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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zveřejněný návrh směrnice uvádí, že jeho cílem je „dosáhnout, udržet a soustavně zvyšovat 
jadernou bezpečnost ve Společenství a posílit úlohu regulačních subjektů”. Návrh však nemá 
zavést pravomoci, které by mu umožnily tento záměr splnit, a do oblasti jaderné bezpečnosti 
tedy nepřinese žádnou přidanou hodnotu.

Za posledních deset let je návrh Komise třetím pokusem o zavedení nových pravidel 
pro jadernou bezpečnost. První pravidlo z listopadu 2002 uvádí, že:

„Za účelem dosažení uvedených cílů Společenství týkajících se ochrany před radioaktivním 
zářením (...) je nezbytné definovat základní povinnosti a obecné zásady bezpečnosti jaderných 
zařízení (...). To bude v pozdější fázi doplněno zavedením společných standardů a kontrolních 
mechanismů s cílem zajistit vysokou úroveň bezpečnosti (...).”

To, co bylo v roce 2002 považováno za zásadně důležité, však dnes již důležité není. 
Požadavek na zavedení základních povinností a společných standardů byl v úpravách z roku 
2003 vypuštěn a nahrazen mechanismy Společenství s cílem zajistit dodržování společných 
zásad jaderné bezpečnosti, včetně zejména ověřovacího systému Společenství. 

Tento mechanismus je však z posledního návrhu směrnice vyloučen a Společenství již nebude 
ověřovací systém uplatňovat. Místo toho se v návrhu směrnice budou prosazovat pouze 
požadavky stanovené v Úmluvě o jaderné bezpečnosti (CNS) Mezinárodní agentury 
pro atomovou energii (MAAE). Jediným požadavkem této úmluvy je zveřejňování výroční 
zprávy o stavu jaderného odvětví a předložení této zprávy smluvním stranám úmluvy 
k posouzení. Všechny členské státy, které provozují jaderné elektrárny, již smluvními 
stranami Úmluvy o jaderné bezpečnosti (CNS) jsou. Komise neuvedla žádný případ, kdy by 
členský stát EU tuto úmluvu porušoval.

Hlavní kritikou současného návrhu směrnice je, že byl předložen jen proto, aby se nějaký 
právní předpis přijal, a že nezavádí žádné další bezpečnostní požadavky. Výbor Komise 
pro posuzování dopadu však na tento názor již upozornil a dvakrát vyjádřil znepokojení 
nad tím, že směrnice nepřináší přidanou hodnotu.

Zaznívá skutečné a opodstatněné znepokojení ohledně standardů jaderné bezpečnosti 
a postupů, jež jsou uplatňovány v EU. Obecná tendence je taková, že se míra bezpečnosti 
jaderných zařízení snižuje s blížícím se koncem jejich předpokládané provozní životnosti. 
Uvádí se, že „do roku 2030 většině jaderným zařízením v EU, jež jsou nyní v provozu, skončí 
původně předpokládaná životnost”.1Je tedy skutečně nutné zavést opatření, jež pomohou 
snížit rizika jaderného ohrožení.

Místo zavedení mechanismu sporné hodnoty pro vymáhání dodržování existující mezinárodní 

                                               
1 Evropská komise 2008; pracovní dokument útvarů Komise, průvodní dokument k návrhu směrnice Rady 
(Euratom) o stanovení rámce Společenství pro hodnocení dopadů v oblasti jaderné bezpečnosti, SEK (2008) 
2892, 26. ledna 2008
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úmluvy musí návrh směrnice stanovit mechanismus, který zavede a posílí společné 
bezpečnostní standardy, podle nichž budou všechna funkční jaderná zařízení v EU muset 
zavést nejmodernější a nejkvalitnější dostupné technologie, postupy a regulační systémy. 
Teprve tehdy si mohou být občané EU jisti, že bylo vykonáno vše potřebné ke snížení rizika 
jaderných nehod. Pokud nebude tento cíl splněn, neměla by být tato směrnice přijata.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Za účelem dosažení cílů 
Společenství týkajících se jaderné 
bezpečnosti, jež jsou uvedeny v čl. 1 odst. 
1, je nezbytné v této rámcové směrnici 
nejprve vymezit základní povinnosti 
a obecné zásady bezpečnosti jaderných 
zařízení. To by mělo být v pozdější fázi 
doplněno přijetím společných standardů 
a kontrolních mechanismů, jež vypracuje 
Sdružení západoevropských regulačních 
orgánů pro jadernou energii (WENRA) 
v úzké spolupráci s Evropskou skupinou 
na vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost 
a nakládání s odpadem (SVÚ), a to po 
konzultaci s Evropským parlamentem, 
s cílem zajistit vysokou úroveň 
bezpečnosti, která zohlední nejnovější 
technický rozvoj a jež může být 
definována jako „nejmodernější”.

Odůvodnění

Za účelem dosažení nejvyšší úrovně bezpečnosti jaderných zařízení má tato rámcová 
směrnice stanovit základní povinnosti a obecné zásady bezpečnosti jaderných zařízení, 
na jejichž základě budou přijaty společné bezpečnostní standardy při revizi této směrnice 
do dvou let od jejího vstupu v platnost.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Cílem této směrnice je dosažení, udržení 
a soustavné zvyšování jaderné bezpečnosti 
ve Společenství a posílení úlohy 
vnitrostátních regulačních subjektů.

1. Cílem této směrnice je dosažení, udržení 
a soustavné zvyšování jaderné bezpečnosti 
ve Společenství a posílení úlohy 
vnitrostátních regulačních subjektů tím, že 
budou stanoveny základní povinnosti 
a obecné zásady, jež zajistí vysokou 
úroveň bezpečnosti jaderných zařízení, 
a vytvořeny rámcové podmínky nezbytné 
k přijetí společných bezpečnostních 
standardů.

Odůvodnění

Za účelem dosažení nejvyšší úrovně bezpečnosti jaderných zařízení má tato rámcová 
směrnice stanovit základní povinnosti a obecné zásady bezpečnosti jaderných zařízení, 
na jejichž základě budou přijaty společné bezpečnostní standardy při revizi této směrnice 
do dvou let od jejího vstupu v platnost. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vztahuje se na konstrukci, výběr 
umístění, výstavbu, údržbu, provoz 
a vyřazení z provozu jaderných zařízení, 
u nichž musejí být podle právního 
a regulačního rámce příslušného členského 
státu zohledněny otázky bezpečnosti.

2. Vztahuje se na konstrukci, výběr 
umístění, výstavbu, údržbu, provoz 
a vyřazení z provozu jaderných zařízení, 
u nichž musejí být podle právního 
a regulačního rámce příslušného členského 
státu zohledněny otázky bezpečnosti, 
právní předpisy EU a Úmluva o jaderné 
bezpečnosti.

Odůvodnění

Účinné bezpečnosti může být dosaženo pomocí harmonizovaných závazných opatření 
a bezpečnostních norem.

Pozměňovací návrh 4
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Prvotní odpovědnost za bezpečnost 
jaderných zařízení má držitel licence, který 
je kontrolován regulačním subjektem. O 
bezpečnostních opatřeních a kontrolách, 
které mají být v jaderném zařízení 
provedeny, rozhoduje pouze regulační 
subjekt a jsou uplatňována držitelem 
licence.

1. Prvotní odpovědnost za bezpečnost 
jaderných zařízení má držitel licence, který 
je kontrolován regulačním subjektem. O 
bezpečnostních opatřeních a kontrolách, 
které mají být v jaderném zařízení 
provedeny na základě norem EU, 
mezinárodních norem a použití nejlepších 
dostupných technologií, rozhoduje 
regulační subjekt a jsou uplatňována 
držitelem licence.

Odůvodnění

Účinné bezpečnosti může být dosaženo pomocí harmonizovaných závazných opatření 
a bezpečnostních norem a nejlepší dostupnou technologií, jež by měly být používány všemi 
členskými státy.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vytvoří a udržují právní 
a regulační rámec řízení bezpečnosti 
jaderných zařízení. Tento rámec zahrnuje 
vnitrostátní bezpečnostní požadavky, 
systém udělování licencí jaderným 
zařízením, systém kontroly jaderných 
zařízení a zákaz jejich provozu bez licence 
a systém regulačního dozoru 
včetně nezbytného vynucování.

2. Členské státy vytvoří a udržují právní 
a regulační rámec řízení bezpečnosti 
jaderných zařízení, který je založený na 
osvědčených mezinárodních postupech 
a postupech EU. Tento rámec zahrnuje 
vnitrostátní bezpečnostní požadavky, 
systém udělování licencí jaderným 
zařízením, systém kontroly jaderných 
zařízení a zákaz jejich provozu bez licence 
a systém regulačního dozoru 
včetně nezbytného vynucování.

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo skutečné bezpečnosti v celé Evropě, musí být uvedeny do souladu 
požadavky a z nich vyplývající opatření a nejlépe osvědčené postupy by měly být použity 
v každém členském státě.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zaručí, že je regulační 
subjekt skutečně nezávislý na všech 
organizacích, které jsou pověřeny, aby 
podporovaly jaderná zařízení, provozovaly 
je nebo zdůvodňovaly jejich společenské 
přínosy, a že není vystaven žádnému vlivu, 
který by mohl ohrozit bezpečnost.

1. Členské státy zaručí, že je regulační 
subjekt skutečně nezávislý na všech 
organizacích, které jsou pověřeny, aby 
podporovaly, navrhovaly a vyráběly
jaderná zařízení, provozovaly je nebo aby 
se zabývaly obohacováním paliva, 
skladováním vyhořelého paliva a jeho 
opětovném přepracováním nebo 
zdůvodňovaly jejich společenské přínosy, 
a že není vystaven žádnému vlivu, který by 
mohl ohrozit bezpečnost.

Odůvodnění

Pro přijetí nezávislého rozhodnutí by měly být zajištěny všechny základní předpoklady.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Alespoň každých deset let se regulační 
subjekt a vnitrostátní regulační systém 
podrobí mezinárodnímu vzájemnému 
přezkumu, jehož cílem je soustavně 
zdokonalovat regulační infrastrukturu.

5. Alespoň každých pět let se regulační 
subjekt a vnitrostátní regulační systém 
podrobí mezinárodnímu vzájemnému 
přezkumu, jehož cílem je soustavně 
zdokonalovat regulační infrastrukturu.

Odůvodnění

Jaderná technologie se vyvíjí rychle a 10 let je příliš dlouhá doba v souvislosti se zajištěním 
jaderné bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 8
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Především zaručí, že jsou provedeny 
všechny použitelné zásady stanovené 
v základních bezpečnostních principech 
MAAE, které zaručují vysokou úroveň 
bezpečnosti jaderných zařízení a zahrnují 
mimo jiné účinná opatření proti 
potenciálním radiologickým rizikům, pro 
prevenci nehod a reakci na ně, pro řízení 
opotřebení, dlouhodobé nakládání se všemi 
vyrobenými radioaktivními materiály a pro 
informování obyvatelstva a orgánů 
sousedních států.

Především zaručí, že jsou provedeny 
všechny použitelné zásady stanovené 
v základních bezpečnostních principech 
MAAE, které zaručují vysokou úroveň 
bezpečnosti jaderných zařízení a zahrnují 
mimo jiné účinná opatření proti 
potenciálním radiologickým rizikům, pro 
prevenci nehod a reakci na ně, pro řízení 
opotřebení, dlouhodobé nakládání se všemi 
vyrobenými radioaktivními materiály a pro 
informování obyvatelstva a orgánů 
sousedních a ostatních potenciálně 
ohrožených států.

Odůvodnění

Státy, které zasáhl radioaktivní mrak nebo proud vody v důsledku technologického nebezpečí 
mohou být ohroženější (v závislosti na meteorologických podmínkách,) než sousední státy.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o bezpečnost nových 
jaderných reaktorů, členské státy usilují 
o vyvinutí dodatečných bezpečnostních 
požadavků v souladu se zásadou 
soustavného zvyšování bezpečnosti na 
základě úrovní bezpečnosti vypracovaných 
Sdružením západoevropských regulačních 
orgánů pro jadernou energii (WENRA) a 
v úzké spolupráci s Evropskou skupinou na 
vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost 
a nakládání s odpadem.

2. Pokud jde o bezpečnost funkčních 
a nových jaderných reaktorů a jaderných 
reaktorů, jejichž životaschopnost byla 
prodloužena, členské státy usilují 
o vyvinutí dodatečných bezpečnostních 
požadavků v souladu se zásadou 
soustavného zvyšování bezpečnosti na 
základě úrovní bezpečnosti vypracovaných 
Sdružením západoevropských regulačních 
orgánů pro jadernou energii (WENRA) a 
v úzké spolupráci s Evropskou skupinou na 
vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost 
a nakládání s odpadem.

Odůvodnění

Bezpečnostní opatření by měla být povinná nejen pro nové jaderné elektrárny, ale především 
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pro stávající a pro ty, jejichž činnost byla prodloužena a běžně využívají starších technologií.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V zájmu plnění svých povinností držitelé 
licencí přidělují odpovídající finanční 
a lidské zdroje.

3. V zájmu plnění svých povinností držitelé 
licencí přidělují odpovídající finanční, 
technické a lidské zdroje.

Odůvodnění

Technické zdroje přispívají k dosažení účinné jaderné bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě závažného či opakovaného 
porušení bezpečnostních předpisů 
v jaderném zařízení má regulační subjekt 
pravomoc odebrat provozní licenci.

2. V případě závažného (podle definice v 
předpisech MAAE) či více než třikrát
opakovaného porušení bezpečnostních 
předpisů v jaderném zařízení má regulační 
subjekt pravomoc odebrat provozní licenci.

Odůvodnění

Pro dosažení skutečné bezpečnosti musí být stanovena jasná pravidla.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o vzdělávání a odbornou 
přípravu, členské státy samostatně 
a prostřednictvím nadnárodní spolupráce 
poskytnou odpovídající příležitosti určené 
k průběžné teoretické a praktické přípravě 

Pokud jde o vzdělávání a odbornou 
přípravu, která bude pro držitele licence 
povinná, členské státy samostatně 
a prostřednictvím nadnárodní spolupráce 
poskytnou odpovídající příležitosti určené 
k průběžné teoretické a praktické přípravě, 
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v oblasti jaderné bezpečnosti. v oblasti nejlepších dostupných postupů
jaderné bezpečnosti.

Odůvodnění

Měla by být přijata opatření, aby se zabránilo lidským chybám.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do [tří let po vstupu této 
směrnice v platnost] a poté každé tři roky
podávají členské státy Komisi zprávu 
o provádění této směrnice. Na základě 
první zprávy předloží Komise Radě zprávu 
o pokroku učiněném při provádění této 
směrnice spolu s případnými 
legislativními návrhy.

Nejpozději do jednoho roku po vstupu této 
směrnice v platnost a poté každý rok
podávají členské státy Komisi zprávu 
o opatřeních přijatých k plnění svých 
povinností dle této směrnice a 
o bezpečnosti jaderných zařízení, jež se 
nacházejí na jejich území.

Každé dva roky Komise podá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 
této směrnice a o jaderné bezpečnosti ve 
Společenství, která bude vycházet ze zpráv 
předložených členskými státy. 

Odůvodnění

Za účelem dosažení nejvyšší úrovně bezpečnosti jaderných zařízení má tato rámcová 
směrnice stanovit základní povinnosti a obecné zásady bezpečnosti jaderných zařízení, 
na jejichž základě budou přijaty společné bezpečnostní standardy při revizi této směrnice 
do dvou let od jejího vstupu v platnost. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [dvou let od 
data uvedeného v článku 13]. Neprodleně 
sdělí Komisi jejich znění a srovnávací 

Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [18 měsíců od 
data uvedeného v článku 13]. Neprodleně 
sdělí Komisi jejich znění a srovnávací 
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tabulku mezi těmito předpisy a touto 
směrnicí.

tabulku mezi těmito předpisy a touto 
směrnicí.

Odůvodnění

Dva roky určené pro provedení a pouze jeden rok na přípravu zprávy o dosaženém pokroku 
představují nevyvážený časový rozvrh, neboť neposkytují dostatečný časový prostor na 
zhodnocení pokroku dosaženého uplatňováním této směrnice.
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