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Znění navržené Radou Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 8
Název

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o zřízení nástroje 
pro pomoc v oblasti jaderné bezpečnosti a 
jaderného zabezpečení

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o zřízení nástroje 
pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti

Orig. en

Odůvodnění

Odkaz na zabezpečení se zdá být nevhodný, jelikož tento nástroj obsahuje málo operativních 
článků vztahujících se k zabezpečovacímu hledisku spolupráce se třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 9
Právní východisko 1a (nové)
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- s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 308 této smlouvy, 

Orig. en

Odůvodnění

Navrhované nařízení Rady nahradí důležitá rozhodnutí Rady, která odkazují na Smlouvu o 
ES, jako například rozhodnutí Rady 1998/381 (ES, Euratom) ze dne 5. června 1998 o 
příspěvku Evropského společenství do Evropské banky pro obnovu a rozvoj ve prospěch 
Fondu pro zakonzervování černobylského reaktoru a rozhodnutí Rady 2001/824 (ES, 
Euratom) ze dne 16. listopadu 2001 o dalším příspěvku Evropského společenství do Evropské 
banky pro obnovu a rozvoj ve prospěch Fondu pro zakonzervování černobylského reaktoru. 
V současnosti projednávaný návrh rozhodnutí Rady o přidělení finančních prostředků ve 
prospěch Fondu pro zakonzervování černobylského reaktoru na rok 2007 (2006/0102 CNS) 
se obdobně zakládá na Smlouvě o ES a Smlouvě o Euratomu.

Neexistuje proto žádný důvod pro omezení právního základu tohoto nového nástroje pouze na 
Smlouvu o Euratomu, jelikož zahrnuje bezpečnostní hledisko jaderných zařízení ve třetí zemi 
včetně financování pro Černobyl. Omezení pravomoci Evropského parlamentu uvedením 
odkazu pouze na Euratom je proto nepřijatelné. Článek 308 Smlouvy o ES je slučitelný 
s článkem 203 Smlouvy o Euratomu, a musí se tudíž uplatnit na toto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 2

(2) Černobylská havárie v roce 1986 
upozornila na celosvětový význam jaderné 
bezpečnosti. Evropské společenství pro 
atomovou energii (dále jen Společenství) by 
mělo být s to podpořit jadernou bezpečnost
ve třetích zemích, aby splnilo cíl Smlouvy, 
kterým je vytvoření bezpečnostních 
podmínek nezbytných k vyloučení rizik pro 
život a zdraví veřejnosti.

(2) Černobylská havárie v roce 1986 
upozornila na dramatické celosvětové 
hospodářské, ekologické, sociální a 
zdravotní důsledky takové katastrofy.
Členské státy a Evropské společenství pro
atomovou energii (dále jen Společenství) by 
měly být s to podpořit bezpečné uzavření 
stávajících nebezpečných a obzvláště 
znečišťujících jaderných zařízení ve třetích 
zemích, aby snížily rizika pro život a zdraví 
veřejnosti.

Orig. en
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Odůvodnění

Je důležité zdůraznit tragickou povahu černobylské katastrofy v roce 1986, což by mělo vést 
k financování opatření na urychlení uvedení míst bývalých zařízení do původního stavu 
a uzavření vysoce rizikových a obzvláště znečišťujících jaderných zařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Romana Jordan Cizelj

Pozměňovací návrh 11
<Article>Bod odůvodnění 2</Article>

(2) Černobylská havárie v roce 1986 
upozornila na celosvětový význam jaderné 
bezpečnosti. Evropské společenství pro 
atomovou energii (dále jen Společenství) by 
mělo být s to podpořit jadernou bezpečnost 
ve třetích zemích, aby splnilo cíl Smlouvy, 
kterým je vytvoření bezpečnostních 
podmínek nezbytných k vyloučení rizik pro 
život a zdraví veřejnosti.

(2) Černobylská havárie v roce 1986 
upozornila na celosvětový význam jaderné 
bezpečnosti. Evropské společenství pro 
atomovou energii (dále jen Společenství) by 
mělo být s to podpořit jadernou bezpečnost 
také ve třetích zemích, aby splnilo cíl 
Smlouvy, kterým je vytvoření 
bezpečnostních podmínek nezbytných k 
vyloučení rizik pro život a zdraví veřejnosti.

Orig. sl

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Podobná dohoda o spolupráci existuje 
s ministerstvem energetiky Spojených států 
amerických (Národní správou pro jadernou 
bezpečnost) v oblasti výzkumu a vývoje 
týkajícího se dozoru nad jadernými 
materiály včetně koordinace příslušných 
programů.

Orig. en

Odůvodnění

S ministerstvem energetiky USA existuje dlouhodobá dohoda o spolupráci v oblasti výzkumu 
týkajícího se dozoru nad jadernými materiály.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 5

(5) Je zvláště zapotřebí, aby Společenství 
pokračovalo ve svém úsilí při podpoře šíření 
jaderné bezpečnosti a provádění účinného 
dozoru v souvislosti s jadernými materiály
ve třetích zemích, přičemž by mělo využít 
zkušeností ze vzájemných konzultací mezi 
Komisí a jejími smluvními partnery a stavět 
na zkušenostech získaných z programů 
Tacis a Phare i prostřednictvím práce
příslušných skupin odborníků, zejména 
v oblasti civilní jaderné odpovědnosti, a 
svých vlastních činností v oblasti dozoru 
v rámci Evropské unie.

(5) Je zvláště zapotřebí, aby Společenství 
pokračovalo ve svém úsilí při podpoře 
zavádění nejvyšší úrovně jaderné 
bezpečnosti a provádění účinného dozoru v 
souvislosti s jadernými materiály ve třetích 
zemích, přičemž by mělo využít zkušeností 
ze vzájemných konzultací mezi Komisí a 
jejími smluvními partnery a brát ohled na 
nezávislé audity, zejména audity provedené 
Evropským účetním dvorem, a dřívějších
zkušeností získaných z programů Tacis a 
Phare a svých vlastních činností v oblasti 
dozoru v rámci Evropské unie.

Orig. en

Odůvodnění

Veřejné prostředky Společenství se musejí vydávat účinným a efektivním způsobem. Opatření, 
která se uplatňují podle tohoto nového nástroje, musejí mít skutečný dopad na jadernou 
bezpečnost a zabezpečení. Musejí proto stavět na dřívějších zkušenostech a nezávislých 
hodnoceních. V tomto smyslu se musejí vzít v úvahu rozhodnutí Evropského účetního dvora 
z roku 1998 a 2006 obsahující přísné závěry, pokud jde o pomoc v oblasti jaderné bezpečnosti 
na východě a v Rusku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 7

(7) Kromě mezinárodních úmluv a smluv 
uzavřely některé členské státy dvoustranné 
dohody o poskytování technické pomoci.

(7) Kromě mezinárodních úmluv a smluv 
uzavřely některé členské státy dvoustranné 
dohody o poskytování technické pomoci. 
Měla by se posílit koordinace s akcemi 
Společenství.

Orig. en
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Odůvodnění

Členské státy by měly pokračovat v procesu koordinace v této oblasti na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 8

(8) Rada Evropské unie ve svém usnesení ze 
dne 18. června 1992 o technologických 
problémech jaderné bezpečnosti „zdůrazňuje 
zvláštní význam, který přikládá jaderné 
bezpečnosti v Evropě, a proto žádá členské 
státy a Komisi, aby jako základní a prioritní 
cíl Společenství v souvislosti se spoluprací 
v jaderné oblasti, zejména s ostatními 
evropskými zeměmi a zvláště se zeměmi 
střední a východní Evropy a s republikami 
bývalého Sovětského svazu, přijaly zvýšení 
bezpečnosti svých jaderných zařízení na 
úroveň Společenství a usnadnění 
uplatňování bezpečnostních kritérií a 
požadavků již uznaných ve Společenství“, 
přičemž finanční pomoc bude poskytnuta 
s ohledem na tyto cíle, a to včetně podpory 
stávajících elektráren, které ještě nebyly 
uvedeny do provozu.

(8) Rada Evropské unie ve svém usnesení ze 
dne 18. června 1992 o technologických 
problémech jaderné bezpečnosti „zdůrazňuje 
zvláštní význam, který přikládá jaderné 
bezpečnosti v Evropě, a proto žádá členské 
státy a Komisi, aby jako základní a prioritní 
cíl Společenství v souvislosti se spoluprací 
v jaderné oblasti, zejména s ostatními 
evropskými zeměmi a zvláště se zeměmi 
střední a východní Evropy a s republikami 
bývalého Sovětského svazu, přijaly zvýšení 
bezpečnosti svých jaderných zařízení na 
úroveň Společenství a usnadnění 
uplatňování bezpečnostních kritérií a 
požadavků již uznaných ve Společenství“, 
přičemž finanční pomoc bude poskytnuta 
s ohledem na tyto cíle.

Orig. en

Odůvodnění

Finanční pomoc by se neměla poskytovat jaderným zařízením, která ještě nejsou v provozu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 8

(8) Rada Evropské unie ve svém usnesení ze 
dne 18. června 1992 o technologických 
problémech jaderné bezpečnosti „zdůrazňuje 
zvláštní význam, který přikládá jaderné 
bezpečnosti v Evropě, a proto žádá členské 

(8) Rada Evropské unie ve svém usnesení ze 
dne 18. června 1992 o technologických 
problémech jaderné bezpečnosti „zdůrazňuje 
zvláštní význam, který přikládá jaderné 
bezpečnosti v Evropě, a proto žádá členské 
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státy a Komisi, aby jako základní a prioritní 
cíl Společenství v souvislosti se spoluprací 
v jaderné oblasti, zejména s ostatními 
evropskými zeměmi a zvláště se zeměmi 
střední a východní Evropy a s republikami 
bývalého Sovětského svazu, přijaly zvýšení 
bezpečnosti svých jaderných zařízení na 
úroveň Společenství a usnadnění 
uplatňování bezpečnostních kritérií a 
požadavků již uznaných ve Společenství“, 
přičemž finanční pomoc bude poskytnuta 
s ohledem na tyto cíle, a to včetně podpory 
stávajících elektráren, které ještě nebyly 
uvedeny do provozu.

státy a Komisi, aby jako základní a prioritní 
cíl Společenství v souvislosti se spoluprací 
v jaderné oblasti, zejména s ostatními 
evropskými zeměmi a zvláště se zeměmi 
střední a východní Evropy a s republikami 
bývalého Sovětského svazu, přijaly zvýšení 
bezpečnosti svých jaderných zařízení na 
úroveň Společenství a usnadnění 
uplatňování bezpečnostních kritérií a 
požadavků již uznaných ve Společenství“, 
přičemž finanční pomoc bude poskytnuta 
s ohledem na tyto cíle.

Orig. en

Odůvodnění

Finanční pomoc by se měla poskytovat pouze těm jaderným zařízením, která jsou již 
v provozu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a) Rada dále dne 24. září 1998 
připomněla, že „ její hodnocení stanovisek 
Komise k žádostem o přistoupení 
středoevropských a východoevropských 
států ukazuje, že ze strany těchto států bude 
zapotřebí značného úsilí, aby vyhověly 
„acquis“ v oblasti ochrany životního 
prostředí a účinně ho prováděly také 
vytvořením nezbytné správní kapacity. 
Rovněž připomíná potřebu zvýšit jadernou 
bezpečnost v kandidátských zemích, aby 
dosáhly úrovně odpovídající současnému 
stavu technologického, regulačního a 
provozního vývoje v Unii. Kromě toho Rady 
připomíná, že je nutné, aby kandidátské 
státy dodržovaly všechny stávající závazky 
v této oblasti".

Orig. en
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Odůvodnění

Třetí země by měly dosáhnout téže úrovně jaderné bezpečnosti, jaká byla požadována od 
minulých a současných kandidátských zemí pro vstup do Evropské unie.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 8b (nový)

(8b) S ohledem na to, že v jaderné oblasti 
neexistuje „nulové“ riziko, pomoc 
Společenství se bude omezovat na zařízení, 
která jsou – nebo byla – v provozu v den 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Orig. en

Odůvodnění

Finanční pomoc by se neměla poskytovat jaderným zařízením, která ještě nejsou v provozu. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 9

(9) Rozumí se, že poskytování pomoci 
dotyčným jaderným zařízením se 
uskutečňuje tak, aby bylo dosaženo 
maximálního dopadu pomoci, ovšem při 
respektování zásady, že odpovědnost za 
bezpečnost zařízení by měla zůstat na 
provozovateli a státu, do jehož působnosti 
zařízení spadá.

(9) Rozumí se, že poskytování pomoci 
dotyčným jaderným zařízením se 
uskutečňuje tak, aby bylo dosaženo 
maximálního dopadu pomoci, ovšem při 
respektování zásady „znečišťovatel platí“ a
pod podmínkou, že odpovědnost za 
bezpečnost zařízení, za jeho vyřazení 
z provozu a za odpad, který vytvořilo, by 
měla zůstat na provozovateli a státu, do 
jehož působnosti zařízení spadá.

Orig. en

Odůvodnění

Pomoc Společenství třetím zemím nezbavuje je ani provozovatele jejich odpovědnosti 
v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí během celého období, kdy zařízení 
funguje, i poté, tj. po uzavření, vyřazení z provozu a uvedení daného místa do původního 
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stavu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 14

(14) Pro přijetí tohoto nařízení nestanoví 
Smlouva jiné pravomoci, než jsou 
pravomoci uvedené v článku 203, 

(14) Toto nařízení se zakládá na článku 308 
Smlouvy o ES a článku 203 Smlouvy o 
Euratomu, 

Orig. en

Odůvodnění

Totéž odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu 2 poslankyně Harmsové.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 21
článek 1

Společenství financuje opatření na podporu 
vysoké úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany a provádění účinného a efektivního 
dozoru v souvislosti s jadernými materiály
ve třetích zemích ve shodě s ustanoveními 
tohoto nařízení.

Společenství by mohlo financovat opatření 
na podporu účinného provádění 
v případech, které vedou k úrovni 
bezpečnosti odpovídající technologickému, 
regulačnímu a provoznímu vývoji v Unii, 
s přihlédnutím k poslednímu vědeckému a 
technickému vývoji, radiační ochrany a 
provádění účinného a efektivního dozoru 
v souvislosti s jadernými materiály ve třetích 
zemích ve shodě s ustanoveními tohoto 
nařízení, aniž by byla dotčena zásada 
„znečišťovatel platí“.

Orig. en

Odůvodnění

Pomoc Společenství by měla vést k nejvyšší úrovni bezpečnosti. Mimoto tato pomoc nezbavuje 
třetí země a provozovatele odpovědnosti za ochranu životního prostředí.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 22
čl. 1 odst. 1a (nový)

Toto nařízení se týká pouze jaderných 
zařízení, která jsou nebo byla v provozu ve 
třetích zemích v den vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Orig. en

Odůvodnění

Zdroje Společenství by se měly vydávat pouze na jaderná zařízení v provozu nebo na 
uzavřená zařízení. Neměly by se používat k prodloužení životnosti budov jaderných zařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 23
2 písm. a)

a) podpora účinné kultury jaderné 
bezpečnosti na všech úrovních, zejména 
prostřednictvím:

a) zavedení účinných opatření v oblasti
jaderné bezpečnosti na všech úrovních, 
zejména prostřednictvím:

Orig. en

Odůvodnění

Zdroje Společenství by se měly vydávat na provádění skutečných bezpečnostních opatření.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 24
čl. 2 písm. a) odrážka 2

- programů pomoci na místě a vnější 
pomoci,

- programů pomoci na místě a vnější pomoci
ke zlepšení bezpečnosti provozu a údržby,

Orig. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 25
čl. 2 písm. a) odrážka 3

- zlepšení bezpečnostních hledisek při 
projektování, provozování a údržbě
stávajících jaderných elektráren nebo jiných 
stávajících jaderných zařízení tak, aby 
mohlo být dosaženo vysoké úrovně 
bezpečnosti,

- zlepšení bezpečnostních hledisek při 
zastavení provozu stávajících jaderných 
elektráren nebo jiných stávajících jaderných 
zařízení,

Orig. en

Odůvodnění

Používání zdrojů Společenství ke zvyšování životnosti nebo k budování nových jaderných 
zařízení by se mělo zakázat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 26
čl. 2 písm. a) odrážka 3

- zlepšení bezpečnostních hledisek při 
projektování, provozování a údržbě 
stávajících jaderných elektráren nebo jiných 
stávajících jaderných zařízení tak, aby 
mohlo být dosaženo vysoké úrovně 
bezpečnosti,

- zlepšení bezpečnostních hledisek při 
provozování a údržbě stávajících jaderných 
elektráren v provozu nebo jiných stávajících 
jaderných zařízení tak, aby mohlo být 
dosaženo vysoké úrovně bezpečnosti,

Orig. de

Odůvodnění

Finanční zdroje Společenství by se neměly používat k výstavbě nových jaderných elektráren 
nebo k rozšíření kapacity či k dokončení elektráren, které se právě dostavují. S ohledem na 
stále více liberalizované vztahy mezi Evropskou unii a třetími zeměmi by se na opatření 
vztahující se k jaderné bezpečnosti mělo pohlížet jako na opatření, která jsou úzce spjatá 
s otázkami hospodářské soutěže a obchodu. Zásahy na liberalizovaných trzích jsou 
ospravedlnitelné pouze za velmi specifických okolností. Tyto zásahy musejí být jasně 
definovány a přesně vymezeny. Využití finančních prostředků Společenství při fázi 
projektování by se tudíž mělo zakázat.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Laperrouze, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras 

Pozměňovací návrh 27
čl. 2 písm. a) odrážka 3

- zlepšení bezpečnostních hledisek při 
projektování, provozování a údržbě 
stávajících jaderných elektráren nebo jiných 
stávajících jaderných zařízení tak, aby 
mohlo být dosaženo vysoké úrovně 
bezpečnosti,

- zlepšení bezpečnostních hledisek při 
projektování, provozování a údržbě 
stávajících jaderných elektráren nebo jiných 
stávajících jaderných zařízení 
s přihlédnutím ke zkušenostem jejich 
provozovatelů tak, aby mohlo být dosaženo 
vysoké úrovně bezpečnosti,

Orig. fr

Odůvodnění

Zapojení provozovatelů do jaderné pomoci, zvláště s ohledem na jadernou bezpečnost, bylo 
hlavní součástí programu Tacis. Jedná se o předpoklad toho, aby se v této oblasti operativně 
šířilo předávání dovedností a know-how provozovatelům jaderných zařízení v oprávněných 
zemích a kultura bezpečnosti rozvíjená v Evropské unii. Je proto důležité, aby provozovatelé 
byli úzce spojováni s činnostmi budoucího nástroje pro jadernou pomoc.

Pozměňovací návrh, který předkládá Romana Jordan Cizelj

Pozměňovací návrh 28
čl. 2 písm. a) odrážka 3

- zlepšení bezpečnostních hledisek při 
projektování, provozování a údržbě 
stávajících jaderných elektráren nebo jiných 
stávajících jaderných zařízení tak, aby 
mohlo být dosaženo vysoké úrovně 
bezpečnosti,

- zlepšení bezpečnostních hledisek při 
projektování, provozování, modernizaci a 
údržbě stávajících jaderných elektráren nebo 
jiných stávajících jaderných zařízení tak, aby 
mohlo být dosaženo vysoké úrovně 
bezpečnosti,

Orig. sl

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 29
čl. 2 písm. a) odrážka 3

- zlepšení bezpečnostních hledisek při 
projektování, provozování a údržbě 
stávajících jaderných elektráren nebo jiných 
stávajících jaderných zařízení tak, aby 
mohlo být dosaženo vysoké úrovně 

- -zlepšení bezpečnostních hledisek při 
projektování, provozování a údržbě 
stávajících jaderných elektráren nebo jiných 
stávajících jaderných zařízení tak, aby 
mohlo být dosaženo nejvyšší dosažitelné
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bezpečnosti, úrovně bezpečnosti,

Orig. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 30
čl. 2 písm. a) odrážka 4

- podpora bezpečné přepravy, zpracování a 
likvidace jaderného paliva a radioaktivního 
odpadu,

vypouští se

Orig. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh posiluje zásadu „znečišťovatel platí“, od níž by se nařízení nemělo 
odchylovat.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 31
čl. 2 písm. a) odrážka 4

- podpora bezpečné přepravy, zpracování a 
likvidace jaderného paliva a radioaktivního 
odpadu,

- podpora bezpečné přepravy, zpracování a 
likvidace vyhořelého jaderného paliva a 
radioaktivního odpadu,

Orig. en

Odůvodnění

Mělo by se to uvést kvůli jasnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 32
čl. 2 písm. a) odrážka 5

- a vypracovávání a provádění strategií pro 
vyřazování z provozu stávajících zařízení 
a sanaci bývalých jaderných areálů;

- a vypracovávání a provádění strategií pro 
sanaci bývalých jaderných areálů;

Orig. en
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Odůvodnění

Vypuštění musí být v souladu s pozměňovacím návrhem poslankyně Harmsové k témuž článku 
odrážce třetí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 33
čl. 2 písm. b)

b) podpora účinných regulačních rámců, 
postupů a systémů, aby byla zajištěna 
přiměřená ochrana před ionizujícím zářením
z radioaktivních materiálů, zejména zvysoce 
radioaktivních zdrojů záření, a bezpečná 
likvidace těchto materálů;

b) zavedení účinných opatření, aby byla 
zajištěna nejvyšší ochrana před ionizujícím 
zářením z radioaktivních materiálů, zejména 
zvysoce radioaktivních zdrojů záření;

Orig. en

Odůvodnění

Zdroje Společenství by se měly vydávat na provádění skutečných bezpečnostních opatření.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 34
čl. 2 písm. d)

d) zavedení účinných pravidel pro nouzové 
plánování, připravenost a reakci, civilní 
ochranu a opatření na obnovu;

d) zavedení účinných pravidel pro prevenci 
nehod, nouzové plánování, připravenost a 
reakci, civilní ochranu, zmírnění následků a 
opatření na obnovu;

Orig. en

Odůvodnění

Politika jaderné bezpečnosti EU musí být v plné shodě s Mezinárodní úmluvou o jaderné 
bezpečnosti z roku 1994, k níž přistoupilo Evropské společenství pro atomovou energii. 
Jedním z hlavních cílů tohoto nástroje je zabránit nehodám s radiologickými následky 
a zmírnit tyto následky v případě, že k nim dojde. Podle základních zásad jaderné bezpečnosti 
MAAE je prevence nehod první bezpečnostní prioritou, přičemž tou druhou je zmírňování 
následků nehod. Tato dvě opatření by měla být jasně a jednoznačně uvedena v nařízení.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Romana Jordan Cizelj

Pozměňovací návrh 35
čl. 2 písm. e)

e) opatření na podporu mezinárodní 
spolupráce (včetně spolupráce v rámci 
příslušných mezinárodních organizací, 
především MAAE) ve výše uvedených 
oblastech, včetně provádění a sledování 
mezinárodních úmluv a smluv, výměny 
informací a odborné přípravy a výzkumu;

e) opatření na podporu mezinárodní 
spolupráce (včetně spolupráce v rámci 
příslušných mezinárodních organizací, 
především MAAE) ve výše uvedených 
oblastech, včetně provádění a sledování 
mezinárodních úmluv a smluv, výměny 
informací a odborné přípravy, vzdělávání a 
výzkumu.

Orig. sl

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 36
čl. 5 odst. 2

2. Akční programy přesně stanovují 
sledované cíle, oblasti pomoci, plánovaná 
opatření, očekávané výsledky, řídicí postupy 
a celkovou výši plánovaného financování. 
Obsahují souhrnný popis operací, které mají
být financovány, informaci o finančních 
částkách přidělených pro jednotlivé operace 
a orientační harmonogram provádění. 
Případně mohou obsahovat výsledky ze 
zkušeností získaných při předchozím 
poskytování pomoci.

2. Akční programy přesně stanovují 
sledované cíle, oblasti pomoci, plánovaná 
opatření, očekávané výsledky, řídicí postupy 
a celkovou výši plánovaného financování. 
Obsahují souhrnný popis operací, které mají 
být financovány, informaci o finančních 
částkách přidělených pro jednotlivé operace 
a orientační harmonogram provádění. 
Případně budou obsahovat výsledky ze 
zkušeností získaných při předchozím 
poskytování pomoci v tomtéž zařízení 
a/nebo v téže oblasti.

Orig. en

Odůvodnění

Za účelem zvýšení celkové účinnosti programu by měl každý akční program tam, kde je to na 
místě, výslovně odkazovat na zkušenosti s předchozí pomocí v tomtéž zařízení a/nebo v téže 
oblasti.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 37
6 odst. 3

3. Překročí-li náklady na taková opatření 
částku 10 miliónů eur, přijme Komise tato 
opatření v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 20 odst. 3), případně po konzultaci s 
příslušnou partnerskou zemí nebo 
příslušnými partnerskými zeměmi v regionu.

3. Překročí-li náklady na taková opatření 
částku 1 milión eur, přijme Komise tato 
opatření v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 20 odst. 3), případně po konzultaci 
s příslušnou partnerskou zemí nebo 
příslušnými partnerskými zeměmi v regionu.

Orig. en

Odůvodnění

Limit pro schválení v konzultačním postupu v případě zvláštních opatření by měl být stanoven 
na 1 milion eur. Kromě toho by měl být omezen počet potenciálních zvláštních opatření na 
dané časové období. Parlament by měl mít možnost předkládat své vlastní návrhy na zvláštní 
opatření, přičemž zamítnutí těchto návrhů musí Komise a/nebo výbor zdůvodnit.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 38
čl. 6 odst. 4

4. Nepřekročí-li náklady na taková opatření 
částku 10 miliónů eur, informuje Komise 
písemně Radu a výbor zřízený podle článku 
20 do jednoho měsíce po přijetí těchto 
opatření.

4. Nepřekročí-li náklady na taková opatření 
částku 1 milión eur, informuje Komise 
písemně Radu a výbor zřízený podle článku 
20 do jednoho měsíce po přijetí těchto 
opatření.

Orig. en

Odůvodnění

Totéž odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu 18 poslankyně Harmsové.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 39
čl. 7 odst. 1 odrážka 5

- agentury Evropské unie; - Společné výzkumné středisko Společenství 
a agentury Evropské unie;
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Orig. en

Odůvodnění

Společné výzkumné středisko po dlouhou dobu realizovalo pomoc v oblasti bezpečnosti 
v rámci programu TACIS a mělo by být oprávněno k financování také podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 40
čl. 8 odst. 1 odrážka 6

- programy snižování zadluženosti; vypouští se

Orig. en

Odůvodnění

Podle tohoto nařízení by se zdroje Společenství neměly přidělovat na programy snižování 
zadluženosti. Všeobecně řečeno, výběr a definice opatření by se měly zakládat na odhadech 
nejnižších nákladů (jak např. praktikuje Evropská banka pro obnovu a rozvoj).

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 41
čl. 8 odst. 1 odrážka 7

- granty zaměřené na financování opatření; vypouští se

Orig. en

Odůvodnění

Podle tohoto nařízení by se zdroje Společenství neměly přidělovat na granty. Všeobecně 
řečeno, výběr a definice opatření by se měly zakládat na odhadech nejnižších nákladů (jak 
např. praktikuje Evropská banka pro obnovu a rozvoj).

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 42
čl. 8 odst. 1 odrážka 8

- granty zaměřenéna financování provozních vypouští se
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nákladů;

Orig. en

Odůvodnění

Podle tohoto nařízení by se zdroje Společenství neměly přidělovat na granty. Všeobecně 
řečeno, výběr a definice opatření by se měly zakládat na odhadech nejnižších nákladů (jak 
např. praktikuje Evropská banka pro obnovu a rozvoj).

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 43
čl. 9 odst. 2

2. Na podpůrná opatření se nemusí nezbytně 
vztahovat víceleté programování, a proto 
mohou být tato opatření financována mimo 
rámec strategických dokumentů a 
víceletých orientačních programů. Mohou 
však být rovněž financována v rámci 
víceletých orientačních programů. Komise 
přijme podpůrná opatření, na která se 
nevztahují víceleté orientační programy 
podle článku 6.

2. Na všechna podpůrná opatření se bude
nezbytně vztahovat víceleté programování 
nebo víceleté orientační programy podle 
článku 6. 

Orig. en

Odůvodnění

Zdroje Společenství se musejí přidělovat pouze na bezpečnostní opatření zahrnutá do 
víceletého programování a orientačních programů, a to s přihlédnutím k některým výjimkám, 
jak je stanoveno v článku 6.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 44
článek 18



PE 378.670v01-00 18/19 AM\630786CS.doc
Externí překlad

CS

Komise pravidelně vyhodnocuje výsledky 
politik a programů a účinnost programování, 
aby se přesvědčila, zda jsou plněny cíle, a 
aby mohla zformulovat doporučení pro 
zlepšení dalších operací. Komise zasílá 
důležité hodnotící zprávy výboru zřízenému 
podle článku 20.

Komise za pomoci nezávislých odborníků
pravidelně u jednotlivých projektů
vyhodnocuje výsledky politik a programů a 
účinnost programování, aby se přesvědčila, 
zda jsou plněny cíle, a aby mohla 
zformulovat doporučení pro zlepšení dalších 
operací. Komise zasílá důležité hodnotící 
zprávy Evropskému parlamentu, Radě a
výboru zřízenému podle článku 20.

Orig. en

Odůvodnění

S ohledem na zjevný nedostatek hodnocení u minulých programů jaderné pomoci by se toto 
hodnocení mělo provádět za pomoci nezávislých odborníků. Sledování a hodnocení musí být 
nepřetržitým procesem a mělo by se provádět u jednotlivých projektů (nejenom u odvětví nebo 
u celých zemí, jak to převážně provádí Komise). Hodnotící zprávy by měly dostávat Evropský 
parlament a Rada.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 45
článek 19

Komise posoudí pokrok dosažený 
při provádění opatření podle tohoto nařízení 
a předloží Evropskému parlamentu a Radě 
výroční zprávu o provádění pomoci. Tato 
zpráva se podává rovněž Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů. Zpráva obsahuje informace 
o financovaných opatřeních 
v předcházejícím roce, informace o 
výsledcích sledování a hodnocení 
a informace o plnění rozpočtových závazků 
a plateb podle jednotlivých zemí, regionů a 
odvětví spolupráce.

Komise posoudí pokrok dosažený 
při provádění opatření podle tohoto nařízení 
a předloží Evropskému parlamentu a Radě 
výroční zprávu o provádění pomoci. Tato 
zpráva se podává rovněž Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů. Zpráva obsahuje hodnotící 
zprávy podle článku 18 a informace 
o financovaných opatřeních 
v předcházejícím roce, informace o 
výsledcích sledování a hodnocení 
a informace o plnění rozpočtových závazků 
a plateb podle jednotlivých zemí, regionů a 
odvětví spolupráce a jednotlivých projektů.

Orig. <Original>en</Original

Odůvodnění

Hodnotící zprávy by se měly zasílat také Evropskému parlamentu a Radě. Kromě toho by ve 
zprávách měly být uvedeny informace o každém jednotlivém projektu, který podporuje 
Společenství podle tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 46
čl. 20 odst. 1

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze 
zástupců členských států, kterému předsedá 
zástupce Komise.

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze 
zástupců členských států a Evropského 
parlamentu, kterému předsedá zástupce 
Komise.

Orig. en

Odůvodnění

Evropský parlament by měl být ve výboru zastoupen.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 47
článek 21

Komise předloží Evropskému parlamentu a 
Radě nejpozději do 31. prosince 2010
hodnotící zprávu o provádění nařízení 
během prvních tří let, případně s 
legislativním návrhem nezbytných změn 
tohoto nástroje.

Komise předloží Evropskému parlamentu a 
Radě nejpozději do 1. července 2009
hodnotící zprávu o provádění nařízení 
během prvních tří let a poté každé dva roky, 
případně s legislativním návrhem 
nezbytných změn tohoto nástroje.

Orig. en

Odůvodnění

S ohledem na příslušné velké peněžní částky a na průměrné výsledky programů jaderné 
pomoci na východě je nezbytné, aby zprávy byly podávány častěji. Obsáhlé hodnotící zprávy, 
které zahrnují celková období od 1. ledna 2007 dále, by se měly překládat dvakrát za rok 
počínaje dnem 1. července 2009.


