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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a  300 Smlouvy o ES a v článku 7 
Smlouvy o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o specifickém programu, který má provést Společné 
výzkumné středisko prostřednictvím přímých akcí na základě sedmého rámcového 
programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro výzkum a 
odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (2007 až 2011)

(KOM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,
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– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0444)1,

– s ohledem na Smlouvu ustavující Evropské společenství pro atomovou energii, konkrétně 
na článek 7, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0385/2005),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Rozpočtového výboru (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise ;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 119 odst. 2 Smlouvy o Euratomu změnila 
odpovídajícím způsobem ;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem ;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu 

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a) SVS se účastní evropských sítí pro 
bezpečnost jaderných reaktorů, jejichž 
cílem je co možná nejrozsáhlejší 
harmonizace národních norem týkajících 
se bezpečnosti. V souvislosti s tímto 
rámcovým programem by bylo vhodné, 
aby SVS tuto účast na základě svých 
odborných znalostí posílilo, aby mohly být 
v Evropské unii stanoveny bezpečnostní 
standardy Společenství pro plánování, 
stavbu a provoz reaktorů a zařízení na 
přepracování paliva. Tímto způsobem by 
přispělo ke stanovení Kodexu pro 
jadernou bezpečnost v rámci Unie tak, že 
by rozdílné národní normy mohly být v 
zájmu větší jaderné bezpečnosti v Unii 
harmonizovány.

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Odůvodnění

Stanovení minimálních standardů pro provoz a vybavení jaderných reaktorů je ve společném 
zájmu Evropské unie. Tyto minimální standardy by měly být vypracovány ve společném, 
průhledném dialogu směřujícímu ke shodě podle stavu vědy a výzkumu. SVS by přitom hrálo 
významnou roli moderátora. Formulování těchto minimálních standardů slouží zájmům 
bezpečnosti všech občanů a z důvodu přeshraniční tematiky prospěje i těm členským státům, 
které z důvodu suverenity upustily od provozu nebo od stavby nových jaderných reaktorů.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 9

(9) Výzkumné činnosti prováděné v rámci 
tohoto specifického programu by měly 
dodržovat základní etické zásady včetně 
zásad, které jsou stanoveny v Listině 
základních práv Evropské unie.

(9) Výzkumné činnosti prováděné v rámci 
tohoto specifického programu by měly 
dodržovat základní etické zásady včetně 
zásad, které jsou stanoveny v Listině 
základních práv Evropské unie. Kromě 
toho je nutné podporovat veřejné 
schválení těchto činností.

Odůvodnění

Výzkumné snahy SVS v této oblasti slouží celoevropského zájmu bezpečnosti, který se 
nezastaví před státními hranicemi. Veřejné schválení tohoto výzkumu je důležité z 
demokratického hlediska, a podle toho by se mělo podporovat.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 10

(10) SVS by mělo nadále vytvářet další 
zdroje prostřednictvím činností zapojených 
do hospodářské soutěže; mezi ně patří 
účast na nepřímých akcích rámcového 
programu, práce pro třetí osoby a v menší 
míře využívání duševního vlastnictví.

(10) SVS by mělo nadále vytvářet další 
zdroje prostřednictvím činností zapojených 
do hospodářské soutěže; mezi ně patří 
kromě práce pro třetí osoby účast na
nepřímých akcích rámcového programu, u 
kterých by se mělo usilovat o 
zdvojnásobení dosavadních činností, a 
v menší míře využívání duševního 
vlastnictví.

Odůvodnění

SVS by mělo být v budoucnu nezbytně umožněno, účastnit se výběrových řízení v oblasti 
nepřímých akcí. Zde by mělo dojít ke zdvojnásobení dosavadního úsilí. Nadále by mělo být 
povoleno získávání dodatečných prostředků od třetích osob a zhodnocování duševního 
vlastnictví. Toto zajišťuje automatickou kontrolu kvality a i nadále vysokou excelenci v rámci 
SVS.
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Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 10a (nový)

(10a) SVS by mělo zajistit, aby i nadále 
byla zachována jeho vynikající vědecká 
úroveň, aby mohlo stále lépe plnit své 
úkoly, a mělo by proto posílit své vlastní 
výzkumné činnosti, bez újmy činností, 
které jsou zaměřeny bezprostředně na 
plnění požadavků politik Společenství.

Odůvodnění

Jak již několikrát zdůraznil hodnotící výbor, musí SVS nalézt rovnováhu mezi službami 
uživatelům a svou vlastní výzkumnou činností, která je nezbytná pro udržení jeho vědecké 
úrovně; viz také pozměňovací návrh 6.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 10b (nový)

(10b) SVS zajistí, že v rámci jeho práce 
bude stejně zohledněno postavení a role 
obou pohlaví ve vědě a výzkumu. Tím by 
mělo být zajištěno respektování zásady 
rovnosti šancí bez ohledu na pohlaví.

Odůvodnění

SVS v rámci své práce samozřejmě nediskriminuje na základě pohlaví. Respektování zásady 
rovnosti příležitostí musí být zaručeno bez ohledu na pohlaví.

Pozměňovací návrh 6
Příloha čl. 2 „Přístup“ odst. 4a (nový)

SVS zajistí, aby zůstala zachována jeho 
vynikající vědecká úroveň, aby mohlo 
stále lépe plnit své úkoly, a mělo by proto 
posílit své vlastní výzkumné činnosti, bez 
újmy činností, které jsou zaměřeny 
bezprostředně na plnění požadavků politik 
Společenství.
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Odůvodnění

Tímto se do textu rozhodnutí přebírá nový bod odůvodnění 10 b.

Pozměňovací návrh 7
Příloha čl. 2 „Přístup“ odst. 4b (nový)

Dalším cílem je prohlubování spolupráce 
tvorbou sítí, aby bylo na evropské a 
světové úrovni dosaženo široké shody u 
velkého množství otázek. Možnost SVS 
účastnit se špičkových mezinárodních 
výzkumných sítí a integrovaných projektů 
získává se zohledněním této okolnosti 
obzvlášť velký význam. Uplatňování 
bezpečnostních opatření Úřadem pro 
dozor nad bezpečností Euratom (ESO) a 
Mezinárodní organizací pro atomovou 
energii (IAEA) si vyžaduje podporu a 
přímou pomoc VaV. Zvláštní pozornost 
bude věnována spolupráci s budoucími 
členskými státy EU. 

Odůvodnění

Tato účast umožní SVS, aby se množství partnerů, především z přístupových zemí, zúčastnilo 
se svým příspěvkem k těmto citlivým tématům.

Pozměňovací návrh 8
Příloha čl. 3.1.1. „Charakteristika, skladování a ukládání vyhořelého paliva“ odst. –1 (nový)

Z důvodu celosvětově stoupajícího počtu 
bloků jaderných elektráren získávají 
témata likvidace odpadu a vlivů na životní 
prostředí stále větší význam. Také Unie 
zde má co dohánět a musí rychle a 
obsáhle odpovědět na dosud 
nezodpovězené otázky z této oblasti.

Odůvodnění

Témata likvidace odpadů a vlivů na životní prostředí jsou postavena mimo názor na využívání 
mírové jaderné energie a vzhled k velkému počtu bloků jaderných elektráren na celém světě si 
vyžadují rychlé řešení, ke kterému by SVS mělo nezbytně přispět.



PR\600205CS.doc 9/12 PE 368.073v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 9
Příloha čl. 3.1.7. „Řízení znalostí, odborná příprava a vzdělávání“

Je důležité, aby si nové generace jaderných 
vědců a inženýrů prostřednictvím pokusů, 
výsledků a interpretací a dovedností 
získaných v minulosti udržovaly a 
prohlubovaly znalosti v oblasti jaderného 
výzkumu. To se týká především oblastí, 
v nichž byly zkušenosti z analýzy výkonu a 
bezpečnosti reaktorů získané za tři 
desetiletí ve zhuštěné podobě promítnuty 
do složitých analytických přístrojů, jakými 
jsou například modely a počítačové kódy. 
SVS bude přispívat k tomu, aby tyto 
znalosti byly snadno dostupné, správně 
uspořádané a dobře zdokumentované, a 
rovněž k podpoře činností v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání v Evropě.

Je důležité, aby si nové generace jaderných 
vědců a inženýrů prostřednictvím pokusů, 
výsledků a interpretací a dovedností 
získaných v minulosti udržovaly a 
prohlubovaly znalosti v oblasti jaderného 
výzkumu. To se týká především oblastí, 
v nichž byly zkušenosti z analýzy výkonu a 
bezpečnosti reaktorů získané za tři 
desetiletí ve zhuštěné podobě promítnuty 
do složitých analytických přístrojů, jakými 
jsou například modely a počítačové kódy. 
Z důvodu hrozícího úbytku znalostí a 
nedostatku mladých výzkumných 
pracovníků v oblasti jaderné technologie 
by se SVS mohlo etablovat jako evropské 
centrum pro šíření informací a také 
odbornou přípravu a vzdělávání. SVS 
bude provádět program k zachování 
znalostí, který zajistí, aby tyto znalosti 
byly snadno dostupné, správně uspořádané 
a dobře zdokumentované, dále bude 
provádět program k podpoře mladých 
výzkumných pracovníků, který má 
objasnit, jak je možné získat a připravit 
novou generaci na výzkum v oblasti 
jaderné energie, a rovněž k podpoře 
činností v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání v Evropě.

Odůvodnění

Podpora nové generace výzkumných pracovníků v oblasti jaderného výzkumu musí být 
nezbytně posílena, protože pouze z počtu stávajících jaderných elektráren vyplývají do 
budoucna významné otázky, které nutně vyžadují dalšího výzkumného úsilí. Evropská unie si 
nemůže dovolit, aby se přetrhlo předávání znalostí budoucím generacím výzkumných 
pracovníků.

Pozměňovací návrh 10
Příloha čl. 3.2.3. „Bezpečný provoz pokročilých systémů jaderné energie“ odst. 2

Je nezbytně nutné, aby se SVS této 
celosvětové iniciativy, na níž se podílejí 
přední výzkumné organizace, účastnilo, a 

Je nezbytně nutné, aby se SVS této 
celosvětové iniciativy, na níž se podílejí 
přední výzkumné organizace, účastnilo, a 
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to přímo a prostřednictvím koordinace 
evropských příspěvků. Patří sem především 
aspekty bezpečnosti a dozorů nad 
bezpečností u inovativních cyklů jaderných 
paliv, zejména charakteristika, zkoušení a 
analýza nových paliv. Pozornost bude 
věnována navrhování cílů v oblasti 
bezpečnosti a kvality, vypracování 
bezpečnostních požadavků a pokročilých 
hodnotících metod pro reaktory. Tyto 
informace budou systematicky předávány 
zúčastněným orgánům členských států a 
útvarům Komise, zejména prostřednictvím 
pravidelných koordinačních schůzí.

to přímo a prostřednictvím koordinace 
evropských příspěvků. Zde připadne SVS 
v budoucnu rozhodující role při 
koordinaci a integraci evropských 
příspěvků. Patří sem především aspekty 
bezpečnosti a dozorů nad bezpečností u 
inovativních cyklů jaderných paliv, 
zejména charakteristika, zkoušení a 
analýza nových paliv. Pozornost bude 
věnována navrhování cílů v oblasti 
bezpečnosti a kvality, vypracování 
bezpečnostních požadavků a pokročilých 
hodnotících metod pro reaktory. Tyto 
informace budou systematicky předávány 
zúčastněným orgánům členských států a 
útvarům Komise, zejména prostřednictvím 
pravidelných koordinačních schůzí.

Odůvodnění

SVS by mělo přispět k tomu, aby byly příspěvky členských států k výzkumným aktivitám  
v oblasti Generation IV v budoucnu lépe integrovány a koordinovány.

Pozměňovací návrh 11
Příloha čl. 3.3.1. „Dozor nad bezpečností“ odst. 1a (nový)

.. S ohledem na další šíření jaderných 
zbraní nebo alespoň snah jednotlivých 
států v tomto směru se v poslední době 
v mezinárodním kontextu bohužel mnoho 
změnilo. Otázka nešíření získává vedle 
dalších bezpečnostních otázek opět na 
významu. Na tomto pozadí je pro 
bezpečnost občanů Evropské unie 
nezbytné, aby byly v SVS v zásobě 
nezbytné kapacity z této oblasti.

Odůvodnění

Otázka nešíření jaderných zbraní je bohužel stále aktuálnější. Je proto v mimořádném zájmu 
EU, aby v SVS zůstaly zachovány nezbytné technické kapacity pro posuzování a manipulaci 
s touto hrozbou a byly stále aktualizovány.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jaderná bezpečnost: Z důvodu celosvětově stoupajícího počtu bloků jaderných elektráren je 
jaderná bezpečnost již nyní tématem budoucnosti, které díky úvahám o ochraně klimatu získá 
pravděpodobně ještě větší význam. Nehledě na skutečnost, že některé členské státy na základě 
své suverenity nechtějí na území svého státu provozovat žádné jaderné elektrárny, musíme 
konstatovat, že jiné členské státy jsou se stejným právem zaměřeny jinak a mírově využívaná 
jaderná energie bude střednědobě z různých důvodů představovat faktor ve vyvážené 
kombinaci energií, který není možné popřít. V této souvislosti se v budoucnu budeme muset 
více zabývat tématy likvidace odpadu a vlivů na životní prostředí, neboť i v Evropské unii je 
co dohánět. SVS přitom bude náležet rozhodující role moderátora. 

Reaktory tak zvané Generation IV se v současnosti na celém světě podrobují zkoumání. 
Nehledě na to, jestli budeme tyto reaktory v budoucnu používat v některých členských státech 
nebo ne, musí se Evropská unie v této oblasti nezbytně pohybovat na špici tohoto 
výzkumného úsilí a těsně doprovázet další vývoj. Pokud my jako Evropská unie chceme 
v budoucích diskuzích spolurozhodovat o bezpečnosti a používání těchto reaktorů, bude to 
možné pouze tehdy, když bude mít Evropská unie jako taková v zásobě nezbytné kapacity. 
SVS se bude muset snažit, dosáhnout u stávajících výzkumných činností v oblasti Generation 
IV v budoucnu lepší integrace a koordinace příspěvků členských států.

Dozor nad bezpečností: SVS již mnoho let úspěšně pracuje v oblasti jaderné bezpečnosti a 
v minulosti již opakovaně poskytlo své schopnosti k dispozici také úřadu EURATOM pro 
bezpečnostní kontroly. Také zde musíme mít jako EU v zásobě příslušné kapacity. Především 
téma „nešíření jaderných zbraní“ je na pozadí nejnovějšího mezinárodního vývoje stále 
aktuálnější. Kontrola a bezpečnost jaderného paliva bude v budoucnu z důvodu bezpečnostně-
politických úvah hrát stále významnější roli. Evropská unie zde nemůže stát stranou a musí se 
účastnit mezinárodních vědeckých diskuzí a vědecky doprovázet další politický vývoj. Kromě 
toho představuje rozšíření Evropské unie a z toho vyplývající otázky pro nové a staré členské 
státy pro SVS další pole působnosti, na kterých může díky svým získaným zkušenostem 
velmi významně přispívat.

Zachování, předávání a šíření znalostí: V oblasti jaderné energie mohla Evropská unie 
v minulosti dosud vždy využívat velkých znalostí evropské výzkumné obce. Především SVS 
si v této oblasti udělalo jméno na mezinárodní úrovni a dosud dodávalo vždy vynikající 
výsledky. Tyto znalosti musejí být nezbytně zachovány pro budoucí generace výzkumných 
pracovníků. Z důvodu hrozícího úbytku znalostí a nedostatku mladých výzkumných 
pracovníků v oblasti jaderné techniky by se SVS mohlo etablovat jako evropské centrum pro 
šíření informací a také odbornou přípravu a vzdělávání. Důležité navíc je, aby SVS i nadále 
systematicky podporovalo posilování vztahů k univerzitám a výzkumným zařízením 
členských států a také vývoj Evropského vědeckého prostoru v této oblasti.

Vědecká excelence a účast na nepřímých akcích: Jako organizace, která je v první řadě 
zavázána svým zákazníkům, současně se ale musí snažit o vědeckou excelenci a nezávislost, 
musí SVS vždy usilovat o střední cestu mezi požadavky těchto způsobů práce. V budoucnu by 
měla být SVS nezbytně umožněna účast ve výběrových řízení v oblasti nepřímých akcí. Zde 
by bylo žádoucí zdvojnásobení dosavadních snah. Nadále by mělo být přípustné také 
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získávání dodatečných prostředků od třetích osob a zhodnocování duševního vlastnictví. Toto 
zajišťuje automatickou kontrolu kvalitu a i nadále vysokou excelenci a efektivitu v rámci 
SVS.

Výkonná agentura: Zpravodaj zdůrazňuje zjištění, že k provádění činností, které byly 
přeneseny na SVS, není třeba externí koordinace ze strany další výkonné agentury. Správa 
svých vlastních úkolů patří k přirozené pracovní náplni SVS a ve smyslu flexibilní a efektivní 
organizační struktury tam i nadále zůstane. Možné konflikty zájmů je možné vyřešit zřízením 
tak zvaných „Chinese walls“, které jsou známé například z oblasti investičního bankovnictví.
Zpravodaj proto výslovně vítá skutečnost, že Komise zvažuje pouze zřízení výkonné agentury 
pro provádění specifického programu pro nepřímé akce. V oblasti přímých akcí není pro 
zajištění efektivity a průhlednosti třeba žádné další agentury, nýbrž i nadále skromné 
organizace.


