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Pozměňovací návrh 44
Rebecca Harms

Návrh směrnice
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament návrh Komise 
zamítá.

Or. en

Odůvodnění

Pokud směrnice nezajistí zavedení a účinné prosazování nejvyšších existujících 
technologických standardů v oblasti jaderné bezpečnosti, není z důvodu chybějící přidané 
hodnoty potřeba regulovat jadernou bezpečnost prostřednictvím samostatné směrnice.

Pozměňovací návrh 45
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Preambule

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

RADA EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA 
EVROPSKÉ UNIE,

Or. en

Odůvodnění

Článek 175 odst. 1 by se měl stát součástí právního základu stávající směrnice. 
Rozhodovacím postupem podle tohoto ustanovení je postup spolurozhodování, který umožní 
plné zapojení Evropského parlamentu jakožto spoluzákonodárce.
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Pozměňovací návrh 46
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Právní východisko - 1 (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na neexistující konzultaci se 
skupinou expertů, jejíž stanovisko musí 
Komise podle článku 31 získat dříve, než 
předloží svůj návrh,

Or. en

Odůvodnění

Článek 31 požaduje, aby byla před předložením legislativního návrhu Evropskou komisí 
konzultována skupina vnitrostátních expertů, tzv. skupina expertů podle článku 31. Taková
konzultace představuje základní procesní požadavek, a proto nelze návrh směrnice 
Evropskému parlamentu předložit před provedením této konzultace.

Pozměňovací návrh 47
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii, a zejména na články 31 a 32 této 
smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii, a zejména na články 31, 32 a 203 
této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice se nezabývá pouze zdravotními a bezpečnostními aspekty, uvedenými v článku 
30 a omezenými na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva, ale také ochranou životního 
prostředí, pro níž ve Smlouvě o Euratomu neexistuje výslovný právní základ. Pro aspekty, pro 
které Smlouva „nestanovila nezbytné pravomoci“, je článek 203 vhodným právním základem.
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Pozměňovací návrh 48
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Jaderná bezpečnost, jak je vymezena v navrhované směrnici, sleduje dvojí cíl, tj. ochranu 
zdraví lidí („pracovníků, obyvatelstva“) a ochranu životního prostředí („ovzduší, vody 
a půdy“). Smlouva o Euratomu však neposkytuje právní základ pro přijetí právních předpisů 
v oblasti životního prostředí. Tento základ namísto toho poskytuje čl. 175 odst. 1 Smlouvy 
o ES.

Pozměňovací návrh 49
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Právní východisko 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na stanovisko Evropského 
parlamentu1,

v souladu s postupem stanoveným 
v článku 251 Smlouvy o založení 
Evropského společenství,

Or. en

Odůvodnění

Článek 175 odst. 1 by se měl stát součástí právního základu stávající směrnice. 
Rozhodovacím postupem podle tohoto ustanovení je postup spolurozhodování, který umožní 
plné zapojení Evropského parlamentu jakožto spoluzákonodárce.
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Pozměňovací návrh 50
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Článek 203 Smlouvy o Euratomu 
stanoví, že pokud je k dosažení některého 
z cílů Společenství nezbytná určitá činnost 
Společenství, a Smlouva o Euratomu mu 
k tomu neposkytuje nezbytné pravomoci, 
přijme Rada po konzultaci s Parlamentem 
jednomyslně vhodná opatření.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice se nezabývá pouze zdravotními a bezpečnostními aspekty, uvedenými v článku 
30 a omezenými na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva, ale také ochranou životního 
prostředí, pro níž ve Smlouvě o Euratomu neexistuje výslovný právní základ. Pro aspekty, pro 
které Smlouva „nestanovila nezbytné pravomoci“, je článek 203 vhodným právním základem.

Pozměňovací návrh 51
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Článek 174 Smlouvy o ES stanoví, že 
politika Společenství v oblasti životního 
prostředí přispívá k udržování, ochraně 
a zlepšování kvality životního prostředí 
a ochraně lidského zdraví a je zaměřena 
na vysokou úroveň ochrany.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice sleduje cíle v oblasti životního prostředí, zdraví i bezpečnosti. Článek 175 odst. 1 
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Smlouvy o ES, jenž umožňuje přijetí právních předpisů ES s cílem dosáhnout cílů politiky 
životního prostředí podle článku 174 Smlouvy o ES, by měl být doplněn jakožto právní základ. 
Rozhodovacím postupem podle tohoto ustanovení je postup spolurozhodování, který umožní 
plné zapojení Evropského parlamentu jakožto spoluzákonodárce.

Pozměňovací návrh 52
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Ačkoli systém ochrany před zářením 
vytvořený s ohledem na stávající vědecké 
poznatky stávajícími základními 
bezpečnostními standardy zaručuje 
vysokou úroveň ochrany zdraví 
obyvatelstva, měl by být dále doplněn, aby 
se zaručilo, že je vysoká úroveň
bezpečnosti jaderných zařízení udržena, 
rozvíjena a soustavně zvyšována. Nutnou 
podmínkou k úplnému dosažení cílů 
v oblasti ochrany zdraví, které jsou 
stanoveny v čl. 2 písm. b) Smlouvy, je 
zachování vysoké úrovně bezpečnosti od 
konstrukce po vyřazení z provozu. Za tímto 
účelem by měla být udržována účinná 
obranná opatření proti radiologickým 
rizikům a mělo by být předcházeno 
haváriím, které by mohly mít radiologické 
důsledky.

(5) Ačkoli systém ochrany před zářením 
vytvořený s ohledem na stávající vědecké 
poznatky stávajícími základními 
bezpečnostními standardy zaručuje 
vysokou úroveň ochrany zdraví 
obyvatelstva, měl by být dále doplněn 
přísným uplatňováním standardů
bezpečnosti jaderných zařízení na úrovni 
současného stavu vědeckých poznatků, 
určených pro předvídání a kontrolu rizika 
expozice pro obyvatelstvo. Nutnou 
podmínkou k úplnému dosažení cílů 
v oblasti ochrany zdraví, které jsou 
stanoveny v čl. 2 písm. b) Smlouvy
o Euratomu, a v oblasti ochrany životního 
prostředí, které jsou stanoveny v článku 
174 Smlouvy o ES, je zachování úrovně 
bezpečnosti podle současného stavu 
vědeckých poznatků ve všech fázích od 
konstrukce po vyřazení z provozu. Za tímto 
účelem by měla být udržována účinná 
obranná opatření proti radiologickým 
rizikům a mělo by být předcházeno 
haváriím a nehodám, které by mohly mít 
radiologické důsledky.

Or. en

Odůvodnění

Jaderná bezpečnost, jak je vymezena v navrhované směrnici, sleduje dvojí cíl, tj. ochranu 
zdraví lidí („pracovníků, obyvatelstva“) a ochranu životního prostředí („ovzduší, vody 
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a půdy“). Smlouva o Euratomu však neposkytuje právní základ pro přijetí právních předpisů 
v oblasti životního prostředí. Tento základ namísto toho poskytuje čl. 175 odst. 1 Smlouvy 
o ES. Rozhodovacím postupem podle tohoto ustanovení je postup spolurozhodování, který 
umožní plné zapojení Evropského parlamentu jakožto spoluzákonodárce.

Pozměňovací návrh 53
Lena Ek, Fiona Hall 

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Každý členský stát může volně 
rozhodovat o skladbě svých zdrojů energie 
a po období úvah vzrostl zájem o výstavbu 
nových elektráren a některé členské státy 
se rozhodly, že udělí licence pro nové 
elektrárny. Kromě toho se očekává, že 
v nadcházejících letech předloží držitelé 
licencí žádosti o prodloužení životnosti 
jaderných elektráren.

(6) Každý členský stát může volně 
rozhodovat o skladbě svých zdrojů energie.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité podporovat zásadu, že členské státy mohou volně rozhodovat o skladbě svých 
zdrojů energie. Kromě toho je rovněž důležité zdůraznit, že cílem této směrnice není vytvořit 
pobídky, aby členské státy zahrnuly jadernou energii do skladby svých zdrojů energie. Proto 
by podstata vypuštěných částí bodu odůvodnění 6 měla být přesunuta do bodu odůvodnění 7 
s cílem učinit toto rozlišení.

Pozměňovací návrh 54
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Každý členský stát může volně 
rozhodovat o skladbě svých zdrojů energie 
a po období úvah vzrostl zájem o výstavbu 

(6) Každý členský stát může volně 
rozhodovat o skladbě svých zdrojů energie, 
celkový počet jaderných elektráren v EU 
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nových elektráren a některé členské státy
se rozhodly, že udělí licence pro nové 
elektrárny. Kromě toho se očekává, že v 
nadcházejících letech předloží držitelé 
licencí žádosti o prodloužení životnosti 
jaderných elektráren.

do roku 1989 klesl a v některých 
členských státech vzrostl zájem o výstavbu 
nových elektráren a některé z těchto 
členských států se rozhodly, že udělí 
licence pro nové elektrárny, nebo že 
opětovně zahájí výstavbu nedokončených 
elektráren. Kromě toho se očekává, že v 
nadcházejících letech předloží držitelé 
licencí žádosti o prodloužení životnosti 
jaderných elektráren, což zvýší obavy 
o bezpečnost.

Or. en

Odůvodnění

V roce 1989 bylo na území stávajících 27 členských států EU v činnosti 177 jaderných 
reaktorů. Tento počet se do roku 2007 snížil na 146 jednotek.

Pozměňovací návrh 55
Lena Ek, Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Za tímto účelem by měly být rozvíjeny 
osvědčené postupy, které by pro regulační 
subjekty představovaly vodítko při 
rozhodování o prodloužení životnosti 
jaderných zařízení.

(7) Jaderná bezpečnost je věcí zájmu 
Společenství, jež by měla být 
zohledňována při rozhodování o udělení 
licencí pro nové elektrárny a/nebo 
o prodloužení životnosti jaderných 
zařízení. Za tímto účelem by měly být 
rozvíjeny osvědčené postupy, které by pro 
regulační subjekty a členské státy 
představovaly vodítko při rozhodování 
o udělení či neudělení licencí pro nové 
elektrárny a o prodloužení životnosti 
jaderných zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Jaderná bezpečnost je věcí společného zájmu Společenství, a tato bezpečnost by proto měla 
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být důvodem pro vytvoření osvědčených postupů, a nikoli skutečnost, že některé členské státy 
chtějí udělovat licence na nové elektrárny. Kromě toho je vhodné zmínit, že by tyto osvědčené 
postupy mohly plnit také funkci pokynů pro členské státy, a nejen pro regulační subjekty.

Pozměňovací návrh 56
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Za tímto účelem by měly být rozvíjeny 
osvědčené postupy, které by pro regulační 
subjekty představovaly vodítko při 
rozhodování o prodloužení životnosti 
jaderných zařízení.

(7) Za tímto účelem by měly být rozvíjeny
bezpečnostní standardy na úrovni 
současného stavu vědeckých poznatků, 
které by pro regulační subjekty 
představovaly vodítko při rozhodování 
o prodloužení životnosti jaderných 
zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnostní standardy potenciálních nových a stávajících jaderných zařízení musí být ty 
nejvyšší, jež odpovídají technologickým, regulačním a operačním standardům v Unii na 
úrovni současného stavu vědeckých poznatků. Tyto standardy se tak musí rovněž uplatnit na 
rozhodnutí regulačních orgánů o prodloužení životnosti jaderných zařízení.

Pozměňovací návrh 57
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Členské státy již provedly opatření, 
která jim umožňují dosáhnout ve 
Společenství vysoké úrovně jaderné 
bezpečnosti.

(8) Některé členské státy již provedly 
opatření, která jim umožňují dosáhnout ve 
Společenství vysoké úrovně jaderné 
bezpečnosti, zatímco jiné členské státy 
mají znatelně nižší bezpečnostní 
standardy.
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Or. en

Odůvodnění

Existuje zřetelný rozdíl mezi bezpečnostními standardy členských států. V důsledku toho není 
možné říci, že všechny členské státy mají vysokou úroveň jaderné bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 58
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) K soustavnému zvyšování jaderné 
bezpečnosti je třeba, aby vytvořené řídicí 
systémy a držitelé licencí zaručovali 
obyvatelstvu vysokou úroveň bezpečnosti.

(9) K soustavnému zvyšování jaderné 
bezpečnosti je třeba, aby vytvořené řídicí 
systémy, držitelé licencí a subjekty 
nakládající s odpady zaručovali 
obyvatelstvu co nejvyšší úroveň 
bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnostní standardy potenciálních nových a stávajících jaderných zařízení musí být ty 
nejvyšší, jež odpovídají technologickým, regulačním a operačním standardům v Unii na 
úrovni současného stavu vědeckých poznatků. Stejná základní zásada by se také měla uplatnit 
při nakládání s jaderným odpadem.

Pozměňovací návrh 59
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Navzdory existující harmonizaci se 
procesy a postupy jednotlivých členských 
států v oblasti jaderné bezpečnosti stále 
liší. Různorodá škála opatření v 

(12) Navzdory existujícímu trendu 
harmonizace se procesy, postupy, opatření 
a standardy jednotlivých členských států 
a jednotlivých zařízení v oblasti jaderné 
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současnosti nezaručuje, že jsou požadavky 
týkající se ochrany zdraví podle čl. 2 
písm. b) Smlouvy ve Společenství 
uplatňovány co nejjednotněji. Přistoupením 
k Úmluvě o jaderné bezpečnosti, která 
vstoupila v platnost dne 24. října 1996, se 
Evropské společenství pro atomovou 
energii zavázalo, že bude dodržovat 
mezinárodně uznanou vysokou úroveň 
jaderné bezpečnosti . Aby Společenství 
zaručilo, že jsou na úrovni Společenství 
zásady této úmluvy účinné a že jsou 
uplatňovány jednotné bezpečnostní 
standardy, jak vyžaduje čl. 2 písm. b) 
Smlouvy, měly by být základní standardy 
pro ochranu před zářením doplněny 
společnými bezpečnostními zásadami.

bezpečnosti stále liší. Různorodá škála 
opatření a standardů v současnosti 
nezaručuje, že jsou požadavky týkající se 
ochrany zdraví podle čl. 2 písm. b) 
Smlouvy ve Společenství uplatňovány co 
nejjednotněji a nejuspokojivěji. 
Přistoupením k Úmluvě o jaderné 
bezpečnosti, která vstoupila v platnost dne 
24. října 1996, se Evropské společenství 
pro atomovou energii zavázalo, že bude 
dodržovat mezinárodně uznanou vysokou 
úroveň zásad jaderné bezpečnosti . Aby 
Společenství zaručilo, že jsou na úrovni 
Společenství zásady této úmluvy účinné a 
že jsou uplatňovány jednotné bezpečnostní 
standardy na úrovni současného stavu 
vědeckých poznatků, jak vyžaduje čl. 2 
písm. b) Smlouvy, měly by být základní 
standardy pro ochranu před zářením 
doplněny společnými bezpečnostními 
standardy s cílem zabránit ohrožení života 
a zdraví obyvatel a ohrožení životního 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Aby se dosáhlo vysoké úrovně bezpečnosti jaderných zařízení, klade si tato rámcová směrnice 
za cíl stanovit základní povinnosti a obecné zásady, na jejichž základě budou při přezkumu 
této směrnice provedeném do dvou let od jejího vstupu v platnost přijaty společné 
bezpečnostní standardy.

Pozměňovací návrh 60
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Aby se dosáhlo splnění cílů 
Společenství v oblasti jaderné bezpečnosti 
uvedených v čl. 1 odst. 1, je nezbytné 
jakožto první krok stanovit v této rámcové 
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směrnici základní povinnosti a obecné 
zásady týkající se bezpečnosti jaderných 
zařízení. 
V pozdější fázi by měly být doplněny 
přijetím společných standardů 
a kontrolních mechanismů 
vypracovaných sdružením WENRA 
a v úzké spolupráci se skupinou na vysoké 
úrovni pro jadernou bezpečnost 
a nakládání s odpadem po konzultaci 
s Evropským parlamentem s cílem zaručit 
nejvyšší úroveň bezpečnosti, jež zohlední 
nejnovější technický pokrok a již lze 
definovat jako „úroveň současného stavu 
vědeckých poznatků“.

Or. en

Odůvodnění

Aby se dosáhlo vysoké úrovně bezpečnosti jaderných zařízení, klade si tato rámcová směrnice 
za cíl stanovit základní povinnosti a obecné zásady, na jejichž základě budou při přezkumu 
této směrnice provedeném do dvou let od jejího vstupu v platnost přijaty společné 
bezpečnostní standardy.

Pozměňovací návrh 61
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Bezpečné vyřazení jaderných 
zařízení z provozu, včetně dlouhodobého 
nakládání s radioaktivním odpadem a 
vyhořelým jaderným palivem, vyžaduje 
značné finanční zdroje. Aby se zabránilo 
jakémukoli nebezpečí pro zdraví lidí nebo 
životní prostředí, je nezbytné zaručit na 
úrovni Společenství dostupnost 
dostatečných finančních zdrojů pro 
dokončení operací souvisejících 
s vyřazením z provozu a nakládáním 
s odpadem v jaderných zařízeních 
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v souladu s bezpečnostními standardy. 
Proto by měla být zavedena zvláštní 
pravidla pro vytváření fondů pro 
vyřazování z provozu a nakládání 
s odpadem, do kterého budou muset 
pravidelně přispívat provozovatelé 
jaderných zařízení, a to v průběhu celé 
doby provozu zařízení. Aby se zaručila 
dostupnost a přiměřenost fondů pro 
operace vyřazení z provozu a nakládání s 
odpadem, je nezbytné vytvořit fondy 
s vlastní právní subjektivitou oddělenou 
od provozovatele zařízení. Komise by měla 
do šesti měsíců navrhnout právní úpravu 
v rámci Smlouvy o ES pro zajištění 
dostupnosti fondů pro budoucí vyřazování 
z provozu a pro zabránění překážek pro 
spravedlivou hospodářskou soutěž na trhu 
s energií. Členské státy by měly přijmout 
oddělené účetnictví pro financování 
budoucích aktivit týkajících se vyřazování 
z provozu a nakládání s odpady. Tyto 
fondy by měly být každoročně 
přezkoumávány a kontrolovány 
nezávislým orgánem, jako je regulátor či 
regulační subjekty, aby se ověřilo, že 
příjmy a související úroky vyčleněné pro 
tyto budoucí aktivity jsou používány pouze 
k těmto účelům, tzn. pro operace vyřazení 
z provozu nebo nakládání s odpadem, a že 
nejsou přímo či nepřímo používány 
k financování aktivit na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Edit Herczog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Včasné poskytování přesných 
informací o důležitých otázkách jaderné 
bezpečnosti obyvatelstvu by mělo vycházet 

(13) Včasné poskytování přesných 
informací o důležitých otázkách jaderné 
bezpečnosti pracovníkům v jaderném 
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z vysoké úrovně transparentnosti 
v otázkách týkajících se bezpečnosti 
jaderných zařízení.

průmyslu a obyvatelstvu by mělo vycházet
z vysoké úrovně transparentnosti 
v otázkách týkajících se bezpečnosti 
jaderných zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s článkem 30 Smlouvy o založení Evropského 
společenství pro atomovou energii, který stanoví, že v rámci Společenství mají být stanoveny 
základní standardy ochrany zdraví obyvatelstva a pracovníků před nebezpečím ionizujícího 
záření, jakož i v souladu se směrnicemi EU o informování a konzultaci pracovníků.

Pozměňovací návrh 63
Vladimír Remek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Včasné poskytování přesných 
informací o důležitých otázkách jaderné 
bezpečnosti obyvatelstvu by mělo vycházet 
z vysoké úrovně transparentnosti 
v otázkách týkajících se bezpečnosti 
jaderných zařízení.

(13) Včasné poskytování přesných 
informací o důležitých otázkách jaderné 
bezpečnosti pracovníkům a obyvatelstvu 
by mělo vycházet z vysoké úrovně 
transparentnosti v otázkách týkajících se 
bezpečnosti jaderných zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s článkem 30 Smlouvy o založení Evropského 
společenství pro atomovou energii, který stanoví, že v rámci Společenství mají být stanoveny 
základní standardy ochrany zdraví obyvatelstva a pracovníků před nebezpečím ionizujícího 
záření, jakož i v souladu se směrnicemi EU o informování a konzultaci pracovníků.
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Pozměňovací návrh 64
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se zaručilo, že jsou bezpečnostní 
požadavky na jaderná zařízení prováděny 
účinně, měly by členské státy zřídit 
regulační subjekty jako nezávislé orgány.
Regulačním subjektům by měla být 
udělena odpovídající pravomoc a zdroje 
nutné k plnění jejich povinnosti.

(15) Aby se zaručila účinná regulace 
jaderné bezpečnosti, měly by členské státy 
zřídit regulační subjekty nezávislé na 
zájmech, které by mohly nežádoucím 
způsobem ovlivnit rozhodování v otázkách 
jaderné bezpečnosti. Regulačním 
subjektům by měla být udělena 
odpovídající pravomoc a přiděleny
dostatečné finanční a lidské zdroje nutné 
k plnění jejich povinnosti.

Or. lt

Pozměňovací návrh 65
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se zaručilo, že jsou bezpečnostní 
požadavky na jaderná zařízení prováděny 
účinně, měly by členské státy zřídit 
regulační subjekty jako nezávislé orgány. 
Regulačním subjektům by měla být 
udělena odpovídající pravomoc a zdroje 
nutné k plnění jejich povinnosti.

(15) Aby se zaručilo, že jsou bezpečnostní 
požadavky na jaderná zařízení prováděny 
účinně, měly by členské státy zřídit jediný 
subjekt, „vnitrostátní orgán pro regulaci 
a kontrolu jaderné bezpečnosti“, jako 
nezávislý orgán. Vnitrostátnímu orgánu 
pro regulaci a kontrolu jaderné 
bezpečnosti by měla být udělena 
odpovídající pravomoc a zdroje nutné 
k plnění jeho povinnosti.

Or. ro

Odůvodnění

Je nezbytné jasně stanovit jediný orgán pro zajištění jednotnosti a pro upevnění jeho úlohy.
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Pozměňovací návrh 66
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se zaručilo, že jsou bezpečnostní 
požadavky na jaderná zařízení prováděny 
účinně, měly by členské státy zřídit 
regulační subjekty jako nezávislé orgány. 
Regulačním subjektům by měla být 
udělena odpovídající pravomoc a zdroje 
nutné k plnění jejich povinnosti.

(15) Aby se zajistily účinné bezpečnostní 
předpisy pro jaderná zařízení, měly by 
členské státy zřídit regulační subjekty jako 
nezávislé orgány. Regulačním subjektům 
by měla být udělena odpovídající 
pravomoc a zdroje nutné k plnění jejich 
povinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Vladimír Remek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Byla zřízena Evropská skupina na 
vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost 
a nakládání s odpadem , aby přispívala 
k dosažení cílů Společenství v oblasti 
jaderné bezpečnosti. Za tímto účelem by 
měla podporovat rozvoj nástrojů, které jsou 
nezbytné k udržení a soustavnému 
zvyšování jaderné bezpečnosti, a tato 
zásada by se měla vztahovat 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. 

(18) Byla zřízena Evropská skupina na 
vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost 
a nakládání s odpadem , aby přispívala 
k dosažení cílů Společenství v oblasti 
jaderné bezpečnosti. Za tímto účelem by 
měla podporovat rozvoj nástrojů, které jsou 
nezbytné k udržení a soustavnému 
zvyšování jaderné bezpečnosti, a tato 
zásada by se měla vztahovat 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. 
Zástupci pracovníků by měly být 
přiměřeně zastoupeni ve skupině na 
vysoké úrovni.
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Or. en

Odůvodnění

Pracovníci jsou přímo vystaveni nebezpečí záření ve všech fázích provozu jaderných zařízení, 
a to i během vyřazování z provozu a nakládání s odpadem a jeho ukládání. Pracovníci mají 
velmi dobré znalosti o bezpečnosti jaderných zařízení. Zástupci pracovníků by proto měli být 
přiměřeně zastoupeni ve skupině na vysoké úrovni, například prostřednictvím uznávaných 
evropských sociálních partnerů.

Pozměňovací návrh 68
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Regulační subjekty odpovědné za 
bezpečnost jaderných zařízení v členských 
státech by měly spolupracovat především 
prostřednictvím Evropské skupiny na 
vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost 
a nakládání s odpadem, která vypracovala 
deset zásad pro regulaci jaderné 
bezpečnosti. Evropská skupina na vysoké 
úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání 
s odpadem by měla přispívat k rámci 
Společenství pro jadernou bezpečnost, aby 
bylo možné jej neustále zdokonalovat,

(19) Regulační subjekty odpovědné za 
bezpečnostní předpisy pro jaderná zařízení 
v členských státech by měly spolupracovat 
především prostřednictvím Evropské 
skupiny na vysoké úrovni pro jadernou 
bezpečnost a nakládání s odpadem, která 
vypracovala deset zásad pro regulaci 
jaderné bezpečnosti. Tyto zásady jsou 
důležité pro řádné uplatňování této 
směrnice. Evropská skupina na vysoké 
úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání 
s odpadem by měla přispívat k rámci 
Společenství pro jadernou bezpečnost, aby 
bylo možné jej neustále zdokonalovat,

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Regulační subjekty odpovědné za (19) Vnitrostátní orgán pro regulaci 
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bezpečnost jaderných zařízení v členských 
státech by měly spolupracovat především 
prostřednictvím Evropské skupiny na 
vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost 
a nakládání s odpadem, která vypracovala 
deset zásad pro regulaci jaderné 
bezpečnosti. Evropská skupina na vysoké 
úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání 
s odpadem by měla přispívat k rámci 
Společenství pro jadernou bezpečnost, aby 
bylo možné jej neustále zdokonalovat,

a kontrolu jaderné bezpečnosti odpovědný
za bezpečnost jaderných zařízení 
v členských státech by měl spolupracovat 
především prostřednictvím Evropské 
skupiny na vysoké úrovni pro jadernou 
bezpečnost a nakládání s odpadem, která 
vypracovala deset zásad pro regulaci 
jaderné bezpečnosti. Evropská skupina na 
vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost 
a nakládání s odpadem by měla přispívat 
k rámci Společenství pro jadernou 
bezpečnost, aby bylo možné jej neustále 
zdokonalovat,

Or. ro

Odůvodnění

 Je nezbytné jasně stanovit jediný orgán pro zajištění jednotnosti a pro upevnění jeho úlohy.

Pozměňovací návrh 70
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Regulační subjekty odpovědné za 
bezpečnost jaderných zařízení v členských 
státech by měly spolupracovat především 
prostřednictvím Evropské skupiny na 
vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost 
a nakládání s odpadem, která vypracovala 
deset zásad pro regulaci jaderné 
bezpečnosti. Evropská skupina na vysoké 
úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání 
s odpadem by měla přispívat k rámci 
Společenství pro jadernou bezpečnost, aby 
bylo možné jej neustále zdokonalovat,

(19) Regulační subjekty odpovědné za 
regulační dozor nad bezpečností jaderných 
zařízení v členských státech by měly 
spolupracovat především prostřednictvím 
Evropské skupiny na vysoké úrovni pro 
jadernou bezpečnost a nakládání 
s odpadem, která vypracovala deset zásad 
pro regulaci jaderné bezpečnosti. Evropská 
skupina na vysoké úrovni pro jadernou 
bezpečnost a nakládání s odpadem by měla 
přispívat k rámci Společenství pro jadernou 
bezpečnost, aby bylo možné jej neustále 
zdokonalovat,

Or. sl
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Pozměňovací návrh 71
Herbert Reul

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 vytvoření rámce 
Společenství pro jadernou bezpečnost 
v Evropské unii. Stanoví základ pro 
právní předpisy a regulační ustanovení 
v členských státech, pokud jde o jadernou 
bezpečnost, a jejím cílem je dosažení, 
udržení a soustavné zvyšování jaderné 
bezpečnosti ve Společenství a posílení 
úlohy vnitrostátních regulačních subjektů.

Or. de

Odůvodnění

Cíl této směrnice by měl být stanoven jasněji. Jejím cílem je vytvořit jednotný rámec 
Společenství. Tím se přímo zabývá tento pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh 72
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

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 vytvoření 
předpisového rámce pro jadernou 
bezpečnost v Evropské unii; stanoví 
zásady, na kterých musí být založen 
legislativní a předpisový rámec členských 
států v oblasti jaderné bezpečnosti za 
účelem dosažení, udržení a soustavného
zvyšování jaderné bezpečnosti ve 
Společenství a posílení úlohy 
vnitrostátních regulačních subjektů.
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Odůvodnění

 Cíl této směrnice by měl být lépe vymezen – cílem je jednotný předpisový rámec, což je nyní 
přímo stanoveno.

Pozměňovací návrh 73
Atanas Paparizov

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 vytvoření 
předpisového rámce pro jadernou 
bezpečnost v Evropské unii; stanoví 
zásady, na kterých musí být založen 
legislativní a předpisový rámec členských 
států v oblasti jaderné bezpečnosti za 
účelem dosažení, udržení a soustavného
zvyšování jaderné bezpečnosti ve 
Společenství a posílení úlohy 
vnitrostátních regulačních subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh lépe vymezuje cíl stanovení jednotného předpisového rámce.

Pozměňovací návrh 74
Rebecca Harms

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 

1. Cílem této směrnice je dosažení 
a soustavné zvyšování jaderné bezpečnosti 
ve Společenství a posílení úlohy 
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vnitrostátních regulačních subjektů. vnitrostátních regulačních subjektů
stanovením základních povinností 
a obecných zásad zaručujících nejvyšší 
úroveň bezpečnosti jaderných zařízení 
a vytvářejících nezbytný rámec pro přijetí 
společných bezpečnostních standardů pro 
celou EU.

Or. en

Odůvodnění

Aby se dosáhlo vysoké úrovně bezpečnosti jaderných zařízení, klade si tato směrnice za cíl 
stanovit základní povinnosti a obecné zásady, na jejichž základě budou při přezkumu této 
směrnice provedeném do dvou let od jejího vstupu v platnost přijaty společné bezpečnostní 
standardy.

Pozměňovací návrh 75
Silvia-Adriana Ţicău

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 vytvoření 
harmonizovaného legislativního rámce na 
úrovni EU ve snaze optimalizovat
soustavné zvyšování jaderné bezpečnosti 
ve Společenství a zajistit soulad 
s mezinárodně uznávanými standardy 
jaderné bezpečnosti, k jejichž dodržování 
se Evropské společenství pro atomovou 
energii zavázalo.

Or. ro

Odůvodnění

Je nezbytné vytvořit jasný legislativní rámec pro zajištění co nejjednotnějšího uplatňování 
požadavků na ochranu zdraví uvedených v čl. 2 písm. b) Smlouvy.



AM\771348CS.doc 23/97 PE421.201v01-00

CS

Pozměňovací návrh 76
Vladimir Urutchev

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. Tato směrnice stanoví rámec 
Společenství pro jadernou bezpečnost, 
jehož cílem je dosažení, udržení 
a soustavné zvyšování bezpečnosti 
jaderných zařízení v členských státech
a posílení úlohy vnitrostátních regulačních 
subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Rebecca Harms

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,
vyřazení z provozu a nakládání s odpady 
veškerých jaderných zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Do oblasti působnosti směrnice patří veškerá jaderná zařízení vymezená v článku 2, která 
nejsou „jadernými zařízeními“. Tím není dotčen příslušný vnitrostátní právní rámec, který 
stanoví podmínky pro povolení v každé fázi výstavby, provozu a uzavření jaderného zařízení.
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Pozměňovací návrh 78
Edit Herczog

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 
a práci provedenou subdodavateli, jež 
provozovatelé použili, u nichž musejí být 
podle právního a regulačního rámce 
příslušného členského státu zohledněny 
otázky bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Skupinou pracovníků, kteří jsou potenciálním rizikovým faktorem a kteří jsou potenciálně 
vystaveni zdravotnímu a bezpečnostnímu riziku v jaderném zařízení, jsou pracovníci zapojení 
do činností, jako je oprava, údržba a čištění jaderných zařízení. Tato činnost je velmi často 
vykonávána subdodavatelsky. Tito pracovníci jsou nejméně odborně připraveni a informováni 
a nejsou integrováni do zdravotních a bezpečnostních postupů provozovatele. Směrnice musí 
jasně stanovit, že všechny zapojené subjekty mají velkou odpovědnost za bezpečnost 
a bezpečnostní kulturu.

Pozměňovací návrh 79
Vladimír Remek

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 
a práci provedenou subdodavateli, jež 
provozovatelé použili, u nichž musejí být 
podle právního a regulačního rámce 
příslušného členského státu zohledněny 
otázky bezpečnosti.
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Or. en

Odůvodnění

Skupinou pracovníků, kteří jsou potenciálním rizikovým faktorem a kteří jsou potenciálně 
vystaveni zdravotnímu a bezpečnostnímu riziku v jaderném zařízení, jsou pracovníci zapojení 
do činností, jako je oprava, údržba a čištění jaderných zařízení. Tato činnost je velmi často 
vykonávána subdodavatelsky. Tito pracovníci jsou nejméně odborně připraveni a informováni 
a nejsou integrováni do zdravotních a bezpečnostních postupů provozovatele. Směrnice musí 
jasně stanovit, že všechny zapojené subjekty mají velkou odpovědnost za bezpečnost 
a bezpečnostní kulturu.

Pozměňovací návrh 80
Atanas Paparizov

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, uvedení do 
provozu, provoz a vyřazení z provozu 
jaderných zařízení, u nichž musejí být 
podle právního a regulačního rámce 
příslušného členského státu zohledněny 
otázky bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti směrnice by měla zahrnovat také uvedení jaderných zařízení do provozu 
a tento postup by měl být upraven jasnými právními předpisy pro udělování licencí. 
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Pozměňovací návrh 81
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „jaderným zařízením“ se rozumí 
zařízení na výrobu jaderného paliva, 
výzkumný reaktor (včetně podkritických 
a kritických součástí), jaderná elektrárna, 
zařízení pro skladování vyhořelého paliva, 
obohacovací zařízení nebo zařízení pro 
přepracování;

1) „jaderným zařízením“ se rozumí 
zařízení na výrobu jaderného paliva, 
výzkumný reaktor (včetně podkritických 
a kritických součástí), jaderná elektrárna, 
zařízení pro skladování vyhořelého paliva, 
obohacovací zařízení nebo zařízení pro 
přepracování, včetně zařízení pro 
nakládání s radioaktivními látkami 
vyrobenými během provozu zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neuplatní se na anglické znění.

Or. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 83
Eugenijus Maldeikis

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „jadernou bezpečností“ se rozumí 
dosažení řádných provozních podmínek 

2) „jadernou bezpečností“ se rozumí 
dosažení řádných provozních podmínek,
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prostřednictvím opatření přijatých za 
účelem prevence nehod nebo zmírnění 
následků nehod, díky čemuž jsou 
pracovníci, obyvatelstvo a vzduch, voda 
a půda chráněni před nebezpečím
nadměrného záření z jaderných zařízení;

prevence nehod nebo zmírnění následků 
nehod, díky čemuž jsou pracovníci
a obyvatelstvo chráněni před nebezpečím
vyvolaným ionizujícím zářením
z jaderných zařízení;

Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme použít definici, která je blíže definici doporučené v bezpečnostním slovníku 
(2007) Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Pozměňovací návrh 84
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „jadernou bezpečností“ se rozumí 
dosažení řádných provozních podmínek 
prostřednictvím opatření přijatých za 
účelem prevence nehod nebo zmírnění 
následků nehod, díky čemuž jsou 
pracovníci, obyvatelstvo a vzduch, voda 
a půda chráněni před nebezpečím 
nadměrného záření z jaderných zařízení;

2) „jadernou bezpečností“ se rozumí 
dosažení řádných provozních podmínek,
prevence nehod nebo zmírnění následků 
nehod, díky čemuž jsou pracovníci,
obyvatelstvo a životní prostředí chráněni 
před nebezpečím nadměrného záření 
z jaderných zařízení;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k cíli této směrnice by definice „jaderné bezpečnosti“ ES měla být plně v souladu 
s odpovídající definicí MAAE (viz bezpečnostní slovník MAAE, vydání z roku 2007, s. 133). 
Tato definice je také spojená s otázkou právního základu a jednoznačně odkazuje na ochranu 
„životního prostředí“ jakožto na klíčovou součást pojmu „jaderná bezpečnost“.
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Pozměňovací návrh 85
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „bezpečnostním standardem na 
úrovni současného stavu vědeckých 
poznatků“ se rozumí technické, regulační 
a provozní systémy, jež jsou v souladu 
s nejlepšími osvědčenými postupy, které se 
v současné době v Unii uplatňují nebo 
jsou zde vyvíjeny. 

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnostní standardy stávajících a potenciálních nových jaderných zařízení musí být ty 
nejvyšší možné. Musí dosáhnout úrovně, která odpovídá úrovni současného stavu 
technologických, regulačních a provozních poznatků v Unii. Podobný požadavek se musí stát 
společným standardem pro členské státy a musí být průběžně zvyšován.

Pozměňovací návrh 86
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „radioaktivním materiálem“ se rozumí 
jakýkoli materiál, který obsahuje jeden 
nebo více radionuklidů, jejichž aktivita
nebo koncentrace není z hlediska ochrany 
před zářením zanedbatelná;

3) „radioaktivním materiálem“ se rozumí 
jakýkoli materiál, který obsahuje jeden 
nebo více radionuklidů, na jejichž aktivitu
nebo koncentraci se nevztahuje výjimka 
uvedená v dokumentu nazvaném 
Mezinárodní standardy základní 
bezpečnosti pro ochranu před ionizujícím 
zářením a pro bezpečnost zdrojů záření 
(MEEA, Vídeň, 1996, řada 
bezpečnostních standardů č. 115);

Or. pl
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Odůvodnění

Odkaz na tento dokument je vhodnější než vágní text „jejichž aktivita nebo koncentrace není 
z hlediska ochrany před zářením zanedbatelná“.

Pozměňovací návrh 87
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „radioaktivním materiálem“ se rozumí 
jakýkoli materiál, který obsahuje jeden 
nebo více radionuklidů, jejichž aktivita 
nebo koncentrace není z hlediska ochrany 
před zářením zanedbatelná;

3) „radioaktivní látkou“ se rozumí 
jakýkoli materiál, který obsahuje jeden 
nebo více radionuklidů, jejichž aktivita 
nebo koncentrace není z hlediska ochrany 
před zářením zanedbatelná;

Or. en

Odůvodnění

 Pojem „radioaktivní látka“ je používán ve směrnici EU 96/29/Euratom, kterou se stanoví 
základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky 
vyplývajícími z ionizujícího záření.

Pozměňovací návrh 88
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) „fondem pro vyřazení z provozu“ se 
rozumí nezávisle spravované finanční 
zdroje určené výlučně pro pokrytí nákladů 
nezbytných pro vyřazení jaderných 
zařízení z provozu, včetně dlouhodobého 
nakládání s radioaktivním odpadem 
a vyhořelým palivem, a pro soulad 
s bezpečnostními standardy;
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Or. en

Odůvodnění

V této směrnici je potřeba vymezit fond pro vyřazení z provozu.

Pozměňovací návrh 89
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „radioaktivním odpadem“ se rozumí 
radioaktivní materiál v plynné, kapalné 
nebo pevné formě, u kterého členský stát 
nepředpokládá žádné další využití a který 
na základě právního a regulačního rámce 
členského státu podléhá kontrole ze strany 
regulačního subjektu jako radioaktivní 
odpad;

5) „radioaktivním odpadem“ se rozumí 
vyhořelé palivo, radioaktivní materiál 
v plynné, kapalné nebo pevné formě, který 
pochází z procesu přepracování, 
a jakýkoli jiný radioaktivní materiál 
v plynné, kapalné nebo pevné formě, 
u kterého členský stát nebo fyzická či 
právnická osoba, jejíž rozhodnutí 
členských stát přijme, nepředpokládá 
žádné další využití a který na základě 
právního a regulačního rámce členského 
státu podléhá kontrole ze strany 
regulačního subjektu jako radioaktivní 
odpad;

Or. en

Odůvodnění

Během běžného provozu jaderného zařízení je potřeba naložit s velkým množstvím nízko 
a středně aktivního odpadu v kapalné či pevné formě, a vysoce radioaktivní vyhořelé palivo 
musí být izolováno od biosféry na stovky tisíc, a někdy miliony let. Je potřeba s nimi nakládat 
jako s jaderným odpadem.
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Pozměňovací návrh 90
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „vyhořelým palivem“ se rozumí jaderné 
palivo, které bylo ozářeno v aktivní zóně 
reaktoru a bylo z ní trvale odstraněno; 
vyhořelé palivo lze buď pokládat za 
využitelný zdroj, který je možno 
přepracovat, nebo může být určeno ke 
konečnému uložení, pokud se u něj 
nepředpokládá další využití, a je s ním 
nakládáno jako s radioaktivním odpadem;

6) „vyhořelým palivem“ se rozumí jaderné 
palivo, které bylo ozářeno v aktivní zóně 
reaktoru a bylo z ní trvale odstraněno;

Or. en

Odůvodnění

Některé členské státy cestu přepracování, ačkoli tato cesta činí nakládání s jaderným 
odpadem složitější, neboť zvyšuje počet různých toků odpadů, jak pevných, tak kapalných, 
z nichž některé jsou vypouštěny do životního prostředí. Přepracování odděluje plutonium 
využitelné pro výrobu zbraní, což bude představovat bezpečnostní riziku daleko do 
budoucnosti. Ukládání vyhořelého paliva je technicky proveditelné, méně poškozuje životní 
prostředí a nezvyšuje složitost nakládání s jaderným odpadem. S přepracováním je rovněž 
potřeba nakládat jako s jaderným odpadem.

Pozměňovací návrh 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „ionizujícím zářením“ se rozumí přenos 
energie v podobě částic nebo 
elektromagnetických vln vlnové délky 100 
nanometrů nebo nižší nebo frekvence 3 x 
1015 hertzů nebo vyšší, která je schopna 
přímo nebo nepřímo vytvářet ionty; 

7) „ionizujícím zářením“ se rozumí přenos 
energie v podobě jaderných částic nebo 
elektromagnetických vln vlnové délky 100 
nanometrů nebo nižší nebo frekvence 3 x 
1015 hertzů nebo vyšší, která je schopna 
přímo nebo nepřímo vytvářet ionty; 
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Or. pl

Odůvodnění

Konkretizuje druh dotčených částic.

Pozměňovací návrh 92
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „regulačním subjektem“ se rozumí 
jakýkoli subjekt nebo subjekty, které 
členský stát oprávní k tomu, aby v tomto 
členském státě udělovaly licence 
a vykonávaly dozor nad výběrem umístění, 
konstrukcí, výstavbou, uvedením do 
provozu, provozem jaderných zařízení 
nebo jejich vyřazením z provozu;

8) „vnitrostátním orgánem pro regulaci 
a kontrolu jaderné bezpečnosti“ se rozumí 
jakýkoli subjekt, které členský stát oprávní 
k tomu, aby v tomto členském státě 
uděloval licence a vykonával dozor nad 
výběrem umístění, konstrukcí, výstavbou, 
uvedením do provozu, provozem jaderných 
zařízení nebo jejich vyřazením z provozu
a aby přijímal nezbytná opatření v případě 
neprovedení plného zajištění jaderné 
bezpečnosti, vedoucího k ohrožení zdraví 
lidí a bezpečnosti;

Or. ro

Odůvodnění

Je nezbytné jasně stanovit jediný orgán pro zajištění jednotnosti a pro upevnění jeho úlohy.

Pozměňovací návrh 93
Atanas Paparizov

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „regulačním subjektem“ se rozumí 
jakýkoli subjekt nebo subjekty, které 

8) „regulačním subjektem“ se rozumí 
jakýkoli subjekt nebo subjekty, které mají 
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členský stát oprávní k tomu, aby v tomto 
členském státě udělovaly licence 
a vykonávaly dozor nad výběrem umístění, 
konstrukcí, výstavbou, uvedením do 
provozu, provozem jaderných zařízení 
nebo jejich vyřazením z provozu;

v členském státě právní způsobilost 
regulovat bezpečnost prostřednictvím 
postupu udělování licencí, jenž se 
vztahuje na výběr umístění, konstrukci, 
výstavbu, uvedení do provozu, provoz
jaderných zařízení nebo jejich vyřazení
z provozu, včetně provádění inspekcí 
a výkonu donucovacích pravomocí;

Or. en

Odůvodnění

Komisí navrhovaná definice „regulačního subjektu“ nezahrnuje veškeré pravomoci, jež by 
měl mít regulační orgán. V tomto ohledu by mělo být slovo „dozor“ změněno, neboť 
nenaznačuje pravomoc provádět inspekce. Výraz „udělování licencí“ by měl být změněn na 
výraz „postup udělování licencí“ ve snaze uvést veškerá možná opatření, jež mohou být 
přijata s ohledem na licence (jako je výběr umístění, konstrukce, výstavba, uvedení do 
provozu, provoz jaderných zařízení nebo jejich vyřazení z provozu).

Pozměňovací návrh 94
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „regulačním subjektem“ se rozumí 
jakýkoli subjekt nebo subjekty, které 
členský stát oprávní k tomu, aby v tomto 
členském státě udělovaly licence 
a vykonávaly dozor nad výběrem umístění, 
konstrukcí, výstavbou, uvedením do 
provozu, provozem jaderných zařízení 
nebo jejich vyřazením z provozu;

8) „regulačním subjektem“ se rozumí 
jakýkoli subjekt nebo systém subjektů, 
které mají v členském státě právní 
způsobilost regulovat bezpečnost 
prostřednictvím provádění postupů 
udělování licencí, jenž se vztahuje na
výběr umístění, konstrukci, výstavbu, 
uvedení do provozu, provoz jaderných 
zařízení nebo jejich vyřazení z provozu, 
včetně provádění inspekcí a výkonu 
donucovacích pravomocí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „regulačním subjektem“ se rozumí 
jakýkoli subjekt nebo subjekty, které
členský stát oprávní k tomu, aby v tomto
členském státě udělovaly licence 
a vykonávaly dozor nad výběrem umístění, 
konstrukcí, výstavbou, uvedením do 
provozu, provozem jaderných zařízení 
nebo jejich vyřazením z provozu;

8) „regulačním subjektem“ se rozumí 
evropský regulační subjekt, který
Evropská komise, jež je vybavena 
příslušnou pravomocí, příslušností 
a finančními a lidskými zdroji pro plnění 
svých povinností, oprávní k tomu, aby 
udělovaly licence a vykonávaly dozor nad 
výběrem umístění, konstrukcí, výstavbou, 
uvedením do provozu, provozem jaderných 
zařízení nebo jejich vyřazením z provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) „licencí“ se rozumí oprávnění, které 
regulační subjekt udělí žadateli a převede 
tak na něj odpovědnost za výběr umístění, 
konstrukci, výstavbu, uvedení do provozu, 
provoz jaderných zařízení nebo jejich 
vyřazení z provozu;

9) „licencí“ se rozumí oprávnění, které 
vnitrostátní orgán pro regulaci a kontrolu 
jaderné bezpečnosti udělí žadateli 
a převede tak na něj odpovědnost za výběr 
umístění, konstrukci, výstavbu, uvedení do 
provozu, provoz jaderných zařízení nebo 
jejich vyřazení z provozu, a to v souladu 
s politikami členských států, na jejichž 
území se jaderná elektrárna nachází;

Or. ro

Odůvodnění

Je důležité respektovat politiky členských států a EU, pokud jde o skladbu zdrojů energie 
a výběr umístění jaderné elektrárny.
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Pozměňovací návrh 97
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) „licencí“ se rozumí oprávnění, které 
regulační subjekt udělí žadateli a převede 
tak na něj odpovědnost za výběr umístění, 
konstrukci, výstavbu, uvedení do provozu, 
provoz jaderných zařízení nebo jejich 
vyřazení z provozu;

9) „licencí“ se rozumí oprávnění, které 
nezávislý subjekt udělí žadateli a převede 
tak na něj odpovědnost za výběr umístění, 
konstrukci, výstavbu, uvedení do provozu, 
provoz jaderných zařízení nebo jejich 
vyřazení z provozu;

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj přiznává odpovědnost za udělování licencí vládě každého členského státu. Ačkoli 
je výlučnou odpovědností každého členského státu rozhodnout, zda bude využívat jadernou 
energii, či nikoli, mělo by být v pravomoci nezávislého orgánu pracujícího transparentním 
způsobem, aby rozhodl o podmínkách udělování licencí s cílem zajistit zastínění veškerých 
politických zájmů a stanovit bezpečnost zařízení a obyvatelstva jakožto prvořadého kritéria 
pro toto rozhodnutí. 

Pozměňovací návrh 98
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) „novými jadernými reaktory“ se 
rozumějí jaderné reaktory, k jejichž 
provozu byla licence udělala až po vstupu 
této směrnice v platnost.

10) „novými jadernými elektrárnami“ se 
rozumějí jaderné elektrárny, k jejichž 
výstavbě byla licence udělena až po vstupu 
této směrnice v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Atanas Paparizov

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) „novými jadernými reaktory“ se 
rozumějí jaderné reaktory, k jejichž 
provozu byla licence udělala až po vstupu 
této směrnice v platnost.

10) „novými jadernými reaktory“ se 
rozumějí jaderné reaktory, k jejichž stavbě
byla licence udělena až po vstupu této 
směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

„Nové jaderné reaktory“ jsou v čl. 2 odst. 10 definovány jako reaktory, k jejichž provozu byla 
licence udělena až po vstupu směrnice v platnost. Vzhledem k tomu, že nové požadavky, 
zejména pokud se týkají konstrukčních aspektů, nemohou být zavedeny po dokončení stavby, 
měly by být jako „nové jaderné reaktory“ definovány reaktory, k jejichž stavbě byla licence 
udělena až po vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh 100
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) „bezpečnostním standardem na 
úrovni současného stavu vědeckých 
poznatků“ se rozumí standardy 
v technických, regulačních a provozních 
systémech, jež jsou v souladu s nejlepšími 
osvědčenými postupy, které se v současné 
době v Unii uplatňují nebo jsou zde 
vyvíjeny; kromě toho členské státy trvale 
usilují o zlepšení svých stávajících 
bezpečnostních standardů.

Or. en
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Odůvodnění

Definice „bezpečnostních standardů na úrovni současného stavu vědeckých poznatků“ je 
v této směrnici potřebná.

Pozměňovací návrh 101
Atanas Paparizov

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 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. Členské státy zajistí, aby bylo používání 
jaderné energie v souladu s mezinárodně 
uznávanými bezpečnostními zásadami, 
včetně zásady, že prvotní odpovědnost za 
bezpečnost jaderných zařízení má držitel 
licence, a tato odpovědnost trvá po celou 
dobu životnosti jaderného zařízení, dokud 
není toto zařízení zproštěno regulační 
kontroly. Odpovědnost držitele licence 
není převoditelná.

Držitel licence má prvotní odpovědnost za 
bezpečnost po celou dobu životnosti 
jaderného zařízení, dokud není toto 
zařízení zproštěno regulační kontroly. 
Odpovědnost držitele licence není 
převoditelná.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je poskytnou komplexnější a jasnou definici 
odpovědnosti a rámec pro bezpečnost jaderných zařízení, a proto by měl být výslovně uveden 
odkaz na mezinárodně uznávané zásady. Navíc není původně navrhovaná formulace „který je 
kontrolován regulačním subjektem“ v tomto případě správná, neboť odpovědnost za 
bezpečnost jaderných zařízení nelze sdílet.
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Pozměňovací návrh 102
Vladimir Urutchev

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. Členské státy zajistí, aby bylo používání 
jaderné energie v souladu s mezinárodně 
uznávanými bezpečnostními zásadami, 
včetně zásady, že prvotní odpovědnost za 
bezpečnost jaderných zařízení má držitel 
licence. Bezpečnostní opatření, která mají 
být v jaderném zařízení provedena, 
navrhuje držitel licence a předkládají se 
ke schválení regulačnímu subjektu. Tato 
opatření jsou následně uplatňována 
držitelem licence, který je kontrolován 
regulačním subjektem, v souladu 
s ustanoveními článku 4 a 5 této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Silvia-Adriana Ţicău

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 vnitrostátním orgánem pro 
regulaci a kontrolu jaderné bezpečnosti. 
O bezpečnostních opatřeních a kontrolách, 
které mají být v jaderném zařízení 
provedeny, rozhoduje pouze vnitrostátní 
orgán pro regulaci a kontrolu jaderné 
bezpečnosti a jsou uplatňována držitelem 
licence.

Or. ro
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Odůvodnění

Je nezbytné jasně stanovit jediný orgán pro regulaci a kontrolu jaderné bezpečnosti pro 
zajištění jednotnosti a pro upevnění jeho úlohy.

Pozměňovací návrh 104
Vladimir Urutchev

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. Tento rámec zahrnuje 
vnitrostátní bezpečnostní požadavky, 
systém udělování licencí jaderným 
zařízením, systém kontroly jaderných 
zařízení a zákaz jejich provozu bez licence 
a systém regulační kontroly včetně 
nezbytného vynucování. Regulační subjekt 
je oprávněn změnit, pozastavit, odebrat či 
zrušit licenci na provozování jaderného 
zařízení v případě závažného porušení 
licenčních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Atanas Paparizov

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 

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 regulační kontroly včetně 
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nezbytného vynucování. nezbytného vynucování.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „regulační kontrola“ je z právního hlediska správnější pro účely evropské právní 
úpravy v oblasti jaderné bezpečnosti, neboť poskytuje jasnější a komplexnější definici 
odpovědnosti a rámec pro bezpečnost jaderných zařízení, jelikož původně navrhovaný výraz 
„dozor“ nezahrnuje pravomoc provádět kontroly.

Pozměňovací návrh 106
Rebecca Harms

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. Tento rámec zahrnuje 
evropské a 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.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní rámec pro jadernou bezpečnost musí zohlednit jak domácí, tak evropské právní 
předpisy o standardech jaderné bezpečnosti s cílem zvýšit harmonizaci v EU.
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Pozměňovací návrh 107
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační subjekty Vnitrostátní orgán pro regulaci a kontrolu 
jaderné bezpečnosti

Or. ro

Odůvodnění

Je nezbytné jasně stanovit jediný orgán pro regulaci a kontrolu jaderné bezpečnosti pro 
zajištění jednotnosti a pro upevnění jeho úlohy. Kromě toho by měla být od počátku zmíněna 
kontrolní funkce.

Pozměňovací návrh 108
Anni Podimata

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 jaderná zařízení, provozovaly 
je nebo zdůvodňovaly jejich společenské 
přínosy, a že není vystaven žádnému 
nežádoucímu vlivu, který by mohl ovlivnit 
rozhodování o bezpečnostních otázkách. Z 
tohoto důvodu členské státy zajistí, aby 
regulační subjekty při výkonu úkolů 
stanovených touto směrnicí byly právně 
samostatné a funkčně nezávislé na 
jakémkoli jiném veřejném či soukromém 
subjektu a aby jejich pracovníci a osoby 
odpovědné za jejich řízení jednaly 
nezávisle na jakýchkoli tržních zájmech 
a nevyžadovaly pokyny od vlády ani 
jiného subjektu státní správy.
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Or. en

Odůvodnění

Podporujeme zpravodaje, který klade důraz na nezávislost regulačních subjektů, ale měla by 
být zajištěna v průběhu všech jejich činností a pouze při plnění „regulačních povinností“.

Pozměňovací návrh 109
Vladimir Urutchev

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 jaderná zařízení, provozovaly 
je nebo zdůvodňovaly jejich společenské 
přínosy, a že není vystaven žádnému vlivu, 
který by mohl nepříznivě ovlivni regulační 
kontrolu jaderné bezpečnosti. Pro tyto 
účely členské státy zajistí právní a funkční 
oddělení regulačního subjektu a nezávislé 
jednání osob odpovědných za jeho řízení 
a personálu při plnění jeho povinností 
a úkolů týkajících se regulace jaderné 
bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Rebecca Harms

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 

1. Členské státy zaručí účinnou nezávislost 
regulačního orgánu a zajistit, aby své 
pravomoci vykonával nestranně 
a průhledně. Pro tyto účely členské státy 
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je nebo zdůvodňovaly jejich společenské 
přínosy, a že není vystaven žádnému vlivu, 
který by mohl ohrozit bezpečnost.

zajistí, že regulační orgán při plnění 
regulačních úkolů podle této směrnice 
a souvisejících právních předpisů:
a) je právně a funkčně nezávislý na
jakémkoli veřejném či soukromém 
subjektu, zejména takovém, který je 
pověřen, aby podporoval jaderná zařízení, 
provozoval je nebo zdůvodňoval jejich 
společenské přínosy, a není vystaven 
žádnému vlivu, který by mohl ohrozit 
bezpečnost;
b) zaručí, že personál a osoby odpovědné 
za jeho řízení:
i) jednají nezávisle na jakémkoli zájmu 
trhu; a 
ii) nevyhledávají nebo nepřijímají při 
plnění svých regulačních úkolů přímé 
pokyny od jakékoli vlády nebo jiného 
veřejného či soukromého subjektu.
Tímto požadavkem není dotčena případná 
úzká spolupráce s jinými relevantními 
vnitrostátními orgány.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí zaručit účinnou nezávislost regulačního orgánu s cílem zajistit, že bude 
své pravomoci vykonávat nezávisle a průhledně. Tento pozměňovací návrh je v souladu s 
úlohou a povinnostmi svěřenými vnitrostátním regulačním orgánům v rámci nástrojů 
poskytnutých v balíčku ohledně vnitřního trhu s energií.

Pozměňovací návrh 111
Romana Jordan Cizelj

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 

1. Členské státy zaručí, že je regulační 
subjekt skutečně nezávislý na všech 
organizacích, které jsou pověřeny, aby 



PE421.201v01-00 44/97 AM\771348CS.doc

CS

podporovaly jaderná zařízení, provozovaly 
je nebo zdůvodňovaly jejich společenské 
přínosy, a že není vystaven žádnému vlivu, 
který by mohl ohrozit bezpečnost.

podporovaly, odrazovaly či provozovaly 
jaderná zařízení. Regulační subjekt není 
vystaven žádnému nátlaku, který by mohl 
ovlivnit jeho regulační činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Silvia-Adriana Ţicău

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 vnitrostátní 
orgán pro regulaci a kontrolu jaderné 
bezpečnosti 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.

Or. ro

Odůvodnění

Je nezbytné jasně stanovit jediný orgán pro regulaci a kontrolu jaderné bezpečnosti pro 
zajištění a upevnění jeho úlohy.

Pozměňovací návrh 113
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulačnímu subjektu je udělena 
odpovídající pravomoc, kompetence
a finanční a lidské zdroje nutné k plnění 
jeho povinností a výkonu funkcí. Dohlíží 

2. Na ochranu nezávislosti regulačního 
orgánu členské státy zajistí, aby měl tento 
orgán právní subjektivitu, finanční 
nezávislost a přiměřené finanční a lidské 
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na bezpečnost jaderných zařízení a reguluje 
ji a zaručuje, že jsou uplatňovány 
bezpečnostní požadavky, podmínky 
a předpisy.

zdroje nutné k plnění jeho povinností 
a výkonu funkcí. Regulační orgán dohlíží 
na bezpečnost jaderných zařízení a reguluje 
ji a zaručuje, že jsou uplatňovány 
bezpečnostní požadavky, podmínky 
a předpisy, včetně pozastavení provozu 
jaderného zařízení v případě, že není 
zaručena bezpečnost, a odebrání provozní 
licence v případech závažného 
opakovaného porušení podmínek licence.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí zaručit účinnou nezávislost regulačního orgánu s cílem zajistit, že bude 
své pravomoci vykonávat nezávisle a průhledně. Tento pozměňovací návrh je v souladu s 
úlohou a povinnostmi svěřenými vnitrostátním regulačním orgánům v rámci nástrojů 
poskytnutých v balíčku ohledně vnitřního trhu s energií.

Pozměňovací návrh 114
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulačnímu subjektu je udělena 
odpovídající pravomoc, kompetence 
a finanční a lidské zdroje nutné k plnění 
jeho povinností a výkonu funkcí. Dohlíží 
na bezpečnost jaderných zařízení a reguluje 
ji a zaručuje, že jsou uplatňovány 
bezpečnostní požadavky, podmínky 
a předpisy.

2. Regulačnímu subjektu je udělena 
odpovídající pravomoc, kompetence 
a finanční a lidské zdroje nutné k plnění 
jeho povinností a výkonu funkcí. 
Regulační subjekt dohlíží na bezpečnost 
jaderných zařízení a reguluje ji a zaručuje, 
že jsou uplatňovány bezpečnostní předpisy
a že držitel licence splňuje veškeré 
příslušné bezpečnostní požadavky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulačnímu subjektu je udělena 
odpovídající pravomoc, kompetence 
a finanční a lidské zdroje nutné k plnění 
jeho povinností a výkonu funkcí. Dohlíží 
na bezpečnost jaderných zařízení a reguluje 
ji a zaručuje, že jsou uplatňovány 
bezpečnostní požadavky, podmínky 
a předpisy.

2. Vnitrostátnímu orgánu pro regulaci 
a kontrolu jaderné bezpečnosti je udělena 
odpovídající pravomoc, kompetence 
a finanční a lidské zdroje nutné k plnění 
jeho povinností a výkonu funkcí. Dohlíží 
na bezpečnost jaderných zařízení a reguluje 
ji a zaručuje, že jsou uplatňovány 
bezpečnostní požadavky, podmínky 
a předpisy.

Or. ro

Odůvodnění

Je nezbytné jasně stanovit jediný orgán pro regulaci a kontrolu jaderné bezpečnosti pro 
zajištění jednotnosti a pro upevnění jeho úlohy.

Pozměňovací návrh 116
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulačnímu subjektu je udělena 
odpovídající pravomoc, kompetence 
a finanční a lidské zdroje nutné k plnění 
jeho povinností a výkonu funkcí. Dohlíží 
na bezpečnost jaderných zařízení a reguluje 
ji a zaručuje, že jsou uplatňovány 
bezpečnostní požadavky, podmínky 
a předpisy.

2. Regulačnímu subjektu je udělena 
odpovídající pravomoc, kompetence 
a finanční a lidské zdroje nutné k plnění 
jeho povinností a výkonu funkcí. Dohlíží 
na bezpečnost jaderných zařízení a reguluje 
ji, kontroluje pohyb radioaktivních 
materiálů a zaručuje, že jsou uplatňovány 
bezpečnostní požadavky, podmínky 
a předpisy.

Or. en
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Odůvodnění

Francouzský nezávislý orgán pro jadernou bezpečnost (Autorité de sûreté nucléaire) uvedl ve 
své poslední výroční zprávě, že by pro plné převzetí odpovědnosti v oblasti bezpečnosti 
jaderných zařízení měl mít možnost dohlížet na toky radioaktivních materiálů.

Pozměňovací návrh 117
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační subjekt uděluje licence 
a sleduje jejich uplatňování při výběru 
umístění, konstrukci, výstavbě, uvedení do
provozu, provozu jaderných zařízení 
a jejich vyřazení z provozu.

3. Regulační subjekt provede veškerá 
nezbytná hodnocení, pokud jde o plnění 
bezpečnostních požadavků pro udělení 
licence, podle vnitrostátních právních 
předpisů v souladu s článkem 6 a sleduje 
uplatňování uděleních licencí při výběru 
umístění, konstrukci, výstavbě, uvedení do 
provozu, provozu jaderných zařízení 
a jejich vyřazení z provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Edit Herczog

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační subjekt uděluje licence 
a sleduje jejich uplatňování při výběru 
umístění, konstrukci, výstavbě, uvedení do 
provozu, provozu jaderných zařízení 
a jejich vyřazení z provozu.

3. Regulační subjekt uděluje licence 
a sleduje jejich uplatňování při výběru 
umístění, konstrukci, výstavbě, uvedení do 
provozu, provozu jaderných zařízení 
a jejich vyřazení z provozu. Regulační 
subjekt rovněž sleduje subdodavatele, jež 
provozovatelé využívají, aby zjistil, zda 
splňují požadované standardy bezpečnosti 
a způsobilosti. 
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Or. en

Justification

An important risk factor as well as a group of workers that is potentially exposed to health 
and safety risk in nuclear installation are workers involved in activities like repairs, 
maintenance and cleaning of nuclear installations. Such activity is very often contracted out, 
and sub-sub contracted. These workers are least trained and informed, and not fully 
integrated in the health and safety procedures of the operator. To ensure that also they profit 
from and contribute to the culture of safety the regulator shall monitor them as well to ensure 
every part of the nuclear chain is monitored and supervised.

Pozměňovací návrh 119
Vladimír Remek

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační subjekt uděluje licence 
a sleduje jejich uplatňování při výběru 
umístění, konstrukci, výstavbě, uvedení do 
provozu, provozu jaderných zařízení 
a jejich vyřazení z provozu.

3. Regulační subjekt uděluje licence 
a sleduje jejich uplatňování při výběru 
umístění, konstrukci, výstavbě, uvedení do 
provozu, provozu jaderných zařízení 
a jejich vyřazení z provozu. Regulační 
subjekt rovněž sleduje subdodavatele, jež 
provozovatelé využívají, aby zjistil, zda 
splňují požadované standardy bezpečnosti 
a způsobilosti. 

Or. en

Odůvodnění

Významným rizikovým faktorem a skupinou pracovníků, kteří jsou potenciálně vystaveni 
zdravotnímu a bezpečnostnímu riziku v jaderném zařízení, jsou pracovníci zapojení do 
činností, jako je oprava, údržba a čištění jaderných zařízení. Tato činnost je velmi často 
vykonávána subdodavatelsky. Tito pracovníci jsou nejméně odborně připraveni a informováni 
a nejsou plně integrováni do zdravotních a bezpečnostních postupů provozovatele.
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Pozměňovací návrh 120
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační subjekt uděluje licence 
a sleduje jejich uplatňování při výběru 
umístění, konstrukci, výstavbě, uvedení do 
provozu, provozu jaderných zařízení 
a jejich vyřazení z provozu.

3. Vnitrostátní orgán pro regulaci 
a kontrolu jaderné bezpečnosti uděluje 
licence, sleduje jejich uplatňování při 
výběru umístění, konstrukci, výstavbě, 
uvedení do provozu, provozu jaderných 
zařízení a jejich vyřazení z provozu
a zajišťuje průhlednost informací 
týkajících se jejich bezpečnosti.

Or. ro

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byl vnitrostátní orgán pro regulaci a kontrolu jaderné bezpečnosti schopen 
poskytovat veřejnosti přesné a rychlé informace týkající se důležitých otázek jaderné 
bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 121
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Regulační subjekty zaručí, že držitelé 
licencí mají k dispozici odpovídající počet 
kvalifikovaného personálu.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Regulační subjekty zaručí, že držitelé 
licencí mají k dispozici odpovídající počet 
kvalifikovaného personálu.

4. Vnitrostátní orgán pro regulaci 
a kontrolu jaderné bezpečnosti zaručí, že 
držitelé licencí mají k dispozici 
odpovídající počet kvalifikovaného 
personálu.

Or. ro

Odůvodnění

Je nezbytné jasně stanovit jediný orgán pro regulaci a kontrolu jaderné bezpečnosti pro 
zajištění jednotnosti a pro upevnění jeho úlohy.

Pozměňovací návrh 123
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Regulační subjekty zaručí, že držitelé 
licencí mají k dispozici odpovídající počet 
kvalifikovaného personálu.

4. Regulační subjekty prověří, že držitelé 
licencí mají k dispozici odpovídající počet 
kvalifikovaného personálu.

Or. sl



AM\771348CS.doc 51/97 PE421.201v01-00

CS

Pozměňovací návrh 124
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Způsobilost a kvalifikace personálu 
držitele licence, který vykonává veškeré 
činnosti s významem pro jadernou 
bezpečnost, jsou pravidelně posuzovány 
regulačním subjektem, což je podmínkou 
pro zajištění jaderné bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Rebecca Harms

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje přidaná hodnota takového ustanovení, neboť podle Úmluvy o jaderné bezpečnosti 
mají členské státy a Euratom povinnost každoročně předkládat zprávu o jaderném odvětví, 
včetně legislativního a regulačního rámce.
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Pozměňovací návrh 126
Vladimir Urutchev

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. V zájmu průběžného zlepšování 
regulační infrastruktury se alespoň 
každých deset let provede v každém 
členském státě mezinárodní vzájemný 
přezkum systému jaderné regulační 
kontroly. O rysech a působnosti přezkumu 
rozhodne přijímající subjekt a vzájemně 
hodnocené subjekty v jednotlivých 
případech v souladu s pravidly speciálně 
stanovenými podle této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Silvia-Adriana Ţicău

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. Každých deset let se vnitrostátní orgán 
pro regulaci a kontrolu jaderné 
bezpečnosti a vnitrostátní regulační systém 
podrobí mezinárodnímu vzájemnému 
přezkumu, jehož cílem je soustavně 
zdokonalovat regulační infrastrukturu.

Or. ro

Odůvodnění

Výraz „alespoň každých deset let“ je vzhledem k rychlému vývoji v energetickém odvětví 
příliš vágní. Je nezbytné jasně stanovit jediný orgán pro zajištění jednotnosti a pro upevnění 
jeho úlohy.
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Pozměňovací návrh 128
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vladimír Remek

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Regulační subjekty členských států si 
vyměňují osvědčené regulační postupy 
a rozvíjejí společné porozumění 
mezinárodně uznávaných požadavků 
jaderné bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by to vést k harmonizaci bezpečnostních požadavků a rámce pro regulační postupy 
v rámci Evropské unie.

Pozměňovací návrh 129
Atanas Paparizov

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

# 5a. Regulační subjekty členských států si 
vyměňují osvědčené regulační postupy 
a rozvíjejí společné porozumění 
mezinárodně uznávaných požadavků 
jaderné bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Častá výměna regulačních postupů mezi regulačními subjekty přispívá k harmonizaci 
bezpečnostních požadavků a rámce pro regulační postupy uvnitř Evropské unie.
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Pozměňovací návrh 130
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy informují veřejnost 
o postupech a výsledcích dozoru nad 
jadernou bezpečností. Zaručí rovněž, aby 
regulační subjekty účinně informovaly
veřejnost o záležitostech spadajících do 
jejich pravomoci. Přístup k informacím je 
zajištěn v souladu s příslušnými 
vnitrostátními a mezinárodními závazky.

Členské státy informují veřejnost a dotčené 
místní orgány o postupech a výsledcích 
dozoru nad jadernou bezpečností. Zaručí 
rovněž, aby vnitrostátní orgán pro 
regulaci a kontrolu jaderné bezpečnosti
účinně informoval veřejnost 
o záležitostech spadajících do jeho
pravomoci. Přístup k informacím je 
zajištěn v souladu s příslušnými 
vnitrostátními a mezinárodními závazky.

Or. ro

Odůvodnění

Je nezbytné jasně stanovit jediný orgán pro regulaci a kontrolu jaderné bezpečnosti pro 
zajištění jednotnosti a pro upevnění jeho úlohy. Zapojené místní orgány by měly být 
informovány, aby přispěly k rozhodovacímu procesu a podpořily opatření přijatá orgánem 
pro regulaci a kontrolu.

Pozměňovací návrh 131
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy informují veřejnost 
o postupech a výsledcích dozoru nad 
jadernou bezpečností. Zaručí rovněž, aby 
regulační subjekty účinně informovaly 
veřejnost o záležitostech spadajících do 
jejich pravomoci. Přístup k informacím je 
zajištěn v souladu s příslušnými 
vnitrostátními a mezinárodními závazky.

Členské státy informují veřejnost a Komisi 
o postupech a výsledcích dozoru nad 
jadernou bezpečností a v případě jakékoli 
nehody neprodleně informují veřejnost. 
Zaručí rovněž, aby regulační subjekty 
účinně informovaly veřejnost 
o záležitostech spadajících do jejich 
pravomoci. Přístup k informacím je 
zajištěn v souladu s příslušnými 
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vnitrostátními a mezinárodními závazky.

Or. de

Pozměňovací návrh 132
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy dodržují základní 
bezpečnostní principy MAAE (IAEA 
Safety Fundamentals (Základní 
bezpečnostní principy MAAE): 
Fundamental safety principles (Základní 
bezpečnostní principy), IAEA Safety 
Standard Series No. SF-1 (2006) (Řada 
bezpečnostních standardů MAAE č. SF-1 
(2006)). Dodržují povinnosti a požadavky
začleněné do Úmluvy o jaderné 
bezpečnosti (IAEA INFCIRC 449 ze dne 
5. července 1994).

1. Členské státy uplatňují bezpečnostní 
zásady uvedené v příloze této směrnice, jež 
jsou v souladu se základními 
bezpečnostními principy MAAE (IAEA 
Safety Fundamentals (Základní 
bezpečnostní principy MAAE): 
Fundamental safety principles (Základní 
bezpečnostní principy), IAEA Safety 
Standard Series No. SF-1 (2006) (Řada 
bezpečnostních standardů MAAE č. SF-1 
(2006)), pokud jde o výběr umístění, 
konstrukci, výstavbu, provoz a vyřazení 
z provozu jaderných zařízení. Dodržují 
povinnosti a požadavky začleněné do 
Úmluvy o jaderné bezpečnosti.

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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy dodržují základní 
bezpečnostní principy MAAE (IAEA 
Safety Fundamentals (Základní 
bezpečnostní principy MAAE): 
Fundamental safety principles (Základní 
bezpečnostní principy), IAEA Safety 
Standard Series No. SF-1 (2006) (Řada 
bezpečnostních standardů MAAE č. SF-1 
(2006)). Dodržují povinnosti a požadavky 
začleněné do Úmluvy o jaderné 
bezpečnosti (IAEA INFCIRC 449 ze dne 
5. července 1994).

1. Členské státy dodržují základní 
bezpečnostní principy MAAE (IAEA 
Safety Fundamentals (Základní 
bezpečnostní principy MAAE): 
Fundamental safety principles (Základní 
bezpečnostní principy), IAEA Safety 
Standard Series No. SF-1 (2006) (Řada 
bezpečnostních standardů MAAE č. SF-1 
(2006)). Dodržují povinnosti a požadavky 
začleněné do Úmluvy o jaderné 
bezpečnosti (IAEA INFCIRC 449 ze dne 
5. července 1994).

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 a že jsou přijata veškerá nezbytná 
opatření, které zaručují nejvyšší úroveň 
bezpečnosti jaderných zařízení a zahrnují 
mimo jiné standard provozu jaderných 
zařízení, jenž odpovídá postupům na 
úrovni současného stavu vědeckých 
poznatků v EU, pokud jde o technické, 
regulační a operační aspekty, 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.

Or. en

Odůvodnění

Netýká se českého znění.
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Pozměňovací návrh 134
Vladimír Remek

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy dodržují základní 
bezpečnostní principy MAAE (IAEA 
Safety Fundamentals (Základní
bezpečnostní principy MAAE): 
Fundamental safety principles (Základní 
bezpečnostní principy), IAEA Safety 
Standard Series No. SF-1 (2006) (Řada 
bezpečnostních standardů MAAE č. SF-1 
(2006)). Dodržují povinnosti a požadavky 
začleněné do Úmluvy o jaderné 
bezpečnosti (IAEA INFCIRC 449 ze dne 
5. července 1994).

1. Členské státy přijmou ustanovení o 
jaderné bezpečnosti, jež náležitě zohlední 
veškeré relevantní mezinárodní osvědčené 
postupy, jako jsou základní bezpečnostní 
principy, standardy a pokyny MAAE.

Or. en

Odůvodnění

Právní základ pro směrnici, kterým jsou články 31 a 32 Smlouvy o Euratomu, nepodporuje 
plně základní bezpečnostní principy MAAE nebo jednotlivé základní bezpečnostní principy 
z tohoto dokumentu. Aby byly v souladu se směrnicí, bylo by potřeba je upravit. Při provádění 
základních principů v členských státech by mohlo dojít k problémům s výkladem a tyto 
problémy by také představovaly nebezpečí zbytečných podání k Soudnímu dvoru. Odkaz na 
Úmluvu o jaderné bezpečnosti by v zásadě vedl ke stejnému druhu problému, neboť Euratom 
neratifikoval všechny články této úmluvy.

Pozměňovací návrh 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy dodržují základní 
bezpečnostní principy MAAE (IAEA 
Safety Fundamentals (Základní 

1. Členské státy dodržují základní 
bezpečnostní principy MAAE (IAEA 
Safety Fundamentals (Základní 
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bezpečnostní principy MAAE): 
Fundamental safety principles (Základní 
bezpečnostní principy), IAEA Safety 
Standard Series No. SF-1 (2006) (Řada 
bezpečnostních standardů MAAE č. SF-1 
(2006)). Dodržují povinnosti a požadavky 
začleněné do Úmluvy o jaderné
bezpečnosti (IAEA INFCIRC 449 ze dne 
5. července 1994).

bezpečnostní principy MAAE): 
Fundamental safety principles (Základní 
bezpečnostní principy), IAEA Safety 
Standard Series No. SF-1 (2006) (Řada 
bezpečnostních standardů MAAE č. SF-1 
(2006)). Dodržují povinnosti a požadavky 
začleněné do Úmluvy o jaderné 
bezpečnosti (IAEA INFCIRC 449 ze dne 
5. července 1994) a Společné úmluvy 
o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým 
palivem a o bezpečnosti při nakládání 
s radioaktivními odpady (IAEA INFCIRC 
546 ze dne 24. prosince 1997). 

Or. pl

Odůvodnění

Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při 
nakládání s radioaktivními odpady (IAEA INFCIRC 546 ze dne 24. prosince 1997) je jedním z 
klíčových dokumentů v této oblasti, které se uplatní na tuto úpravu.

Pozměňovací návrh 136
Atanas Paparizov

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy dodržují základní 
bezpečnostní principy MAAE (IAEA 
Safety Fundamentals (Základní 
bezpečnostní principy MAAE): 
Fundamental safety principles (Základní 
bezpečnostní principy), IAEA Safety 
Standard Series No. SF-1 (2006) (Řada 
bezpečnostních standardů MAAE č. SF-1 
(2006)). Dodržují povinnosti a požadavky 
začleněné do Úmluvy o jaderné 
bezpečnosti (IAEA INFCIRC 449 ze dne 
5. července 1994).

1. Pokud jde o výběr umístění, konstrukci, 
výstavbu, provoz a vyřazení z provozu 
jaderných zařízení, uplatňují Členské státy 
základní bezpečnostní principy MAAE 
(IAEA Safety Fundamentals (Základní 
bezpečnostní principy MAAE): 
Fundamental safety principles (Základní 
bezpečnostní principy), IAEA Safety 
Standard Series No. SF-1 (2006) (Řada 
bezpečnostních standardů MAAE č. SF-1 
(2006)), uvedené v příloze. Uplatňují
povinnosti a požadavky začleněné do 
Úmluvy o jaderné bezpečnosti (IAEA 
INFCIRC 449 ze dne 5. července 1994)1.
1Úř. věst. L 318, 11.12.1999, s. 20 a Úř. věst. L 
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172, 6.5.2004, s. 7.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 28 k čl. 6 odst. 1 pododstavci 1 návrhu zprávy. 
Mimoto by měla být výslovně uvedena veškerá opatření týkající se licencí (výběr umístění, 
konstrukce, výstavba, provoz a vyřazení z provozu jaderných zařízení).

Pozměňovací návrh 137
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy dodržují základní 
bezpečnostní principy MAAE (IAEA 
Safety Fundamentals (Základní 
bezpečnostní principy MAAE): 
Fundamental safety principles (Základní 
bezpečnostní principy), IAEA Safety 
Standard Series No. SF-1 (2006) (Řada 
bezpečnostních standardů MAAE č. SF-1 
(2006)). Dodržují povinnosti a požadavky 
začleněné do Úmluvy o jaderné 
bezpečnosti (IAEA INFCIRC 449 ze dne 
5. července 1994).

1. Členské státy dodržují ty ze základních 
bezpečnostních principů MAAE (IAEA 
Safety Fundamentals (Základní 
bezpečnostní principy MAAE): 
Fundamental safety principles (Základní 
bezpečnostní principy), IAEA Safety 
Standard Series No. SF-1 (2006) (Řada 
bezpečnostních standardů MAAE č. SF-1 
(2006)), které jsou relevantní pro 
vytvoření rámce Společenství pro 
jadernou bezpečnost a jež jsou podrobně 
uvedeny na seznamu v příloze, a dodržují 
příslušné povinnosti a požadavky 
začleněné do Úmluvy o jaderné 
bezpečnosti (IAEA INFCIRC 449 ze dne 
5. července 1994).

Or. de

Odůvodnění

Základní bezpečnostní principy MAAE a Úmluvy o jaderné bezpečnosti se rovněž vztahují na 
různé druhy činností a zařízení, jež nejsou uvedeny v navrhované směrnici. Ty ze základních 
bezpečnostních principů MEEA a Úmluvy o jaderné bezpečnosti, které jsou relevantní pro 
tuto směrnici a jež musí být začleněny do rámce Společenství, jsou uvedeny v příloze.
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Pozměňovací návrh 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy dodržují základní 
bezpečnostní principy MAAE (IAEA 
Safety Fundamentals (Základní 
bezpečnostní principy MAAE): 
Fundamental safety principles (Základní 
bezpečnostní principy), IAEA Safety 
Standard Series No. SF-1 (2006) (Řada 
bezpečnostních standardů MAAE č. SF-1 
(2006)). Dodržují povinnosti a požadavky 
začleněné do Úmluvy o jaderné 
bezpečnosti (IAEA INFCIRC 449 ze dne 
5. července 1994).

1. Členské státy dodržují:

– část základních bezpečnostních principů
MAAE (IAEA Safety Fundamentals 
(Základní bezpečnostní principy MAAE): 
Fundamental safety principles (Základní 
bezpečnostní principy), IAEA Safety 
Standard Series No. SF-1 (2006) (Řada 
bezpečnostních standardů MAAE č. SF-1 
(2006)), jež se týká jaderných zařízení 
uvedených v plném rozsahu na seznamu 
v příloze; a
– příslušné povinnosti a požadavky 
začleněné do Úmluvy o jaderné 
bezpečnosti (IAEA INFCIRC 449 ze dne 
5. července 1994).

Or. en

Odůvodnění

Základní bezpečnostní principy MAAE a Úmluva o jaderné bezpečnosti se také vztahují na 
jinou škálu činností/zařízení, než těch, které jsou uvedeny v navrhované směrnici. Část 
základních bezpečnostních principů MAAE a Úmluvy o jaderné bezpečnosti, jež je relevantní 
pro tuto směrnici a přizpůsobena podmínkám EU, je podrobně uvedena v příloze.
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Pozměňovací návrh 139
Anni Podimata

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 uvedené 
v příloze a stanovené v základních 
bezpečnostních principech MAAE, které 
zaručují nejvyšší 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.

Or. en

Odůvodnění

Skutečnost, že určité zásady tvoří součást směrnice prostřednictvím přílohy, nečiní jejich 
zmínku zde nadbytečnou. Důvodem je zejména to, že je možné se jimi řídit také při provozu 
starších zařízení, kde je problém bezpečnosti mnohem závažnější.

Pozměňovací návrh 140
Herbert Reul

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) 

vypouští se
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a v úzké spolupráci s Evropskou skupinou 
na vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost 
a nakládání s odpadem.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice nemůže členským státům ukládat povinnosti týkající se budoucích výsledků, jež 
dosud nebyly vymezeny, pokud jde o obsah či trvání. Kromě toho se na bezpečnost nových 
reaktorů vztahuje čl. 6 odst. 1, který stanoví globální pravidla bezpečnosti nových reaktorů.

Pozměňovací návrh 141
Vladimir Urutchev

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 nových 
jaderných elektráren, členské státy usilují 
o vyvinutí dodatečných bezpečnostních 
požadavků umožňujících soustavné
zvyšování bezpečnosti na základě úrovní 
bezpečnosti a v úzké spolupráci 
s Evropskou skupinou na vysoké úrovni 
pro jadernou bezpečnost a nakládání 
s odpadem. Základ pro tyto požadavky na 
zvýšení bezpečnosti se odvodí od pravidel 
regulačních orgánů pro průmysl 
a jadernou energii, pokud jde o nové 
elektrárny, provozní zkušenosti, osvědčené 
postupy a hodnocení bezpečnosti 
provozovaných jaderných elektráren, 
moderní techniky a postupy analýzy 
bezpečnosti reaktoru, rozvoj jaderné 
technologie a výzkum v oblasti 
bezpečnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 142
Vladimír Remek

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 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. Zástupci 
pracovníků jsou přiměřeně zastoupeni 
v evropských orgánech, jako je Evropská 
skupina na vysoké úrovni pro jadernou 
bezpečnost a nakládání s odpadem.

Or. en

Odůvodnění

Pracovníci jsou přímo vystaveni nebezpečí záření ve všech fázích provozu jaderných zařízení, 
a to i během vyřazování z provozu a nakládání s odpadem a jeho ukládání. Mají velmi dobré 
znalosti o rizicích a o kultuře bezpečnosti. Zástupci pracovníků by proto měly být přiměřeně 
zastoupeni ve skupině na vysoké úrovni. Zastoupení lze vykovánat prostřednictvím 
uznávaných evropských sociálních partnerů. Tento pozměňovací návrh by trval i v případě, že 
bude přijat pozměňovací návrh 30 zpravodaje.

Pozměňovací návrh 143
Vladimír Remek

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 

2. Pokud jde o bezpečnost nových 
jaderných reaktorů, členské státy usilují 
o vyvinutí dodatečných bezpečnostních 
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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.

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. Zástupci 
pracovníků a jiných socioekonomických 
zájmů jsou přiměřeně zastoupeni 
v evropských orgánech ustavených 
Evropskou komisí pro řešení otázek 
jaderné bezpečnosti a nakládání 
s odpadem.

Or. en

Odůvodnění

Pracovníci jsou přímo vystaveni nebezpečí záření ve všech fázích provozu jaderných zařízení, 
během vyřazování z provozu a nakládání s odpadem a jeho ukládání. Mají velmi dobré 
znalosti o rizicích a o kultuře bezpečnosti. Zástupci pracovníků by proto měli být přiměřeně 
zastoupeni.

Pozměňovací návrh 144
Rebecca Harms

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 nových 
jaderných reaktorů a do přijetí standardů 
jaderné bezpečnosti pro celé Společenství, 
členské státy vyvinou dodatečné 
bezpečnostní požadavky 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.
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Or. en

Odůvodnění

Zavedení standardů jaderné bezpečnosti pro celou EU si vyžádá jak zvýšení stávajících 
bezpečnostních požadavků, tak zavedení závazných pravidel bezpečnosti. Postup pro zavedení 
obojího lze provést souběžně.

Pozměňovací návrh 145
Eugenijus Maldeikis

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 jaderných 
reaktorů, členské státy vyvinou a budou 
zachovávat systém 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Paul Rübig

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 

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 
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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.

Sdružením západoevropských regulačních 
orgánů pro jadernou energii (WENRA) 
a v úzké spolupráci s evropským 
regulačním subjektem.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise zajistí, aby jakýkoli členský 
stát, který si přeje přistoupit k EU nebo 
který se nachází ve fázi vyjednávání 
o svém přistoupení k EU, splňoval 
přinejmenším standardy stanovené v této 
směrnici a zásady uvedené v příloze, 
stanovené MAAE.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby se sousední země EU řídily přinejmenším stejnými standardy jaderné 
bezpečnosti, neboť dopady jaderných nehod jsou vždy přeshraniční.

Pozměňovací návrh 148
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí v zájmu omezení 
následků závažných nehod jaderných 
zařízení trvalé dodržování následujících 
kritérií pro omezení následků:
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– žádné opatření nouzové ochrany nebo 
dlouhodobé opatření za hranicí 800m od 
jaderného zařízení. 
– nikdy žádné opožděné opatření za 
hranicí 3000m od jaderného zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Omezení následků závažných nehod je důležitým bezpečnostním prvkem pro evropské občany. 
Měly by být omezeny maximální emise jaderných zařízení. Toho lze dosáhnout omezením 
nouzových zásahů. Při uplatnění veškerých technických bezpečnostních standardů by měly být 
zásahy omezeny také v případě závažných nehod, aby se zabránilo zbytečné zátěži pro 
kohokoli. Tato kritéria by se měla uplatnit jak na stávající, tak na nové reaktory.

Pozměňovací návrh 149
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Priorita bezpečnosti

1. Členské státy přijmou vhodná opatření 
pro zajištění absolutní priority pro 
jadernou bezpečnost v průběhu veškerých 
postupů přímo spojených s jadernými 
zařízeními.
2. Členské státy zajistí, aby opatření na 
ochranu obyvatelstva podle článku 44 
směrnice 96/29/Euratom zohlednila 
aspekty jaderné bezpečnosti ve všech 
fázích cyklu jaderného paliva, a zejména: 
a) aby přezkum a schvalování plánů na 
jaderná zařízení a výběru umístění těchto 
zařízení zohlednily také aspekty jaderné 
bezpečnosti; a 
b) aby povolení k provozu těchto nových 
zařízení bralo rovněž v úvahu aspekty 
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jaderné bezpečnosti;
c) aby provozní licence pro jaderná 
zařízení brala rovněž v úvahu aspekty 
jaderné bezpečnosti; 
Členské státy zajistí, aby vystavení 
obyvatelstva a pracovníků ionizujícímu 
záření v průběhu stavby, provozu 
a vyřazování z provozu bylo omezeno na 
nejnižší technicky dosažitelnou úroveň.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek má název Priorita bezpečnosti, neboť takový název je nezbytný pro zajištění co 
nejjasnější zprávy pro veřejnost, regulační orgány a provozovatele jaderných zařízení, že 
jaderná bezpečnost je nejvyšší prioritou.

Pozměňovací návrh 150
Paul Rübig

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Pro účely poskytování poradenství 
a podpory členským státům v oblastech 
uvedených v článku 6 se zřizuje Evropský 
regulační orgán. Tento orgán 
přezkoumává správné uplatňování 
bezpečnostních povinností a požadavků 
uvedených v čl. 6 odst. 1 členskými státy.
Evropský regulační orgán tvoří vedoucí 
představitelé regulačních subjektů 
členských států a zástupci Komise.

Or. en
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Pozměňovací návrh 151
Atanas Paparizov

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 Článek 4a
Členské státy zajistí, aby:

1. Držitelé licencí konstruují, staví, 
provozují svá jaderná zařízení a vyřazují 
je z provozu v souladu s ustanoveními 
vymezenými v čl. 6 odst. 1 a 2.

1. držitelé licencí byly odpovědní za 
bezpečnost svých jaderných zařízení 
a vyřazují je z provozu v souladu 
s ustanoveními vymezenými v čl. 6 odst. 1 
a 2. 

2. Držitelé licencí vytvoří a provádějí řídicí 
systémy, které budou pravidelně ověřovány 
regulačním subjektem.

2. držitelé licencí vytvořili a prováděli
řídicí systémy, které budou pravidelně 
ověřovány regulačním subjektem 
v souladu s článkem 4.

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

3. v zájmu plnění svých povinností držitelé 
licencí přidělovali odpovídající finanční a 
lidské zdroje.

4a. držitelé licence plnili další povinnosti 
stanovené ve vnitrostátních právních 
předpisech.

Or. en

(umístění za článkem 4 jako článek 4a))

Odůvodnění

Směrnice by se měla obracet na členské státy, a nikoli na držitele licencí. Uvedená tři 
ustanovení v rámci článku 7, ze kterých se stává článek 4a (nový), nejsou vyčerpávající a pro 
účely jasnější a komplexnější právní úpravy v oblasti jaderné bezpečnosti je nutné přidat 
v novém odstavci 4 „další povinnosti“, jež stanoví vnitrostátní právní předpisy.
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Pozměňovací návrh 152
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Držitelé licencí konstruují, staví, 
provozují svá jaderná zařízení a vyřazují je 
z provozu v souladu s ustanoveními 
vymezenými v čl. 6 odst. 1 a 2.

1. Členské státy zajistí, aby držitelé licencí 
konstruovali, stavěli, provozovali svá 
jaderná zařízení a vyřazovali je z provozu 
v souladu s ustanoveními vymezenými 
v čl. 6 odst. 1 a 2.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice by se měla obracet k členským státům, nikoli k držitelům licencí. 

Pozměňovací návrh 153
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Esko Seppänen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Držitelé licencí konstruují, staví, 
provozují svá jaderná zařízení a vyřazují je
z provozu v souladu s ustanoveními 
vymezenými v čl. 6 odst. 1 a 2.

1. Členské státy zajistí, aby držitelé licencí 
nesli odpovědnost za konstrukci, stavbu, 
provoz svých jaderných zařízení a za jejich 
vyřazení z provozu v souladu 
s ustanoveními vymezenými v článku 6.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by se měla obracet na členské státy, a nikoli na držitele licencí.
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Pozměňovací návrh 154
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Držitelé licencí vytvoří a provádějí řídicí 
systémy, které budou pravidelně ověřovány 
regulačním subjektem.

2. Držitelé licencí vytvoří a provádějí řídicí 
systémy, které budou pravidelně ověřovány 
vnitrostátním orgánem pro regulaci 
a kontrolu jaderné bezpečnosti.

Or. ro

Odůvodnění

Je nezbytné jasně stanovit jediný orgán pro zajištění jednotnosti a pro upevnění jeho úlohy.

Pozměňovací návrh 155
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Lidské aspekty jsou pokryty v navrhované příloze. EU mimoto nemá podle článků 31 a 32 
Smlouvy o Euratomu pravomoc regulovat otázky financování. EU také nepřistoupila k článku 
11 Úmluvy o jaderné bezpečnosti, který tyto otázky upravuje. Tentýž argument platí pro lidské 
zdroje. Kromě toho není vzhledem k podrobnému doporučení z října 2006 potřeba nadále 
regulovat otázky financování.
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Pozměňovací návrh 156
Herbert Reul

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.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Na aspekty týkající se lidských zdrojů se vztahuje doporučení v navrhované příloze. S 
odkazem na články 31 a 32 Smlouvy o Euratomu není EU oprávněna stanovovat pravidla pro 
finanční aspekty. EU proto neschválila článek 11 Úmluvy o jaderné bezpečnosti, jenž se 
těmito aspekty zabývá. Tentýž argument platí pro používání lidských zdrojů.

Pozměňovací návrh 157
Edit Herczog

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 
a lidské zdroje. Držitel licence pravidelně 
předkládá příslušnému regulačnímu 
orgánu hodnocení problémů v oblasti 
zaměstnanosti, jako je zdraví a bezpečnost 
a bezpečnostní kultura, kvalifikace 
a odborná příprava, počet zaměstnaného 
personálu a využívání subdodavatelů.

Or. en

Odůvodnění

Je všeobecně uznáváno, že lidských faktor je významným rizikem při provozu jaderných 
zařízení. Zatímco odpovědnost držitele licence je jasná, podávání zpráv o jeho bezpečnostní 
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kultuře spojené s lidským faktorem může být zlepšeno. Pravidelné podávání zpráv toto 
zlepšení umožní. Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem 35 
zpravodaje a doplňuje jej.

Pozměňovací návrh 158
Vladimír Remek

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 
a lidské zdroje. Držitel licence pravidelně 
předkládá příslušnému regulačnímu 
orgánu hodnocení problémů v oblasti 
zaměstnanosti, jako je zdraví a bezpečnost 
a bezpečnostní kultura, kvalifikace 
a odborná příprava, počet zaměstnaného 
personálu a využívání subdodavatelů.

Or. en

Odůvodnění

Je všeobecně uznáváno, že lidských faktor je významným rizikem při provozu jaderných 
zařízení. Zatímco odpovědnost držitele licence je jasná, podávání zpráv o jeho bezpečnostní 
kultuře spojené s lidským faktorem může být zlepšeno. Pravidelné podávání zpráv toto 
zlepšení umožní.

Pozměňovací návrh 159
Eugenijus Maldeikis

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 
a lidské zdroje a zajistí, aby měl určený 
personál veškerou nezbytnou kvalifikaci.
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Or. en

Pozměňovací návrh 160
Edit Herczog

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Příslušné regulační orgány předloží 
každé tři roky Evropské komisi 
a evropským sociálním partnerům zprávu 
o jaderné bezpečnosti a bezpečnostní 
kultuře. Komise může po konzultaci 
s evropskými sociálními partnery 
navrhnout zlepšení pro zajištění jaderné 
bezpečnosti zahrnující ochranu zdraví, 
a to na nejvyšší možné úrovni v EU.

Or. en

Odůvodnění

Základní bezpečnostní principy, na něž odkazuje Evropská komise, v případě jejich přijetí 
prostřednictvím pozměňovacího návrhu 43 zpravodaje nestanoví, jak se zlepší zkušenosti, 
pokud jde o jadernou bezpečnost, zejména zdraví a bezpečnost. Členské státy, regulační 
orgány, Evropská komise, provozovatelé a zástupci pracovníků mají všichni prospěch z 
pravidelné výměny informací a zkušeností, jež umožňuje zlepšení a vytvoření kultury 
bezpečnosti na nejvyšší úrovni EU. Dotčenými sociálními partnery jsou partneři 
z meziodvětvového dialogu a odvětvového sociálního dialogu pro odvětví elektřiny.

Pozměňovací návrh 161
Vladimír Remek

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Příslušné regulační orgány předloží 
každé tři roky Evropské komisi 
a evropským sociálním partnerům zprávu 
o jaderné bezpečnosti a bezpečnostní 
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kultuře. Komise může po konzultaci 
s evropskými sociálními partnery 
navrhnout zlepšení pro zajištění jaderné 
bezpečnosti zahrnující ochranu zdraví, 
a to na nejvyšší možné úrovni v EU.

Or. en

Odůvodnění

Základní bezpečnostní principy, na něž odkazuje Evropská komise, v případě jejich přijetí 
prostřednictvím pozměňovacího návrhu 43 zpravodaje nestanoví, jak se zlepší zkušenosti, 
pokud jde o jadernou bezpečnost, zejména zdraví a bezpečnost. Členské státy, regulační 
orgány, Evropská komise, provozovatelé a zástupci pracovníků mají všichni prospěch z 
pravidelné výměny informací a zkušeností, jež umožňuje zlepšení a vytvoření kultury 
bezpečnosti na nejvyšší úrovni EU. Dotčenými sociálními partnery jsou partneři 
z meziodvětvového dialogu a odvětvového sociálního dialogu pro odvětví elektřiny.

Pozměňovací návrh 162
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Držitelé licence plní veškeré další 
povinnosti stanovené ve vnitrostátních 
právních předpisech.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hodnocení, šetření, kontrola a případně 
vynucovací opatření v oblasti jaderné 
bezpečnosti jsou prováděny regulačním 
subjektem v jaderných zařízeních po celou 

1. Hodnocení, šetření, kontrola a případně 
vynucovací opatření v oblasti jaderné 
bezpečnosti jsou prováděny vnitrostátním 
orgánem pro regulaci a kontrolu jaderné 
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dobu jejich životnosti i během jejich 
vyřazení z provozu.

bezpečnosti v jaderných zařízeních po 
celou dobu jejich životnosti i během jejich 
vyřazení z provozu.

Or. ro

Odůvodnění

Je nezbytné jasně stanovit jediný orgán pro zajištění jednotnosti a pro upevnění jeho úlohy.

Pozměňovací návrh 164
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hodnocení, šetření, kontrola a případně 
vynucovací opatření v oblasti jaderné 
bezpečnosti jsou prováděny regulačním 
subjektem v jaderných zařízeních po celou 
dobu jejich životnosti i během jejich 
vyřazení z provozu.

1. Hodnocení, šetření, pravidelné inspekce
a případně vynucovací opatření v oblasti 
jaderné bezpečnosti jsou prováděny 
regulačním subjektem v jaderných 
zařízeních po celou dobu jejich životnosti 
i během jejich vyřazení z provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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 či opakovaného 
porušení bezpečnostních předpisů 
v jaderném zařízení regulační subjekt 
vyvine účinný tlak na držitele licence 
s cílem zajistit, aby bylo v jaderném 
zařízení dosaženo požadovaného 
standardu.  
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Or. pl

Odůvodnění

Není možné odebrat provozní licenci zařízení pro ukládání vyhořelého paliva, zařízení na 
výrobu jaderného paliva, obohacovacímu zařízení, zařízení pro přepracování, nebo dokonce 
reaktoru (nikoli jaderné elektrárně), a to ani v případě, že byly uzavřeny (nikoli pozastaven 
jejich provoz). Zařízené pro ukládání vyhořelého paliva, zařízení na výrobu jaderného paliva, 
obohacovací zařízení, zařízení pro přepracování a související reaktory a jaderná zařízení 
musí být kontrolována a je nutné zcela zaručit jejich bezpečnost.

Pozměňovací návrh 166
Silvia-Adriana Ţicău

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 či opakovaného 
porušení bezpečnostních předpisů 
v jaderném zařízení má vnitrostátní orgán 
pro regulaci a kontrolu jaderné 
bezpečnosti pravomoc odebrat provozní 
licenci.

Or. ro

Odůvodnění

Je nezbytné jasně stanovit jediný orgán pro zajištění jednotnosti a pro upevnění jeho úlohy.

Pozměňovací návrh 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační subjekt má pravomoc nařídit 
jakékoli jaderné elektrárně, aby 
pozastavila provoz, pokud se domnívá, že 

3. Regulační subjekt má pravomoc nařídit 
uzavření jakéhokoli jaderného reaktoru 
nebo kritických či podkritických součástí, 
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není plně zaručena bezpečnost. pokud se domnívá, že není plně zaručena 
bezpečnost.

Or. pl

Odůvodnění

Oblasti působnosti ustanovení se vztahuje na veškerá jaderná zařízení, včetně jaderných 
reaktorů, výzkumných reaktorů a kritických součástí.  Dojde-li k porušení bezpečnostních 
pravidel, musí být dotčená zařízení uzavřena. To však riziko pouze sníží, tato zařízení musí 
také podléhat trvalému dozoru.

Pozměňovací návrh 168
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Regulační subjekt má pravomoc nařídit 
jakékoli jaderné elektrárně, aby pozastavila 
provoz, pokud se domnívá, že není plně 
zaručena bezpečnost.

3. Vnitrostátní orgán pro regulaci 
a kontrolu jaderné bezpečnosti má 
pravomoc nařídit jakékoli jaderné 
elektrárně, aby pozastavila provoz, pokud 
se domnívá, že není plně zaručena 
bezpečnost.

Or. ro

Odůvodnění

Je nezbytné jasně stanovit jediný orgán pro zajištění jednotnosti a pro upevnění jeho úlohy.

Pozměňovací návrh 169
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
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Finanční zdroje
1. Každý členský stát přijme vhodná 
opatření pro zajištění dostupnosti 
přiměřených finančních zdrojů na 
podporu bezpečnosti každého jaderného 
zařízení po dobu jeho životnosti a po jejím 
uplynutí.
2. Členské státy zajistí dostupnost 
dostatečných finančních zdrojů v podobě 
fondů pro pokrytí nákladů na vyřazení 
z provozu a nakládání s odpadem každého 
jaderného zařízení ve stanovené době, 
přičemž zohlední délku požadované doby. 
Tyto fondy musí splňovat minimální 
kritéria uvedená v příloze a v příslušných 
právních předpisech Společenství. Komise 
kromě toho do šesti měsíců navrhne 
právní úpravu v rámci Smlouvy o ES pro 
zajištění dostupnosti fondů pro budoucí 
vyřazování z provozu a pro zabránění 
překážek pro spravedlivou hospodářskou 
soutěž na trhu s energií. Členské státy 
přijmou oddělené účetnictví pro 
financování budoucích aktivit týkajících 
se vyřazování z provozu a nakládání 
s odpady. Tyto fondy jsou každoročně 
přezkoumávány a kontrolovány 
nezávislým orgánem, jako je regulátor či 
regulační subjekty, aby se ověřilo, že 
příjmy a související úroky vyčleněné pro 
tyto budoucí aktivity jsou používány pouze 
k těmto účelům, tzn. pro operace vyřazení 
z provozu nebo nakládání s odpadem, a že 
nejsou přímo či nepřímo používány 
k financování aktivit na trhu.

Or. en

Odůvodnění

Již v březnu 2002 Parlament ve svém prvním čtení směrnice pro vytvoření jednotného trhu 
s elektrickou energií podotknul, že správa fondů pro vyřazení z provozu a nakládání 
s odpadem má dopad na fungování trhu s elektřinou, vzhledem k potenciálním finančním 
výhodám zařízení, jež mají přístup ke svým fondům pro vyřazení z provozu a nakládání s 
odpady, při akvizicích na trhu. V důsledku toho je nutné vypracovat jasnější pokyny 
a mechanismy souladu v rámci Smlouvy o ES, aby se odstranilo toto narušení trhu.
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Pozměňovací návrh 170
Edit Herczog

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 
v oblasti jaderné bezpečnosti.

V zájmu vybudování přiměřených 
vnitrostátních lidských zdrojů pro péči 
o bezpečnost jaderných zařízení členské 
státy samostatně a prostřednictvím 
nadnárodní spolupráce poskytnou 
odpovídající příležitosti, pokud jde 
o vzdělávání a odbornou přípravu.

Or. en

Odůvodnění

Zdá se, že návrh Evropské komise se vztahuje pouze na vzdělávání a odbornou přípravu 
stávajících pracovníků, a nezohledňuje potřebu, aby budoucí generace odborníků 
podporovaly jadernou bezpečnost v členských státech.

Pozměňovací návrh 171
Anne Laperrouze

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 
v oblasti jaderné bezpečnosti.

Pokud jde o vzdělávání a odbornou 
přípravu, členské státy samostatně 
a prostřednictvím povinné nadnárodní 
spolupráce poskytnou odpovídající 
příležitosti určené k průběžné teoretické 
a praktické přípravě v oblasti jaderné 
bezpečnosti, včetně programů výměny.

Or. fr
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Odůvodnění

Nadnárodní spolupráce je nezbytná pro zajištění jednotné úrovně odborných znalostí, 
zejména v oblasti jaderné bezpečnosti. Systematické zavádění výměnných programů je 
správnou cestou k zajištění praktických odborných znalostí a ke sdílení osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh 172
Vladimir Urutchev

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 
v oblasti jaderné bezpečnosti.

Pokud jde o vzdělávání a odbornou 
přípravu, členské státy samostatně 
a prostřednictvím nadnárodní spolupráce 
poskytnou odpovídající příležitosti určené 
k průběžné teoretické a praktické přípravě 
v oblasti jaderné bezpečnosti a uchování 
znalostí v jaderné oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Rebecca Harms

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.

Do jednoho roku po vstupu této směrnice 
v platnost a poté každý rok podávají 
členské státy Komisi zprávu o opatřeních 
přijetý pro plnění svých povinností podle
této směrnice a o bezpečnostní situaci 
v jaderných zařízeních umístěných na 
jejich území. 

Každé dva roky Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o uplatňování této směrnice a o situaci 
v oblasti jaderné bezpečnosti ve 
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Společenství vycházející ze zpráv 
předložených členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

Aby se dosáhlo vysoké úrovně bezpečnosti jaderných zařízení, klade si tato směrnice za cíl 
stanovit základní povinnosti a obecné zásady, na jejichž základě budou při přezkumu této 
směrnice provedeném do dvou let od jejího vstupu v platnost přijaty společné bezpečnostní 
standardy.

Pozměňovací návrh 174
Vladimir Urutchev

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.

Ve stejnou dobu jako jsou předkládány 
vnitrostátní zprávy podle Úmluvy 
o jaderné bezpečnosti podávají členské 
státy Komisi zprávu o provádění této 
směrnice. Na základě těchto zpráv
předkládá Komise Evropskému 
parlamentu a Radě pravidelně zprávu 
o pokroku učiněném při provádění této 
směrnice spolu s případnými legislativními 
návrhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Hannes Swoboda

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 

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

o provádění této směrnice. Na základě 
první zprávy předloží Komise Radě zprávu 
o pokroku učiněném při provádění této 
směrnice spolu s případnými legislativními 
návrhy.

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Přezkum

Na základě první zprávy předložené 
členskými státy podle článku 11 Komise 
do dvou let od vstupu této směrnice 
v platnost předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh na přijetí 
závazných bezpečnostních standardů.
Tyto závazné bezpečnostní standardy 
budou vycházet z bezpečnostních 
standardů vytvořených sdružením 
WENRA v úzké spolupráci s Evropskou 
skupinou na vysoké úrovni pro jadernou 
bezpečnost a nakládání s odpadem 
a budou doplněny vytvořením kontrolních 
mechanismů pro celou EU. Tyto 
požadavky a mechanismy zaručí vysokou 
úroveň bezpečnosti v souladu 
s nejnovějším technologickým vývojem.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice musí namísto zavádění mechanismu prosazování stávající mezinárodní úmluvy, 
jehož hodnota je sporná, přijmout mechanismus pro vytvoření a účinné prosazování 
společných bezpečnostních standardů vyžadujících uplatňování úrovně současného stavu 
vědeckých poznatků nebo nejlepších dostupných technologických postupů a provozních 
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a regulačních režimů na veškerá jaderná zařízení provozovaná v EU, jak to také požadovalo 
zasedání Rady v listopadu 1998 ve složení pro spravedlnost a vnitřní záležitosti a doporučení
PARCOM 91/4 o radioaktivních výpustích v rámci úmluvy OSPAR.

Pozměňovací návrh 177
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Příloha (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha
BEZPEČNOSTNÍ CÍL

Základním bezpečnostním cílem je 
ochrana pracovníků a obyvatelstva před 
škodlivými dopady ionizujícího záření, 
jehož zdrojem mohou být jaderná zařízení.
1. Aby se zajistila ochrana pracovníků 
a obyvatelstva, měla by být jaderná 
zařízení provozována při dodržování 
nejvyšších standardů bezpečnosti, jichž lze 
rozumně dosáhnout při zohlednění 
hospodářských a sociálních faktorů.
Kromě opatření týkajících se ochrany 
zdraví stanovených v základních 
standardech Euratomu (směrnice 
96/29/Euratom) budou přijata tato 
opatření:
– snížení pravděpodobnosti událostí, které 
by mohly vést ke ztrátě kontroly nad 
reaktorovým jádrem, jadernou řetězovou 
reakcí, radioaktivním zdrojem a 
– zmírnění dopadů takových událostí, 
pokud nastanou.
2. Základní bezpečnostní cíl by měl být 
zohledněn u všech jaderných zařízení 
a pro všechny fáze po celou dobu 
životnosti jaderného zařízení.
BEZPEČNOSTNÍ PRINCIPY
Princip 1: Odpovědnost za bezpečnost
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Každý členský stát zajistí, aby prvotní 
odpovědnost za bezpečnost jaderných 
zařízení měl držitel příslušné licence, 
a přijmou odpovídající opatření s cílem 
zajistit, že všichni tito držitelé licencí své
odpovědnosti dostojí.
1.1 Každý členský stát se ubezpečí, že 
držitel licence provedl ustanovení o:
- získání a udržení potřebné kvalifikace;
- poskytování odpovídající odborné 
přípravy a informací;
- zavedení postupů a opatření s cílem 
udržet bezpečnost za všech okolností;
- ověření vhodné konstrukce a dostatečné 
kvality zařízení
- zajištění bezpečné kontroly veškerého 
radioaktivního materiálu, který je 
používán, produkován nebo skladován;
- zajištění bezpečné kontroly veškerého 
radioaktivního odpadu, který vznikne.
s cílem dostát odpovědnosti za bezpečnost 
jaderného zařízení.
Tyto odpovědnosti musejí být splněny 
v souladu s platnými bezpečnostními cíli 
a požadavky, jak je stanoví a schválí 
regulační subjekt, a jejich plnění musí být 
zajištěno prostřednictvím zřízení 
a provádění řídicích systémů.
Princip 2: Vedení a řízení v oblasti 
bezpečnosti
Organizace a zařízení zabývající se 
jadernou bezpečností musejí převzít 
a udržet si účinné vedení a řízení v oblasti 
bezpečnosti
2.1 Vedení v otázkách bezpečnosti se musí 
projevit na nejvyšší úrovni organizace. 
Musí být zaveden a uchováván účinný 
systém řízení zahrnující veškeré složky 
řízení, aby se bezpečnostní požadavky 
zaváděly a uplatňovaly soudržně 
s ostatními požadavky, včetně požadavků 
na lidský výkon, jakost a bezpečnostní 
situaci, a aby tak nebyla bezpečnost 
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omezována jinými požadavky či 
potřebami.
Řídicí systém musí rovněž zajistit podporu 
bezpečnostní kultury, pravidelné 
hodnocení bezpečnostního výkonu 
a využívání zkušeností v praxi.
2.2 Bezpečnostní kultura, kterou se řídí 
přístup a jednání ve vztahu k bezpečnosti 
všech dotčených organizací a jednotlivců, 
musí tvořit součást řídicího systému. 
Bezpečnostní kultura zahrnuje:
- individuální i kolektivní závazky vůči 
bezpečnosti vedení, řízení i zaměstnanců 
na všech úrovních;
- odpovědnost organizací a zaměstnanců 
na všech úrovních za bezpečnost;
- opatření, která povzbuzují kritický postoj 
a získávání zkušeností a brání 
sebeuspokojení v oblasti bezpečnosti.
2.3 Řídicí systém musí poznat celou škálu 
vzájemných vztahů jednotlivců na všech 
úrovních s technologiemi a organizacemi. 
S cílem předejít bezpečnostním, 
významným lidským a organizačním 
selháním je třeba zohlednit lidského 
činitele a podporovat dobrý výkon 
a osvědčené postupy.
Princip 3: Posuzování bezpečnosti
Před výstavbou jaderného zařízení a jeho 
uvedením do provozu a v po dobu jeho 
životnosti se musí provádět komplexní 
a systematická posouzení bezpečnosti. 
Použije se stupňovitého přístupu, při 
kterém se zohlední velikost potenciálního 
rizika, jež představuje jaderné zařízení.
3.1 V souladu se stupňovaným přístupem 
budou regulační subjekty vyžadovat 
hodnocení jaderné bezpečnosti pro 
všechna jaderná zařízení. Toto hodnocení 
bezpečnosti zahrnuje systematickou 
analýzu běžného provozu a jeho dopadů, 
způsobů, jimiž může dojít k selhání 
a důsledky těchto selhání. Hodnocení 
bezpečnosti se zabývá bezpečnostními 
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opatřeními potřebnými pro omezení 
nebezpečí a rovněž jsou hodnoceny 
konstrukční a projektové bezpečnostní 
prvky s cílem prokázat, zda splňují 
požadované bezpečnostní funkce. Pokud 
mají kontrolní opatření nebo jednání 
provozovatele za cíl udržení bezpečnosti, 
musí být provedeno úvodní hodnocení 
jejich bezpečnosti s cílem prokázat, že jsou 
dostatečně silná a spolehlivá. Povolení 
pro jaderné zařízení udělí členský stát 
pouze tehdy, bylo-li regulačnímu subjektu 
uspokojivě prokázáno, že bezpečnostní 
opatření navrhovaná držitelem licence 
jsou přiměřená.
3.2 Požadované posouzení bezpečnosti se 
později během provozu opakuje podle 
potřeby vcelku nebo zčásti, jestliže je třeba 
zohlednit změněné okolnosti (jako je 
uplatňování nových standardů a 
vědeckotechnologických poznatků), 
zpětnou vazbu z provozní zkušenosti, 
úpravy a účinky stárnutí. V případě 
provozů, které trvají delší dobu, se 
posouzení podle potřeby přezkoumávají a 
opakují. Pokračování tohoto provozu 
podléhá opětovným posouzením, které 
musí prokázat, že bezpečnostní opatření 
jsou i nadále přiměřená.
3.3 V rámci požadovaného posouzení 
bezpečnosti se určí původce nehody 
(příčinná událost, jež by mohla vést 
k situaci nehody) a provede jeho analýza 
a přijmou se opatření pro zabránění těmto 
nehodám. 
3.4 Pro další zvýšení bezpečnosti se 
zavedou postupy pro zpětnou vazbu 
a analýzu provozních zkušeností ve 
vlastních a jiných zařízeních, včetně 
příčinných událostí, původců nehody, 
případů, kdy k nehodě téměř došlo, nehod 
a neoprávněných úkonů, aby bylo možné 
vyvodit ponaučení, šířit jej a řídit se jím.
Princip 4: Optimalizace bezpečnosti
Členské státy zajistí, aby byla jaderná 
zařízení optimalizována tak, aby 
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zajišťovala nejvyšší úroveň bezpečnosti, 
jež lze rozumně dosáhnout bez 
nežádoucího omezování jejich provozu.
4.1 Optimalizace bezpečnosti vyžaduje, 
aby bylo provedeno relativní posouzení 
významu jednotlivých činitelů zahrnující:
- pravděpodobnost výskytu 
nepředvídatelných událostí a jejich 
následků;
- velikost a rozdělení dávek ozáření;
- hospodářské, sociální a environmentální 
faktory vyplývající z rizik záření.
- Optimalizace bezpečnosti rovněž 
vyžaduje používání osvědčených postupů 
a zdravého rozumu v průběhu každodenní 
činnosti.
Princip 5: Prevence a zmírňování
Členské státy zajistí, aby bylo vynaloženo 
veškeré možné úsilí pro zabránění 
a zmírnění jaderných nehod a havárií 
v jejich jaderných zařízeních
5.1 Každý členský stát zajistí, aby držitelé 
licence vynaložili veškeré možné úsilí ve 
snaze
- zabránit výskytu nestandardních 
okolností či nehod, jež by mohly vést ke 
ztrátě kontroly;
- předejít nárůstu selhání 
a nestandardních situací, k nimž dochází;
- zmírnit jakékoli nepříznivé dopady 
nehody.
uplatňováním „hloubkové ochrany“.
5.2 Uplatňování koncepce hloubkové 
ochrany zajistí, že žádné technické, lidské 
nebo organizační selhání nemůže mít za 
následek škodlivé účinky a že kombinace 
selhání, která by mohla způsobit vážné 
škodlivé účinky, je značně 
nepravděpodobná.
5.3 Hloubková ochrana se uplatňuje 
především prostřednictvím kombinace 
řady navazujících a na sobě nezávislých 
úrovní ochrany, a teprve jejich selhání by 



AM\771348CS.doc 89/97 PE421.201v01-00

CS

mělo za následek škodlivé účinky na 
pracovníky nebo obyvatelstvo. Úrovně 
hloubkové ochrany zahrnují:
- výběr vhodného umístnění
- vhodnou konstrukci jaderného zařízení 
spočívající
ve vysoké kvalitě konstrukce a výstavby
ve vysoké spolehlivosti součástí a zařízení
v kontrole, systémech omezování a 
ochrany a prvcích dozoru;
- vhodnou organizaci s
účinným systémem řízení se silnou 
oddaností řídících osob bezpečnostní 
kultuře
komplexními provozními postupy a praxí
komplexními postupy pro řízení nehod
ustanoveními pro připravenost na 
nouzové situace
Princip 6: Připravenost na nouzové 
situace a reakce
Členské státy zajistí přijetí ustanovení pro 
připravenost na nouzové situace a reakci 
na nehody v jaderných zařízeních 
v souladu se směrnicí 96/29/Euratom.

Or. en

Odůvodnění

Základní bezpečnostní principy MAAE a Úmluva o jaderné bezpečnosti se také vztahují na 
jinou škálu činností/zařízení, než těch, které jsou uvedeny v navrhované směrnici. Tato 
příloha zahrnuje příslušné principy MEEA a Úmluvy o jaderné bezpečnosti přizpůsobené 
podmínkám EU, které tento návrh pokrývá. Přijetím upravených základních bezpečnostních 
principů MEEA a Úmluvy o jaderné bezpečnosti je potřeba spojit s přílohou vyjasnění čl. 6 
odst. 1 navrhovaného v jiném pozměňovacím návrhu.
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Pozměňovací návrh 178
Herbert Reul

Návrh směrnice
Příloha (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha
BEZPEČNOSTNÍ CÍL

Základním bezpečnostním cílem je 
ochrana pracovníků a obyvatelstva před 
škodlivými dopady ionizujícího záření, 
jehož zdrojem mohou být jaderná zařízení.
1. Aby se zajistila ochrana pracovníků 
a obyvatelstva, měla by být jaderná 
zařízení provozována při dodržování 
nejvyšších standardů bezpečnosti, jichž lze 
rozumně dosáhnout při zohlednění 
hospodářských a sociálních faktorů.
Kromě ochrany lidí stanovené 
v základních standardech Euratomu 
(směrnice 96/29/Euratom) budou přijata 
tato opatření:
- snížení pravděpodobnosti událostí, které 
by mohly vést ke ztrátě kontroly nad 
reaktorovým jádrem, jadernou řetězovou 
reakcí, radioaktivním zdrojem a 
- zmírnění dopadů takových událostí, 
pokud nastanou.
2. Základní bezpečnostní cíl by měl být 
zohledněn u všech jaderných zařízení 
a pro všechny fáze po celou dobu 
životnosti jaderného zařízení.
BEZPEČNOSTNÍ PRINCIPY
Princip 1: Odpovědnost za bezpečnost
Každý členský stát zajistí, aby prvotní 
odpovědnost za bezpečnost jaderných 
zařízení měl držitel příslušné licence, 
a přijmou odpovídající opatření s cílem 
zajistit, že všichni tito držitelé licencí své 
odpovědnosti dostojí.
1.1 Každý členský stát se ubezpečí, že 
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držitel licence provedl ustanovení o:
- získání a udržení potřebné kvalifikace;
- poskytování odpovídající odborné 
přípravy a informací;
- zavedení postupů a opatření s cílem 
udržet bezpečnost za všech okolností;
- ověření vhodné konstrukce a dostatečné 
kvality zařízení
- zajištění bezpečné kontroly veškerého 
radioaktivního materiálu, který je 
používán, produkován nebo skladován;
- zajištění bezpečné kontroly veškerého 
radioaktivního odpadu, který vznikne.
s cílem dostát odpovědnosti za bezpečnost 
jaderného zařízení.
Tyto odpovědnosti musejí být splněny 
v souladu s platnými bezpečnostními cíli 
a požadavky, jak je stanoví a schválí 
regulační subjekt, a jejich plnění musí být 
zajištěno prostřednictvím zřízení 
a provádění řídicích systémů.
Princip 2: Vedení a řízení v oblasti 
bezpečnosti
Organizace a zařízení zabývající se 
jadernou bezpečností musejí převzít 
a udržet si účinné vedení a řízení v oblasti 
bezpečnosti
2.1 Vedení v otázkách bezpečnosti se musí 
projevit na nejvyšší úrovni organizace. 
Musí být zaveden a uchováván účinný 
systém řízení, který musí zahrnout veškeré 
složky řízení, aby se bezpečnostní 
požadavky zaváděly a uplatňovaly 
soudržně s ostatními požadavky, včetně 
požadavků na lidský výkon, jakost 
a bezpečnostní situaci, a aby tak nebyla 
bezpečnost omezována jinými požadavky 
či potřebami.
Řídicí systém musí rovněž zajistit podporu 
bezpečnostní kultury, pravidelné 
hodnocení bezpečnostního výkonu 
a využívání zkušeností v praxi.



PE421.201v01-00 92/97 AM\771348CS.doc

CS

2.2 Bezpečnostní kultura, kterou se řídí 
přístup a jednání ve vztahu k bezpečnosti 
všech dotčených organizací a jednotlivců, 
musí tvořit součást řídicího systému. 
Bezpečnostní kultura zahrnuje:
- individuální i kolektivní závazky vůči 
bezpečnosti vedení, řízení i zaměstnanců 
na všech úrovních;
- odpovědnost organizací a zaměstnanců 
na všech úrovních za bezpečnost;
- opatření, která povzbuzují kritický postoj 
a získávání zkušeností a brání 
sebeuspokojení v oblasti bezpečnosti.
2.3 Řídicí systém musí poznat celou škálu 
vzájemných vztahů jednotlivců na všech 
úrovních s technologiemi a organizacemi. 
S cílem předejít bezpečnostním, 
významným lidským a organizačním 
selháním je třeba zohlednit lidského 
činitele a podporovat dobrý výkon 
a osvědčené postupy.
Princip 3: Posuzování bezpečnosti
Před výstavbou jaderného zařízení a jeho 
uvedením do provozu a v po dobu jeho 
životnosti se musí provádět komplexní 
a systematická posouzení bezpečnosti. 
Použije se stupňovitého přístupu, při 
kterém se zohlední velikost potenciálního 
rizika, jež představuje jaderné zařízení.
3.1 V souladu se stupňovaným přístupem 
budou regulační subjekty vyžadovat 
hodnocení jaderné bezpečnosti pro 
všechna jaderná zařízení. Toto hodnocení 
bezpečnosti zahrnuje systematickou 
analýzu běžného provozu a jeho dopadů, 
způsobů, jimiž může dojít k selhání 
a důsledky těchto selhání. Hodnocení 
bezpečnosti se zabývá bezpečnostními 
opatřeními potřebnými pro omezení 
nebezpečí a rovněž jsou hodnoceny 
konstrukční a projektové bezpečnostní 
prvky s cílem prokázat, zda splňují 
požadované bezpečnostní funkce. Pokud 
mají kontrolní opatření nebo jednání 
provozovatele za cíl udržení bezpečnosti, 
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musí být provedeno úvodní hodnocení 
jejich bezpečnosti s cílem prokázat, že jsou 
dostatečně silná a spolehlivá. Povolení 
pro jaderné zařízení udělí členský stát 
pouze tehdy, bylo-li regulačnímu subjektu 
uspokojivě prokázáno, že bezpečnostní 
opatření navrhovaná držitelem licence 
jsou přiměřená.
3.2 Požadované posouzení bezpečnosti se 
později během provozu opakuje podle 
potřeby vcelku nebo zčásti, jestliže je třeba 
zohlednit změněné okolnosti (jako je 
uplatňování nových standardů a 
vědeckotechnologických poznatků), 
zpětnou vazbu z provozní zkušenosti, 
úpravy a účinky stárnutí. V případě 
provozů, které trvají delší dobu, se 
posouzení podle potřeby přezkoumávají a 
opakují. Pokračování tohoto provozu 
podléhá opětovným posouzením, které 
musí prokázat, že bezpečnostní opatření 
jsou i nadále přiměřená.
3.3 V rámci požadovaného posouzení 
bezpečnosti se určí původce nehody 
(příčinná událost, jež by mohla vést 
k situaci nehody) a provede jeho analýza 
a přijmou se opatření pro zabránění těmto 
nehodám. 
3.4 Pro další zvýšení bezpečnosti se 
zavedou postupy pro zpětnou vazbu 
a analýzu provozních zkušeností ve 
vlastních a jiných zařízeních, včetně 
příčinných událostí, původců nehody, 
případů, kdy k nehodě téměř došlo, nehod 
a neoprávněných úkonů, aby bylo možné 
vyvodit ponaučení, šířit jej a řídit se jím.
Princip 4: Optimalizace bezpečnosti
Členské státy zajistí, aby byla jaderná 
zařízení optimalizována tak, aby 
zajišťovala nejvyšší úroveň bezpečnosti, 
jež lze rozumně dosáhnout bez 
nežádoucího omezování jejich provozu.
4.1 Optimalizace bezpečnosti vyžaduje, 
aby bylo provedeno relativní posouzení 
významu jednotlivých činitelů zahrnující:
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- pravděpodobnost výskytu 
nepředvídatelných událostí a jejich 
následků;
- velikost a rozdělení dávek ozáření;
- hospodářské, sociální a environmentální 
faktory vyplývající z rizik záření.
- Optimalizace bezpečnosti rovněž 
vyžaduje používání osvědčených postupů 
a zdravého rozumu v průběhu každodenní 
činnosti.
Princip 5: Prevence a zmírňování
Členské státy zajistí, aby bylo vynaloženo 
veškeré možné úsilí pro zabránění 
a zmírnění jaderných nehod a havárií 
v jejich jaderných zařízeních
5.1 Každý členský stát zajistí, aby držitelé 
licence vynaložili veškeré možné úsilí ve 
snaze
- zabránit výskytu nestandardních 
okolností či nehod, jež by mohly vést ke 
ztrátě kontroly;
- předejít nárůstu selhání 
a nestandardních situací, k nimž dochází;
- zmírnit jakékoli nepříznivé dopady 
nehody.
uplatňováním „hloubkové ochrany“.
5.2 Uplatňování koncepce „hloubkové 
ochrany“ zajistí, že žádné technické, 
lidské nebo organizační selhání nemůže 
mít za následek škodlivé účinky a že 
kombinace selhání, která by mohla 
způsobit vážné škodlivé účinky, je značně 
nepravděpodobná.
5.3 Hloubková ochrana se uplatňuje 
především prostřednictvím kombinace 
řady navazujících a na sobě nezávislých 
úrovní ochrany, a teprve jejich selhání by 
mělo za následek škodlivé účinky na 
pracovníky nebo obyvatelstvo. Úrovně 
hloubkové ochrany zahrnují:
- výběr vhodného umístnění
- vhodnou konstrukci jaderného zařízení 
spočívající v
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ve vysoké kvalitě konstrukce a výstavby
ve vysoké spolehlivosti součástí a zařízení
v kontrole, systémech omezování a 
ochrany a prvcích dozoru
- vhodnou organizaci s
účinným systémem řízení se silnou 
oddaností řídících osob bezpečnostní 
kultuře
komplexními provozními postupy a praxí
komplexními postupy pro řízení nehod
ustanoveními pro připravenost na 
nouzové situace
Princip 6: Připravenost na nouzové 
situace a reakce
Členské státy zajistí přijetí ustanovení pro 
připravenost na nouzové situace a reakci 
na nehody v jaderných zařízeních 
v souladu se směrnicí 96/29/Euratom.

Or. xm

Odůvodnění

Základní bezpečnostní principy MAAE a Úmluvy o jaderné bezpečnosti se rovněž vztahují na 
různé druhy činností a zařízení, jež nejsou uvedeny v navrhované směrnici. Tato příloha 
zahrnuje principy MAAE a Úmluvy o jaderné bezpečnosti, které jsou relevantní pro tuto 
směrnici, a je nutné je začlenit do rámce Společenství. Aby byly dodržovány zásady 
uplatňování základních bezpečnostních principů MEEA a Úmluvy o jaderné bezpečnosti, je 
nezbytné uplatnit v příloze vysvětlení v čl. 6 odst. 1, jak již bylo uvedeno v jiném 
pozměňovacím návrhu.

Pozměňovací návrh 179
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Příloha (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha
FONDY PRO VYŘAZENÍ Z PROVOZU
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Na fondy pro vyřazení z provozu uvedené 
v článku 8a této směrnice se použijí tato 
kritéria:
1. Fondy se vytvoří z příspěvků 
provozovatelů jaderných zařízení 
v průběhu jejich provozu s cílem 
dosáhnout v době konečného uzavření 
zařízení úrovně zdrojů dostatečné pro 
pokrytí veškerých výdajů souvisejících 
s vyřazením z provozu a nakládáním 
s odpadem, jak stanoví bod 2.
2. Příspěvky jsou do fondu odváděny 
v souladu odhadovanou životností zařízení 
a podle zvolených strategií vyřazení 
z provozu a nakládání s radioaktivním 
odpadem tak, aby pokrývaly zejména 
vyřazení zařízení z provozu, bezpečné 
a dlouhodobé nakládání s konvenčním 
a radioaktivním odpadem po vyřazení 
zařízení z provozu a bezpečné 
a dlouhodobé nakládání s vyhořelým 
palivem z jaderných elektráren 
a s odpadem z operací přepracování, jež 
dosud nejsou plně pokryty jakožto 
provozní náklad.
3. Aktiva fondu jsou spravována tak, aby 
byla zajištěna likvidita v souladu 
s harmonogramem vyřazení z provozu, 
povinnostmi v oblasti nakládání 
s odpadem a náklady uvedenými v bodě 2.
4. Aktiva fondu se smějí použít pouze na 
pokrytí nákladů uvedených v bodě 2 
v souladu se strategií vyřazení z provozu 
a nesmějí být použita pro jiné účely. Proto 
budou fondy pro vyřazení z provozu 
vytvořeny s vlastní právní subjektivitou, 
odděleně od provozovatele zařízení.
5. Pokud jde o jaderná zařízení, jejichž 
provoz skončí před vstupem právních, 
regulačních a správních předpisů 
uvedených v článku 14 této směrnice nebo 
… [lhůtu je nutné stanovit] od vstupu 
těchto předpisů v platnost, mohou být 
přijata, jiná opatření než vytvoření fondu 
pro vyřazení z provozu, jež vyžaduje tato 
směrnice. Pokud jde o jaderná zařízení, 
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jejichž provoz skončí před vstupem 
právních, regulačních a správních 
předpisů uvedených v článku 14 této 
směrnice nebo … [lhůtu je nutné stanovit] 
od vstupu těchto předpisů v platnost, 
mohou být přijata, jiná opatření než 
vytvoření fondu pro vyřazení z provozu, 
jež vyžaduje tato směrnice.
6. Členské státy určí způsob převodu 
nezbytných finančních zdrojů pro 
vyřazení z provozu a nakládání 
s odpadem, které již byly provozovatelem 
nashromážděny před vstupem opatření 
přijatých k provedení této směrnice 
v platnost. Tyto převody musí být 
uskutečněny nejpozději do tří let od data 
stanoveného v článku 12.

Or. en

Odůvodnění

Již v březnu 2002 Parlament ve svém prvním čtení směrnice pro vytvoření jednotného trhu 
s elektrickou energií podotknul, že správa fondů pro vyřazení z provozu a nakládání 
s odpadem má dopad na fungování trhu s elektřinou, vzhledem k potenciálním finančním 
výhodám zařízení, jež mají přístup ke svým fondům pro vyřazení z provozu a nakládání s 
odpady, při akvizicích na trhu. V důsledku toho je nutné vypracovat jasnější pokyny 
a mechanismy souladu v rámci Smlouvy o ES, aby se odstranilo toto narušení trhu.
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