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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.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici).
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o posebnem programu, s katerim se bo s posrednimi ukrepi 
izvajal okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na 
področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012–2013)
(KOM(2011)0073 – C7-007/2011 – 2011/0043(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2011)0073),

– ob upoštevanju člena 7 Pogodbe Euratom, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C7-0075/2011),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora 
za proračun (A7-0000/2011),

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 obvesti Parlament, 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 sklepa
Člen 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) raziskave fuzijske energije (vključno z 
reaktorjem ITER),

a) raziskave fuzijske energije (tudi 
predvsem z reaktorjem ITER),

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V delovnem programu se upoštevajo 
ustrezne raziskovalne dejavnosti, ki jih 
izvajajo države članice, pridružene države 
ter evropske in mednarodne organizacije. 
Po potrebi se program posodablja.

2. V delovnem programu se upoštevajo 
ustrezne raziskovalne dejavnosti, ki jih 
izvajajo države članice, pridružene države 
ter evropske in mednarodne organizacije, 
pa tudi industrija. Po potrebi se program 
posodablja.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V delovnem programu se določijo 
merila, v skladu s katerimi se ocenjujejo 
predlogi za posredne ukrepe v okviru shem 
financiranja in izbirajo projekti. Merila so 
odličnost, učinek in izvajanje. Dodatne 
zahteve, ponderji in mejne vrednosti se 
lahko nadalje opredelijo ali dopolnijo v 
delovnem programu.

3. V delovnem programu se določijo 
merila, v skladu s katerimi se ocenjujejo 
predlogi za posredne ukrepe v okviru shem 
financiranja in izbirajo projekti. Merila so 
odličnost, učinek in izvajanje. Dodatne 
zahteve, ponderji in mejne vrednosti, ki so 
jasno utemeljeni, se lahko nadalje 
opredelijo ali dopolnijo v delovnem 
programu.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Priloga  – naslov I A – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti na področju raziskav in razvoja 
v podporo izgradnji reaktorja ITER bodo 
potekale v okviru združenj za fuzijo in 

Dejavnosti na področju raziskav in razvoja 
v podporo izgradnji reaktorja ITER bodo 
potekale v okviru združenj za fuzijo in 
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evropskih industrij. Vključevale bodo 
razvoj in testiranje komponent in sistemov.

evropskih industrij. Vključevale bodo 
razvoj, testiranje in preverjanje komponent 
in od njih odvisnih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Priloga  – naslov I A – točka 4 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– izvajanje študij družbenih in 
gospodarskih vidikov pridobivanja energije 
s fuzijo ter ukrepi za spodbujanje 
osveščanja in izobraževanja javnosti v 
zvezi s fuzijo.

– izvajanje študij družbenih in 
gospodarskih vidikov pridobivanja energije 
s fuzijo ter ukrepi za spodbujanje 
osveščanja in izobraževanja javnosti v 
zvezi s fuzijo. Posebna pozornost bo 
posvečena zagotavljanju, da bodo javnosti 
posredovane prave informacije, sprejeti pa 
bodo tudi posebni ukrepi, s katerimi bo 
zagotovljena učinkovitost programa 
komunikacij in ozaveščanja. 

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Priloga – naslov I B – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni cilj je predvsem spodbujanje 
varnejše, zmogljivejše, z vidika virov in 
stroškov učinkovitejše jedrske fisije ter 
drugih uporab sevanja v industriji in 
medicini. Na petih glavnih področjih 
dejavnosti, ki so opisana spodaj, se bodo 
izvajali posredni ukrepi na področju 
jedrske fisije in zaščite pred sevanjem. 
Obstajajo pomembne povezave z 
raziskavami v okviru sedmega okvirnega 
programa Unije, ki je bil sprejet s Sklepom 

Splošni cilj je predvsem spodbujanje 
varnejše, zmogljivejše, z vidika virov in 
stroškov učinkovitejše jedrske fisije ter 
drugih uporab sevanja v industriji in 
medicini. Na petih glavnih področjih 
dejavnosti, ki so opisana spodaj, se bodo 
izvajali posredni ukrepi na področju 
jedrske fisije in zaščite pred sevanjem. 
Obstajajo pomembne povezave z 
raziskavami v okviru sedmega okvirnega 
programa Unije, ki je bil sprejet s Sklepom 
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št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta, zlasti pri dejavnostih na področju 
energetike, evropskih standardov, 
izobraževanja in usposabljanja, varovanja 
okolja, zdravja, raziskav materialov, 
upravljanja, skupnih infrastruktur, varnosti 
in varnostne kulture. Mednarodno 
sodelovanje bo glavna značilnost 
dejavnosti na mnogih področjih, zlasti pri 
naprednih jedrskih sistemih, ki jih proučuje 
mednarodni forum za raziskave četrte 
generacije reaktorjev.

št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta, zlasti pri dejavnostih na področju 
energetike, evropskih standardov, 
izobraževanja in usposabljanja, varovanja 
okolja, zdravja, raziskav materialov, 
upravljanja, skupnih infrastruktur, varnosti 
in varnostne kulture. Mednarodno 
sodelovanje bo glavna značilnost 
dejavnosti na mnogih področjih, zlasti pri 
naprednih jedrskih sistemih, ki jih proučuje 
mednarodni forum za raziskave četrte 
generacije reaktorjev. Običajna 
načrtovana življenjska doba sedanje 
generacije jedrskih elektrarn, ki delujejo v 
Evropi, je 40 let, predvidevajo pa se 
morebitna podaljšanja življenjske dobe. S 
tretjo in četrto generacijo, ki bo varna tudi 
v prihodnosti, se želi doseči življenjska 
doba 60 let ali več, hkrati pa zmanjšati 
stroški delovanja in vzdrževanja zaradi 
staranja obratov.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Priloga I – oddelek I B – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obstaja jasna potreba po izboljšanju 
sodelovanja z Mednarodno agencijo za 
atomsko energijo na področju varnostnih 
standardov, ki se uporabljajo v vseh 
jedrskih objektih in napravah ter pri vseh 
dejavnostih. Navedene standarde bi 
morali na široko uporabljati oblikovalci, 
proizvajalci ter upravljavci na področjih 
pridobivanja energije, medicine, industrije 
ter raziskovanja in izobraževanja.

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Priloga – naslov I B – točka 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odlaganje v geološke formacije 1. Vse skladiščenje, tudi odlaganje v 
geološke formacije

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Priloga – naslov I B – točka 1 – cilji

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z raziskavami, usmerjenimi v izvajanje, 
ustvariti trdno znanstveno in tehnično 
podlago za predstavitev tehnologij in 
varnosti odlaganja izrabljenega goriva in 
dolgoživih radioaktivnih odpadkov v 
geološke formacije ter podpirati 
oblikovanje skupnega evropskega stališča 
do pomembnih zadev, ki se nanašajo na 
upravljanje in odlaganje odpadkov.

Z raziskavami, usmerjenimi v izvajanje, 
ustvariti trdno znanstveno in tehnično 
podlago za predstavitev tehnologij in 
varnosti odlaganja izrabljenega goriva in 
dolgoživih radioaktivnih odpadkov, 
vključno z dolgotrajnimi odpadki, ki 
nastanejo ob razgradnji civilne jedrske 
energije in ob uporabi radioizotopov pri 
medicinskih, industrijskih, kmetijskih, 
raziskovalnih in izobraževalnih 
dejavnostih, v geološke formacije ter 
podpirati oblikovanje skupnega evropskega 
stališča do pomembnih zadev, ki se 
nanašajo na upravljanje in odlaganje 
odpadkov.

Or. en



PE469.876v01-00 10/10 PR\875386SL.doc

SL

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Priloga – naslov I B – točka 1 – dejavnosti

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odlaganje v geološke formacije: tehnične 
študije in predstavitev zasnove odlagališč, 
opredelitev okolnih kamnin odlagališča v 
podzemnih raziskovalnih laboratorijih 
(tako splošno kot tudi glede na značilnosti 
lokacije), raziskave okolja odlagališča, 
študije pomembnih procesov v bližnjem 
(oblika odpadkov in umetne pregrade) in 
oddaljenem polju (skalna podlaga in 
možnosti za širjenje v biosfero), razvoj 
trdnih metodologij za oceno uspešnosti in 
varnosti ter proučevanje upravljanja in 
družbenih vprašanj, povezanih s 
strinjanjem javnosti.

Odlaganje v geološke formacije: tehnične 
študije in predstavitev zasnove odlagališč, 
opredelitev okolnih kamnin odlagališča v 
podzemnih raziskovalnih laboratorijih 
(tako splošno kot tudi glede na značilnosti 
lokacije), raziskave okolja odlagališča, 
študije pomembnih procesov v bližnjem 
(oblika odpadkov in umetne pregrade) in 
oddaljenem polju (skalna podlaga in 
možnosti za širjenje v biosfero), razvoj 
trdnih metodologij za oceno uspešnosti in 
varnosti ter proučevanje upravljanja in 
družbenih vprašanj, povezanih s 
strinjanjem javnosti. Da bi zagotovili 
boljšo konfinacijo ob nepričakovanih 
dogodkih, je treba vpeljati odporne 
sisteme, obenem pa ohranjati delovanje v 
načinu zmanjšanega obsega. 

Or. en


