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Označenie postupov

*  Konzultačný postup
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
  väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície

väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj pre jadrovú bezpečnosť 
a bezpečnostnú pomoc
(9037/2006 – C6-0153/2006 –2006/0802 (CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na text Rady (9037/2006),

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2004)0630)1,

– so zreteľom na článok 203 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0153/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre zahraničné veci, Výboru pre rozpočet a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie textu Rady;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 119 druhým 
pododsekom Zmluvy o Euratome;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť text predložený na 
konzultáciu;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Radou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 9

(9) Rozumie sa, že cieľom poskytovania 
pomoci dotknutému jadrovému zariadeniu 
je dosiahnutie maximálneho vplyvu 

(9) Rozumie sa, že cieľom poskytovania 
pomoci dotknutému jadrovému zariadeniu 
je dosiahnutie maximálneho vplyvu 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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pomoci bez porušenia zásady, že 
zodpovednosť za bezpečnosť zariadenia by 
mal niesť prevádzkovateľ a štát, do ktorého 
súdnej právomoci toto zariadenie patrí.

pomoci bez porušenia zásady, že 
zodpovednosť za bezpečnosť zariadenia by 
mal niesť prevádzkovateľ a štát, do ktorého 
súdnej právomoci toto zariadenie patrí.
Uprednostňovať by sa mali tie jadrové 
zariadenia a činnosti, ktoré môžu mať 
veľký vplyv na členské štáty.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh si nevyžaduje odôvodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 13a (nové)

(13a) V tomto nariadení by sa mala uviesť 
referenčná finančná suma v zmysle bodu 
38 Medziinštitucionálnej dohody 
o rozpočtovej disciplíne a riadnom 
finančnom hospodárení, ktorú 17. júna 
2006 prijali Európsky parlament, Rada 
a Komisia, a to na celé obdobie trvania 
tohto nástroja a bez toho, aby tým boli 
dotknuté právomoci dvoch rozpočtových 
orgánov, ako sú vymedzené v zmluve.

Odôvodnenie

V texte je potrebné uviesť odkaz na novú medziinštitucionálnu dohodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 2 odsek 1 bod a) zarážka 2

- programov pomoci na mieste a vonkajšej 
pomoci,

- programov pomoci na mieste a vonkajšej 
pomoci na zlepšenie bezpečnosti 
prevádzky a údržby existujúcich jadrových 
zariadení,

Odôvodnenie

Finančná pomoc by sa nemala poskytovať na plánovanie ani výstavbu zariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 2 odsek 1 bod a) zarážka 3
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- zlepšenia bezpečnostných aspektov 
projektovania, prevádzky a údržby 
existujúcich jadrových elektrární alebo 
iných existujúcich jadrových zariadení, 
aby sa mohla dosiahnuť vysoká úroveň 
bezpečnosti,

- zlepšenia bezpečnostných aspektov 
projektovania, prevádzky a údržby 
existujúcich funkčných jadrových 
elektrární,

Odôvodnenie

Finančná pomoc by sa nemala poskytovať na plánovanie ani výstavbu zariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 8 odsek 1 zarážka 6

- programy zníženia dlhu; - programy zníženia dlhu, a to vo 
výnimočných prípadoch a v súlade 
s medzinárodne schváleným programom 
na zníženie dlhu;

Odôvodnenie

Zníženie dlhu by malo mať veľmi výnimočný charakter.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 8 odsek 2a (nový)

2a. Financovanie Spoločenstva sa 
v zásade nesmie použiť na platenie daní, 
ciel ani iných daňových poplatkov 
v prijímacích krajinách.

Odôvodnenie

Financovanie poplatkov v prospech správnych orgánov krajiny, ktorá prijíma pomoc, by malo 
byť vylúčené. Povoľovať by sa malo len vo veľmi výnimočných prípadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 20a (nový)

Článok 20a
Referenčná finančná suma

Referenčná finančná suma na 
uplatňovanie tohto nariadenia v období
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rokov 2007 - 2013 je 464 miliónov EUR.
Ročné rozpočtové prostriedky schvaľujú 
oba rozpočtové orgány v rámci limitov 
finančného výhľadu.

Odôvodnenie

V texte je potrebné uviesť odkaz na celkové rozpočtové prostriedky novej 
medziinštitucionálnej dohody.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh nového finančného rámca pre roky 2007 - 2013, ktorý predložila Komisia, obsahoval 
nové nariadenie na vytvorenie nástroja stability. Jeho cieľom bolo aj pokryť pomoc 
a spoluprácu v oblasti jadrovej bezpečnosti medzi Spoločenstvom a tretími krajinami. 

Za právny základ nariadenia, ktorým sa vytvára nástroj stability, bol pôvodne určený článok 
308 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Zmluva o ES). Články 179 a 181a zmluvy 
však boli považované za vhodnejší právny základ. Tieto články ale nie sú zlučiteľné 
s článkom 203 Zmluvy o Euratome, ktorý je potrebný ako právny základ pre spoluprácu 
v oblasti jadrovej bezpečnosti. 

Z tohto dôvodu bolo do návrhu na vytvorenie nástroja stability pridané doplňujúce nariadenie, 
ktorým sa ustanovuje nástroj pre spoluprácu v oblasti jadrovej bezpečnosti. Jeho právnym 
základom je výlučne článok 203 Zmluvy o Euratome. 

Komisia musí zabezpečiť súlad všetkých prijatých opatrení s celkovým strategickým 
politickým rámcom Európskeho spoločenstva pre partnerské krajiny, a to najmä s cieľmi jej 
politík a programov pre rozvoj a hospodársku spoluprácu prijatých v súlade s článkami 179 
a 181a Zmluvy o ES.

Nariadenie o spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti dopĺňa akúkoľvek pomoc, ktorú 
Európska únia poskytuje v rámci nástroja humanitárnej pomoci, predvstupového nástroja, 
nástroja európskeho susedstva a partnerstva, nástroja pre rozvojovú a hospodársku spoluprácu 
a nástroja stability.

Pomoc Spoločenstva sa poskytuje na základe viacročných strategických dokumentov 
a orientačných programov.

Toto nariadenie nahrádza existujúce nariadenie Rady o poskytovaní pomoci partnerským 
štátom vo východnej Európe a strednej Ázii a rozhodnutia Rady o financovaní Fondu na 
ochranný kryt černobyľského reaktora. Jeho cieľom je nadviazať na predchádzajúce programy 
bez podstatných zmien v zaužívaných postupoch spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti. 

Od vytvorenia programu Tacis v roku 1991 sa približne 1,2 miliardy EUR z jeho celkového 
financovania použilo na projekty jadrovej bezpečnosti paralelne s programom jadrovej 
bezpečnosti, pričom veľká časť, 470 miliónov EUR, sa poskytla ako pomoc pre Černobyľ 
a s ním súvisiace projekty. Tacis okrem toho prispel sumou približne 250 miliónov EUR na 
vedecké a technologické centrá v Rusku a na Ukrajine a umožnil vedcom a inžinierom, ktorí 
v minulosti pracovali v sektore zbraní hromadného ničenia, aby svoje znalosti uplatnili pri 
mierových aktivitách.

EÚ poskytuje svojim partnerom pomoc v súlade s globálnymi štandardmi Medzinárodnej 
agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Agentúra je hlavným aktérom v otázkach 
medzinárodnej jadrovej bezpečnosti a záruk, a to najmä vzhľadom na medzinárodné 
bezpečnostné normy a hodnotenie prvej generácie reaktorov navrhnutých v Sovietskom 
zväze, ktoré viedlo k vydaniu dvoch správ o bezpečnosti (Safety Issue Books). Zistenia 
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uvedené v týchto dokumentoch sa stali základom pre rozvoj a uplatňovanie zlepšení jadrovej 
bezpečnosti, ktoré poskytol program jadrovej bezpečnosti Tacis. Prijatie Dohovoru o jadrovej 
bezpečnosti v roku 1994 vo Viedni je ďalším dôležitým míľnikom pri zachovaní vysokej 
miery celosvetovej bezpečnosti, rovnako ako Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania 
s vyhoreným palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom.

Zlepšenia jadrovej bezpečnosti sa dajú len ťažko merať a EÚ musí riešiť ešte veľa 
potenciálnych problémov súvisiacich s bezpečnosťou v tretích krajinách. V krajinách 
bývalého Sovietskeho zväzu sa odstránili zásadné nedostatky projektovania a prevádzky, 
ktoré boli uvedené v správach MAAE o bezpečnosti. Pozornosť sa venovala aj otázkam 
pripravenosti na havárie, boli vytvorené zväčša nezávislé orgány zodpovedné za bezpečnosť 
a u prevádzkovateľov a kontrolných orgánov sa prejavuje rastúca úroveň kultúry jadrovej 
bezpečnosti.

V texte odôvodnenia 5 nariadenia o vytvorení nástroja pre spoluprácu v oblasti jadrovej 
bezpečnosti, ktorý navrhla Komisia, sa uvádza: „Je obzvlášť dôležité, aby Spoločenstvo 
pokračovalo vo svojom úsilí pri podpore zvýšenia jadrovej bezpečnosti a uplatňovania 
účinných bezpečnostných opatrení pre jadrové materiály v tretích krajinách na základe 
skúseností zo vzájomných konzultácií medzi Komisiou a jej zmluvnými partnermi 
a skúseností získaných z programov Tacis a Phare, okrem iného prostredníctvom práce 
príslušných skupín expertov, najmä v oblasti občianskoprávnej jadrovej zodpovednosti, 
a vlastných bezpečnostných opatrení v rámci Európskej únie.“

Spravodajca podporuje myšlienku, že nový rámec nástrojov by mal nadviazať na 
predchádzajúce programy EÚ v duchu uznesenia Rady z 18. 6. 1992 o technologických 
problémoch jadrovej bezpečnosti. Je potrebná úzka spolupráca s Medzinárodnou agentúrou 
pre atómovú energiu. 

Najdôležitejší pozmeňujúci a doplňujúci návrh spravodajcu sa týka článku 2. Finančná pomoc 
by sa mala poskytovať na zlepšenie jadrovej bezpečnosti len tým jadrovým zariadeniam, ktoré 
už existujú, a nemala by sa poskytovať novým zariadeniam, ktoré sú vo fáze projektovania 
alebo výstavby.

Komisia by mala doplniť svoj legislatívny návrh o finančné vyhlásenie týkajúce sa využitia 
finančných prostriedkov EÚ na spoluprácu v oblasti jadrovej bezpečnosti.


