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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Právním základem tohoto návrhu směrnice Rady, u nějž je Parlament pouze konzultován, je 
Smlouva o Euratomu. Komise se domnívá, že kapitola 3, čl. 2 písm. b) a článek 30 Smlouvy 
o Euratomu poskytují kvalitní právní základ. Navrhovatelka je však toho názoru, že to 
zpochybňuje použitelnost určitých standardů týkajících se zdraví a bezpečnosti, konzultování 
s pracovníky a jiných právních předpisů v rámci smluv EU, a proto předkládá první 
pozměňovací návrh týkající se právního základu. Díky této změně by také Parlament získal 
možnost úplného spolurozhodování o této důležité otázce.

Podpůrné vysvětlení Komise uvádí:

„Hlavní zásadou nakládání s radioaktivním odpadem je jeho zadržení a izolace od osob a 
biosféry po dobu, kdy odpad představuje radiologické nebezpečí. Navíc je obecně přijatou 
etickou zásadou, že by se společnost měla vyhnout přenášení nepřiměřené zátěže na budoucí 
generace, což na současnou generaci, která má z jaderné energie nebo z lékařských zákroků 
užitek, klade povinnost se všemi stávajícími odpady řádně nakládat.“

Navrhovatelka vzhledem k významu „izolace“ navrhuje, aby se rozšířila oblast působnosti 
této směrnice i na všechny pracovníky, kteří jsou potenciálně odpovědní za nakládání 
s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem: nelze předpokládat, že s vojenským 
materiálem nebudou nakládat civilisté v civilních zařízeních. Dále navrhuje širší definici toho, 
co je „radioaktivní odpad“ a „vyhořelé palivo“ (článek 3), která by zahrnovala co největší 
počet pracovníků. Další zvláštní problémy může způsobovat nakládání s odpadem vzniklým 
v minulosti v důsledku zhoršování podmínek uskladnění a je třeba to zohlednit v rámci 
bezpečnostního plánování a přiřadit tomu odpovídající důležitost.

Vzhledem k potenciálně katastrofálním dopadům lidské chyby při nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým palivem je nezbytné zavést přísné standardy pro školení pracovníků, 
bezpečnost na pracovišti a inspekce ze strany nezávislých orgánů. Do tvorby a používání 
bezpečnostních postupů by měli být zapojeni samotní pracovníci nebo jejich zástupci a mělo 
by se s nimi na toto téma konzultovat. Všem zaměstnancům na pracovištích, kde se uchovává 
nebezpečný materiál, nebo těm, kteří se podílejí na přepravě takového materiálu, by mělo být 
průběžně poskytováno školení: to se netýká pouze technických zaměstnanců, ale všech 
pracovníků, ať už mají jakoukoliv délku pracovní smlouvy nebo roli na daném pracovišti.
Pracovníci na všech úrovních musí chápat potenciální rizika. Vzhledem k tomu, že na 
pracovníky, kteří nakládají s nebezpečnými látkami, se vztahují určité limitní hodnoty 
expozice, je nezbytné, aby byl k dispozici dostatečně vyškolený personál, a je také třeba 
vypracovat metody sledování zdravotního stavu pracovníků. Dále je nezbytné, aby všichni 
subdodavatelé splňovali přísná kritéria pro bezpečnost a školení a byli plně kompetentní 
vykonávat požadované údržbové, stavební nebo jakékoliv jiné práce. Navrhovatelka 
předložila návrhy týkající se všech těchto otázek, včetně problematiky odpovědnosti za 
případné dlouhodobé zdravotní potíže související s prací z hlediska potřebných zdrojů.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 153 
této Smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Cílem této směrnice v její současné podobě je koordinovat vnitrostátní sociální politiky 
v oblasti ochrany zdraví pracovníků před riziky způsobenými vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem; směrnice nestanoví žádné základní bezpečnostní standardy, jak to 
vyžaduje právní základ Smlouvy o Euratomu. Vhodným právním základem je proto spíše 
článek 153 SFEU (Sociální politika).

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 
12. června 1989 upravuje zavádění 
opatření pro zlepšení bezpečnosti a 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Radioaktivní odpad včetně vyhořelého 
paliva považovaného za odpad vyžaduje 
dlouhodobé zadržení a izolaci od osob a 
životního prostředí. S ohledem na jejich 
specifickou povahu (obsah radionuklidů) 
jsou nezbytná opatření na ochranu lidského 
zdraví a životního prostředí před 
nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího 
záření, mimo jiné jejich uložení v konečné 
fázi nakládání s nimi v odpovídajících 
úložištích. Skladování radioaktivního 
odpadu, včetně dlouhodobého uložení, je 
dočasným řešením, nikoli alternativou 
k jeho uložení.

(27) Radioaktivní odpad včetně vyhořelého 
paliva považovaného za odpad vyžaduje 
vhodnou úpravu, dlouhodobé zadržení a 
izolaci od osob a životního prostředí. 
S ohledem na jejich specifickou povahu 
(obsah radionuklidů) jsou nezbytná 
opatření na ochranu lidského zdraví a 
životního prostředí před nebezpečím 
vyplývajícím z ionizujícího záření, mimo 
jiné jejich uložení v konečné fázi nakládání 
s nimi v odpovídajících úložištích. 
Skladování radioaktivního odpadu, včetně 
dlouhodobého uložení, je dočasným 
řešením, nikoli alternativou k jeho uložení.

Or. en

Odůvodnění
Základním předpokladem bezpečného dlouhodobého zadržení a izolace od biosféry je úprava 
na stabilní formy odpadu a vhodné zabalení.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Pracovníci a široká veřejnost čelí 
nepřijatelnému a stále rostoucímu riziku 
vzhledem k podmínkám, v jakých jsou 
uloženy některé odpady vzniklé 
v minulosti, např. kaly obsahující 
plutonium nebo kontaminovaný grafit. 
Neupravené, snadno rozšířitelné formy 
odpadu a vyhořelého paliva 
v nechráněných nádržích představují 
úložiště, která jsou radiotoxická a značně 
zranitelná, a představují trvalé riziko 
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havárie nebo cíl pro teroristický útok.

Or. en

Odůvodnění
Absence vhodné úpravy u značného množství radioaktivního odpadu představuje neustálé 
ohrožení a vyžaduje přijetí opatření, aby se snížila rizika poškození lidského zdraví a 
životního prostředí.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Typickým řešením pro ukládání nízce 
a středně radioaktivního krátkodobého 
odpadu jsou podpovrchová úložiště. Po 30 
letech výzkumu je mezi techniky široce 
uznávaným názorem, že nejbezpečnější a
nejudržitelnější alternativou v konečné fázi 
nakládání s vysoce radioaktivním odpadem 
a vyhořelým palivem považovaným za 
odpad je hloubkové geologické ukládání. 
Tento způsob ukládání odpadu je třeba 
rozvíjet.

(29) Řešení pro ukládání nízce a středně 
radioaktivního krátkodobého odpadu jsou 
různá, od podpovrchových úložišť (v 
budovách, uložení těsně pod povrchem 
země nebo několik desítek metrů pod 
povrchem) až po nejmodernější způsoby 
uložení v geologických úložištích 70–100 
m pod povrchem. Po 30 letech výzkumu se 
v jaderném odvětví obecně předpokládá, 
že nejudržitelnější alternativou v konečné 
fázi nakládání s vysoce radioaktivním 
odpadem je hloubkové geologické 
ukládání. Pokud bude možno prokázat 
bezpečnost navrhovaných metod 
hloubkového geologického ukládání, bylo 
by možno zvážit tento způsob ukládání 
odpadu.

Or. en

Odůvodnění

Near surface disposal for short lived low and intermediate level waste can be anything from 
disposal in buildings to disposal several tens of metres below the surface.
No concept for final disposal of high-level nuclear waste has been licensed so far and 
therefore no safety case has been approved. 
Spent fuel must be defined as waste, unless it is clear that it will be reprocessed in the near 
term. Otherwise, there is a risk that Member States keep their spent fuel out of the EU legal 
framework simply by unilaterally declaring an intention to do something with the spent fuel in 
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the future. This has implications for regulations regarding worker safety and appropriate 
training.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) I když je každý členský stát 
odpovědný za svou vlastní politiku 
upravující nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem, tato politika 
musí respektovat příslušné Základní 
bezpečnostní principy stanovené 
Mezinárodní agenturou pro atomovou 
energii. Etickým závazkem každého 
členského státu je zabránit nepřiměřenému 
zatížení budoucích generací spojenému se 
současným vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem a rovněž s odpady, 
které vzniknou po vyřazení stávajících 
jaderných zařízení z provozu.

(30) I když je každý členský stát 
odpovědný za svou vlastní politiku 
upravující nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem, tato politika 
musí respektovat příslušné Základní 
bezpečnostní principy stanovené 
Mezinárodní agenturou pro atomovou 
energii. Etickým závazkem každého 
členského státu je zabránit nepřiměřenému 
zatížení budoucích generací spojenému se 
současným vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem a rovněž s odpady, 
které vzniknou po vyřazení stávajících 
jaderných zařízení z provozu. Členské 
státy by proto měly vypracovat politiku 
vyřazování jaderných zařízení z provozu, 
která zaručí, že zařízení budou 
demontována co nejbezpečněji a co 
nejdříve po svém uzavření. 

Or. en

Odůvodnění
Současné široké rozpětí od okamžitého demontování po odklad na 100 let v různých členských 
státech je nepřijatelné s ohledem na etický závazek definovaný v předchozí větě.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Pracovníci v celém řetězci 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem musí být chráněni 
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a kryti bez ohledu na své pracovní 
zařazení nebo postavení; v rámci 
jakéhokoliv nástroje pro nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem musí být zohledněny dlouhodobé 
dopady na zdraví a bezpečnost 
pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34b) Při provádění této směrnice je třeba 
věnovat zvláštní pozornost rizikovým 
pracovníkům; v případě nedodržení 
právních předpisů v oblasti zdraví a 
bezpečnosti musí následovat okamžité a 
přísné sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Právní předpisy Unie o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci platí i pro 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Zachování a další rozvíjení odborné 
způsobilosti a dovedností v oblasti 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem jako nezbytný 
prvek zajištění vysoké úrovně bezpečnosti 
by mělo být založeno na kombinaci 
poučení z provozních zkušeností, 
vědeckého výzkumu a technologického 
vývoje a technické spolupráce mezi všemi 
zúčastněnými.

(41) Zachování a další rozvíjení odborné 
způsobilosti a dovedností v oblasti 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem jako nezbytný 
prvek zajištění vysoké úrovně bezpečnosti 
a ochrany pracovníků by mělo být 
založeno na kombinaci poučení 
z preventivního školení, provozních 
zkušeností, vědeckého výzkumu a 
technologického vývoje a technické 
spolupráce mezi všemi zúčastněnými.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zajišťuje, aby členské státy přijaly 
vhodná vnitrostátní opatření pro zajištění 
vysoké úrovně bezpečnosti při nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem za účelem ochrany pracovníků a 
obyvatelstva před nebezpečím 
vyplývajícím z ionizujícího záření.

2. Zajišťuje, aby členské státy přijaly 
vhodná vnitrostátní opatření pro zajištění 
nejvyšší úrovně bezpečnosti při nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem za účelem ochrany pracovníků a 
obyvatelstva před nebezpečím 
vyplývajícím z ionizujícího záření.

Or. en

Odůvodnění

Vždy by se mělo hovořit o nejvyšší možné úrovni bezpečnosti.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) všechny fáze nakládání s radioaktivním 
odpadem od jeho vzniku po uložení, pokud 
tento radioaktivní odpad pochází z civilní 
činnosti nebo je s ním nakládáno v rámci 
civilní činnosti.

(b) všechny fáze nakládání s radioaktivním 
odpadem od jeho vzniku po uložení 
včetně;

Or. en

Odůvodnění
Chybí zmínka o tom, který rámec se vztahuje na jaderná zařízení. Nesmíme zapomínat, že pro 
armádu pracují i civilisté a může se stát, že budou pracovat na demontáži vojenských zařízení 
a čištění odpadu. Některé služby se zadávají externím firmám. Pro ochranu občanů členských 
států je nezbytné, aby se při nakládání s veškerým radioaktivním odpadem postupovalo podle 
nejvyšších bezpečnostních standardů.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odpad z těžebního průmyslu, který 
může být radioaktivní a spadá do 
působnosti směrnice 2006/21/ES, této 
směrnici nepodléhá.

2. Odpad z těžebního průmyslu, který 
může být radioaktivní a spadá do 
působnosti směrnice 2006/21/ES, této 
směrnici také podléhá.

Or. en

Odůvodnění

Veškerý přírodní radioaktivní materiál, se kterým se nějakým způsobem nakládá a který 
splňuje podmínky pro označení jako radioaktivní odpad, musí rovněž spadat do působnosti 
této směrnice. Neexistuje důvod, proč by měl být z působnosti této směrnice vyřazen např. 
radioaktivní odpad z těžby a zpracování uranu.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tato směrnice se nevztahuje na 
povolené uvolňování materiálů do 
životního prostředí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V členských státech existuje řada jaderných zařízení, zejména zpracovatelských zařízení a 
také zařízení kontaminovaných jadernými haváriemi, kde v důsledku „povoleného uvolňování 
materiálů do životního prostředí“ vznikla situace, kdy čištění produkuje radioaktivní odpad, 
se kterým je pak třeba nějak nakládat a kontrolovat jej.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „radioaktivním odpadem“ radioaktivní 
materiál v plynném, kapalném nebo 
pevném skupenství, jehož další využití 
členský stát nebo fyzická nebo právnická 
osoba, jejíž rozhodnutí členský stát 
schválil, nepředpokládá a který jako 
radioaktivní odpad podléhá kontrole 
příslušného dozorného orgánu v souladu 
s právním a regulačním rámcem členského 
státu;

6. „radioaktivním odpadem“ vyhořelé 
palivo, radioaktivní materiál v plynném, 
kapalném nebo pevném skupenství, který 
je výsledkem přepracování, a jakýkoliv 
jiný radioaktivní materiál v plynném, 
kapalném nebo pevném skupenství, který 
jako radioaktivní odpad podléhá kontrole 
příslušného dozorného orgánu v souladu s 
právním a regulačním rámcem členského 
státu;

Or. en

Odůvodnění
During normal operations at nuclear installations, large quantities of low and intermediate 
level wastes in liquid or solid form require a disposal route, and the highly radioactive spent 
fuel rods have to be isolated from the biosphere many thousands of years: they have to be 
treated as nuclear waste. 
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Some have chosen the reprocessing route which makes nuclear waste management more 
complex because it creates a number of different waste streams, both solid and liquid, some of 
which are discharged into the environment. Reprocessing separates weapons-usable 
plutonium, which will present a security risk far into the future.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „vyhořelým palivem“ jaderné palivo, 
které je vyzářené a bylo trvale vyjmuto 
z jádra reaktoru; vyhořelé palivo může být 
buď považováno za využitelný zdroj, který 
lze přepracovat, nebo je určeno k uložení, 
pokud je považováno za odpad 
radioaktivní;

10. „vyhořelým palivem“ jaderné palivo, 
které je vyzářené a bylo trvale vyjmuto 
z jádra reaktoru; vyhořelé palivo může být 
přepracováno, ale je považováno za
radioaktivní odpad, pokud členský stát 
nebo držitel povolení, jehož rozhodnutí 
členský stát schválí, nemá v úmyslu ho 
dále využít během následujících dvou let;

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) se s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem nakládalo 
bezpečným způsobem i v dlouhodobém 
měřítku.

(d) se s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem nakládalo 
bezpečným způsobem během 
přinejmenším 150 let nebo i déle, dokud 
bude představovat riziko pro obyvatele a 
životní prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Zdá se vhodné definovat, co to znamená v dlouhodobém měřítku. K hlídání / ochraně zařízení 
mohou být třeba pracovníci, k nakládání s tímto odpadem budou třeba znalosti a zkušenosti 
také v příštích 150 letech nebo i déle (např. vyhořelé palivo MOX musí chladnout nejméně o 
100 let déle, než dosáhne teplotní úrovně vyhořelého uranového paliva a může být definitivně 
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uloženo); v případě problémů může být nutný zásah. Je to otázka dostupnosti zaměstnanců a 
zkušeností. To vyžaduje finanční prostředky, neustálé investice do školení atd.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) se předešlo expozici pracovníků a 
veřejnosti vyhořelému palivu a 
radioaktivnímu odpadu;

Or. en

Odůvodnění

Článek 4 neuvádí obecný princip ochrany pracovníků a široké veřejnosti.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(db) byla přijata opatření k řešení 
budoucích zdravotních rizik u pracovníků, 
u nichž k expozici došlo;

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(dc) byla přijata opatření, jež budou 
pokrývat všechny pracovníky zapojené do 
procesu nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem, včetně 
pracovníků zapojených nepřímo, např. 
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pracovníků přepravy, bezpečnosti, 
vojenských sil a policie;

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(dd) existovala společná a nerozdílná 
odpovědnost za ochranu všech činitelů 
zapojených do nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) vynucovací opatření, včetně 
pozastavení činnosti a pozměnění nebo 
zrušení povolení;

(e) vynucovací opatření, včetně 
pozastavení činnosti a pozměnění nebo 
zrušení povolení, týkající se mimo jiné 
porušení právních předpisů v oblasti 
zdraví a bezpečnosti dotčených 
pracovníků; 

Or. en

Odůvodnění

Zařízením pro nakládání s odpadem by měly být udělovány pokuty, pokud nedodržují 
standardy v oblasti zdraví a bezpečnosti.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 6. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Příslušný dozorný orgán bude mít 
pravomoci a zdroje na to, aby mohl 
pravidelně provádět hodnocení jaderné 
bezpečnosti, šetření a kontroly, a 
v případě potřeby vynucovací opatření 
v zařízeních i během vyřazování 
z provozu. Součástí těchto hodnocení 
musí být ochrana zdraví a bezpečnost 
pracovníků, včetně všech subdodavatelů, 
a také počet zaměstnanců a jejich 
odborná příprava. 

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 6 b – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy zajistí, aby příslušný 
dozorný orgán měl pravomoc nařídit 
pozastavení provozu, pokud není zaručena 
bezpečnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Příslušný dozorný orgán o výsledcích 
svých hodnocení informuje členské státy a 
příslušné organizace, držitele povolení, 
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zástupce pracovníků držitele povolení, 
subdodavatele a širokou veřejnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec od držitelů povolení vyžadoval, aby 
za dohledu příslušného dozorného orgánu 
pravidelně hodnotili, ověřovali a 
v přiměřeně dosažitelné míře trvale 
zvyšovali bezpečnost svých činností a 
zařízení systematickým a prokazatelným 
způsobem.

2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec od držitelů povolení vyžadoval, aby 
za dohledu příslušného dozorného orgánu 
pravidelně hodnotili, ověřovali a 
v přiměřeně dosažitelné míře trvale 
zvyšovali bezpečnost svých činností, 
včetně ochrany zdraví a bezpečnosti 
pracovníků a subdodavatelů, a zařízení 
systematickým a prokazatelným způsobem. 
Držitel povolení o výsledcích svých 
hodnocení informuje příslušný dozorný 
orgán a další příslušné organizace, 
zástupce pracovníků držitele povolení a 
subdodavatelů a širokou veřejnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Analýzy uvedené v odstavci 2 obsahují 
ověření toho, zda byla přijata opatření pro 
předcházení haváriím a zmírnění jejich 
následků, včetně ověření fyzických bariér 
a administrativních postupů držitele 
povolení týkajících se ochrany, která by 
musela selhat, aby byli pracovníci a 
obyvatelstvo významně ohrožení 

3. Analýzy uvedené v odstavci 2 obsahují 
ověření toho, zda byla přijata opatření pro 
předcházení haváriím a fyzickým útokům a 
zmírnění jejich následků, včetně ověření 
fyzických bariér a administrativních 
postupů držitele povolení týkajících se 
ochrany, která by musela selhat, aby byli 
pracovníci a obyvatelstvo významně 
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ionizujícím zářením. ohrožení ionizujícím zářením. 

Or. en

Odůvodnění

Teroristické útoky, zejména s pomocí někoho zevnitř, mohou mít nesmírně vážné dopady na 
bezpečnost a zdraví pracovníků a veřejnosti.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec od držitelů povolení vyžadoval 
zavedení a provádění systémů řízení, ve 
kterých má bezpečnost požadovanou 
prioritu a které jsou pravidelně ověřovány 
příslušným dozorným orgánem.

4. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec od držitelů povolení vyžadoval 
zavedení a provádění systémů řízení, ve 
kterých má bezpečnost a zabezpečení 
požadovanou prioritu a které jsou 
pravidelně ověřovány příslušným 
dozorným orgánem a zástupci pracovníků.

Or. en

Odůvodnění

Absence zabezpečení by mohla mít pro zdraví pracovníků a veřejnosti podobné nebo horší 
důsledky než havárie. Je v zájmu těch, kdo v této oblasti pracují, aby se zapojili do ověřování 
standardů a systémů.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec od držitelů povolení vyžadoval, aby 
pro splnění svých povinností souvisejících 
s bezpečností při nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem 
stanovených v odstavcích 1 až 4 zajistili 
a udržovali odpovídající finanční a lidské 

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec od držitelů povolení vyžadoval, aby 
pro splnění svých povinností souvisejících 
s bezpečností při nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem 
stanovených v odstavcích 1 až 4, a to i v 
dlouhodobém horizontu 150 let a více, 
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zdroje. zajistili a udržovali odpovídající finanční a 
lidské zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Bezpečnostní dokumentace a podpůrná 
bezpečnostní analýza zahrnují umístění, 
projekt, výstavbu a provoz zařízení a jeho 
vyřazení z provozu nebo uzavření úložiště;
v této bezpečnostní dokumentaci se uvádějí 
standardy, které byly při analýze použity.
Řeší také dlouhodobou bezpečnost po 
uzavření, zejména její zajištění pasivními 
prostředky v nejúplnější možné míře.

2. Bezpečnostní dokumentace a podpůrná 
bezpečnostní analýza zahrnují umístění, 
projekt, výstavbu a provoz zařízení a jeho 
vyřazení z provozu nebo uzavření úložiště; 
v této bezpečnostní dokumentaci se uvádějí 
standardy, které byly při analýze použity. 
Řeší také dlouhodobou bezpečnost po 
uzavření, zejména její zajištění pasivními 
prostředky v nejúplnější možné míře. 
Bezpečnostní dokumentace a podpůrná 
bezpečnostní analýza zahrnují posouzení 
zdravotních a bezpečnostních rizik pro 
pracovníky, včetně pracovníků 
subdodavatele, požadovanou úroveň 
dovedností a počet zaměstnanců 
potřebných pro bezpečný provoz zařízení 
za všech okolností, i v případě havárie.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Bezpečnostní dokumentace a podpůrná 
bezpečnostní analýza se předkládají ke 
schválení příslušnému dozornému orgánu.

4. Bezpečnostní dokumentace a podpůrná 
bezpečnostní analýza se předkládají ke 
schválení příslušnému dozornému orgánu. 
Před předložením bezpečnostní analýzy 
příslušnému dozornému orgánu musí být 
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informováni a konzultováni zástupci 
dotčených pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 8. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Bezpečnostní dokumentace se bude 
týkat nejen daného zařízení, ale i všech 
souvisejících otázek, např. přepravy 
radioaktivního odpadu nebo vyhořelého 
paliva do zařízení nebo z něj.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec 
zahrnoval opatření týkající se vzdělávání 
a odborné přípravy vyhovující potřebám 
všech stran odpovědných za nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem tak, aby byla zachována a dále 
rozvíjena nezbytná odborná způsobilost a 
dovednosti.

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec 
zahrnoval opatření týkající se vzdělávání 
a odborné přípravy vyhovující potřebám 
všech stran odpovědných za nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem tak, aby byla zachována a dále 
rozvíjena nezbytná odborná způsobilost a 
dovednosti; členské státy věnují zvláštní 
pozornost nepřímo zapojeným subjektům 
a zajistí, aby jim bylo poskytnuto aktuální 
a vhodné vzdělávání a odborná příprava.

Or. en
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Odůvodnění

Také osobám, které nepracují přímo s jaderným odpadem, ale přesto jsou vystaveny riziku 
expozice (např. pracovníkům přepravy a bezpečnosti, odborníkům na životní prostředí), by 
mělo být poskytnuto příslušné vzdělávání a odborná příprava.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec 
zaručil dostupnost přiměřených finančních 
prostředků pro nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem podle 
potřeby při řádném zohlednění 
odpovědnosti producentů radioaktivních 
odpadů.

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec
zaručil dostupnost přiměřených finančních 
prostředků pro nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem podle 
potřeby při řádném zohlednění 
odpovědnosti producentů radioaktivních 
odpadů, otázek zdraví a bezpečnosti a 
nemocí z povolání, ke kterým by mohlo 
z dlouhodobého hlediska dojít po 
vystavení radioaktivnímu záření.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byly zavedeny a 
prováděny vhodné programy zajištění 
kvality týkající se bezpečnosti při 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem.

Členské státy zajistí, aby byly zavedeny a 
prováděny vhodné programy zajištění 
kvality, včetně vzdělávání a odborné 
přípravy, týkající se bezpečnosti při 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem.

Or. en

Odůvodnění
Vzdělávání a odborná příprava jsou důležitými součástmi programů zajištění kvality, které lze 
řádně provádět pouze za předpokladu, že budou pracovníci řádně vyškoleni.
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Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby informace 
týkající se nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem byly dostupné 
pracovníkům a široké veřejnosti. V rámci 
této povinnosti musí být zajištěno, aby 
příslušný dozorný orgán informoval 
veřejnost v oblasti své působnosti.
Informace se veřejnosti zpřístupní 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a mezinárodními závazky a za 
podmínky, že to neohrozí jiné zájmy, 
například bezpečnostní, které byly uznány 
v rámci vnitrostátních právních předpisů 
nebo mezinárodních závazků.

1. Členské státy zajistí, aby informace 
týkající se nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem byly dostupné 
pracovníkům a široké veřejnosti. V rámci 
této povinnosti musí být zajištěno, aby 
příslušný dozorný orgán informoval 
veřejnost v oblasti své působnosti. 
Informace se veřejnosti zpřístupní 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a mezinárodními závazky a za 
podmínky, že to neohrozí jiné zájmy, 
například bezpečnostní, které byly uznány 
v rámci vnitrostátních právních předpisů 
nebo mezinárodních závazků. Informace 
přímo související se zdravím a bezpečností 
pracovníků a veřejnosti (zejména 
radioaktivní a toxické emise a expozice 
emisím) musí být zveřejněny bez ohledu 
na okolnosti.

Or. en

Odůvodnění

Je naprosto klíčové, aby měli pracovníci a veřejnost přístup k informacím o zdraví a životním 
prostředí: tyto informace by měly mít přednost před obchodními zájmy.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 14 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. koncepce, plány a technická řešení od 
vzniku odpadu po uložení;

2. koncepce, plány a technická řešení od 
vzniku odpadu po uložení; prioritou je 
radioaktivní odpad a vyhořelé palivo 
vzniklé v minulosti a uložené 
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v přechodných úložných nádržích;

Or. en

Odůvodnění

Již desítky let je tolerována absence řádné úpravy a skladování velkých objemů 
radioaktivního odpadu. Některé úložné nádrže s vyhořelým palivem jsou obzvláště zranitelné 
vůči fyzickým útokům. Tuto situaci je třeba urychleně napravit, aby se předešlo tomu, že 
budou zaměstnanci a veřejnost z nedbalosti vystaveni riziku.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 14 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. vyhodnocení nákladů programů a 
podklady a hypotézy pro toto vyhodnocení, 
které musí obsahovat i časový profil;

7. podrobné plány ohledně počtu inspekcí, 
zdrojů na tyto inspekce a školení 
inspekčních orgánů;

Or. en


