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Pozměňovací návrh 6
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 články 191
a 192 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice v jejím současném znění je sjednotit vnitrostátní právní předpisy s ohledem na 
ochranu životního prostředí a lidského zdraví před riziky spojenými s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem; nestanoví žádné bezpečnostní normy, jak požaduje právní základ 
Evropského společenství pro atomovou energii. Příslušným právním základem je proto článek 
191, 192 SFEU (Životní prostředí).

Pozměňovací návrh 7
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Článek 191 SFEU stanoví právní 
základ pro zachování, ochranu a 
zlepšování kvality životního prostředí a 
ochranu lidského zdraví, a to i před riziky 
spojenými s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V čl. 2 písm. b) Smlouvy se stanoví 
vypracování jednotných bezpečnostních 
standardů pro ochranu zdraví pracovníků a 
obyvatelstva.

(1) Čl. 153 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) umožňuje
vypracování jednotných bezpečnostních 
standardů pro ochranu zdraví pracovníků a 
obyvatelstva.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Článek 30 Smlouvy uvádí, že se stanoví 
základní standardy ochrany zdraví 
obyvatelstva a pracovníků před 
nebezpečím ionizujícího záření.

(2) Článek 168 SFEU umožňuje stanovit 
základní standardy ochrany zdraví 
obyvatelstva a pracovníků před 
nebezpečím ionizujícího záření.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Stávající právní předpisy Společenství 
nestanovují zvláštní pravidla zajišťující 
bezpečné a udržitelné nakládání s 
vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem ve všech fázích cyklu, od jejich 

(16) Stávající právní předpisy Společenství 
nestanovují zvláštní pravidla zajišťující 
bezpečné a udržitelné nakládání s 
vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem ve všech fázích cyklu, od jejich 
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vzniku po uložení. vzniku po konečné uskladnění či uložení.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Aarhuská úmluva o přístupu k 
informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v záležitostech životního prostředí 
zajišťuje práva veřejnosti, přičemž 
stranám a veřejným orgánům ukládá 
povinnosti ohledně přístupu k informacím 
a účasti veřejnosti a přístupu k právní 
ochraně v záležitostech životního 
prostředí, mezi něž patří i nakládání s 
vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) I když je na členských státech, aby 
vymezily svoji skladbu zdrojů energie, 
radioaktivní odpad vzniká ve všech 
členských státech, ať již tyto státy vlastní 
nebo nevlastní jaderné reaktory. 
Radioaktivní odpad se tvoří hlavně při 
činnostech v rámci jaderného palivového 
cyklu, např. z provozu jaderných elektráren 
a přepracování vyhořelého paliva, ale také 

(24) I když je na členských státech, aby 
vymezily svoji skladbu zdrojů energie, 
radioaktivní odpad vzniká ve všech 
členských státech, ať již tyto státy vlastní 
nebo nevlastní jaderné reaktory, při výrobě 
elektrické energie nebo v souvislosti s 
vojenskými, průmyslovými, lékařskými či 
výzkumnými činnostmi. Radioaktivní 
odpad se tvoří hlavně při činnostech v 
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při dalších činnostech, jako je používání 
radioaktivních izotopů ve zdravotnictví, 
výzkumu a průmyslu.

rámci jaderného palivového cyklu, např. z 
provozu jaderných elektráren a 
přepracování vyhořelého paliva, ale také 
při dalších činnostech, jako je používání 
radioaktivních izotopů ve zdravotnictví, 
výzkumu a průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Při provozu jaderných reaktorů také 
vzniká vyhořelé palivo. Každý členský stát 
může definovat svou politiku palivového 
cyklu, zda bude vyhořelé palivo považovat 
za cenný zdroj, který lze přepracovat, nebo 
se ho rozhodne uložit jako odpad. Bez 
ohledu na to, která varianta se zvolí, je 
nutné zvážit ukládání vysoce aktivního 
odpadu odděleného při přepracování nebo 
pocházejícího z vyhořelého paliva 
považovaného za odpad.

(25) Při provozu jaderných reaktorů také 
vzniká vyhořelé palivo. Každý členský stát 
může definovat svou politiku palivového 
cyklu. Vyhořelé palivo musí být uloženo 
jako vysoce radioaktivní odpad.

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Při provozu jaderných reaktorů také 
vzniká vyhořelé palivo. Každý členský stát 
může definovat svou politiku palivového 
cyklu, zda bude vyhořelé palivo považovat 
za cenný zdroj, který lze přepracovat, nebo 

(25) Při provozu jaderných reaktorů i při 
jejich vyřazení z provozu také vzniká 
vyhořelé palivo a radioaktivní odpad. 
Každý členský stát může definovat svou 
politiku palivového cyklu, zda bude 
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se ho rozhodne uložit jako odpad. Bez 
ohledu na to, která varianta se zvolí, je 
nutné zvážit ukládání vysoce aktivního 
odpadu odděleného při přepracování nebo 
pocházejícího z vyhořelého paliva 
považovaného za odpad.

vyhořelé palivo považovat za cenný zdroj, 
který lze přepracovat, nebo se ho rozhodne 
uložit jako odpad. Bez ohledu na to, která 
varianta se zvolí, je nutné zvážit konečné 
uskladnění či ukládání vysoce aktivního 
odpadu odděleného při přepracování nebo 
pocházejícího z vyhořelého paliva 
považovaného za odpad.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Při provozu jaderných reaktorů také 
vzniká vyhořelé palivo. Každý členský stát 
může definovat svou politiku palivového 
cyklu, zda bude vyhořelé palivo považovat 
za cenný zdroj, který lze přepracovat, nebo 
se ho rozhodne uložit jako odpad. Bez 
ohledu na to, která varianta se zvolí, je 
nutné zvážit ukládání vysoce aktivního 
odpadu odděleného při přepracování nebo 
pocházejícího z vyhořelého paliva 
považovaného za odpad.

(25) Při provozu jaderných reaktorů také 
vzniká vyhořelé palivo. Každý členský stát 
může definovat svou politiku palivového 
cyklu, zda se rozhodne vyhořelé palivo 
přepracovat, nebo ho uložit. Bez ohledu na 
to, která varianta se zvolí, je nutné zvážit 
konečné uskladnění či ukládání vysoce 
aktivního odpadu odděleného při 
přepracování nebo pocházejícího z 
vyhořelého paliva.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Vyhořelé palivo skladované 
v nádržích představuje pro životní 
prostředí další možný zdroj radioaktivity, 
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zvláště v případě, že chladicí nádrže již 
nejsou zakryté, jak se nedávno ukázalo ve 
Fukušimě.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25b) Nakládání s vyhořelým palivem 
začíná okamžikem vyjmutí palivových tyčí 
z jaderného reaktoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Sabine Wils

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 vyžaduje odpovídající klimatizaci,
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. de
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Pozměňovací návrh 19
Judith A. Merkies

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 
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. Dlouhodobé skladování 
radioaktivního odpadu lze nicméně 
považovat za prozatímní řešení, nepodaří-
li se prokázat, že jeho uložení v konečném 
úložišti je skutečně bezpečné.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 

(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 konečné 
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fázi nakládání s nimi v odpovídajících 
úložištích. Skladování radioaktivního 
odpadu, včetně dlouhodobého uložení, je 
dočasným řešením, nikoli alternativou k 
jeho uložení.

uskladnění či uložení v konečné fázi 
nakládání s nimi v odpovídajících 
úložištích. Skladování radioaktivního 
odpadu je dočasným řešením, nikoli 
alternativou k jeho konečnému uskladnění 
či uložení.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 vyžaduje náležitou klimatizaci,
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 konečné 
uskladnění či uložení v konečné fázi 
nakládání s nimi v odpovídajících 
úložištích. Časově omezené skladování
radioaktivního odpadu je dočasným 
řešením, nikoli alternativou k jeho 
konečnému uskladnění či uložení.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Pracovníci a široká veřejnost čelí 
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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 
havárie nebo cíl pro teroristický útok.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Kriton Arsenis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Havárie ve Fukušimě jasně ukázala 
nebezpečí spojené s ukládáním 
radioaktivního odpadu, přičemž 
k podobným haváriím by mohlo dojít i ve 
stávajících či v současnosti budovaných 
jaderných zařízeních v oblastech Unie a 
jejích sousedních zemích, ve kterých hrozí 
velké riziko zemětřesení či tsunami, jako 
je tomu v Akkuyu (Turecko). Unie by 
měla přijmout veškerá opatření, aby 
zabránila ukládání radioaktivního odpadu 
v těchto oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 
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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 hospodářsky 
nejschůdnější alternativou v konečné fázi 
nakládání s vysoce radioaktivním odpadem 
je hloubkové geologické ukládání, ačkoli 
se zkoumají i další možnosti, jako umělá 
skladovací zařízení na povrchu či v jeho 
blízkosti, ukládání na suché skalní podloží 
nebo ukládání v hloubkových vrtech 
(3 000 – 5 000 metrů hlubokých). Pokud 
bude možno prokázat bezpečnost 
navrhovaných metod hloubkového 
geologického ukládání, bylo by možno 
zvážit tento způsob ukládání odpadu. 
Podporován by měl být výzkum jiných 
možností.

Or. en

Odůvodnění

Ve skutečnosti neexistuje jen jeden, nýbrž několik způsobů skladování a/nebo ukládání nízce a 
středně radioaktivního krátkodobého odpadu. Není třeba poukazovat na to, že žádné řešení 
pro ukládání vysoce radioaktivního dosud nezískalo povolení, a že tudíž ještě žádný 
bezpečnostní případ nebyl schválen ani zamítnut.

Pozměňovací návrh 25
Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 
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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) 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 by mohlo být hloubkové geologické 
ukládání. K provádění lze přistoupit za 
podmínky, že budou vyřešeny zbývající 
bezpečnostní problémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 je v zájmových skupinách 
podporujících využívání jaderné energie 
široce přijímán názor, že hospodářsky 
nejschůdnější alternativou v konečné fázi 
nakládání s vysoce radioaktivním odpadem 
je hloubkové geologické ukládání, ačkoli 
se zkoumají i další možnosti, jako umělá 
skladovací zařízení na povrchu či v jeho 
blízkosti, ukládání na suché skalní podloží 
nebo ukládání v hloubkových vrtech 
(3 000 až 5 000 metrů hlubokých). Pokud 
bude možno prokázat bezpečnost 
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navrhovaných metod hloubkového 
geologického ukládání, bylo by možno 
zvážit tento způsob ukládání odpadu.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Antonyia Parvanova

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) Typickým řešením pro ukládání nízce 
a středně radioaktivního krátkodobého 
odpadu jsou podpovrchová úložiště. Po 30 
letech výzkumu se předpokládá, že 
nejbezpečnější a nejudržitelnější 
alternativou v konečné fázi nakládání s 
vysoce radioaktivním odpadem a 
vyhořelým palivem považovaným za 
odpad je hloubkové geologické ukládání, 
ale je třeba rozvíjet další výzkum na tomto 
poli a alternativní možnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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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.

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

Pozměňovací návrh 29
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Každý členský stát by měl nastavit 
vnitrostátní rámec pro odpovědné 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem, který zajistí
provádění politických závazků a postupné 
přijímání rozhodnutí, pomocí příslušných 
právních předpisů, regulace a organizace s 
jasným vymezením odpovědnosti.

(31) Každý členský stát by měl nastavit 
vnitrostátní rámec pro odpovědné 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem, který zajistí 
provádění politických závazků a postupné 
přijímání rozhodnutí v souladu s 
Aarhuskou úmluvou, pomocí příslušných 
právních předpisů, regulace a organizace s 
jasným vymezením odpovědnosti.

Or. de

Odůvodnění

Evropská unie se jako smluvní strana Aarhuské úmluvy ze dne 25. června 1998 o přístupu k 
informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 
životního prostředí zavázala, že bude dodržovat zásady této mezinárodní smlouvy, a tyto 
zásady provádí ve směrnici 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na 
vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 30
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Je třeba nastavit vnitrostátní program s 
cílem zajistit převedení politických 
rozhodnutí do jasných ustanovení pro 
včasné provádění všech fází nakládání s 
radioaktivním odpadem a vyhořelým 
palivem od vzniku odpadu po jeho uložení. 
Tento program by měl zahrnovat všechny 
činnosti, které souvisí se shromažďováním, 
tříděním, zpracováním, úpravou, 
skladováním a ukládáním radioaktivních 
odpadů. Vnitrostátní program může být 
referenční dokument nebo soubor 
dokumentů.

(33) Je třeba nastavit vnitrostátní program s 
cílem zajistit převedení politických 
rozhodnutí do jasných ustanovení pro 
včasné provádění všech fází nakládání s 
radioaktivním odpadem a vyhořelým 
palivem od vzniku odpadu po jeho uložení. 
Tento program by měl zahrnovat všechny 
činnosti, které souvisí se shromažďováním, 
tříděním, zpracováním, úpravou, 
skladováním a ukládáním radioaktivních 
odpadů a vyhořelého paliva, a dodržovat 
zásady Aarhuské úmluvy. Vnitrostátní 
program může být referenční dokument 
nebo soubor dokumentů.

Or. de

Odůvodnění

Evropská unie se jako smluvní strana Aarhuské úmluvy ze dne 25. června 1998 o přístupu k 
informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 
životního prostředí zavázala, že bude dodržovat zásady této mezinárodní smlouvy, a tyto 
zásady provádí ve směrnici 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na 
vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí.

Pozměňovací návrh 31
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 33
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Při nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem je důležitá 
transparentnost. Ta by měla být zajištěna 
vyžadováním účinné informovanosti 
veřejnosti a poskytnutím příležitostí všem 
zúčastněným stranám zapojit se do 
rozhodovacích procesů.

(35) Při nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem je třeba 
zohledňovat Aarhuskou úmluvu, a to tak, 
že bude zajištěn přístup obyvatelstva a
všech zúčastněných stran ke všem 
informacím týkajícím se jeho uložení a že 
obyvatelstvo a všechny zúčastněné strany 
budou povinně a včas zapojeny do 
rozhodovacích procesů. V případě, že 
poskytnutí informací o rozhodnutích 
podléhajících účasti veřejnosti bylo 
odmítnuto, a obecně i v případě porušení 
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právních předpisů na ochranu životního 
prostředí musí mít každá fyzická i 
právnická osoba právo vznést námitku 
nebo podat žalobu.

Or. de

Odůvodnění

Evropská unie se jako smluvní strana Aarhuské úmluvy ze dne 25. června 1998 o přístupu k 
informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 
životního prostředí zavázala, že bude dodržovat zásady této mezinárodní smlouvy, a tyto 
zásady provádí ve směrnici 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na 
vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí.

Pozměňovací návrh 34
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Některé členské státy považují za 
možnou prospěšnou alternativu sdílení 
zařízení pro nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem včetně 
úložišť, pokud bude založeno na dohodě 
mezi dotčenými členskými státy.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Některé členské státy považují za 
možnou prospěšnou alternativu sdílení 
zařízení pro nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem včetně 
úložišť, pokud bude založeno na dohodě 

(37) Některé členské státy považují za 
možnou prospěšnou alternativu sdílení 
zařízení pro nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem včetně 
skladovacích zařízení a/nebo úložišť, 
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mezi dotčenými členskými státy. pokud bude založeno na dohodě mezi 
dotčenými členskými státy. Společné 
skladovací zařízení a/nebo úložiště může 
připadat v úvahu pouze pro malé množství 
radioaktivního odpadu vznikajícího 
v lékařství nebo v průmyslu. Umisťování 
radioaktivního odpadu vznikajícího při 
výrobě energie nebo vojenských aktivitách 
nebo při výzkumu v oblasti výroby energie 
či vojenských aplikací ve společných 
skladovacích zařízeních a/nebo úložištích 
je zakázáno.

Or. en

Odůvodnění

Zejména v případě radioaktivního odpadu vznikajícího při výrobě energie nebo vojenských 
aktivitách nebo při výzkumu v oblasti výroby energie či vojenských aplikací, které jsou 
záležitostí svrchovaného rozhodnutí každého členského státu, musí zůstat odpovědnost 
dotyčnému členskému státu.

Pozměňovací návrh 36
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Některé členské státy považují za 
možnou prospěšnou alternativu sdílení 
zařízení pro nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem včetně 
úložišť, pokud bude založeno na dohodě 
mezi dotčenými členskými státy.

(37) Některé členské státy považují za 
možnou prospěšnou a úspornou
alternativu sdílení zařízení pro nakládání s 
vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem včetně úložišť, pokud bude 
založeno na dohodě mezi dotčenými 
členskými státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Některé členské státy považují za 
možnou prospěšnou alternativu sdílení 
zařízení pro nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem včetně 
úložišť, pokud bude založeno na dohodě 
mezi dotčenými členskými státy.

(37) Některé členské státy považují za 
možnou prospěšnou alternativu sdílení 
zařízení pro nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem včetně 
skladovacích zařízení a/nebo úložišť, 
pokud bude založeno na dohodě mezi 
dotčenými členskými státy. Společné 
skladovací zařízení a/nebo úložiště by 
mělo připadat v úvahu pouze pro malé 
množství radioaktivního odpadu 
vznikajícího při výzkumu, v lékařství nebo 
v průmyslu kromě výroby energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Bezpečnostní dokumentace a 
odstupňovaný přístup by měly tvořit základ 
pro rozhodování související s vývojem, 
provozem a uzavřením úložiště a měly by 
umožnit zjištění oblastí nejistoty, na něž se 
musí zaměřit pozornost v zájmu lepšího 
pochopení aspektů ovlivňujících 
bezpečnost systému úložiště, včetně 
přírodních (geologických) a technických 
bariér, a jejich očekávaný vývoj v průběhu 
času. Bezpečnostní dokumentace by měla 
obsahovat nálezy z bezpečnostní analýzy a 
informace o robustnosti a spolehlivosti 
bezpečnostní analýzy a v ní uvedených 
předpokladů. Měl by tedy poskytovat 

(39) Bezpečnostní dokumentace a 
odstupňovaný přístup by měly tvořit základ 
pro rozhodování související s vývojem, 
provozem a uzavřením skladovacího 
zařízení, včetně vyhořelého paliva 
v nádržích, nebo úložiště a měly by 
umožnit zjištění oblastí nejistoty, na něž se 
musí zaměřit pozornost v zájmu lepšího 
pochopení aspektů ovlivňujících 
bezpečnost systému skladovacího zařízení 
či úložiště, včetně přírodních 
(geologických) a technických bariér, a 
jejich očekávaný vývoj v průběhu času. 
Bezpečnostní dokumentace by měla 
obsahovat nálezy z bezpečnostní analýzy a 
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soubor argumentů a důkazů dokládajících 
bezpečnost zařízení nebo činnosti 
související s nakládáním s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem.

informace o robustnosti a spolehlivosti 
bezpečnostní analýzy a v ní uvedených 
předpokladů. Bezpečnostní dokumentace 
pro nízce radioaktivní a středně 
radioaktivní krátkodobý odpad musí být 
vypracována nejméně pro období 500 let a 
pro vysoce radioaktivní odpad či vyhořelé 
jaderné palivo nejméně pro období 
100 000 let. Měl by tedy poskytovat soubor 
argumentů a důkazů dokládajících 
bezpečnost zařízení nebo činnosti 
související s nakládáním s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Pozměňovací návrh 40
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 

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

zdraví a životního prostředí, bezpečnosti a 
transparentnosti by mělo být založeno na 
kombinaci poučení z provozních 
zkušeností, vědeckého výzkumu a 
technologického vývoje a technické 
spolupráce mezi všemi zúčastněnými.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Sabine Wils

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. de

Pozměňovací návrh 42
Antonyia Parvanova

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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 43
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Pozměňovací návrh 44
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Udržuje a podporuje informovanost a 
účast veřejnosti, pokud jde o nakládání s 
vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem.

(3) Ukládá povinnost informovat 
obyvatelstvo a umožnit jeho účast, pokud 
jde o nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem.

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) všechny fáze nakládání s vyhořelým 
palivem, pokud toto vyhořelé palivo 
pochází z provozu civilních jaderných 
reaktorů nebo je s ním nakládáno v rámci 
civilní činnosti;

(a) všechny fáze nakládání s vyhořelým 
palivem, pokud toto vyhořelé palivo 
pochází z provozu civilních jaderných 
reaktorů nebo je s ním nakládáno v rámci 
civilní nebo vojenské činnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) všechny fáze nakládání s vyhořelým 
palivem, pokud toto vyhořelé palivo 
pochází z provozu civilních jaderných 
reaktorů nebo je s ním nakládáno v rámci 
civilní činnosti;

(a) všechny fáze nakládání s vyhořelým 
palivem, včetně jeho přepravy, pokud toto 
vyhořelé palivo pochází z provozu 
civilních jaderných reaktorů nebo je s ním 
nakládáno v rámci civilní činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) všechny fáze nakládání s vyhořelým 
palivem, pokud toto vyhořelé palivo 
pochází z provozu civilních jaderných 
reaktorů nebo je s ním nakládáno v rámci 
civilní činnosti;

(a) všechny fáze nakládání s vyhořelým 
palivem, pokud toto vyhořelé palivo 
pochází z provozu jaderných reaktorů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Sabine Wils

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, pokud 
tento radioaktivní odpad pochází z civilní 
nebo vojenské činnosti nebo je s ním 
nakládáno v rámci civilní nebo vojenské
činnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 konečné 
uskladnění nebo uložení a včetně jeho 
přepravy, pokud tento radioaktivní odpad 
pochází z civilní činnosti nebo je s ním 
nakládáno v rámci civilní činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 

(b) všechny fáze nakládání s radioaktivním 
odpadem od jeho vzniku po konečné 
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činnosti nebo je s ním nakládáno v rámci 
civilní činnosti.

uskladnění a uložení včetně;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Sabine Wils

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. de

Pozměňovací návrh 52
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Pozměňovací návrh 53
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 



AM\861450CS.doc 27/58 PE460.954v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
povolené uvolňování materiálů do 
životního prostředí, zejména co se týče 
bezpečnosti, dopadů na životní prostředí a 
zdraví a právní předpisy. Povolení by měl 
pravidelně přezkoumávat odpovědný 
orgán a v případě potřeby by mělo být 
aktualizováno.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 4 směrnice EU o odpadech (2006/12/ES) stanoví, že členské státy učiní nezbytná opatření 
pro zákaz svévolného opuštění a nepovoleného ukládání odpadů. Tento předpis by měl platit i 
pro povolené emise radioaktivních odpadů.

Pozměňovací návrh 55
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „ukládáním“ umístění vyhořelého 
paliva nebo radioaktivního odpadu na 
povolené úložiště bez úmyslu je znovu 

(3) „ukládáním“ umístění vyhořelého 
paliva nebo radioaktivního odpadu na 
povolené úložiště;
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použít;

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 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“ každý 
radioaktivní materiál v plynném, kapalném 
nebo pevném skupenství;

Or. de

Pozměňovací návrh 57
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 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



AM\861450CS.doc 29/58 PE460.954v01-00

CS

Pozměňovací návrh 58
Rovana Plumb

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „nakládáním s radioaktivním odpadem“ 
všechny činnosti, které souvisí se 
shromažďováním, tříděním, zpracováním, 
úpravou, skladováním a ukládáním 
radioaktivních odpadů, s výjimkou 
přepravy mimo areál zařízení, ve kterém 
jsou tyto činnosti prováděny;

(7) „nakládáním s radioaktivním odpadem“ 
všechny činnosti, které souvisí se 
shromažďováním, tříděním, zpracováním, 
úpravou, skladováním a ukládáním 
radioaktivních odpadů, včetně 
kontrolování těchto činností a následné 
údržby prostor pro dočasné nebo konečné 
skladování radioaktivního odpadu, s 
výjimkou přepravy mimo areál zařízení, ve 
kterém jsou tyto činnosti prováděny;

Or. ro

Pozměňovací návrh 59
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „nakládáním s radioaktivním odpadem“ 
všechny činnosti, které souvisí se 
shromažďováním, tříděním, zpracováním, 
úpravou, skladováním a ukládáním 
radioaktivních odpadů, s výjimkou 
přepravy mimo areál zařízení, ve kterém 
jsou tyto činnosti prováděny;

(7) „nakládáním s radioaktivním odpadem“ 
všechny činnosti, které souvisí se 
shromažďováním, tříděním, zpracováním, 
úpravou, skladováním a ukládáním 
radioaktivních odpadů, včetně přepravy 
mimo areál zařízení, ve kterém jsou tyto 
činnosti prováděny;

Or. de
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Pozměňovací návrh 60
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) „přepracováním“ proces nebo činnost, 
jejímž účelem je získat z vyhořelého paliva 
štěpný nebo množivý materiál pro další 
použití;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 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 je 
považováno za odpad radioaktivní a je 
určeno k uložení;

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 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 

(10) „vyhořelým palivem“ jaderné palivo, 
které je vyzářené a bylo vyjmuto z jádra 
reaktoru; vyhořelé palivo může být 
přepracováno, ale je považováno za 
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lze přepracovat, nebo je určeno k uložení, 
pokud je považováno za odpad 
radioaktivní;

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 63
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) „nakládáním s vyhořelým palivem“ 
všechny činnosti, které souvisí se 
zacházením s vyhořelým palivem, jeho 
skladováním, přepracováním nebo 
uložením, s výjimkou přepravy mimo areál 
zařízení, ve kterém jsou tyto činnosti 
prováděny;

(11) „nakládáním s vyhořelým palivem“ 
všechny činnosti, které souvisí se 
zacházením s vyhořelým palivem, jeho 
skladováním, přepracováním nebo 
uložením, včetně přepravy mimo areál 
zařízení, ve kterém jsou tyto činnosti 
prováděny;

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) „nakládáním s vyhořelým palivem“ 
všechny činnosti, které souvisí se 
zacházením s vyhořelým palivem, jeho 
skladováním, přepracováním nebo 
uložením, s výjimkou přepravy mimo areál 
zařízení, ve kterém jsou tyto činnosti 
prováděny;

(11) „nakládáním s vyhořelým palivem“ 
všechny činnosti, které souvisí se 
zacházením s vyhořelým palivem, jeho 
skladováním, včetně skladování 
v dočasných skladovacích nádržích,
přepracováním nebo uložením, včetně 
přepravy mimo areál zařízení, ve kterém 
jsou tyto činnosti prováděny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) „skladováním“ přechovávání 
vyhořelého paliva nebo radioaktivního 
odpadu ve schváleném zařízení s úmyslem 
je znovu použít.

(13) „skladováním“ přechovávání 
vyhořelého paliva nebo radioaktivního 
odpadu ve schváleném zařízení s úmyslem 
či možností je znovu použít.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) „skladováním“ přechovávání 
vyhořelého paliva nebo radioaktivního 
odpadu ve schváleném zařízení s úmyslem 
je znovu použít.

(13) „skladováním“ přechovávání 
vyhořelého paliva nebo radioaktivního 
odpadu ve schváleném zařízení s úmyslem 
či možností je znovu použít.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) „skladováním“ přechovávání 
vyhořelého paliva nebo radioaktivního 
odpadu ve schváleném zařízení s úmyslem 
je znovu použít.

(13) „skladováním“ přechovávání 
vyhořelého paliva nebo radioaktivního 
odpadu ve schváleném zařízení s konkrétní 
možností je v dlouhodobém měřítku znovu 
použít.
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Or. en

Pozměňovací návrh 68
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vytváření radioaktivního odpadu bylo 
omezeno na nejmenší možnou úroveň, a to 
jak ve smyslu aktivity, tak i objemu, 
pomocí konstrukčních opatření a postupů 
při provozu zařízení a jeho vyřazování z 
provozu, včetně recyklace a opětovného 
použití konvenčních materiálů;

(a) vytváření radioaktivního odpadu bylo 
omezeno na nejmenší možnou úroveň, a to 
jak ve smyslu aktivity, tak i objemu, 
využitím alternativ, pakliže nějaké 
hospodářsky, sociálně a environmentálně 
udržitelné alternativy existují, včetně 
recyklace a opětovného použití 
konvenčních materiálů;

Or. en

Odůvodnění

Směrnice EU o odpadech (2006/12/ES) považuje za prioritu předcházet vytváření odpadů. 
Směrnice o radioaktivním odpadu by měla být s tímto přístupem ve shodě a obsahovat 
ustanovení pro předcházení tvorbě radioaktivního odpadu.

Pozměňovací návrh 69
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vytváření radioaktivního odpadu bylo 
omezeno na nejmenší možnou úroveň, a to 
jak ve smyslu aktivity, tak i objemu, 
pomocí konstrukčních opatření a postupů 
při provozu zařízení a jeho vyřazování z 
provozu, včetně recyklace a opětovného 
použití konvenčních materiálů;

(a) vytváření radioaktivního odpadu bylo 
omezeno na nejmenší možnou úroveň, a to 
jak ve smyslu aktivity, tak i objemu, 
využitím alternativ, pakliže nějaké 
hospodářsky, sociálně a environmentálně 
udržitelné alternativy existují, včetně 
recyklace a opětovného použití 
konvenčních materiálů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 70
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) byl zajištěn přístup obyvatelstva a 
všech zúčastněných zájmových skupin ke 
všem informacím souvisejícím s uložením, 
aby obyvatelstvo a všechny zúčastněné 
skupiny byly povinně a včas zapojeny do 
procesu rozhodování a v případě, že 
poskytnutí informací o rozhodnutích 
podléhajících účasti veřejnosti bylo 
odmítnuto, a obecně i v případě porušení 
právních předpisů na ochranu životního 
prostředí musí mít každá fyzická i 
právnická osoba právo vznést námitku 
nebo podat žalobu;

Or. de

Odůvodnění

Evropská unie se jako smluvní strana Aarhuské úmluvy ze dne 25. června 1998 o přístupu k 
informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 
životního prostředí zavázala, že bude dodržovat zásady této mezinárodní smlouvy, a tyto 
zásady provádí ve směrnici 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na 
vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí.

Pozměňovací návrh 71
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 

(d) se s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem nakládalo 
bezpečným způsobem, dokud představují 
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měřítku. hrozbu pro člověka a životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) finanční rezervy, z nichž producent 
odpadu hradí náklady spojené s 
nakládáním s odpadem, byly spravovány 
ve fondu podléhajícím státnímu dohledu, 
čímž se zajistí, aby tyto prostředky byly 
k dispozici k trvalému a bezpečnému 
nakládání s odpadem;

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Rebecca Harms, Michèle Rivasi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) se předešlo tomu, že pracovníci, 
veřejnost a životní prostředí budou 
vystaveni účinkům vyhořelého paliva a 
radioaktivního odpadu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d b (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Radioaktivní odpady se ukládají v 
členském státě, v němž vznikly, pokud 
není uzavřena dohoda mezi členskými státy 
o využití úložišť v jednom z nich.

(3) Radioaktivní odpady se ukládají v
členském státě, v němž vznikly, pokud 
není uzavřena dohoda mezi členskými státy 
o využití skladovacích zařízení či úložišť 
pro malé množství radioaktivního odpadu
v jednom z nich. Tato dohoda zakazuje 
povolovat společné konečné skladování 
a/nebo ukládání radioaktivního odpadu a 
vyhořelého paliva, které vzniklo při výrobě 
energie či vojenských aktivitách nebo při 
výzkumu v oblasti výroby energie či 
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vojenských aplikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Radioaktivní odpady se ukládají v 
členském státě, v němž vznikly, pokud 
není uzavřena dohoda mezi členskými státy 
o využití úložišť v jednom z nich.

(3) Radioaktivní odpady se ukládají v 
členském státě, v němž vznikly, pokud 
není uzavřena dohoda mezi členskými státy 
o využití skladovacích zařízení nebo
úložišť v jednom z nich.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Touto směrnicí není dotčeno právo 
členského státu nebo podniku v členském 
státě, do kterého:
(a) má být přepraven radioaktivní odpad 
za účelem zpracování nebo
(b) má být přepraven jiný materiál za 
účelem získání radioaktivního odpadu, 
vrátit tento radioaktivní odpad po 
zpracování do země původu. Touto 
směrnicí není rovněž dotčeno právo 
členského státu nebo podniku v tomto 
členském státě, do kterého má být za 
účelem přepracování přepraveno vyhořelé 
palivo, vrátit radioaktivní odpad získaný 
při přepracování do země původu.
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Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o vývozu radioaktivního odpadu, která byla uzavřena mezi jednotlivými zeměmi, 
je třeba přezkoumat případ od případu, a nikoli zakázat. Tato směrnice by neměla vytvářet 
právní nejistotu ohledně vracení konečného odpadu po přepracování vyhořelého paliva zpět 
do země, kde bylo toto jaderné palivo použito, a měla by být plně v souladu se směrnicí Rady 
2006/117/Euratom o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o 
její kontrole.

Pozměňovací návrh 79
Kriton Arsenis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Radioaktivní odpad nesmí být 
ukládán v oblastech s vysokým 
nebezpečím zemětřesení nebo tsunami.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) vnitrostátní požadavky na bezpečnost 
při nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem;

(b) vnitrostátní požadavky na bezpečnost a 
ochranu životního prostředí při nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem;

Or. de
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Pozměňovací návrh 81
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) systém vhodného institucionálního 
dozoru, dozorových kontrol, dokumentace 
a podávání zpráv;

(d) systém komplexního institucionálního 
dozoru, dozorových kontrol, dokumentace 
a podávání zpráv;

Or. de

Pozměňovací návrh 82
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Pozměňovací návrh 83
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) přístup obyvatelstva a všech 
zúčastněných zájmových skupin ke všem 
informacím souvisejícím s uložením, 
včasné zapojení obyvatelstva a všech 
zúčastněných skupin do procesu 
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rozhodování a právo každé fyzické i 
právnické osoby vznést námitku nebo 
podat žalobu v případě, že bylo odmítnuto 
poskytnutí informací o rozhodnutích 
podléhajících účasti veřejnosti, a obecně i 
v případě porušení právních předpisů na 
ochranu životního prostředí;

Or. de

Odůvodnění

Evropská unie se jako smluvní strana Aarhuské úmluvy ze dne 25. června 1998 o přístupu k 
informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 
životního prostředí zavázala, že bude dodržovat zásady této mezinárodní smlouvy, a tyto 
zásady provádí ve směrnici 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na 
vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí.

Pozměňovací návrh 84
Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) opatření, která zajistí, že příslušný 
dozorný orgán stanoví na základě 
transparentního a pravidelně 
přezkoumávaného postupu, jehož se 
pokaždé účastní i držitel povolení, výši 
finančních prostředků nezbytných pro 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem a pro účely jeho 
umístění.

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží zajistit, aby výše finančních prostředků potřebných k 
pokrytí nákladů spojených s nakládáním s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a 
s činnostmi souvisejícími s jeho umístěním byla stanovena na základě efektivního a 
transparentního postupu, ve kterém mají držitelé povolení zaručeno určité slovo.
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Pozměňovací návrh 85
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Členské státy zajistí, aby byl 
vnitrostátní rámec udržován a v případě 
potřeby zdokonalen, a to při zohlednění 
provozních zkušeností, poznatků získaných 
z bezpečnostní dokumentace, jak je 
uvedeno v článku 8, z vývoje technologie a 
výsledků výzkumu.

(2) Členské státy zajistí, aby byl 
vnitrostátní rámec udržován a v případě 
potřeby zdokonalen, a to při zohlednění 
provozních zkušeností, poznatků získaných 
z bezpečnostní dokumentace, jak je 
uvedeno v článku 8, z nejlepší dostupné 
technologie a výsledků výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Kriton Arsenis

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vnitrostátní programy jsou 
posuzovány z hlediska socioekonomických 
a environmentálních dopadů a zajistí, aby 
nehrozilo riziko úniku uranu.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
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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 88
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 6 – 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 89
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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, 
zástupce pracovníků držitele povolení, 
subdodavatele a širokou veřejnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Členské státy zajistí, aby držitelé 
povolení informovali co nejdříve 
přeshraniční regionální a místní orgány o 
svých plánech na vybudování zařízení pro 
nakládání s odpadem, nachází-li se toto 
zařízení v takové vzdálenosti od státní 
hranice, že během jeho výstavby, provozu 
či po jeho opuštění nebo v případě nehody 
či mimořádné události související s tímto 
zařízení lze předpokládat přeshraniční 
vliv.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Sabine Wils

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Označování a dokumentace

Členské státy zajistí, aby držitelé povolení 
zabezpečili trvanlivé označení na obalu a 
dokumentaci o nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem. 
Dokumentace obsahuje shrnutí 
chemických, toxikologických a 
radiologických vlastností obsahu a údaj o 
tom, zda má pevné, kapalné nebo plynné 
skupenství.

Or. de
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Odůvodnění

Následující generace tak budou mít možnost zjistit, zda je v nádobách uložen cenný materiál 
a/nebo se jedná o nebezpečný obsah.

Pozměňovací návrh 92
Paolo Bartolozzi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Členské státy stanoví, ve kterém 
okamžiku se přejde odpovědnost za 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem z držitele povolení 
na orgán pověřený v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
nakládáním s tímto palivem a odpadem.

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží jednoznačně určit, ve kterém okamžiku přechází 
odpovědnost za nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem z držitele povolení 
na orgán pověřený právními předpisy dlouhodobým nakládáním s tímto palivem a odpadem. 
Důvodem je možnost, že by k přepravě radioaktivního materiálu došlo před uplynutím 
životnosti jaderného zařízení, takže by již nebylo možné přikládat držiteli licence odpovědnost 
za materiál, který se již nenachází v jeho zařízení.

Pozměňovací návrh 93
Sabine Wils

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 

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

pravidelně hodnotili, ověřovali a trvale 
zvyšovali bezpečnost svých činností a 
zařízení systematickým a prokazatelným 
způsobem na úrovni odpovídající 
nejlepším dostupným technologiím.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 zdraví a bezpečnosti pracovníků a 
subdodavatelů a bezpečnosti svých
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 95
Sabine Wils

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 

(3) Analýzy uvedené v odstavci 2 obsahují 
ověření toho, zda byla přijata opatření pro 
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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 ionizujícím zářením.

předcházení haváriím a zásahům lidských 
činitelů včetně fyzických útoků 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 
ionizujícím zářením.

Or. en

Odůvodnění

Zásahy lidských činitelů představují pro radioaktivní materiál jedno z největších rizik. Patří 
mezi ně teroristické útoky či sabotáže, válečné operace, ale také lidské zásahy, k nimž dochází 
za účelem získání cenných materiálů (z fyzických bariér nebo ze samotného radioaktivního 
odpadu, např. plutonium).

Pozměňovací návrh 96
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 ionizujícím zářením.

(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 
ohrožení ionizujícím zářením.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 
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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 
zdroje.

(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 udržovali 
odpovídající lidské zdroje a finanční 
rezervy potřebné k pokrytí nákladů, 
spravované ve fondu podléhajícím 
státnímu dohledu. 

Or. de

Pozměňovací návrh 98
Sabine Wils

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 či provoz konečného 
skladovacího zařízení nebo provoz a 
uzavření úložiště; v této bezpečnostní 
dokumentaci se uvádějí standardy, které 
byly při analýze použity. Řeší také 
dlouhodobou bezpečnost a bezpečnost po 
uzavření, zejména její zajištění pasivními 
prostředky v nejúplnější možné míře.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 
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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 či provoz nádrží pro 
vyhořelé palivo, konečného skladovacího 
zařízení nebo provoz a uzavření úložiště; v 
této bezpečnostní dokumentaci se uvádějí 
standardy, které byly při analýze použity. 
Řeší také dlouhodobou bezpečnost a 
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 100
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Bezpečnostní dokumentace zařízení 
popisuje všechny aspekty umístění 
významné pro bezpečnost, projekt zařízení 
a řídící regulační opatření a dozorové 
mechanismy. Bezpečnostní dokumentace a 
podpůrná bezpečnostní analýza dokládají 
zajištěnou úroveň ochrany a poskytují 
příslušnému dozornému orgánu a dalším 
zúčastněným stranám záruku, že 
bezpečnostní požadavky budou splněny.

(3) Bezpečnostní dokumentace zařízení 
popisuje všechny aspekty umístění 
významné pro bezpečnost, projekt zařízení, 
ukončení jeho provozu nebo provozu 
některých jeho částí, řídící regulační 
opatření a dozorové mechanismy. 
Bezpečnostní dokumentace a podpůrná 
bezpečnostní analýza dokládají zajištěnou 
úroveň ochrany a poskytují příslušnému 
dozornému orgánu a dalším zúčastněným 
stranám záruku, že bezpečnostní 
požadavky budou splněny.
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Or. de

Pozměňovací návrh 101
Rovana Plumb

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 v souladu s technickým a 
vědeckým pokrokem.

Or. ro

Pozměňovací návrh 102
Sabine Wils

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 podle zásady, že platí 
znečišťovatel.

Or. en

Odůvodnění

Smyslem tohoto návrhu je znemožnit výrobcům, aby nutily členské státy k přebírání části 
finančních rizik spojených s produkováním radioaktivního odpadu.
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Pozměňovací návrh 103
Sabine Wils

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 finanční rezervy pro nakládání s 
vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem, které za účelem krytí s ním 
spojených nákladů vytvoří a budou 
spravovat držitelé povolení ve fondu 
podléhajícím státnímu dohledu, kde 
budou tyto prostředky k dispozici, aby bylo 
možné zajistit nepřerušené a bezpečné 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem.

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Rebecca Harms, Michèle Rivasi

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, a podle zásady, že 
platí znečišťovatel.
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Or. en

Pozměňovací návrh 105
Sirpa Pietikäinen

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 veškerých finančních 
prostředků pro nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem podle 
potřeby a aby při tom producenti 
radioaktivních odpadů nesli plnou
odpovědnost. Zajistí, že strana 
odpovídající za vznik radioaktivního 
odpadu vlastní pojištění, které kryje 
následky potenciálních havárií až do výše 
sta procent, při zohlednění otázek zdraví a 
bezpečnosti a nemocí z povolání, ke 
kterým by mohlo z dlouhodobého hlediska 
dojít po vystavení radioaktivnímu záření, 
a podle zásady, že platí znečišťovatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Sabine Wils

Návrh směrnice
Článek 12 – Nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Transparentnost Zapojení veřejnosti

Or. de
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Pozměňovací návrh 107
Sabine Wils

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 pracovníci a 
široká veřejnost měly přístup k 
informacím týkajícím se nakládání s 
vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem a výstavbě zařízení pro 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem. V rámci této 
povinnosti musí být zajištěno, aby 
příslušný dozorný orgán poskytoval na 
požádání náležitým a efektivním 
způsobem každé právnické i fyzické osobě 
pravidelně aktualizované informace o 
nakládání s radioaktivním odpadem a 
vyhořelým palivem. Každý členský stát 
zaručí, že příslušný dozorný orgán každé 
právnické i fyzické osobě poskytne 
pomůže získat orientaci v přístupu 
k informacím. Informace se veřejnosti 
zpřístupní v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a mezinárodními 
závazky.

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Antonyia Parvanova

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 

(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 
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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.

souladu s vnitrostátními právními předpisy 
a mezinárodními závazky, zejména 
Aarhuskou úmluvou o přístupu k 
informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v záležitostech životního prostředí, a za 
podmínky, že to neohrozí jiné zájmy, 
například bezpečnostní, které byly uznány 
v rámci vnitrostátních právních předpisů 
nebo mezinárodních závazků.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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
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Pozměňovací návrh 110
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Členské státy zajistí, aby veřejnost 
dostala příležitost účinně se účastnit 
procesu rozhodování týkajícího se 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem.

(2) Členské státy dbají o včasné zapojení 
veřejnosti do procesu rozhodování 
týkajícího se nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem ve 
chvíli, kdy jsou stále ještě otevřené 
všechny možnosti a zapojení veřejnost 
může být účinné.

Or. de

Pozměňovací návrh 111
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Postupy pro zapojení veřejnosti 
stanoví vždy pro jednotlivé fáze přiměřené 
časové rámce, aby byl dostatek času na 
informování obyvatelstva a aby 
obyvatelstvo mělo dostatek čas na 
přípravu a účast na procesu rozhodování.

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Všechny členské státy zajistí, aby 
výsledek zapojení veřejnosti do 
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rozhodování byl náležitě zohledněn.

Or. de

Pozměňovací návrh 113
Sabine Wils

Návrh směrnice
Článek 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Přezkoumání

Všechny členské státy zajistí, aby každá 
právnická i fyzická osoba měla přístup ke
komplexnímu postupu soudního 
přezkoumání. Všechny členské státy navíc 
zajistí, aby každá právnická i fyzická 
osoba měla přístup ke správním či 
soudním postupům, které jí umožní vznést 
námitku proti opatřením a zanedbáním, 
k nimž došlo ze strany příslušného 
dozorného orgánu.

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Členské státy informují v co 
nejkratším termínu přeshraniční 
regionální a místní orgány o svých 
vnitrostátních programech, je-li 
pravděpodobné, že jejich provádění bude 
mít přeshraniční dopad.

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Členské státy ve svých vnitrostátních 
programech jasně uvedou dostupné 
finanční prostředky pro nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 14 – bod -1 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) ucelený a podrobný systém klasifikace 
vyhořelého paliva a radioaktivního 
odpadu, který bude zahrnovat všechny 
pracovní kroky při nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem od jeho 
vzniku do uložení;

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 14 – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) soupis veškerého vyhořelého paliva a 
radioaktivního odpadu a odhad 

(1) soupis veškerého vyhořelého paliva a 
radioaktivního odpadu a odhad 
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očekávaných budoucích množství, včetně 
odpadu vzniklého při vyřazování zařízení z 
provozu. V soupisu se jasně vyznačí 
umístění a množství materiálu a pomocí 
vhodné klasifikace i úroveň nebezpečí;

očekávaných budoucích množství, včetně 
odpadu vzniklého při vyřazování zařízení 
z provozu, provedený na základě systému 
klasifikace uvedeného v bodě 1. V soupisu 
se jasně vyznačí umístění a množství 
materiálu i úroveň nebezpečí;

Or. de

Pozměňovací návrh 118
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 uskladnění či uložení;
vysokou prioritou je radioaktivní odpad a 
vyhořelé palivo vzniklé v minulosti a 
uložené v přechodných úložných 
nádržích;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Při rozhodování o poskytnutí finanční 
nebo technické pomoci v rámci Euratomu 
na činnosti nebo zařízení související s 
nakládáním s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem a rovněž při 
formulování svých názorů na investiční 
záměry podle článku 43 Smlouvy o 
Euratomu zohlední Komise vysvětlení 
poskytnutá členskými státy a pokrok při 
provádění jejich vnitrostátních programů 
v této oblasti.

vypouští se
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Or. de


