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PR_CNS_art51am

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 všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech 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 všech 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. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a 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.



PR\764148CS.doc 3/38 PE418.351v01-00

CS

OBSAH

Strana

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU .......................5

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ .........................................................................................35



PE418.351v01-00 4/38 PR\764148CS.doc

CS



PR\764148CS.doc 5/38 PE418.351v01-00

CS

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady (Euratom), kterou se zřizuje rámec Společenství pro jadernou 
bezpečnost
(KOM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0790),

– s ohledem na články 31 a 32 Smlouvy o Euratomu, podle kterých Rada konzultovala 
s Parlamentem (C6-0026/2009),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanovisko Výboru 
pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2009),

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.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Základní principy a požadavky 
stanovené Mezinárodní agenturou pro 
atomovou energii (MAAE) představují 
rámec postupů, z něhož by měly vycházet 
vnitrostátní bezpečnostní požadavky. Ke 
zdokonalení těchto základních principů a
požadavků členské státy značně přispěly. 

(10) Základní principy, požadavky a 
hlavní směry stanovené Mezinárodní 
agenturou pro atomovou energii (MAAE) 
představují soubor předpisů a postupů, z 
něhož by měly vycházet vnitrostátní 
bezpečnostní požadavky. Ke zdokonalení 
těchto základních principů, požadavků a 
hlavních směrů členské státy značně 
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přispěly. Tyto předpisy by měly odrážet 
osvědčené mezinárodní postupy v oblasti 
bezpečnostních požadavků, a představovat 
tak dobrý základ pro právní úpravu 
Společenství. Nelze je však zavést do 
právní úpravy Společenství pouhým 
odkazem na řadu bezpečnostních 
standardů MAAE č. SF-1 (2006) v této 
směrnici. Je proto zapotřebí připojit k této 
směrnici přílohu obsahující základní 
bezpečnostní principy.

Or. en

Odůvodnění

Jakožto pouhá doporučení bez statutu závaznosti nemohou být bezpečnostní principy MAAE 
zavedeny do právní úpravy Společenství pouhým odkazem na řadu bezpečnostních standardů 
MAAE v této směrnici. Ke směrnici je třeba připojit přílohu obsahující základní bezpečnostní 
principy. Jednoznačným přínosem tohoto přístupu je větší právní jistota předpisů na úrovni 
Společenství, přičemž může vytvořit právní základ pro zavádění těchto principů.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V zájmu zajištění přístupu 
k informacím, účasti veřejnosti a 
transparentnosti by měly členské státy 
přijmout veškerá vhodná opatření určená 
k plnění povinností stanovených 
v mezinárodních úmluvách, které stanoví 
potřebné požadavky ve vnitrostátním, 
mezinárodním nebo přeshraničním 
kontextu, jako např. Úmluva o přístupu k 
informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v záležitostech životního prostředí 
(Aarhuská úmluva, 25. června 1998)1.
---------------------------------------------------------------
1 Úř. věst. L 124, 17.5.2005, s. 1; Úř. věst. L 164, 
16.6.2006, s. 17 a nařízení (ES) 1367/2006, Úř. 
věst. L 264, 25.09.2006, s. 13.



PR\764148CS.doc 7/38 PE418.351v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh souvisí s ustanovením o transparentnosti v článku 5 stávajícího návrhu.

Pozměňovací návrh 3

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 
jaderných zařízení, měly by členské státy 
zřídit regulační subjekty jako orgány, které 
nebudou závislé na zájmech, které by 
mohly nadmíru ovlivňovat rozhodování 
v otázkách jaderné bezpečnosti. 
Regulačním subjektům by měla být 
udělena odpovídající pravomoc a zdroje 
nutné k plnění jejich povinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem 20 k čl. 4 odst. 1 ohledně nezávislosti 
regulačních subjektů.

Pozměňovací návrh 4

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 

(19) Regulační subjekty odpovědné za 
dozor nad jadernými zařízeními v 
členských státech by měly spolupracovat 
především prostřednictvím Evropské 
skupiny na vysoké úrovni pro jadernou 
bezpečnost a nakládání s odpadem. 
Skupina na vysoké úrovni vypracovala 
deset zásad pro regulaci jaderné 



PE418.351v01-00 8/38 PR\764148CS.doc

CS

úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání 
s odpadem by měla přispívat k rámci 
Společenství pro jadernou bezpečnost, aby 
bylo možné jej neustále zdokonalovat.

bezpečnosti, které jsou významné 
v kontextu 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 5

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 a 
posílení úlohy vnitrostátních regulačních 
subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodnější stanovit v prvním článku jednoznačně, že snahou této směrnice je vytvoření 
právního rámce pro jadernou bezpečnost v Evropské unii.

Pozměňovací návrh 6

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, u 
nichž se podle právního a regulačního 
rámce příslušného členského státu 
zohledňují otázky bezpečnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že cílem této směrnice je vytvořit společný rámec a zahrnout bezpečnostní 
principy MAAE do přílohy, je vhodné zdůraznit, že členské státy mají uplatňovat ustanovení 
této směrnice.

Pozměňovací návrh 7

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
a radioaktivního odpadu, obohacovací 
zařízení nebo zařízení pro přepracování;

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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 
orgán nebo systém orgánů, kterým 
členský stát udělil zákonnou pravomoc 
k provádění regulačních postupů, včetně 
udělování oprávnění, a také k regulaci 
v oblasti bezpečnosti jaderného, 
radiačního a radioaktivního odpadu a 
přepravy;

Or. en

Odůvodnění

Pravomoci regulačního orgánu, který je odpovědný za regulaci a kontrolu hledisek 
bezpečnosti jaderných zařízení, by měly být jednoznačně stanoveny. Tento postup je odlišný 
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od režimů udělování licencí, který spadá do pravomoci příslušných vnitrostátní a vládních 
orgánů.

Pozměňovací návrh 9

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
vláda nebo některý vládou schválený 
vnitrostátní orgán 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

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 8 k čl. 2 bod 8.

Pozměňovací návrh 10

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

S ohledem na ustanovení čl. 6 odst. 2 je třeba stanovit, kdy mohou být zavedeny nové 
požadavky, zejména na bezpečnost konstrukce. Schválení provozu se uděluje na konci 
regulačního postupu, jakmile je dokončena stavba a kdy lze stěží provádět přezkum 
bezpečnostní dokumentace.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Článek 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost a rámec pro bezpečnost 
jaderných zařízení

Právní rámec pro bezpečnost jaderných 
zařízení

Or. en

Odůvodnění

V pozměněné podobě představuje článek 3 nové uspořádání článků 3, 4, 8 a 10 návrhu a týká 
se povinností členských států přijmout právní a regulační rámec pro jaderná zařízení a 
zajistit nad nimi dohled. To zahrnuje: i) odpovídající regulační rámec, který stanoví 
vnitrostátní bezpečnostní požadavky, systém udělování licencí a regulační kontroly a právo 
členských států zavádět přísnější bezpečnostní opatření; ii) prioritu politik v oblasti 
bezpečnosti; iii) vzájemný přezkum platného regulačního rámce a regulačních subjektů.

Pozměňovací návrh 12

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.

vypouští se

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
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Odůvodnění

Viz ustanovení, která se zavádějí v pozměňovacím návrhu 33 k čl. 7 odst. 1 (nový).

Pozměňovací návrh 13

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.

1. 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, 
prostřednictvím pozastavení, změny nebo 
zrušení licence včetně nezbytného 
vynucování.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 11 k článku 3 – název.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí přijetí právní 
úpravy umožňující v případě závažného 
porušení podmínek provozní licence její 
odebrání.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh částečně pozměňující čl. 8 odst. 2)
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Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 11 k článku 3 – název.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy zajistí, aby všechny 
organizace, které vyvíjejí činnost přímo 
související s jadernými zařízeními, zavedly 
politiky, v nichž bude jaderná bezpečnost 
představovat jednoznačnou prioritu.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 11 k článku 3 – název.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Členské státy zajistí, aby se alespoň 
každých deset let regulační subjekty a 
vnitrostátní regulační systémy podrobily 
mezinárodnímu vzájemnému přezkumu, 
jehož cílem by bylo soustavně 
zdokonalovat regulační infrastrukturu.
Výsledky mezinárodního vzájemného 
přezkumu sdělí členské státy Komisi.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh částečně pozměňující čl. 4 odst. 5)
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Odůvodnění

Mezinárodní vzájemné přezkumy umožňují členským státům a jejich regulačním subjektům 
výměnu osvědčených regulačních postupů a rozvoj společného chápání mezinárodních 
požadavků i požadavků ES. Přispěje to k prohloubení harmonizace bezpečnostních požadavků 
na úrovni ES a k trvalému zlepšování jaderné bezpečnosti ve Společenství. Komise by proto 
měla být informována o výsledcích vzájemného přezkumu.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. Členské státy mohou stanovit přísnější 
bezpečnostní opatření, než jaká stanoví 
tato směrnice.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh plně převzatý z článku 10)

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 11 k článku 3 – název.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regulační subjekty Ustanovení a odpovědnosti regulačních 
orgánů

Or. en

Odůvodnění

Tento nově upravený článek 4 je věnován regulačním subjektům, jejich úkolům, zdrojům a 
pravomocem. Jednoznačně pak musí být posílena a dále prohloubena zejména nezávislost 
regulačního subjektu na vládách a politikách odvětví jaderné energie.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Členské státy ustanoví vnitrostátní 
regulační orgány odpovědné za regulaci, 
dohled a hodnocení bezpečnosti jaderných 
zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 18 k článku 4 – název.

Pozměňovací návrh 20

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 regulační 
subjekt bude při výkonu regulačních
povinností skutečně nezávislý na všech 
organizacích, které jsou pověřeny, aby 
podporovaly jaderná zařízení, provozovaly 
je nebo zdůvodňovaly jejich společenské 
přínosy, a že není vystaven žádnému 
nadměrnému vlivu, který by mohl ohrozit 
rozhodování o otázkách bezpečnosti. 
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.

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 18 k článku 4 – název.

Pozměňovací návrh 21

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. Členské státy zajistí, že regulační 
subjekt bude mít 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 budou 
splněny příslušné bezpečnostní požadavky 
a licenční podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 18 k článku 4 – název.

Pozměňovací návrh 22

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 8 k čl. 2 bod 8 a ustanovení, která zavádí 
pozměňovací návrh 23 k čl. 4 odst. 3a (nový).
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby regulační 
subjekty prováděly hodnocení, šetření a 
případně vynucovací opatření v oblasti 
jaderné bezpečnosti v jaderných 
zařízeních po celou dobu jejich životnosti i 
během jejich vyřazení z provozu.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh částečně pozměňující čl. 8 odst. 1)

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 18 k článku 4 – název.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy zajistí, aby regulační 
subjekty měly pravomoc nařídit jakékoli 
jaderné elektrárně, aby pozastavila 
provoz, pokud není plně zaručena 
bezpečnost.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh částečně pozměňující čl. 8 odst. 3)

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 18 k článku 4 – název.
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Pozměňovací návrh 25

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

Odůvodnění

Viz ustanovení, která opětovně zavádí pozměňovací návrh 35 k čl. 7 odst. 3.

Pozměňovací návrh 26

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

Viz ustanovení, která opětovně zavádí pozměňovací návrh 16 k čl. 3 odst. 2c (nový), o 
právním rámci vytvořeném členskými státy.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy informují veřejnost o Členské státy informují veřejnost o 
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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.

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 právními předpisy a 
mezinárodními závazky.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

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. Při výběru umístění, konstrukci, 
výstavbě, provozu 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)), jak je uvedeno v příloze. 
Uplatňují povinnosti a požadavky 
začleněné do Úmluvy o jaderné 
bezpečnosti1.
________________________________________________________________

1Úř. věst. L 318, 11.12.1999, s. 20 a Úř. věst. L 
172, 6.5.2004, s. 7.

Or. en

Odůvodnění

Viz bod odůvodnění 10. Odkaz ve směrnici na nezávazný akt z něj ještě nečiní závazný 
předpis. Pokud se mají základní bezpečnostní principy stát závaznými, musejí být začleněny 
do závazného aktu. Začlenění ustanovení základních bezpečnostních principů do přílohy 
zajistí:  1) soulad s legislativní technikou Evropského parlamentu, Rady a Komise pro osoby, 
které vypracovávají právní předpisy v orgánech Společenství; 2) právní jistotu dokumentu 
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prostřednictvím „neměnného“ odkazu zásady MAAE, jak je uvedeno výše.

Pozměňovací návrh 29

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 28 k čl. 6 odst. 1 pododstavec 1.

Pozměňovací návrh 30

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 

2. Při udělování licence ke stavbě nových 
jaderných reaktorů členské státy usilují o 
vyvinutí dodatečných bezpečnostních 
požadavků v zájmu soustavného zvyšování 
bezpečnosti na základě provozních 
zkušeností stávajících reaktorů, poznatků 
vyplývajících z bezpečnostních rozborů u 
stávajících jaderných elektráren, 
nejmodernějších metodologií a 
technologií a výsledků bezpečnostních 
výzkumů.
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a nakládání s odpadem.

Or. en

Odůvodnění

Se zlepšujícími se technologiemi a bezpečnostními standardy se musí stále zvyšovat i 
bezpečnostní požadavky na jaderná zařízení. Úroveň bezpečnosti v jaderných zařízeních musí 
fungovat jako trvalá snaha dosahovat vrcholu, aby byla vždy zajištěna nejvyšší možná 
bezpečnost. Odkaz na úroveň bezpečnosti Sdružení západoevropských regulačních orgánů 
pro jadernou energii (WENRA) ve vztahu k novým jaderným reaktorům nemůže tvořit součást 
směrnice, neboť obecné referenční úrovně bezpečnosti pro budoucí reaktory nejsou doposud 
dostatečně vyspělé. ES nemůže zavazovat členské státy k jejich uplatňování.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnosti držitelů licencí Odpovědnosti držitelů licencí

Or. en

Odůvodnění

Tento upravený a nově uspořádaný článek se věnuje odpovědnostem držitelů licencí: členské 
státy zajistí, aby prvotní odpovědnost za bezpečnost jaderných zařízení měl držitel licence, a 
přijmou odpovídající opatření s cílem zajistit, že držitelé licencí své odpovědnosti dostojí.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Členské státy zajistí, aby prvotní 
odpovědnost za bezpečnost jaderných 
zařízení měl po celou dobu jejich 
životnosti držitel licence. Odpovědnost 
držitele licence není převoditelná.
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Or. en

(Nový pozměňovací návrh částečně pozměňující čl. 3 odst. 1 a 2)

Pozměňovací návrh 33

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. en

Pozměňovací návrh 34

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. Členské státy zajistí, aby držitelé licencí 
vytvářeli a prováděli řídicí systémy, které 
jsou pravidelně ověřovány regulačním 
subjektem.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V zájmu plnění svých povinností
držitelé licencí přidělují odpovídající 

3. Členské státy zajistí, aby držitelé licencí 
měli k plnění svých povinností 
odpovídající finanční a lidské zdroje. 
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finanční a lidské zdroje. Zaměstnanci držitelů licencí musejí mít 
dostatečnou kvalifikaci pro veškeré 
činnosti, které jsou významné z hlediska 
jaderné bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz ustanovení, která opětovně zavádí pozměňovací návrh 23 k čl. 4 odst. 3a (nový).

Pozměňovací návrh 37

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz ustanovení, která opětovně zavádí pozměňovací návrh 14 k čl. 3 odst. 2a (nový).
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Pozměňovací návrh 38

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz ustanovení, která opětovně zavádí pozměňovací návrh 24 k čl. 4 odst. 3b (nový).

Pozměňovací návrh 39

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.

Členské státy zajistí, aby v rámci 
vzdělávání a odborné přípravy byla 
k dispozici základní a průběžná teoretická 
i praktická příprava v oblasti jaderné 
bezpečnosti, kterou budou zajišťovat 
členské státy na vnitrostátní úrovni a 
případně i prostřednictvím nadnárodní 
spolupráce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit přísnější 
bezpečnostní opatření, než jaká stanoví 
tato směrnice.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz ustanovení, která opětovně zavádí pozměňovací návrh 17 k čl. 3 odst. 2d (nový), o 
právním rámci, který stanoví členské státy, včetně práva členských států zavést přísnější 
požadavky.

Pozměňovací návrh 41

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.

Členské státy předkládají Komisi zprávu o 
provádění této směrnice ve stejné lhůtě a 
stejně často, jako předkládají zprávy 
v rámci řádných zasedání smluvních stran 
Úmluvy o jaderné bezpečnosti. Na základě 
této zprávy předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o pokroku 
učiněném při provádění této směrnice 
spolu s případnými legislativními návrhy.

Or. en

Odůvodnění

1) Je nezbytné zajistit koordinaci zpráv, které předkládají členské státy v rámci příslušných 
ustanovení Úmluvy o jaderné bezpečnosti.
2) Sledování, předkládání a transparentnost mají pro zavádění této směrnice prvořadý 
význam. Jsou nezbytné z hlediska zajištění účasti EP na záležitostech, o kterých pojednává 
kapitola III Smlouvy o Euratomu, a zejména s cílem umožnit EP, aby byl důkladně 
informován.
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Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [dvou let od 
data uvedeného v článku 13]. Neprodleně 
sdělí Komisi jejich znění a srovnávací 
tabulku mezi těmito předpisy a touto 
směrnicí.

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [dvou let od 
data uvedeného v článku 13]. Neprodleně 
sdělí Komisi jejich znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Příloha (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha 
BEZPEČNOSTNÍ PRINCIPY1

Princip 1: Odpovědnost za bezpečnost –
členské státy zajistí, aby prvotní 
odpovědnost za bezpečnost jaderných 
zařízení měl držitel licence.
Každý členský stát zajistí, aby držitel 
licence přijal opatření pro: 
- 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 a činností a s nimi 
souvisejícího vybavení;
- zajištění bezpečné kontroly veškerého 
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radioaktivního materiálu, který je 
používán, produkován, skladován nebo 
převážen;
- zajištění bezpečné kontroly veškerého 
radioaktivního odpadu, který vznikne.
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.
Jelikož nakládání s radioaktivním
odpadem může zasáhnout řadu lidských 
pokolení, je třeba vzít v úvahu plnění 
odpovědnosti ze strany držitelů licencí (a 
regulačních orgánů), pokud jde o 
současný a pravděpodobný budoucí 
provoz. Rovněž je třeba přijmout 
ustanovení o kontinuitě a plnění 
odpovědností financování v dlouhodobém 
měřítku.
[Zásada 2] 
Zásada 3: 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.
Vedení v otázkách bezpečnosti se musí 
projevit na nejvyšší úrovni organizace. 
Bezpečnost musí dosažena a uchována 
prostřednictvím účinného řídicího 
systému. Tento systém v sobě musí 
zahrnovat 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.
Bezpečnostní kultura, kterou se řídí 
přístup a jednání ve vztahu k bezpečnosti 
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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.
Významným činitelem řídicího systému je 
poznání celé škály vzájemných vztahů 
jednotlivců na všech úrovních 
s technologiemi a organizacemi. S cílem 
předejít lidským a organizačním selháním 
je třeba zohlednit lidského činitele a 
podporovat dobrý výkon a osvědčené 
postupy.
V souladu se stupňovaným přístupem 
budou regulační subjekty vyžadovat 
hodnocení jaderné bezpečnosti pro 
všechna jaderná zařízení.
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, musí být provedeno úvodní 
hodnocení jejich bezpečnosti s cílem 
prokázat, že jsou dostatečně silná a 
spolehlivá. Zařízení může být postaveno a 
uvedeno do provozu a může v něm být 
zahájena činnost pouze v případě, že bylo 
ke spokojenosti regulačního orgánu 
prokázáno, že navrhovaná bezpečnostní 
opatření jsou dostatečná.
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Postup posouzení bezpečnosti pro zařízení 
a činnosti 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. Provoz může pokračovat pouze 
v případě, že tato opětovná posouzení 
prokázala ke spokojenosti regulačního 
orgánu, že bezpečnostní opatření jsou 
dostatečná.
[Princip 4]
Princip 5: Optimalizace ochrany –
Členské státy zajití, aby byla ochrana 
optimalizována, a poskytovala tak nejvyšší 
míru bezpečnosti, jakou lze rozumně 
očekávat.
Bezpečnostní opatření vztahující se na 
zařízení a činnosti, které mohou být 
spojeny s rizikem ozáření, jsou 
považována za optimalizovaná, pokud 
zajišťují nejvyšší míru bezpečnosti, které 
lze přiměřeně dosáhnout po celou dobu 
životnosti zařízení nebo provádění 
činnosti, aniž by to nepřiměřeně 
omezovalo jejich využití.
S cílem stanovit, zda jsou rizika ozáření 
natolik nízká, jakých lze přiměřeně 
dosáhnout, musejí být všechna tato rizika, 
ať už pocházejí z běžného provozu nebo 
nestandardní situace či nehody, 
posouzena (prostřednictvím stupňovitého 
přístupu), a to jednak na počátku, a pak 
pravidelně opětovně posuzována po celou 
dobu životnosti zařízení nebo provádění 
činnosti.
Pokud existují vzájemné vazby mezi 
souvisejícími činnostmi nebo mezi riziky 
s nimi spojenými (např. u různých fází 
životnosti zařízení nebo provádění 
činnosti, rizik u různých skupin nebo u 
jednotlivých kroků během nakládání 
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s radioaktivními odpady), je třeba je 
rovněž vzít v úvahu. Také je třeba 
zohlednit nedostatečnost poznání.
Optimalizace ochrany vyžaduje, aby bylo 
provedeno relativní posouzení 
jednotlivých činitelů, včetně:
- počtu osob (pracovníků i veřejnosti), 
které by mohly být vystaveny ozáření;
- pravděpodobnost, že budou tito lidé 
vystaveni ozáření;
- velikost a rozdělení dávek ozáření;
- rizika ozáření u předpokládaných 
událostí;
- hospodářské, sociální a environmentální 
činitele.
Optimalizace ochrany rovněž vyžaduje 
používání osvědčených postupů a 
zdravého rozumu s cílem předejít rizikům 
ozáření v průběhu každodenní činnosti.
Zdroje, které držitel licence věnuje na 
bezpečnost a rozsah a důslednost nařízení 
a jejich uplatňování je třeba poměřit 
s rozsahem rizika ozáření a možnosti jeho 
kontroly.
Regulační kontrola nemusí být potřebná, 
pokud to nevyžaduje rozsah rizika 
ozáření.
Princip 6: Omezení rizika pro jednotlivce 
– členské státy zajití, aby opatření na 
kontrolu rizika ozáření zajišťovala, že 
žádný jednotlivec nebude vystaven 
nepřijatelnému riziku újmy.
Odůvodnění a optimalizace ochrany 
nezaručují samy o sobě, že žádný 
jednotlivec nebude vystaven 
nepřijatelnému riziku újmy. Proto musejí 
být dávky a rizika ozáření kontrolována 
v rámci specifických limitů.
Naproti tomu dávkové limity a rizikové 
limity představují právní strop 
přijatelnosti, a jsou proto samy o sobě 
z hlediska zajištění nejlepší možné 
ochrany za daných okolností 
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nedostatečné, a musí je proto nahradit 
optimalizace ochrany. K dosažení 
požadované úrovně ochrany je proto 
zapotřebí jak optimalizace ochrany, tak 
omezení dávek a rizik.
Princip 7: Ochrana současných i 
budoucích pokolení – lidé a životní 
prostředí, v současnosti i v budoucnosti, 
musejí být chráněni proti rizikům ozáření.
Rizika ozáření mohou přesahovat 
vnitrostátní hranice a mohou přetrvávat 
po dlouhou dobu. Možné důsledky 
stávajících činů v současnosti i 
v budoucnosti je třeba zohlednit při 
posuzování dostatečnosti opatření na 
kontrolu rizika ozáření. Zejména:
- bezpečnostní standardy se vztahují nejen 
na místní obyvatelstvo, ale i na obyvatele 
vzdálené od zařízení nebo činnosti.
- pokud mohou účinky působit po řadu 
generací, musejí být následující pokolení 
dostatečně chráněná, aniž by bylo třeba 
zavádět výrazná ochranná opatření.
I když účinky vystavení lidského 
organismu záření jsou poměrně dobře 
známé s určitou mírou nejistoty, dopady 
záření na životní prostředí nebyly 
zkoumány tak důkladně. Současný systém 
radiační ochrany obecně poskytuje 
dostatečnou ochranu pro ekosystémy 
v lidském prostředí proti škodlivým 
dopadům vystavení záření. Obecný záměr 
přijatých opatření pro účely ochrany 
životního prostředí je ochrana ekosystémů 
proti ozáření, které by mělo negativní 
dopad na populace jednotlivých druhů 
(nikoli na jednotlivé organismy).
S radioaktivním odpadem je třeba 
nakládat tak, aby nebyla příliš zatěžována 
budoucí pokolení; to znamená, že 
pokolení, které odpad vytvoří, se musí 
snažit uplatňovat bezpečná, praktická a 
ekologicky přijatelná řešení pro 
dlouhodobé nakládání s ním. Produkce 
radioaktivního odpadu musí být omezena 
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na co nejmenší možnou míru 
prostřednictvím odpovídajících 
konstrukčních opatření a postupů, jako 
např. recyklace a opětovné využití těchto 
materiálů.
Princip 8: Předcházení nehodám –
členské státy zajistí, aby bylo vyvinuto 
veškeré možné úsilí, které zabrání nebo 
zmírní jaderné nebo radiační nehody.
Nejvážnější dopady způsobené zařízeními 
nebo činnostmi jsou vyvolány ztrátou 
kontroly nad reaktorovým jádrem, 
jadernou řetězovou reakcí, radioaktivním 
nebo jiným zdrojem ozáření. Proto je 
třeba zajistit, aby byla pravděpodobnost 
nehody se škodlivými důsledky co 
nejmenší, a přijmout opatření s cílem:
- zabránit vzniku selhání nebo 
nestandardních situací (včetně porušování 
bezpečnosti), které mohou vést ke ztrátě 
kontroly;
- předejít nárůstu selhání a 
nestandardních situací, k nimž dochází;
- zabránit ztrátě radioaktivního zdroje 
nebo jiného zdroje záření a kontroly nad 
nimi.
Hlavním prostředkem zabránění 
následkům nehod a jejich zmírnění je 
hloubková ochrana. 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 lidi nebo na životní 
prostředí. Pokud by selhala jedna úroveň 
ochrany nebo zábrany, byla by k dispozici 
další úroveň nebo zábrana. Pokud je 
hloubková ochrana řádně uplatňována, 
zajišťuje, 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. Neodmyslitelnou 
složkou hloubkové ochrany je nezávislá 
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účinnost jednotlivých úrovní ochrany.
Hloubkovou ochranu tvoří odpovídající 
kombinace: 
- účinného systému řízení, které si je 
vědomo své odpovědnosti vůči bezpečnosti 
a pěstuje bezpečnostní kulturu.
- vhodné volby umístění a začlenění 
vhodných konstrukčních a stavebních 
prvků zajišťujících dostatečný stupeň 
bezpečnosti, různorodost a nadbytečnost, 
zejména prostřednictvím:
a) konstrukce, technologií a materiálů 
vysoké kvality a spolehlivosti;
b) kontrol, systémů omezování a ochrany 
a prvků dozoru;
c) vhodné kombinace inherentních a 
konstrukčních bezpečnostních prvků.
- komplexní provozní postupy a praxe 
stejně jako postupy pro řízení nehod.
Postupy pro řízení nehod musí být 
vytvořeny předem tak, aby poskytovaly 
prostředky pro znovuzískání kontroly nad 
reaktorovým jádrem, jadernou řetězovou 
reakcí nebo jiným zdrojem záření 
v případě ztráty kontroly stejně jako pro 
zmírnění škodlivých dopadů.
[Princip 9]
[Princip 10]
------------------------------------------------------------------------------

1 Znění přílohy je podobné znění Základních 
bezpečnostních principů – Řada bezpečnostních
standardů č. SF-1, MAAE, 2006. Pokud některý 
bod základních bezpečnostních principů není 
významný z hlediska této směrnice, jeho číslo je 
uvedeno v závorkách jako symbolický údaj.

Or. en

Odůvodnění

Znění přílohy je podobné znění Základních bezpečnostních principů – Řada bezpečnostních 
standardů č. SF-1, MAAE, 2006, které jsou formálně přepracovány tak, aby jejich ustanovení 
vyjadřovala povinnosti členských států. Navíc zde byly ponechány pouze ty principy MAAE, 
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které zavádějí nová ustanovení – to znamená, že nemají rovnocenný protějšek v Úmluvě o 
jaderné bezpečnosti, nebo nejsou již zahrnuty v samotné směrnici nebo právních předpisech 
Společenství – jako např. směrnice 96/29, kterou se stanoví výše uvedené základní 
bezpečnostní standardy.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh směrnice Komise si klade za cíl obnovit proces zavádění společného rámce EU pro 
jadernou bezpečnost, který byl původně zahájen v roce 2003. 

Cílem je vytvoření rámce pro jadernou bezpečnost EU, který bude tvořen řadou operačních 
cílů, konkrétně posílením úlohy vnitrostátních regulačních orgánů a posílením jejich 
nezávislosti a zajištěním vysoké úrovně transparentnosti v otázkách bezpečnosti jaderných 
zařízení. Tento návrh v sobě zahrnuje principy hlavních mezinárodních nástrojů, jako je např. 
Úmluva o jaderné bezpečnosti a práce v oblasti bezpečnosti, prováděné MAAE.

Zpravodaj vítá tento návrh zejména jako příspěvek k posílení evropského právního rámce 
s cílem posílit transparentnost a řízení jaderných činností. Evropský parlament soustavně 
připomíná1 naléhavou potřebu vytvoření silné právní úpravy a přijetí konkrétních opatření na 
úrovni Společenství v oblasti jaderné bezpečnosti, nakládání s radioaktivními odpady a 
vyřazení jaderných zařízení z provozu. Důležité je to zvláště s ohledem na význam jaderné 
energie, která se vyrábí v 15 z 27 členských států a pokrývá přibližně třetinu spotřeby 
elektřiny v EU. Význam jaderné energie se pravděpodobně ještě zvýší s ohledem na její 
relativní znovuoživení – ve čtyřech členských státech se nyní staví šest nových reaktorů – a 
prodlužování životnosti jaderných elektráren, stejně jako s ohledem na skutečnost, že je 
jedním z klíčových činitelů dosažení nezávislosti energetické politiky EU a cílem snížení 
emisí CO2 v rámci boje proti změně klimatu.

V této souvislosti by zpravodaj rád zdůraznil, že volba zahrnout jadernou energii do 
energetické skladby je sice záležitostí členských států, přesto Evropská unie sehrává klíčovou 
úlohu při zajištění, že rozvoj tohoto zdroje energie se bude řídit omezujícími předpisy a 
regulačním rámcem prostřednictvím Smlouvy o Euratomu. Není již sporu o tom, že Evropská 
komise má pravomoc v oblasti jaderné bezpečnosti podle článků 31 a 32 Smlouvy o 
Euratomu s cílem „vypracovávat jednotné bezpečnostní standardy pro ochranu zdraví 
obyvatelstva a pracovníků a dbát na jejich dodržování“, což potvrzuje rozsudek Evropského 
soudního dvora v případu C-29/99 Komise v. Rada2.

Navíc přístup, který uplatňuje Komise, připravuje cestu pro vytvoření legislativního korpusu 
harmonizovaných standardů pro jadernou bezpečnost a odvozené právní předpisy tvořící 
rámec vnitrostátních předpisů členských států pro jadernou bezpečnost. Pokud jde o smlouvy 
o spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti Euratom, kontrolu jaderných materiálů a pomoci 
třetím zemím je rovněž důležité zajistit, aby byly veškeré jaderné činnosti prováděny 
v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy. Proto tento návrh posiluje mezinárodní 
důvěryhodnost příspěvku Euratomu v oblasti jaderné bezpečnosti.

                                               
1 Maldeikisova zpráva o hodnocení Euratomu – 50 let evropské politiky v oblasti jaderné energie (A6-
0129/2007, ze dne 2. 4. 2007); Reulova zpráva o konvenčních energetických zdrojích a energetické technologii 
(A6-0348/2007, ze dne 24. 10. 2007).

2 Případ C-29/99 Komise Evropských společenství v. Rada Evropské unie ECR 2002, s. I-11221.
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DOPORUČENÍ ZPRAVODAJE:

I – Možná opatření:
Možná opatření, která má Komise k dispozici, spočívají ve vytvoření právní úpravy ES 
stanovující společný rámec vycházející ze stávajících mezinárodních předpisů vypracovaných 
MAAE, doplněných dalšími požadavky pro nové jaderné elektrárny, jejichž cílem bude 
dosáhnout, udržovat a soustavně zlepšovat jadernou bezpečnost ve Společenství. Tento rámec 
poskytuje bezpečnostní principy a zároveň ukládá členským státům požadavek na přijetí 
legislativního a regulačního rámce zajišťujícího regulaci jaderných zařízení a dozor nad nimi, 
zejména prostřednictvím: vypracování vnitrostátních bezpečnostních požadavků, systému 
udělování licencí jaderným zařízením, nezávislého regulačního subjektu, systému dozoru, 
hodnocení a kontroly jaderných zařízení.

i) Zpravodaj obecně podporuje toto opatření: plně respektuje zásadu subsidiarity v oblasti 
sdílení pravomocí s členskými státy. Navíc umožňuje dostatečnou flexibilitu při zavádění 
směrnice, zajišťuje společné vymezení bezpečnostních principů (uvedených ve směrnici), 
přičemž ponechává členským státům odpovědnost za přijetí potřebných opatření spolu 
s možností přijmout přísnější předpisy. 
Tento přístup je v souladu se zásadou vnitrostátní odpovědnosti za bezpečnost jaderných 
zařízení, přičemž prvotní odpovědnost má držitel licence pod kontrolou nezávislého 
regulačního subjektu.

V této souvislosti by proto zpravodaj rád navrhl drobná vylepšení ve formě úpravy struktury 
návrhu, která lépe odrážejí hierarchii norem a odpovědností mezi: stanovením vnitrostátního 
regulačního rámce; úlohou nezávislého regulačního subjektu; principy a požadavky, které je 
třeba přijmout, a odpovědnostmi držitele licence.

ii) Zpravodaj je přesvědčen, že rámcová směrnice zároveň zajišťuje skutečnou harmonizaci 
bezpečnostních principů: návrh požaduje od členských států, aby dodržovaly principy MAAE 
a zachovávaly povinnosti vyplývající z Úmluvy o jaderné bezpečnosti, uzavřené pod záštitou 
MAAE. To je dokladem skutečnosti, že Komise uznává, že potřebné předpisy již na 
mezinárodní úrovni existují a jsou vyspělé. Představují dobrý základ pro právní úpravu 
Společenství, jejímž účelem je tak zajistit, že bude jednotně zaváděna ve všech členských 
státech. 
Zpravodaj rovněž sdílí názor, že standardy, metody a pokyny MAAE představují pevný rámec 
nejlepších uznávaných osvědčených postupů, od něhož se odvozuje většina vnitrostátních 
požadavků. Jejich zavedení do právní úpravy Společenství má za cíl plnění povinností na 
úrovni EU a chce dát Komisi potřebné nástroje ke kontrole a postihu v oblasti dodržování 
těchto předpisů a k zajištění souladu vnitrostátních právních předpisů s ustanoveními 
směrnice.

II – Důvěryhodnost procesu harmonizace bezpečnostních předpisů: 
i) Zpravodaj má obavy o zajištění skutečné nezávislosti regulačního subjektu.
Základní přidaná hodnota navrhované směrnice je posílení úlohy regulačního subjektu ve 
vnitrostátní právní úpravě. Zpravodaj se domnívá, že jeho úloha by měla být lépe definována 
a posílena jeho nezávislost. Opodstatněnost subjektu bude zajištěna tím, že dostane pravomoci 
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přijmout veškerá naléhavá opatření, včetně pozastavení provozu jaderné elektrárny (viz 
článek 4 v upravené verzi).

ii) Právní předpisy na úrovni EU  
Základní bezpečnostní principy, požadavky a pokyny MAAE představují soubor pravidel a 
rámec postupu, na kterém by měla být založena právní úprava Společenství i vnitrostátní 
bezpečnostní požadavky. Komise zejména uznává, že 10 základních principů, které zveřejnila 
MAAE v roce 2006, představuje jednotný soubor principů a základ, na němž mohou členské 
státy vybudovat bezpečnostní požadavky. Jelikož se však jedná o pouhá doporučení, která 
nejsou závazná, domnívá se zpravodaj, že je nelze zavést do právní úpravy Společenství 
pouhým odkazem na Řadu bezpečnostních standardů MAAE v této směrnici. Zpravodaj proto 
navrhuje připojení přílohy se základními bezpečnostními principy k této směrnici. 
Jednoznačnou výhodou tohoto přístupu je větší jistota v oblasti právních předpisů na úrovni 
Společenství a rovněž vytvoření právního základu pro zavádění těchto principů a uskutečnění 
harmonizace na úrovni EU.
Pokud jde o závazky vyplývající z Úmluvy o jaderné bezpečnosti, vítá zpravodaj přímý odkaz 
ve směrnici na závazky přijaté členskými státy.
Úloha sdružení WENRA a skupiny na vysoké úrovni při slaďování a dalším rozvoji 
bezpečnostních požadavků pro „nové reaktory“ je nejasná. Zpravodaj není ani tak znepokojen 
postavením těchto ad-hoc skupin (WENRA je neformálním sdružením regulačních orgánů pro 
jadernou energii) jako skutečností, že bezpečnostní úroveň a standardy budoucích jaderných 
zařízení nejsou ještě dostatečně vyspělé. Tato směrnice může sotva předem odhadovat 
výsledky tohoto procesu a ukládat členským státům, aby je zaváděly. Zpravodaj v tomto 
procesu spatřuje zdroj právní nejistoty. V souladu se zásadou subsidiarity by zpravodaj rád 
vybídl členské státy k úsilí o soustavné zlepšování bezpečnostních standardů. Vzhledem 
k tomu, že zohledňují osvědčené postupy a získané zkušenosti stejně jako technologický 
vývoj a zlepšení, musí harmonizace spočívat v trvalé snaze dosahovat vrcholu, neboť úroveň 
bezpečnostních standardů se zvyšuje a zlepšení se soustavně zavádějí.

III - Transparentnost
i) Je nezbytné posílit stávající právní rámec s cílem prohloubit transparentnost a zlepšit 
přijetí u veřejnosti.
Zpravodaj podporuje odkaz na příslušné mezinárodní úmluvy. I v této oblasti byl vytvořen 
soubor předpisů s cílem zajistit přístup k informacím, účast veřejnosti a transparentnost na 
vnitrostátní, mezinárodní i přeshraniční úrovni, jako např. Aarhuská úmluva nebo Úmluva z 
Espoo. Když směrnice požaduje od členských států, aby plnily své závazky, poskytuje Komisi 
nástroj, který zaručí, aby členské státy účinně zajistily transparentnost rozhodovacích procesů 
a výsledků kontrol v oblasti bezpečnosti.
ii) Zpravodaj se domnívá, že sledování, podávání zpráv a transparentnost jsou základními 
složkami rámcové směrnice.
Zpravodaj zdůrazňuje potřebu zajistit zapojení EP do záležitostí, na které se vztahují 
ustanovení Smlouvy o Euratomu, a zejména potřebu poskytnout EP nástroj, který mu umožní 
být dobře informován a sledovat činnosti v oblasti bezpečnosti jaderné energie. 

Evropský parlament by měl být odpovídajícím způsobem informován ze strany Komise o 
pravidelných zprávách o realizaci směrnice, vypracovávaných v souladu s článkem 11, jejichž 
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předkládání by mělo být sladěno s požadavky Úmluvy o jaderné bezpečnosti a s postupem 
jejího přezkumu.
Obě zprávy stejně jako vzájemné přezkumy přispívají k nacházení oblastí osvědčených 
postupů a prohloubení soustavného zlepšování jaderné bezpečnosti ve Společenství. Evropský 
parlament musí být součástí tohoto procesu.

S ohledem na výše uvedené důvody navrhuje zpravodaj pozměnit návrh Komise.
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