 
nesrečah in letalih.  Komisija je v sporočilu2 prav tako predlagala, da je direktivo o jedrski 
varnosti treba spremeniti na naslednjih področjih:  varnostni postopki in okviri, vloga in 
sredstva regulativnih organov za jedrsko varnost, odprtost in preglednost, spremljanje ter 
preverjanje.

Komisija je junija 2013 predstavila predlog, s katerim bi direktivo o jedrski varnosti 
spremenili, poostrili in dopolnili tako, da se združijo tehnične izboljšave in širši vidiki 
varnosti, kot so upravljanje, preglednost ter pripravljenost in odzivanje na lokaciji objekta. 
Predlog v ta namen uvaja zahtevo za dejansko neodvisnost pristojnih regulativnih organov in 
vzpostavlja merila v smislu institucionalne organizacije regulativnih organov, proračunskih 
zahtev, človeških virov in regulativnih nalog. Zajema tudi primarno odgovornost imetnikov 
licenc in izpostavlja potrebo po celoviti oceni varnosti in določbah za obrambo v globino. 
Zahteve za človeške vire z ustrezno usposobljenostjo, strokovnim znanjem in sposobnosti so 
razširjene in veljajo tudi za delavce podizvajalskih podjetij. Predlog nenazadnje uvaja tudi 
koncept strategije preglednosti, ki jo bodo razvili, objavili in izvajali regulativni organi in 
imetniki licenc, vključuje pa tudi določbo o kaznih.

Predlog Komisije prav tako uvaja določbe o varnostnih ciljih za jedrske objekte v celotnem 
življenjskem ciklusu, pa tudi zahteve za jedrske objekte, in poudarja, kako pomembna so 
zunanja naravna tveganja, tveganja, ki jih povzroča človek, ter obramba v globino. Poleg tega 
oblikuje metodologijo za celotni življenjski ciklus jedrske elektrarne, od iskanja lokacije, 

                                               
1 Direktiva Sveta 2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost 
jedrskih objektov (UL L 172, 2.7.2009, str. 18–22).
2 Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o celovitih ocenjevanjih tveganja in varnosti ("stresni 
testi") jedrskih elektrarn v Evropski uniji in z njimi povezanih dejavnosti. 4. 10. 2012, COM(2012) 571 final.
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oblikovanja, gradnje, prevzema v obratovanje in obratovanja do razgradnje. Poudarja 
predvsem pomen strategij za pripravljenost na nesreče, vzpostavlja pa tudi pravila za 
pripravljenost na izredne razmere na lokaciji objekta, vključno z zahtevo za središče za 
odzivanje v izrednih razmerah.

Predlog Komisije na koncu vzpostavlja tudi postopke za redno ocenjevanje varnosti, 
medsebojne preglede in smernice. V skladu s predlogom morajo države članice vsaj vsakih 
deset let poskrbeti za redna samoocenjevanja nacionalnih okvirov in pristojnih regulativnih 
organov. Nato omogočijo mednarodni strokovni pregled ustreznih segmentov, rezultate pa 
sporočijo drugim državam članicam in Evropski komisiji. Komisija predlaga tudi, da se 
vzpostavijo tematski medsebojni strokovni pregledi na vsakih šest let, pri katerih države 
članice skupaj izberejo eno ali več tem, povezanih z jedrsko varnostjo, in skupaj opravijo
medsebojne strokovne preglede. Če se države članice ne morejo sporazumeti o temi, področje 
pregleda izbere Komisija.

PRIPOROČILA POROČEVALKE

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije za okrepitev sedanjega regulativnega okvira za 
jedrsko varnost v Skupnosti. Poudarja predvsem, kako pomembno je preprečevanje 
incidentov in nesreč, pa tudi učinkovit odziv, če vseeno pride do incidenta ali nesreče. 
Pripravljenost na nesreče in usklajevanje v primeru nesreče bi morala biti v samem središču 
jedrske varnosti. 

V zvezi z opredelitvami poročevalka predlaga, da se čim bolj uskladijo s terminologijo, ki jo 
uporablja Mednarodna agencija za atomsko energijo, da bi zagotovili skladnost s splošno 
opredeljenimi standardi in postopki.

Poročevalka podpira jasna merila za neodvisnost pristojnih regulativnih organov v državah 
članicah, zlasti ko gre za ustrezno raven človeških in finančnih virov ter preglednost. Prav 
tako meni, da bi morala imeti Evropska komisija pomembno vlogo pri vzpostavljanju 
zaupanja v jedrsko energijo.

Poročevalka podpira tudi določbe o rednem samoocenjevanju z medsebojnimi strokovnimi 
pregledi, pa tudi o tematskih medsebojnih strokovnih pregledih vsakih šest let. Ob tem 
predlaga, da se tema prvega tematskega medsebojnega strokovnega pregleda določi 
najpozneje tri leta po začetku veljavnosti direktive. Predlaga tudi, da jedrska skupnost uporabi 
rezultate tematskih medsebojnih strokovnih pregledov kot podlago za razprave, ki bi utegnile 
v prihodnosti privesti do vrste usklajenih meril za jedrsko varnost Skupnosti.

Na koncu poročevalka poziva k čimprejšnji spremembi veljavne Pogodbe Euratom, da bi 
zagotovili preglednejši in bolj demokratičen postopek odločanja na področju jedrske varnosti, 
primerljiv s postopkom odločanja, ki se uporablja za druge vire energije, katerih določbe so 
urejene s Pogodbo o delovanju Evropske unije. 


