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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 uredbe Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sodelovanje na področju jedrske 
varnosti
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2011)0841),

– ob upoštevanju člena 203 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, 
v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0014/2012),

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora 
za proračun (A7-0000/2012),

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 ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Nesreča v jedrski elektrarni Černobil 
leta 1986 je poudarila svetovni pomen 
jedrske varnosti. Nesreča v jedrski 
elektrarni Fukušima-Daiči leta 2011 je 
potrdila potrebo po nadaljevanju 
prizadevanj za doseganje najvišjih 
standardov jedrske varnosti. Da bi lahko 
vzpostavila varnostne razmere, s katerimi 

(3) Nesreča v jedrski elektrarni Černobil 
leta 1986 je poudarila svetovni pomen 
jedrske varnosti. Nesreča v jedrski 
elektrarni Fukušima-Daiči leta 2011 je 
potrdila potrebo po nadaljevanju 
prizadevanj za doseganje najvišjih 
standardov jedrske varnosti, zlasti na 
področju upravljanja in regulativne 



bo odpravljena nevarnost za življenje in 
zdravje prebivalstva, bi morala imeti 
Evropska skupnost za atomsko energijo (v 
nadaljnjem besedilu: Skupnost) možnost 
podpirati jedrsko varnost v tretjih državah.

neodvisnosti. Da bi lahko vzpostavila 
varnostne razmere, s katerimi bo 
odpravljena nevarnost za življenje in 
zdravje prebivalstva, bi morala imeti 
Evropska skupnost za atomsko energijo (v 
nadaljnjem besedilu: Skupnost) možnost 
podpirati jedrsko varnost v tretjih državah.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Jedrske elektrarne se gradijo zelo 
blizu meja Unije, kar zbuja resne 
pomisleke glede varnosti in zaščite, zlasti 
ob pomanjkanju političnega sodelovanja z 
Unijo.

Or. en

Predlog spremembe3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Mnoge države po svetu razmišljajo o 
gradnji jedrskih elektrarn ali jo 
načrtujejo, kar prinaša vrsto izzivov in 
kaže na potrebo po vzpostavitvi ustreznih 
sistemov kulture jedrske varnosti in 
upravljanja. Pri tem je treba dati prednost 
podpiranju njihovih regulatorjev ter 
večstranskim regionalnim in 
mednarodnim strukturam, ki lahko 
okrepijo zaupanje in izvajanje standardov 
na podlagi mehanizmov strokovnih 
pregledov.

Or. en
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Obrazložitev

Pri tem instrumentu bi se morali osredotočiti na regulatorje. Vendar je v državah, ki nimajo 
veliko jedrskih elektrarn in operaterjev, regulatorjeva funkcija odvisna od obstoja jedrske 
elektrarne, kar lahko privede do popustljivosti. To je mogoče preprečiti z regionalnimi 
organizacijami in strokovnimi pregledi.

Predlog spremembe4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Če Evropska unija deluje v okviru 
skupnih politik in strategij z državami 
članicami, ima kritično maso za odzivanje
na svetovne izzive in je tudi 
najprimernejša za koordinacijo
sodelovanja s tretjimi državami.

(4) Če bo Unija delovala v okviru skupnih 
politik in strategij z državami članicami ter 
na podlagi sodelovanja z regionalnimi 
organizacijami, se bo lahko dobro 
odzivala na svetovne izzive in usklajevala
sodelovanja s tretjimi državami.

Or. en

Predlog spremembe5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Svet je sprejel Direktivo 
2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o 
vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko 
varnost jedrskih objektov, da bi se ohranila 
in spodbudila stalno izboljševanje jedrske 
varnosti in njeno urejanje. Svet je sprejel 
tudi Direktivo 2011/70/Euratom z dne 
19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira 
Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje 
z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki. Navedeni direktivi in visoki 
standardi jedrske varnosti ter ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 
gorivom, ki se izvajajo v Uniji, so zgled, s 
katerim je mogoče spodbuditi tretje države 

(6) Svet je sprejel Direktivo 
2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o 
vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko 
varnost jedrskih objektov, da bi se ohranila 
in spodbudila stalno izboljševanje jedrske 
varnosti in njeno urejanje. Komisija v 
sporočilu z dne 24. novembra 2011 o 
vmesnem poročilu o celostnih ocenah 
tveganj in varnosti jedrskih obratov („testi 
izjemnih situacij“) v Evropski uniji1

poudarja potrebo po okrepitvi tega okvira.
Svet je sprejel tudi Direktivo 
2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o 
vzpostavitvi okvira Skupnosti za 
odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim 
gorivom in radioaktivnimi odpadki. 



k sprejetju podobnih visokih standardov. Navedeni direktivi in visoki standardi 
jedrske varnosti ter ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 
gorivom, ki se izvajajo v Uniji, so zgled, s 
katerim je mogoče spodbuditi tretje države 
k sprejetju podobnih visokih standardov, 
vendar bodo verodostojni le, če jih bodo 
dosledno prenesle vse države članice.
1 COM(2011)0784.

Or. en

Predlog spremembe6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Zlasti pomembno je, da Skupnost še 
naprej podpira prizadevanja za spodbujanje 
uporabe učinkovitih nadzornih ukrepov za 
varovanje jedrskih snovi v tretjih državah, 
pri čemer gradi na lastnih nadzornih 
dejavnostih v okviru Unije.

(10) Zlasti pomembno je, da Skupnost še 
naprej podpira prizadevanja za spodbujanje 
uporabe učinkovitih nadzornih ukrepov za 
varovanje jedrskih snovi v tretjih državah, 
pri čemer gradi na lastnih nadzornih 
dejavnostih v okviru Unije. Pomoč 
strokovnjakov Unije tretjim državam na 
jedrskem področju je tudi pomembno za 
ohranitev visoke ravni strokovnega znanja 
v Uniji, zlasti v sklopu načrtovanega 
zaprtja številnih jedrskih obratov.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka (a) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanje resnične kulture jedrske 
varnosti ter uveljavljanje najvišjih 
standardov jedrske varnosti in varstva pred 
sevanjem;

(a) spodbujanje resnične kulture jedrske 
varnosti in upravljanja ter uveljavljanje 
najvišjih standardov jedrske varnosti in 
varstva pred sevanjem;

Or. en
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Predlog spremembe8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka (ca) (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) stopnja, do katere države, ki 
prejemajo podporo, izvajajo standarde 
jedrske varnosti, ki so podobni veljavnim 
standardom v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe9

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Cilj strateških dokumentov je zagotoviti 
skladen okvir za sodelovanje med Unijo in 
zadevnimi partnerskimi državami ali 
regijami v skladu s splošnim namenom in 
obsegom, cilji, načeli in politikami Unije.

3. Cilj strateških dokumentov je zagotoviti 
skladen okvir za sodelovanje med Unijo, 
državami članicami in zadevnimi 
partnerskimi državami ali regijami v skladu 
s splošnim namenom in obsegom, cilji, 
načeli in politikami Unije.

Or. en

Predlog spremembe10

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Večletni okvirni programi se načeloma
oblikujejo na podlagi dialoga s 
partnerskimi državami ali regijami, kar 
vključuje zainteresirane strani, tako da se 
zagotovi ustrezna odgovornost države ali 
regije za proces in spodbudi podpora 

3. Večletni okvirni programi se, kolikor je 
možno, oblikujejo na podlagi dialoga s 
partnerskimi državami ali regijami, kar 
vključuje zainteresirane strani, tako da se 
zagotovi ustrezna odgovornost države ali 
regije za proces in spodbudi podpora 



nacionalnim razvojnim strategijam. nacionalnim razvojnim strategijam.

Or. en

Predlog spremembe11

Predlog uredbe
Priloga – Specifični ukrepi podpore – točka (a) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Spodbujanje resnične kulture jedrske 
varnosti ter uveljavljanje najvišjih 
standardov jedrske varnosti in varstva pred 
sevanjem na vseh ravneh, zlasti s:

(a) Spodbujanje resnične kulture jedrske 
varnosti in upravljanja ter uveljavljanje 
najvišjih standardov jedrske varnosti in 
varstva pred sevanjem na vseh ravneh, 
zlasti s:

Or. en

Predlog spremembe12

Predlog uredbe
Priloga – Specifični ukrepi podpore – točka (a) – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– spodbujanjem učinkovitih regulativnih 
okvirov, postopkov in sistemov, da se 
zagotovita ustrezna zaščita pred 
ionizirajočim sevanjem iz radioaktivnih 
snovi, zlasti iz visoko aktivnih 
radioaktivnih virov, in njihovo varno 
odlaganje;

spodbujanje učinkovitih ter preglednih 
ureditvenih okvirov, postopkov in 
sistemov, da se zagotovi ustrezna zaščita 
pred ionizirajočim sevanjem iz 
radioaktivnih snovi, zlasti iz visoko 
aktivnih radioaktivnih virov, in njihovo 
varno odlaganje;

Or. en

Predlog spremembe13

Predlog uredbe
Priloga – Specifični ukrepi podpore – točka (a) – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– s spodbujanjem učinkovitih sistemov 
upravljanja jedrske varnosti, ki 
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zagotavljajo neodvisnost, odgovornost in 
pristojnost regulativnih organov ter 
strukture regionalnega in mednarodnega 
sodelovanja med temi organi;

Or. en

Predlog spremembe14

Predlog uredbe
Priloga – Specifični ukrepi podpore – točka (b) – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ukrepi za spodbujanje mednarodnega 
sodelovanja (tudi v okviru ustreznih 
mednarodnih organizacij, zlasti MAAE) na 
zgoraj navedenih področjih, vključno z 
izvajanjem in spremljanjem mednarodnih 
konvencij in pogodb, izmenjavo 
informacij, krepitvijo zmogljivosti ter 
usposabljanjem na področju jedrske 
varnosti in raziskavami.

ukrepi za spodbujanje mednarodnega 
sodelovanja (tudi v okviru ustreznih 
regionalnih in mednarodnih organizacij, 
zlasti MAAE) na zgoraj navedenih 
področjih, vključno z izvajanjem in 
spremljanjem mednarodnih konvencij in 
pogodb, izmenjavo informacij, krepitvijo 
zmogljivosti ter usposabljanjem na 
področju jedrske varnosti in raziskavami.

Or. en

Predlog spremembe15

Predlog uredbe
Priloga – Merila – 1. Splošna merila – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Prednost bodo imele države pristopnice 
in države območja evropskega sosedstva. 
Prav tako bodo imeli prednost regionalni 
pristopi.

– Prednost bodo imele države pristopnice 
in države območja evropskega sosedstva, 
zlasti če razvijajo nove zmogljivosti za 
proizvodnjo jedrske energije ali so v fazi 
razgradnje. Prav tako bodo imeli prednost 
regionalni pristopi.

Or. en



Predlog spremembe16

Predlog uredbe
Priloga – Merila – 1. Splošna merila – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Tretje države, ki želijo sodelovati z 
Evropsko unijo, bi se morale v celoti 
zavezati načelom neširjenja. Prav tako bi se 
morale pridružiti relevantnim konvencijam 
v okviru Mednarodne agencije za atomsko 
energijo o jedrski varnosti in varovanju ali 
dokazati trdno odločenost za pristop k 
tovrstnim konvencijam. Pristop k 
relevantnim konvencijam ali sprejetje 
potrebnih ukrepov za pristop k njim bi 
lahko bil pogoj za sodelovanje z Evropsko 
unijo. V izrednih razmerah bi bilo treba to 
načelo izjemoma prožno uporabljati.

– Tretje države, ki želijo sodelovati z 
Evropsko unijo, bi se morale v celoti 
zavezati načelom neširjenja. Prav tako bi se 
morale pridružiti relevantnim konvencijam 
v okviru Mednarodne agencije za atomsko 
energijo o jedrski varnosti in varovanju ali 
dokazati trdno odločenost za pristop k 
tovrstnim konvencijam. Pristop k 
relevantnim konvencijam ali sprejetje 
potrebnih ukrepov za pristop k njim bi 
lahko bil pogoj za sodelovanje z Evropsko 
unijo. V izrednih razmerah bi bilo treba to
načelo izjemoma prilagoditi, če bi se lahko 
ob odsotnosti ukrepov povečalo tveganje 
za Unijo in njene državljane.

Or. en

Predlog spremembe17

Predlog uredbe
Priloga – Merila – 1. Splošna merila – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Za zagotovitev in spremljanje 
izpolnjevanja ciljev sodelovanja mora 
tretja država prejemnica sprejeti načelo 
ocenjevanja sprejetih ukrepov. Z 
ocenjevanjem bi bilo mogoče spremljati in 
preverjati izpolnjevanje dogovorjenih 
ciljev. To bi lahko bil pogoj za nadaljnje 
izplačevanje prispevkov Skupnosti.

– Za zagotovitev in spremljanje 
izpolnjevanja ciljev sodelovanja mora 
tretja država prejemnica sprejeti načelo 
ocenjevanja sprejetih ukrepov. Preverljivo 
in dosledno izpolnjevanje dogovorjenih 
ciljev bi moralo biti pogoj za nadaljnje 
izplačevanje prispevkov Skupnosti

Or. en
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Predlog spremembe18

Predlog uredbe
Priloga – Merila – 2. Države z nameščenimi zmogljivostmi za proizvodnjo jedrske 
energije – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatno sodelovanje z državami, ki so že 
prejele finančna sredstva Skupnosti, bi 
moralo biti odvisno od ocene ukrepov, ki 
so se financirali iz proračuna Skupnosti, in 
od ustrezne utemeljitve novih potreb. Z 
ocenjevanjem bi bilo treba natančneje 
določiti naravo sodelovanja in zneske, ki 
naj bi se v prihodnosti namenili tem 
državam.

Dodatno sodelovanje z državami, ki so že 
prejele finančna sredstva Skupnosti, bi 
moralo biti odvisno od ocene ukrepov, ki 
so se financirali iz proračuna Skupnosti, in 
od ustrezne utemeljitve novih potreb. Z 
ocenjevanjem bi bilo treba natančneje 
določiti naravo sodelovanja in zneske, ki 
naj bi se v prihodnosti namenili tem 
državam. Unija bi morala spodbujati 
regionalno sodelovanje in mehanizme 
strokovnih pregledov.

Or. en

Predlog spremembe19

Predlog uredbe
Priloga – Merila – 3. Države brez nameščenih zmogljivosti za proizvodnjo jedrske 
energije – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru držav, ki želijo razviti 
zmogljivosti za proizvodnjo jedrske 
energije, če imajo raziskovalne reaktorje 
ali ne, in v katerih se zastavlja vprašanje 
posredovanja v primernem trenutku, da se 
zagotovi spodbujanje kulture jedrske 
varnosti in zaščite vzporedno z razvojem 
programa za proizvodnjo jedrske energije, 
zlasti kar zadeva okrepitev regulativnih 
organov in organizacij za tehnično 
podporo, se bodo pri sodelovanju
upoštevali izvedljivost programa razvoja 
zmogljivosti za proizvodnjo jedrske 
energije, obstoj vladnega sklepa glede 
uporabe jedrske energije in priprava 

V primeru držav, ki želijo razviti 
zmogljivosti za proizvodnjo jedrske 
energije, če imajo raziskovalne reaktorje 
ali ne, in v katerih se zastavlja vprašanje 
posredovanja v primernem trenutku, da se 
zagotovi spodbujanje kulture jedrske 
varnosti in zaščite vzporedno z razvojem 
programa za proizvodnjo jedrske energije, 
zlasti kar zadeva okrepitev upravljanja 
jedrske varnosti, ter neodvisnost in 
zmogljivosti regulativnih organov in 
organizacij za tehnično podporo Pri 
sodelovanju se bodo upoštevali 
izvedljivost programa razvoja zmogljivosti 
za proizvodnjo jedrske energije, obstoj 
vladnega sklepa glede uporabe jedrske 



predhodnega načrta. energije in priprava predhodnega načrta.

Or. en

Predlog spremembe20

Predlog uredbe
Priloga – Merila – 3. Države brez nameščenih zmogljivosti za proizvodnjo jedrske 
energije – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sodelovanje z državami v tej kategoriji bi 
moralo biti v prvi vrsti namenjeno razvoju 
zahtevane regulativne infrastrukture, 
tehničnih kompetenc jedrskega regulatorja 
in vzpostavitvi ustreznih organizacij za 
tehnično podporo. Prav tako bi bilo treba 
razmisliti o oblikovanju strategij in okvirov 
za odgovorno in varno ravnanje z 
izrabljenim gorivom ter radioaktivnimi 
odpadki, ter ga po potrebi podpreti, tudi v 
državah, ki ne načrtujejo razvoja 
zmogljivosti za proizvodnjo jedrske 
energije ali ki so se odločile, da tovrstnih 
zmogljivosti ne bodo razvijale.

Sodelovanje z državami v tej kategoriji bi 
moralo biti v prvi vrsti namenjeno razvoju 
zahtevanega regulativnega upravljanja in 
infrastrukture, tehničnih kompetenc 
jedrskega regulatorja in vzpostavitvi 
ustreznih organizacij za tehnično podporo. 
Unija bi morala spodbujati razvoj 
regionalnih in mednarodnih regulativnih
struktur za sodelovanje. Prav tako bi bilo 
treba razmisliti o oblikovanju strategij in 
okvirov za odgovorno in varno ravnanje z 
izrabljenim gorivom ter radioaktivnimi 
odpadki, ter ga po potrebi podpreti, tudi v 
državah, ki ne načrtujejo razvoja 
zmogljivosti za proizvodnjo jedrske 
energije ali ki so se odločile, da tovrstnih 
zmogljivosti ne bodo razvijale.

Or. en
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Predlog uredbe
Priloga – Prednostne naloge – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se vzpostavijo varnostne razmere, 
potrebne za odpravo nevarnosti za 
življenje in zdravje prebivalstva, ter se 
zagotovi, da se jedrske snovi ne 
uporabljajo za druge namene, kakor za 
tiste, za katere so predvidene, je
sodelovanje v prvi vrsti usmerjeno k 

Po tem instrumentu je sodelovanje v prvi 
vrsti usmerjeno k jedrskim regulatorjem (in 
njihovim organizacijam za tehnično 
podporo), pri čemer je cilj zagotoviti 
njihovo tehnično usposobljenost in 
neodvisnost ter okrepiti regulativni okvir, 
zlasti glede dejavnosti izdaje dovoljenj, 
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jedrskim regulatorjem (in njihovim 
organizacijam za tehnično podporo). Cilj je 
zagotoviti njihovo tehnično usposobljenost 
in neodvisnost ter okrepiti regulativni 
okvir, zlasti glede dejavnosti izdaje 
dovoljenj, vključno s pregledovanjem in 
spremljanjem učinkovitih in celovitih ocen 
tveganj in varnosti („testi odpornosti“).

vključno s pregledovanjem in 
spremljanjem učinkovitih in celovitih ocen 
tveganj in varnosti („testi odpornosti“). To 
bi moralo ustvariti potrebne varnostne 
pogoje za odpravo tveganj, ki ogrožajo 
življenje in varnost javnosti, ter za 
zagotovitev, da se jedrske snovi ne bodo 
uporabljale za namene, za katere niso 
predvidene.

Or. en
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Predlog uredbe
Priloga – Prednostne naloge – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sodelovanje z upravljavci jedrskih 
objektov v tretjih državah se bo 
obravnavalo v posebnih situacijah v okviru 
nadaljnjega ukrepanja na podlagi „testov 
odpornosti“. Takšno sodelovanje z 
upravljavci jedrskih objektov bo 
izključevalo dobavljanje opreme.

Sodelovanje z upravljavci jedrskih 
objektov v tretjih državah se bo 
obravnavalo v posebnih situacijah v okviru 
nadaljnjega ukrepanja na podlagi „testov 
odpornosti“. Takšno sodelovanje z 
upravljavci jedrskih objektov bo 
izključevalo dobavljanje opreme in druge 
dejavnosti ali podporo, ki bi jo operaterji 
lahko in morali kupiti, da bi izpolnili 
predpisane varnostne standarde.

Or. en

Obrazložitev

EU ne bi smela subvencionirati jedrskih operaterjev iz tretjih držav.


