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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 110
Uvodna izjava 10

(10) Omogočiti je treba sodelovanje tretjih 
držav, saj to povečuje učinkovitost 
delovanja instrumenta.

(10) Sodelovanje tretjih držav je zaželeno, 
da bi povečali učinkovitost delovanja 
instrumenta.

Or. en

Obrazložitev

Ker velike nesreče ne priznavajo meja med državami, je sodelovanje tretjih držav neizogibno 
potrebno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 111
Člen 1, odstavek 1

Ta uredba vzpostavlja instrument za hitro Ta uredba vzpostavlja instrument za hitro 
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ukrepanje in pripravljenost, v nadaljevanju 
„instrument“, za obdobje od 1. januarja 2007 
do 31. decembra 2013, ki podpira in 
dopolnjuje prizadevanja držav članic na 
področju varovanja ljudi, okolja in 
premoženja v primeru velike nesreče.

ukrepanje in pripravljenost, v nadaljevanju 
„instrument“, za obdobje od 1. januarja 2007 
do 31. decembra 2013, ki podpira in 
dopolnjuje prizadevanja držav članic na 
področju varovanja ljudi, javnega zdravja in 
varnosti, okolja in premoženja v primeru 
velike nesreče.

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je poudariti varovanje javnega zdravja in varnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 112
Člen 3, točka (a)

(a) „velika nesreča“ je vsak dogodek, ki 
ogroža ali bi lahko ogrozil ljudi, premoženje 
ali okolje in ki bi lahko sprožil poziv na 
pomoč;

(a) „velika nesreča“ je vsak dogodek, ki 
ogroža ali bi lahko ogrozil ljudi, javno 
zdravje in varnost, premoženje ali okolje in 
ki bi lahko sprožil poziv na pomoč;

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je poudariti varovanje javnega zdravja in varnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Irena Belohorská

Predlog spremembe 113
Člen 12, odstavek 4

4. Če se roki ne upoštevajo ali če 
napredovanje pri izvajanju ukrepa 
upravičuje le del dodeljene finančne pomoči, 
Komisija zahteva od upravičenca, da v 
določenem roku predloži svoje pripombe. Če 
upravičenec ne predloži zadovoljivega 
odgovora, lahko Komisija ukine preostalo 
finančno pomoč in zahteva vračilo že 
plačanih zneskov. 

4. Če se roki ne upoštevajo ali če 
napredovanje pri izvajanju ukrepa 
upravičuje le del dodeljene finančne pomoči, 
Komisija zahteva od upravičenca, da v 
določenem roku predloži svoje pripombe. Če 
upravičenec ne predloži zadovoljivega 
odgovora, lahko Komisija zahteva pojasnilo 
ali nadaljnjo razlago. Če odgovor še vedno 
ni zadovoljiv, Komisija ukine preostalo 
finančno pomoč in zahteva vračilo že 
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plačanih zneskov.

Or. en

Obrazložitev

Če odgovor upravičenca tudi po zahtevi za pojasnilo ni zadovoljiv, je potrebno, da Komisija 
obvezno ukine plačevanje in zahteva vračilo že plačanih zneskov.


