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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 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 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou 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

o návrhu nařízení Rady o zřízení nástroje pro pomoc v oblasti jaderné bezpečnosti 
a jaderného zabezpečení
(9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na znění Rady (9037/2006),

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2004)0630)1,

– s ohledem na článek 203 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0153/2006),

– s ohledem článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
zahraniční věci, Rozpočtového výboru a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněné znění Rady;

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

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 znění předložené ke konzultaci;

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

Znění navržené Radou Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 9

(9) Rozumí se, že poskytování pomoci 
dotyčným jaderným zařízením se 
uskutečňuje tak, aby bylo dosaženo 
maximálního dopadu pomoci, ovšem při 

(9) Rozumí se, že poskytování pomoci 
dotyčným jaderným zařízením se 
uskutečňuje tak, aby mohlo být dosaženo 
maximálního dopadu pomoci, ovšem při 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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respektování zásady, že odpovědnost za 
bezpečnost zařízení by měla zůstat na 
provozovateli a státu, do jehož působnosti 
zařízení spadá.

respektování zásady, že odpovědnost za 
bezpečnost zařízení by měla zůstat na 
provozovateli a státu, do jehož působnosti 
zařízení spadá. Přednost je třeba dát 
jaderným zařízením a činnostem, které 
pravděpodobně budou mít na členské státy 
významné účinky.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je zřejmý sám o sobě.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 13a (nový)

(13a) S ohledem na celkovou dobu trvání 
nástroje by měla být do tohoto nařízení 
začleněna finanční referenční částka ve 
smyslu bodu 38 interinstitucionální 
dohody o rozpočtové kázni a řádném 
finančním řízení, kterou dne 17. června 
2006 přijal Evropský parlament, Rada 
a Komise, aniž by tím byly dotčeny 
pravomoci obou rozpočtových orgánů, jak 
jsou definovány ve Smlouvě.

Odůvodnění

Do dokumentu je třeba vložit odkaz na novou interinstitucionální dohodu.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 2 odst. 1 písm. a) odrážka 2

- programů pomoci na místě a vnější 
pomoci,

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

Odůvodnění

Finanční pomoc by se neměla poskytovat na zařízení, která se plánují nebo staví.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 2 odst. 1 písm. a) odrážka 3
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- zlepšení bezpečnostních hledisek při 
projektování, provozování a údržbě 
stávajících jaderných elektráren nebo 
jiných stávajících jaderných zařízení tak, 
aby mohlo být dosaženo vysoké úrovně 
bezpečnosti,

- zlepšení bezpečnostních hledisek při 
projektování, provozování a údržbě 
stávajících jaderných elektráren, které jsou 
v provozu,

Odůvodnění

Finanční pomoc by se neměla poskytovat na zařízení, která se plánují nebo staví.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 8 odst. 1 odrážka 6

- programy snižování zadluženosti; - programy snižování zadluženosti, a to ve 
výjimečných případech a v souladu 
s mezinárodně uznávaným programem 
snižování zadluženosti;

Odůvodnění

Snižování zadluženosti by mělo být naprosto výjimečné.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 8 odst. 2a (nový)

2a. Financování poskytované 
Společenstvím se v přijímajících zemích ze 
zásady nevyužívá k placení daní, celních 
poplatků nebo jiných daňových nákladů.

Odůvodnění

Financování poplatků, z nichž mají prospěch správní orgány zemí přijímajících pomoc, je 
třeba vyloučit a umožnit pouze v naprosto výjimečných případech.

Pozměňovací návrh 7
Článek 20a (nový)

Článek 20a
Finanční referenční částka

Finanční referenční částka pro provádění 
tohoto nařízení na období 2007–2013 se 
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stanoví na 464 milionů EUR.
Roční rozpočtové položky schvalují oba 
rozpočtové orgány v mezích finančního 
výhledu.

Odůvodnění

Do dokumentu je třeba vložit odkaz na celkovou výši rozpočtových prostředků nové 
interinstitucionální dohody.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh nového finančního rámce na období 2007–2013, který předložila Komise, obsahoval 
nové nařízení o zřízení nástroje stability. Jeho cílem bylo rovněž pokrýt pomoc a spolupráci 
v oblasti jaderné bezpečnosti mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

Právním základem nařízení o nástroji stability byl původně článek 308 Smlouvy o založení 
Evropského společenství. Bylo však shledáno, že vhodnějším právním základem jsou články 
179 a 181a Smlouvy. Tyto články však nejsou slučitelné s článkem 203 Smlouvy o Euratomu, 
který je zapotřebí jako právní základ pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti.

Proto byl návrh týkající se nástroje stability doplněn doplňkovým nařízením o zřízení nástroje 
pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti. Jeho právním základem je pouze článek 203 
Smlouvy o Euratomu.

Komise musí zajistit, aby všechna přijatá opatření byla v souladu s celkovým strategickým 
rámcem politik Společenství pro partnerské země, a zejména s cíli jeho politik a programů 
hospodářské a rozvojové spolupráce schválenými podle výše uvedených článků 179 a 181a 
Smlouvy o ES.

Nařízení o spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti doplňuje veškerou pomoc, kterou 
Evropská unie poskytuje v rámci nástroje humanitární pomoci, předvstupního nástroje, 
evropského nástroje sousedství a partnerství, nástroje rozvojové a hospodářské spolupráce 
a nástroje stability.

Pomoc Společenství je třeba provádět na základě víceletých strategických dokumentů 
a orientačních programů.

Nařízení nahrazuje stávající nařízení Rady o poskytnutí pomoci partnerským státům ve 
východní Evropě a střední Asii a rozhodnutí Rady o financování Fondu pro zakonzervování 
černobylského reaktoru. Navazuje na předchozí programy a neusiluje o podstatné změny 
zavedených postupů spolupráce v oblasti jaderné bezpečnosti.

Od zahájení v roce 1991 bylo z celkových finančních zdrojů programu Tacis určeno zhruba 
1200 milionů EUR na projekty v oblasti jaderné bezpečnosti, souběžně s programem jaderné 
bezpečnosti, přičemž tato částka zahrnuje i hlavní část pomoci ve výši 470 milionů EUR pro 
Černobyl a související projekty. Tacis dále přispěl částkou zhruba 250 milionů EUR na 
střediska vědy a techniky v Rusku a na Ukrajině, umožňující bývalým vědcům a inženýrům 
pracujícím v průmyslu zbraní hromadného ničení přesměrovat své dovednosti na mírovou 
činnost.

EU poskytovala svým partnerům pomoc v souladu s globálními směrnými hodnotami 
Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Agentura je významným hráčem na poli 
mezinárodní jaderné bezpečnosti a ve věci dozoru, zvláště prostřednictvím své série 
bezpečnostních norem a svým hodnocením první generace reaktorů sovětské konstrukce, 
které vyústilo ve dvě knihy o bezpečnostních problémech. Zjištění obsažená v těchto knihách 
se stala základem pro rozvoj a realizaci zlepšení v oblasti jaderné bezpečnosti v rámci 
programu jaderné bezpečnosti Tacis. Další významný mezník pro zachování vysoké úrovně 
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globální bezpečnosti představuje přijetí Úmluvy o jaderné bezpečnosti ve Vídni roku 1994 
a Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při 
nakládání s radioaktivními odpady MAAE.

Zlepšení jaderné bezpečnosti je obtížně měřitelné a EU stále potřebuje vyřešit řadu možných 
bezpečnostních problémů v třetích zemích. V zemích SNS byly vyřešeny hlavní konstrukční 
a provozní nedostatky uvedené v knihách o bezpečnostních problémech MAAE, stejně jako 
obavy ohledně připravenosti na mimořádné situace, a byly zřízeny do velké míry nezávislé 
bezpečnostní orgány a u operátorů a regulátorů je kultura bezpečnosti stále více viditelná.

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

V duchu usnesení Rady ze dne 18. 6. 1992 o technologických problémech jaderné bezpečnosti 
podporuje zpravodaj myšlenku pokračovat v dřívějších programech EU v rámci nových 
nástrojů. Je třeba úzce spolupracovat s MAAE. 

Nejdůležitější pozměňovací návrh zpravodaje se týká článku 2. Finanční pomoc je třeba 
poskytovat pouze na zlepšení jaderné bezpečnosti již existujících jaderných zařízení, a nikoli 
na nová zařízení, která se plánují nebo staví.

Komise by ještě měla doplnit svůj legislativní návrh finančním výkazem výdajů z fondů EU 
na spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti.
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