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Pozměňovací návrh 32
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 2

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 31 a 32 Smlouvy o 
Euratomu, podle kterých Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7-
0385/2013),

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na články 191 a 
192 této smlouvy,

Or. en



PE529.779v01-00 4/107 AM\1019806CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 33
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

SMĚRNICE RADY, SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice 
2009/71/EURATOM, kterou se stanoví 
rámec Společenství pro jadernou 
bezpečnost jaderných zařízení

kterou se mění směrnice 
2009/71/EURATOM, kterou se stanoví 
rámec Společenství pro jadernou
bezpečnost jaderných zařízení

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

SMĚRNICE RADY, SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice 
2009/71/EURATOM, kterou se stanoví 
rámec Společenství pro jadernou 
bezpečnost jaderných zařízení

kterou se mění směrnice 
2009/71/EURATOM, kterou se stanoví 
rámec Společenství pro jadernou 
bezpečnost jaderných zařízení

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell
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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

Pozměňovací návrh 36
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

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 153, 
191 192 této smlouvy,

Or. fr

Odůvodnění

Není vhodné zbavovat Parlament jeho spolurozhodovacích pravomocí, jak stanoví návrh 
Komise, zejména proto, že návrh se týká mimořádně důležité problematiky životního prostředí 
a zdraví. Vhodný právní základ proto představuje článek 153 (sociální politika) a články 191 
a 192 (životní prostředí, zdraví) SFEU.

Pozměňovací návrh 37
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Právní východisko 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na návrh Evropské komise, 
vypracovaný po obdržení stanoviska 
skupiny osobností jmenovaných Výborem 
pro vědu a techniku z řad vědeckých 
odborníků členských států,

s ohledem na návrh Evropské komise,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Právní východisko 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na návrh Evropské komise, 
vypracovaný po obdržení stanoviska 
skupiny osobností jmenovaných Výborem 
pro vědu a techniku z řad vědeckých 
odborníků členských států,

s ohledem na návrh Evropské komise,

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Právní východisko 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na stanovisko Evropského 
parlamentu,

v souladu s řádným legislativním 
postupem,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 40
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Právní východisko 4 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na to, že Evropské společenství 
a všechny členské státy Evropské unie 
podepsaly v roce 1998 Aarhuskou úmluvu 
o přístupu k informacím, účasti veřejnosti 
na rozhodování a přístupu k právní 
ochraně v záležitostech životního 
prostředí,

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Právní východisko 4 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na provádění Aarhuské úmluvy 
v souvislosti s jadernou bezpečností, které 
bylo podníceno opatřením „Aarhus 
Convention and Nuclear“ (ACN), jenž 
vyžaduje, aby členské státy zveřejňovaly 
základní informace týkající se jaderné 
bezpečnosti a zapojení veřejnosti do 
rozhodovacího procesu,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 42
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ustanovení čl. 2 písm. b) Smlouvy o 
založení Evropského společenství pro 
atomovou energii („Smlouva o 
Euratomu“) stanoví vypracování 
jednotných bezpečnostních standardů pro 
ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva.

(1) Ustanovení čl. 191 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie stanoví, že 
politika Unie v oblasti životního prostředí 
přispívá především k sledování 
následujících cílů: zachování, ochrana a 
zlepšování kvality životního prostředí a 
ochrana lidského zdraví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Jaderná energie je zdrojem energie a 
Unie a členské státy by měly na základě 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
s jadernou energií zacházet stejně jako 
s jinými zdroji energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Článek 30 Smlouvy o Euratomu zavádí
v rámci Evropského společenství pro 
atomovou energii („Společenství“) 
základní standardy ochrany zdraví 
pracovníků a obyvatelstva před 
nebezpečím ionizujícího záření.

(2) Článek 153 Smlouvy o fungování 
Evropské unie umožňuje vypracování 
jednotných bezpečnostních norem pro 
ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva.

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Bernd Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze 
dne 19. července 2011, kterou se stanoví 
rámec Společenství pro odpovědné a 
bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem33 ukládá členským 
státům povinnost stanovit a dodržovat 
vnitrostátní rámec pro nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem.

(6) Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze 
dne 19. července 2011, kterou se stanoví 
rámec Společenství pro odpovědné a 
bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem33 ukládá členským 
státům povinnost stanovit a dodržovat 
vnitrostátní rámec pro nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem. V usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 14. března 2013 o 
vyhodnoceních rizika a bezpečnosti 
(„zátěžových testech“) jaderných 
elektráren v Evropské unii a souvisejících 
činnostech se připomíná, že jaderná 
havárie ve Fukušimě znovu upozornila na 
rizika spojená s radioaktivním odpadem, a 
vyzývá Komisi, aby podpořila otevřené a 
jednoznačné určování nejlepších zařízení 
k co nejbezpečnějšímu skladování 
jaderného odpadu;

__________________ __________________
33 Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 48. 33 Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 48.

Or. de
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Pozměňovací návrh 46
Bernd Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V závěrech Rady ze dne 8. května 2007 
týkajících se jaderné bezpečnosti a 
bezpečného nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem34 se 
zdůrazňuje, že „odpovědnost za jadernou 
bezpečnost je vnitrostátní záležitostí, která 
se ve vhodných případech vykonává 
v rámci EU. Rozhodnutí týkající se 
bezpečnostních opatření a dohledu, pokud 
jde o jaderná zařízení, zůstávají výhradně 
v pravomoci provozovatelů a vnitrostátních 
orgánů“.

(7) V závěrech Rady ze dne 8. května 2007 
týkajících se jaderné bezpečnosti a 
bezpečného nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem34 se 
zdůrazňuje, že „odpovědnost za jadernou 
bezpečnost je vnitrostátní záležitostí, která 
se ve vhodných případech vykonává 
v rámci EU. Rozhodnutí týkající se 
bezpečnostních opatření a dohledu, pokud 
jde o jaderná zařízení, zůstávají výhradně 
v pravomoci provozovatelů a vnitrostátních 
orgánů“. Usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 14. března 2013 o 
vyhodnoceních rizika a bezpečnosti 
(„zátěžových testech“) jaderných 
elektráren v Evropské unii a souvisejících 
činnostech vyzývá k vymezení a 
uplatňování závazných norem v oblasti 
jaderné bezpečnosti.

__________________ __________________
34 Přijato výborem Coreper dne 25. dubna 
2007 (dok. č. 8784/07) a Radou pro 
hospodářské a finanční věci dne 8. května 
2007.

34 Přijato výborem Coreper dne 25. dubna 
2007 (dok. č. 8784/07) a Radou pro 
hospodářské a finanční věci dne 8. května 
2007.

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Poukazuje na to, že jak bolestně 
připomněla havárie ve Fukušimě, že 
jaderná elektrárna s nulovým rizikem 
neexistuje; proto není možné s jistotou 
zabránit tomu, aby v Evropské unii nebo 
za jejími hranicemi nedošlo v budoucnu k 
vážným haváriím.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Bernd Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Jaderná havárie ve Fukušimě v 
Japonsku, k níž došlo v roce 2011, 
opětovně zaměřila celosvětovou pozornost 
na opatření, jež je třeba přijmout v zájmu 
minimalizace rizik a zajištění co nejvyšší 
úrovně jaderné bezpečnosti. Na základě 
mandátu od Evropské rady uděleného 
v březnu 201136 provedla Komise společně 
se Skupinou evropských dozorných orgánů 
pro jadernou bezpečnost („ENSREG“) na 
úrovni celé EU komplexní posouzení rizik 
a bezpečnosti jaderných elektráren 
(„zátěžové testy“). Výsledky odhalily řadu 
zlepšení, jež by mohla být v zúčastněných 
zemích promítnuta do přístupů k jaderné 
bezpečnosti a postupů používaných
v tomto odvětví37.

(9) Jaderná havárie ve Fukušimě v 
Japonsku, k níž došlo v roce 2011, 
opětovně zaměřila celosvětovou pozornost 
na opatření, jež je třeba přijmout v zájmu 
minimalizace rizik a zajištění co nejvyšší 
úrovně jaderné bezpečnosti. Na základě 
mandátu od Evropské rady uděleného 
v březnu 201136 provedla Komise společně 
se Skupinou evropských dozorných orgánů 
pro jadernou bezpečnost („ENSREG“) na 
úrovni celé EU komplexní posouzení rizik 
a bezpečnosti jaderných elektráren 
(„zátěžové testy“). Výsledky odhalily řadu 
zlepšení, jež by mohla být v zúčastněných 
zemích promítnuta do přístupů k jaderné 
bezpečnosti a postupů používaných 
v tomto odvětví37. Usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 14. března 2013 o 
vyhodnoceních rizika a bezpečnosti 
(„zátěžových testech“) jaderných 
elektráren v Evropské unii a souvisejících 
činnostech zdůrazňuje, že zátěžové testy 
prokázaly, že prakticky všechny jaderné 
elektrárny potřebují zdokonalit bezpečnost 
samotného zařízení, a vyzývá 
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k urychlenému provedení nezbytných 
modernizačních opatření a k informování 
a každoročnímu konzultování 
Parlamentu, pokud jde o výsledky, 
opatření a plány v oblasti jaderné 
bezpečnosti.

__________________ __________________
36 Evropská rada, EUCO 10/1/11. 36 Evropská rada, EUCO 10/1/11.
37 Zpráva o vzájemném hodnocení, 
ENSREG – Zátěžové testy provedené 
v evropských jaderných elektrárnách, 25. 
dubna 2012.

37 Zpráva o vzájemném hodnocení, 
ENSREG – Zátěžové testy provedené 
v evropských jaderných elektrárnách, 25. 
dubna 2012.

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Jaderná havárie ve Fukušimě v 
Japonsku, k níž došlo v roce 2011, 
opětovně zaměřila celosvětovou pozornost 
na opatření, jež je třeba přijmout v zájmu 
minimalizace rizik a zajištění co nejvyšší
úrovně jaderné bezpečnosti. Na základě 
mandátu od Evropské rady uděleného 
v březnu 201136 provedla Komise společně 
se Skupinou evropských dozorných orgánů 
pro jadernou bezpečnost („ENSREG“) na 
úrovni celé EU komplexní posouzení rizik 
a bezpečnosti jaderných elektráren 
(„zátěžové testy“). Výsledky odhalily řadu 
zlepšení, jež by mohla být v zúčastněných 
zemích promítnuta do přístupů k jaderné 
bezpečnosti a postupů používaných 
v tomto odvětví37.

(9) Jaderná havárie ve Fukušimě v 
Japonsku, k níž došlo v roce 2011, 
opětovně zaměřila celosvětovou pozornost 
na opatření, jež je třeba přijmout v zájmu 
odstranění rizik a zajištění maximální
úrovně jaderné bezpečnosti. Na základě 
mandátu od Evropské rady uděleného 
v březnu 201136 provedla Komise společně 
se Skupinou evropských dozorných orgánů 
pro jadernou bezpečnost („ENSREG“) na 
úrovni celé EU komplexní posouzení rizik 
a bezpečnosti jaderných elektráren 
(„zátěžové testy“). Výsledky odhalily řadu 
zlepšení, jež by měla být v zúčastněných 
zemích promítnuta do přístupů k jaderné 
bezpečnosti a postupů používaných 
v tomto odvětví.

__________________ __________________
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36 Evropská rada, EUCO 10/1/11. 36 Evropská rada, EUCO 10/1/11. 
37 Zpráva o vzájemném hodnocení, 
ENSREG – Zátěžové testy provedené 
v evropských jaderných elektrárnách, 25. 
dubna 2012.

37 Zpráva o vzájemném hodnocení, 
ENSREG – Zátěžové testy provedené 
v evropských jaderných elektrárnách, 25. 
dubna 2012.

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Zdůrazňuje, že zátěžové testy 
zahrnují pouze posouzení konkrétních, 
předem dohodnutých rizik a že opomenuly 
rizika, jako jsou druhotné události, 
poškození materiálu, selhání lidského 
faktoru, specifické závady uvnitř nádob 
jaderných reaktorů a mnoho dalších, a 
proto zdůrazňuje, že ani úspěšné 
absolvování zátěžových testů nezaručuje 
bezpečnost jaderné elektrárny.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Zdůrazňuje, že pokud na zátěžové 
testy nenavazují náležitá opatření, ztrácejí 
z velké části na hodnotě; připomíná však, 
že rozhodnutí, zda reagovat na negativní 
výsledky zátěžových testů, je výhradně a 
zcela v kompetenci členských států; pokud 
při rozhodování o tom, jaká opatření 
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přijmout, zakládají svou analýzu na 
jiných prvcích, než pouze dosažení 
maximální možné bezpečnosti, je 
prospěšný cíl zátěžových testů oslaben.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Silný a nezávislý příslušný dozorný 
orgán je základním předpokladem 
evropského rámce pro dozor nad jadernou 
bezpečností. Nezávislost těchto orgánů a 
nestranný a transparentní výkon jejich 
pravomocí představují zásadně důležité 
faktory pro zajištění vysoké úrovně jaderné 
bezpečnosti. Vydávání objektivních 
rozhodnutí v otázkách dozoru a přijímání 
opatření k jejich prosazování by mělo 
probíhat bez nepatřičných vnějších vlivů, 
jež by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost, což se týká například tlaků 
vyvíjených v souvislosti se změnou 
politických, hospodářských a 
společenských podmínek nebo tlaků ze 
strany ministerstev či jiných veřejných 
nebo soukromých subjektů. Negativní 
důsledky nedostatečné nezávislosti byly 
zjevné při havárii ve Fukušimě. Měla by se 
posílit ustanovení směrnice 
2009/71/Euratom týkající se funkčního 
oddělení příslušných dozorných orgánů, 
aby byla zajištěna faktická nezávislost 
dozorných orgánů a aby bylo zaručeno, že 
budou mít tyto orgány k dispozici 
přiměřené prostředky a pravomoci pro 
náležitý výkon povinností, jež jim byly 
uloženy. Dozorné orgány by měly být 
vybaveny zejména dostatečnými 
zákonnými pravomocemi, dostatečným 

(15) Silný a nezávislý příslušný dozorný 
orgán je základním předpokladem 
evropského rámce pro dozor nad jadernou 
bezpečností. Nezávislost těchto orgánů a 
nestranný a transparentní výkon jejich 
pravomocí představují zásadně důležité 
faktory pro zajištění vysoké úrovně jaderné 
bezpečnosti. Vydávání objektivních 
rozhodnutí v otázkách dozoru a přijímání 
opatření k jejich prosazování by mělo 
probíhat bez nepatřičných vnějších vlivů, 
jež by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost, což se týká například tlaků 
vyvíjených v souvislosti se změnou 
politických, hospodářských a 
společenských podmínek nebo tlaků ze 
strany ministerstev či jiných veřejných 
nebo soukromých subjektů. Negativní 
důsledky nedostatečné nezávislosti byly 
zjevné při havárii ve Fukušimě. Měla by se 
posílit ustanovení směrnice 
2009/71/Euratom týkající se funkčního 
oddělení příslušných dozorných orgánů, 
aby byla zajištěna faktická nezávislost 
dozorných orgánů a aby bylo zaručeno, že 
budou mít tyto orgány k dispozici 
přiměřené prostředky a pravomoci pro 
náležitý výkon povinností, jež jim byly 
uloženy. Dozorné orgány by měly být 
vybaveny zejména dostatečnými 
zákonnými pravomocemi, dostatečným 



AM\1019806CS.doc 15/107 PE529.779v01-00

CS

množstvím zaměstnanců a dostatečnými 
finančními zdroji pro to, aby mohly 
náležitě plnit svěřené povinnosti. Posílení 
požadavků na zajištění nezávislosti při 
výkonu dozorných úkolů by nicméně 
nemělo být na újmu úzké spolupráci 
s ostatními relevantními vnitrostátními 
orgány, je-li tato žádoucí, a nemělo by jít 
proti smyslu všeobecných vládou 
vydaných politických směrů, jež se 
netýkají dozorných pravomocí a 
povinností.

množstvím zaměstnanců a dostatečnými 
finančními zdroji pro to, aby mohly 
náležitě plnit svěřené povinnosti. Posílení 
požadavků na zajištění nezávislosti při 
výkonu dozorných úkolů by nicméně 
nemělo být na újmu úzké spolupráci 
s ostatními relevantními vnitrostátními 
orgány a Evropskou komisí, je-li tato 
žádoucí, a nemělo by jít proti smyslu 
všeobecných vládou vydaných politických 
směrů, jež nenarušují dozorné pravomoci
a povinnosti vnitrostátních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Silný a nezávislý příslušný dozorný 
orgán je základním předpokladem 
evropského rámce pro dozor nad jadernou 
bezpečností. Nezávislost těchto orgánů a 
nestranný a transparentní výkon jejich 
pravomocí představují zásadně důležité 
faktory pro zajištění vysoké úrovně jaderné 
bezpečnosti. Vydávání objektivních 
rozhodnutí v otázkách dozoru a přijímání 
opatření k jejich prosazování by mělo 
probíhat bez nepatřičných vnějších vlivů, 
jež by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost, což se týká například tlaků 
vyvíjených v souvislosti se změnou 
politických, hospodářských a 
společenských podmínek nebo tlaků ze 
strany ministerstev či jiných veřejných 
nebo soukromých subjektů. Negativní 
důsledky nedostatečné nezávislosti byly 
zjevné při havárii ve Fukušimě. Měla by se 
posílit ustanovení směrnice 

(15) Silný a nezávislý příslušný dozorný 
orgán je základním předpokladem 
evropského rámce pro dozor nad jadernou 
bezpečností. Politická, právní, správní a 
finanční nezávislost těchto orgánů a 
nestranný a transparentní výkon jejich 
pravomocí představují zásadně důležité 
faktory pro zajištění vysoké úrovně jaderné 
bezpečnosti. Vydávání objektivních 
rozhodnutí v otázkách dozoru a přijímání 
opatření k jejich prosazování by mělo 
probíhat bez vnějších vlivů, jež by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost, což se týká 
například tlaků vyvíjených v souvislosti se 
změnou politických, hospodářských a 
společenských podmínek nebo tlaků ze 
strany ministerstev či jiných veřejných 
nebo soukromých subjektů. Negativní 
důsledky nedostatečné nezávislosti byly 
zjevné při havárii ve Fukušimě. Měla by se 
posílit ustanovení směrnice 
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2009/71/Euratom týkající se funkčního 
oddělení příslušných dozorných orgánů, 
aby byla zajištěna faktická nezávislost 
dozorných orgánů a aby bylo zaručeno, že 
budou mít tyto orgány k dispozici 
přiměřené prostředky a pravomoci pro 
náležitý výkon povinností, jež jim byly 
uloženy. Dozorné orgány by měly být 
vybaveny zejména dostatečnými 
zákonnými pravomocemi, dostatečným 
množstvím zaměstnanců a dostatečnými 
finančními zdroji pro to, aby mohly 
náležitě plnit svěřené povinnosti. Posílení 
požadavků na zajištění nezávislosti při 
výkonu dozorných úkolů by nicméně 
nemělo být na újmu úzké spolupráci 
s ostatními relevantními vnitrostátními 
orgány, je-li tato žádoucí, a nemělo by jít 
proti smyslu všeobecných vládou 
vydaných politických směrů, jež se 
netýkají dozorných pravomocí a 
povinností.

2009/71/Euratom týkající se funkčního 
oddělení příslušných dozorných orgánů, 
aby byla zajištěna faktická nezávislost 
dozorných orgánů a aby bylo zaručeno, že 
budou mít tyto orgány k dispozici 
přiměřené prostředky a pravomoci pro 
náležitý výkon povinností, jež jim byly 
uloženy. Dozorné orgány by měly být 
vybaveny zejména dostatečnými 
zákonnými pravomocemi, zejména 
pravomocí ukládat sankce, dostatečným 
množstvím zaměstnanců a dostatečnými 
finančními zdroji pro to, aby mohly 
náležitě plnit svěřené povinnosti. Posílení 
požadavků na zajištění nezávislosti při 
výkonu dozorných úkolů by nicméně 
nemělo být na újmu úzké spolupráci 
s ostatními relevantními vnitrostátními 
orgány, je-li tato žádoucí, a nemělo by jít 
proti smyslu všeobecných vládou 
vydaných politických směrů, jež se 
netýkají dozorných pravomocí a 
povinností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Při provádění infrastrukturních 
projektů, jež by mohly mít vliv na jadernou 
bezpečnost jaderného zařízení, by se měly 
uplatnit příslušné národní mechanismy 
konzultací s vnitrostátními dozornými 
orgány a s veřejností a stanoviska, jež tyto 
strany zaujmou, by měla být plně 
zohledněna.

(17) Při provádění infrastrukturních 
projektů, jež by mohly mít vliv na jadernou 
bezpečnost jaderného zařízení, by se měly 
uplatnit příslušné národní a evropské 
mechanismy konzultací s vnitrostátními 
dozornými orgány, nezávislými 
mezinárodními odborníky a s veřejností a 
stanoviska, jež tyto strany zaujmou, by 
měla být plně zohledněna.

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Důsledky jaderné nehody mohou 
přesáhnout rámec národních hranic, proto 
je třeba podporovat úzkou spolupráci, 
koordinaci a výměnu informací mezi 
dozornými orgány sousedních zemí nebo 
zemí v témže regionu nehledě na to, zda 
tyto země provozují jaderná zařízení, či 
nikoliv. V tomto ohledu by měly členské 
státy zajistit vhodná opatření pro usnadnění 
takové spolupráce v oblasti jaderné 
bezpečnosti s přeshraničním dopadem, což 
se týká i třetích zemí. Je třeba usilovat o 
součinnost s mechanismem civilní ochrany 
Unie41, který zajišťuje Evropské unii rámec 
pro spolupráci mezi členskými státy
v oblasti civilní ochrany, pokud jde o 
zvyšování účinnosti systémů pro 
předcházení přírodním i antropogenním 
katastrofám a pro přípravu a reakci na ně.

(21) Důsledky jaderné nehody mohou 
přesáhnout rámec národních hranic, proto 
je třeba uložit jako povinnost úzkou 
spolupráci, koordinaci a výměnu informací 
mezi dozornými orgány sousedních zemí 
nebo zemí v témže regionu nehledě na to, 
zda tyto země provozují jaderná zařízení, či 
nikoliv. V tomto ohledu by měly členské 
státy zajistit vhodná opatření pro usnadnění 
takové spolupráce v oblasti jaderné 
bezpečnosti s přeshraničním dopadem, což 
se týká i třetích zemí. Je třeba usilovat o 
součinnost s mechanismem civilní ochrany 
Unie41, který zajišťuje Evropské unii rámec 
pro spolupráci mezi členskými státy 
v oblasti civilní ochrany, pokud jde o 
zvyšování účinnosti systémů pro 
předcházení přírodním i antropogenním 
katastrofám a pro přípravu a reakci na ně.

__________________ __________________
41 Návrh Komise na rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady o 
mechanismu civilní ochrany Unie 
(KOM(2011) 934 v konečném znění).

41 Návrh Komise na rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady o 
mechanismu civilní ochrany Unie 
(COM(2011) 934).

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V zájmu nabytí náležitých dovedností 
a dosažení a udržení dostatečné úrovně 
kompetentnosti by měly všechny strany 
zajistit, že budou všichni zaměstnanci 
(včetně subdodavatelů), kteří mají 
zodpovědnost v otázkách souvisejících 
s jadernou bezpečností, jakož i 
s připraveností na mimořádné situace 
v areálu zařízení a opatřeními pro reakci, 
procházet procesem soustavného učení. 
Toho lze dosáhnout zavedením školicích 
programů a plánů, postupů pro pravidelný 
přezkum a zdokonalování školicích 
programů a také za pomoci přiměřených 
rozpočtových prostředků určených na 
školení.

(22) V zájmu nabytí náležitých dovedností 
a dosažení a udržení dostatečné úrovně 
kompetentnosti by měly všechny strany 
zajistit, že budou všichni zaměstnanci 
(včetně subdodavatelů), kteří mají 
zodpovědnost v otázkách souvisejících 
s jadernou bezpečností, jakož i 
s připraveností na mimořádné situace 
v areálu zařízení a opatřeními pro reakci, 
procházet procesem soustavného učení. 
Toho lze dosáhnout zavedením školicích 
programů a plánů, postupů pro pravidelný 
přezkum a zdokonalování školicích 
programů prostřednictvím výměny know-
how mezi zeměmi v EU a mimo EU a také 
za pomoci přiměřených rozpočtových 
prostředků určených na školení.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Bernd Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Dalším důležitým poučením 
z fukušimské jaderné havárie je rozpoznání 
významu posílení transparentnosti 
v otázkách jaderné bezpečnosti. 
Transparentnost je rovněž důležitým 
prostředkem pro podporu nezávislosti 
v rozhodování o věcech týkajících se 
výkonu dozoru. Proto by měla být stávající 
ustanovení směrnice 2009/71/Euratom 
týkající se informací, jež je třeba 
poskytnout veřejnosti, konkrétnější v tom, 
jaké je minimum informací, které mají 
poskytovat příslušné dozorné orgány a 
držitelé povolení, a v jakém časovém 
rozmezí. Proto by měl být v rámci strategií 

(23) Dalším důležitým poučením 
z fukušimské jaderné havárie je rozpoznání 
významu posílení transparentnosti 
v otázkách jaderné bezpečnosti. 
Transparentnost je rovněž důležitým 
prostředkem pro podporu nezávislosti 
v rozhodování o věcech týkajících se 
výkonu dozoru. Proto by měla být stávající 
ustanovení směrnice 2009/71/Euratom 
týkající se informací, jež je třeba 
poskytnout veřejnosti, konkrétnější v tom, 
jaké je minimum informací, které mají 
poskytovat příslušné dozorné orgány a 
držitelé povolení, a v jakém časovém 
rozmezí. Proto by měl být v rámci strategií 
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pro větší transparentnost například 
stanoven druh informací, které by měl 
příslušný dozorný orgán a držitel povolení 
poskytnout jako minimum. Informace by 
měly být poskytovány včas, zvláště 
v případech abnormálních událostí a 
nehod. Rovněž by se měly zveřejňovat 
výsledky periodických hodnocení 
bezpečnosti a mezinárodních vzájemných 
hodnocení.

pro větší transparentnost například 
stanoven druh informací, které by měl 
příslušný dozorný orgán a držitel povolení 
poskytnout jako minimum. Informace by 
měly být poskytovány včas, zvláště 
v případech abnormálních událostí a 
nehod. Rovněž by se měly zveřejňovat 
výsledky periodických hodnocení 
bezpečnosti a mezinárodních vzájemných 
hodnocení. Usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 14. března 2013 o 
vyhodnocováních rizika a bezpečnosti 
(„zátěžových testech“) jaderných 
elektráren v Evropské unii a souvisejících 
činnostech vyzývá k tomu, aby občané EU 
byli o jaderné bezpečnosti v Unii plně 
informováni a aby s nimi v této otázce 
byly vedeny konzultace.

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Dalším důležitým poučením 
z fukušimské jaderné havárie je rozpoznání 
významu posílení transparentnosti 
v otázkách jaderné bezpečnosti. 
Transparentnost je rovněž důležitým 
prostředkem pro podporu nezávislosti 
v rozhodování o věcech týkajících se 
výkonu dozoru. Proto by měla být stávající 
ustanovení směrnice 2009/71/Euratom 
týkající se informací, jež je třeba 
poskytnout veřejnosti, konkrétnější v tom, 
jaké je minimum informací, které mají 
poskytovat příslušné dozorné orgány a 
držitelé povolení, a v jakém časovém 
rozmezí. Proto by měl být v rámci strategií 

(23) Dalším důležitým poučením 
z fukušimské jaderné havárie je rozpoznání 
významu posílení transparentnosti 
v otázkách jaderné bezpečnosti. 
Transparentnost je rovněž důležitým 
prostředkem pro podporu a záruku 
nezávislosti v rozhodování o věcech 
týkajících se výkonu dozoru. Proto by měla 
být stávající ustanovení směrnice 
2009/71/Euratom týkající se informací, jež 
je třeba poskytnout veřejnosti, konkrétnější 
v tom, jaké je minimum informací, které 
mají poskytovat příslušné dozorné orgány a 
držitelé povolení, a v jakém časovém 
rozmezí. Proto by měl být v rámci strategií 
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pro větší transparentnost například 
stanoven druh informací, které by měl 
příslušný dozorný orgán a držitel povolení 
poskytnout jako minimum. Informace by 
měly být poskytovány včas, zvláště 
v případech abnormálních událostí a 
nehod. Rovněž by se měly zveřejňovat 
výsledky periodických hodnocení 
bezpečnosti a mezinárodních vzájemných 
hodnocení.

pro větší transparentnost například 
stanoven druh informací, které by měl 
příslušný dozorný orgán a držitel povolení 
poskytnout jako minimum. Informace by 
měly být poskytovány v reálném čase, 
zvláště v případech abnormálních událostí, 
incidentů a nehod. Rovněž by se měly 
zveřejňovat výsledky periodických 
hodnocení bezpečnosti a mezinárodních 
vzájemných hodnocení, stejně jako reakce 
provozovatelů na doporučení 
vnitrostátních dozorných orgánů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Požadavky předmětné směrnice 
týkající se transparentnosti doplňují 
požadavky vyplývající ze stávajících 
právních předpisů Euratomu. Rozhodnutí 
Rady 87/600/Euratom ze dne 14. prosince 
1987 o opatřeních Společenství pro 
včasnou výměnu informací v případě 
radiační mimořádné situace42 ukládá 
členským státům vůči Komisi a ostatním 
členským státům oznamovací povinnost a 
povinnost poskytovat informace v případě 
radiační mimořádné události na jejich 
území, zatímco směrnice Rady 
89/618/Euratom ze dne 27. listopadu 
198943 vyžaduje, aby členské státy 
informovaly veřejnost o tom, jaká opatření 
na ochranu zdraví je třeba uplatnit a které 
kroky je třeba přijmout v případě radiační 
mimořádné situace, a aby obyvatelstvu 
poskytovaly předem a nepřetržitě 
informace, pokud je pravděpodobné, že 
bude v případě takové mimořádné situace 
postiženo. Členské státy by měly nicméně 

(24) Požadavky předmětné směrnice 
týkající se transparentnosti doplňují 
požadavky vyplývající ze stávajících 
právních předpisů Euratomu. Rozhodnutí 
Rady 87/600/Euratom ze dne 14. prosince 
1987 o opatřeních Společenství pro 
včasnou výměnu informací v případě 
radiační mimořádné situace42 ukládá 
členským státům vůči Komisi a ostatním 
členským státům oznamovací povinnost a 
povinnost poskytovat informace v případě 
radiační mimořádné události na jejich 
území, zatímco směrnice Rady 
89/618/Euratom ze dne 27. listopadu 
198943 vyžaduje, aby členské státy 
informovaly veřejnost o tom, jaká opatření 
na ochranu zdraví je třeba uplatnit a které 
kroky je třeba přijmout v případě radiační 
mimořádné situace, a aby obyvatelstvu 
poskytovaly předem a nepřetržitě 
informace, pokud je pravděpodobné, že 
bude v případě takové mimořádné situace 
postiženo. Členské státy by měly nicméně 
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navíc kromě poskytnutí informací 
v takových případech v souladu s touto 
směrnicí stanovit přiměřená opatření pro 
zajištění transparentnosti, přičemž by měly 
neprodleně a pravidelně vydávat 
související aktuální informace, aby se 
zajistilo, že pracovníci i široká veřejnost 
budou informováni o veškerých událostech 
souvisejících s jadernou bezpečností, a to 
včetně abnormálních událostí a havarijních 
situací. Kromě toho by veřejnosti měla být 
dána příležitost účinně se podílet na 
procesu vydávání povolení pro jaderná 
zařízení a příslušné dozorné orgány by 
měly veškeré informace týkající se 
bezpečnosti poskytovat nezávisle a bez 
nutnosti předchozího souhlasu 
jakéhokoliv veřejného či soukromého 
subjektu.

navíc kromě poskytnutí informací 
v takových případech v souladu s touto 
směrnicí stanovit přiměřená opatření pro 
zajištění transparentnosti, přičemž by měly 
neprodleně a pravidelně vydávat 
související aktuální informace, aby se 
zajistilo, že pracovníci i široká veřejnost 
budou informováni o veškerých událostech 
souvisejících s jadernou bezpečností, a to 
včetně abnormálních událostí a havarijních 
situací.

__________________ __________________
42 Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 76. 42 Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 76.
43Úř. věst. L 357, 7.12.1989, s. 31. 43Úř. věst. L 357, 7.12.1989, s. 31.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Požadavky předmětné směrnice 
týkající se transparentnosti doplňují 
požadavky vyplývající ze stávajících 
právních předpisů Euratomu. Rozhodnutí 
Rady 87/600/Euratom ze dne 14. prosince 
1987 o opatřeních Společenství pro 
včasnou výměnu informací v případě 
radiační mimořádné situace42 ukládá 
členským státům vůči Komisi a ostatním 
členským státům oznamovací povinnost a 

(24) Požadavky předmětné směrnice 
týkající se transparentnosti doplňují 
požadavky vyplývající ze stávajících 
právních předpisů Euratomu. Rozhodnutí 
Rady 87/600/Euratom ze dne 14. prosince 
1987 o opatřeních Společenství pro 
včasnou výměnu informací v případě 
radiační mimořádné situace42 ukládá 
členským státům vůči Komisi a ostatním 
členským státům oznamovací povinnost a 
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povinnost poskytovat informace v případě 
radiační mimořádné události na jejich 
území, zatímco směrnice Rady 
89/618/Euratom ze dne 27. listopadu 
198943 vyžaduje, aby členské státy 
informovaly veřejnost o tom, jaká opatření 
na ochranu zdraví je třeba uplatnit a které 
kroky je třeba přijmout v případě radiační 
mimořádné situace, a aby obyvatelstvu 
poskytovaly předem a nepřetržitě 
informace, pokud je pravděpodobné, že 
bude v případě takové mimořádné situace 
postiženo. Členské státy by měly nicméně 
navíc kromě poskytnutí informací 
v takových případech v souladu s touto 
směrnicí stanovit přiměřená opatření pro 
zajištění transparentnosti, přičemž by měly 
neprodleně a pravidelně vydávat 
související aktuální informace, aby se 
zajistilo, že pracovníci i široká veřejnost 
budou informováni o veškerých událostech 
souvisejících s jadernou bezpečností, a to 
včetně abnormálních událostí a havarijních 
situací. Kromě toho by veřejnosti měla být 
dána příležitost účinně se podílet na 
procesu vydávání povolení pro jaderná 
zařízení a příslušné dozorné orgány by 
měly veškeré informace týkající se 
bezpečnosti poskytovat nezávisle a bez 
nutnosti předchozího souhlasu jakéhokoliv 
veřejného či soukromého subjektu.

povinnost poskytovat informace v případě 
radiační mimořádné události na jejich 
území, zatímco směrnice Rady 
89/618/Euratom ze dne 27. listopadu 
198943 vyžaduje, aby členské státy 
informovaly veřejnost o tom, jaká opatření 
na ochranu zdraví je třeba uplatnit a které 
kroky je třeba přijmout v případě radiační 
mimořádné situace, a aby obyvatelstvu 
poskytovaly předem a nepřetržitě 
informace, pokud je pravděpodobné, že 
bude v případě takové mimořádné situace 
postiženo. Členské státy by měly nicméně 
navíc kromě poskytnutí informací 
v takových případech v souladu s touto 
směrnicí stanovit přiměřená opatření pro 
zajištění transparentnosti, přičemž by měly 
v reálném čase vydávat související 
aktuální informace, aby se zajistilo, že 
pracovníci i široká veřejnost budou 
informováni o veškerých událostech 
souvisejících s jadernou bezpečností, a to 
včetně abnormálních událostí, incidentů a 
havarijních situací. Kromě toho by 
veřejnosti měla být dána příležitost účinně 
se podílet na procesu vydávání povolení a 
změn pro jaderná zařízení a příslušné 
dozorné orgány by měly veškeré informace 
týkající se bezpečnosti poskytovat 
nezávisle a bez nutnosti předchozího 
souhlasu jakéhokoliv veřejného či 
soukromého subjektu. Evropská komise i 
členské státy musí zajistit účast občanské 
společnosti na procesu konzultací a 
rozhodování.

__________________ __________________
42 Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 76. 42 Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 76.
43 Úř. věst. L 357, 7.12.1989, s. 31. 43 Úř. věst. L 357, 7.12.1989, s. 31.

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Bernd Lange
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Směrnice 2009/71/Euratom stanoví 
právně závazný rámec Společenství, který 
je základem legislativního, správního a 
organizačního systému pro jadernou 
bezpečnost. Neobsahuje ovšem zvláštní 
požadavky na jaderná zařízení. S ohledem 
na technický pokrok, kterého dosáhla 
MAAE a Asociace západoevropských 
jaderných dozorů („WENRA“) a na další 
odborné informační zdroje včetně poučení, 
jež vyplývá ze zátěžových testů a 
z vyšetřování jaderné havárie ve Fukušimě, 
je třeba směrnici 2009/71/Euratom změnit 
tak, aby do ní byly začleněny cíle jaderné 
bezpečnosti zahrnující všechny etapy 
životního cyklu jaderných zařízení 
(umístění, projekt, výstavba, uvedení do 
provozu, provoz, vyřazení z provozu).

(25) Směrnice 2009/71/Euratom stanoví 
právně závazný rámec Společenství, který 
je základem legislativního, správního a 
organizačního systému pro jadernou 
bezpečnost. Neobsahuje ovšem zvláštní 
požadavky na jaderná zařízení. S ohledem 
na technický pokrok, kterého dosáhla 
MAAE a Asociace západoevropských 
jaderných dozorů („WENRA“) a na další 
odborné informační zdroje včetně poučení, 
jež vyplývá ze zátěžových testů a 
z vyšetřování jaderné havárie ve Fukušimě, 
je třeba směrnici 2009/71/Euratom změnit 
tak, aby do ní byly začleněny právně 
závazné cíle jaderné bezpečnosti zahrnující 
všechny etapy životního cyklu jaderných 
zařízení (umístění, projekt, výstavba, 
uvedení do provozu, provoz, vyřazení 
z provozu).

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Pravděpodobnost každé jednotlivé 
události v rámci sledu událostí, který 
pravděpodobně povede k nehodě či k ní 
přispěje, což se týká i případných následků, 
je sledována pomocí postupů, které 
zohledňují informace o rizicích. Odpovědi 
lze použít pro získání přehledu o silných a 
slabých stránkách projektu a provozu 
jaderného zařízení a mohou tedy 

(26) Pravděpodobnost každé jednotlivé 
události v rámci sledu událostí, který 
pravděpodobně povede k nehodě či k ní 
přispěje, což se týká i případných následků, 
je sledována pomocí postupů, které
zohledňují informace o rizicích. S ohledem 
na příčiny jaderné havárie ve Fukušimě je 
nutné přezkoumat způsoby hodnocení a 
brát v potaz kombinované, nikoli 
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nasměrovat požadavky a zaměření dozoru 
k záležitostem, kde lze docílit největšího 
přínosu pro bezpečnost jaderných zařízení. 
Držitelé povolení a dozorné orgány na 
celém světě v posledních desetiletích 
investovali značné prostředky do rozvoje 
pravděpodobnostních posouzení 
bezpečnosti jaderných zařízení, zvláště 
jaderných elektráren a výzkumných 
reaktorů, a mohou tak nyní využít získané 
poznatky k zlepšení bezpečnosti jaderných 
zařízení na základě informací o rizicích a 
mohou také tato zařízení provozovat tím 
nejúčinnějším způsobem.

jednotlivé rizikové faktory. Odpovědi lze 
použít pro získání přehledu o silných a 
slabých stránkách projektu a provozu 
jaderného zařízení a mohou tedy 
nasměrovat požadavky a zaměření dozoru 
k záležitostem, kde lze docílit největšího 
přínosu pro bezpečnost jaderných zařízení. 
Míra spolehlivosti požadovaná pro 
komplexně interaktivní a těsně provázaně 
fungující jadernou elektrárnu je však 
velmi vysoká, neboť činné reaktory mají 
velmi různou konstrukci a konfiguraci. 
Vzhledem k jejich složitosti a fyzikálním 
podmínkám při provozu reaktoru je 
porozumění konstrukci a provozu 
reaktoru vždy jen částečné. Jelikož 
součásti systému a vnější události na sebe 
navíc mohou působit neočekávaným 
způsobem, nelze předvídat všechna 
potenciální selhání. Z toho vyplývá, že 
číselné odhady pravděpodobnosti 
závažných nehod jsou vždy velmi nejisté. 
Ukázalo se, že právní předpisy kladou na 
posuzování pravděpodobnosti rizika velmi 
omezený důraz, neboť nedokážou počítat 
se sérií neočekávaných nadprojektových 
havárií (jako například Fukušima a další 
dřívější velké havárie).   Naléhavě 
potřebné opětovné posouzení tohoto 
přístupu a jeho uplatňování v praxi 
doposud nebylo provedeno.

Or. xm

Pozměňovací návrh 63
Bernd Lange

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Stárnutí bezpečnostních struktur, 
systémů a součástí jaderných zařízení, 
zejména pak chátrání v praxi obtížně 
vyměnitelných součástí, jako jsou tlakové 

(27) Stárnutí bezpečnostních struktur, 
systémů a součástí jaderných zařízení, 
zejména pak chátrání v praxi obtížně 
vyměnitelných součástí, jako jsou tlakové 
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reaktorové nádrže, představuje přirozené 
omezení pro další provozování těchto 
zařízení. Z bezpečnostního i ekonomického 
hlediska je mezní provozní životnost těchto 
zařízení obvykle 40 let od zahájení 
komerčního provozu, a proto by měly 
členské státy zajistit, aby případné 
prodloužení životnosti stávajících 
jaderných elektráren neznamenalo pro 
pracovníky a obyvatelstvo zvýšené riziko. 
Proto je třeba směrnici 2009/71/Euratom 
změnit v tom smyslu, aby zahrnovala nové 
bezpečnostní cíle platné pro celé 
Společenství, jež musí dozorné orgány a 
držitelé povolení splnit v případě 
prodloužení životnosti stávajících 
jaderných elektráren.

reaktorové nádrže, představuje přirozené 
omezení pro další provozování těchto 
zařízení. Z bezpečnostního i ekonomického 
hlediska je mezní provozní životnost těchto 
zařízení obvykle 40 let od zahájení 
komerčního provozu, a proto by měly 
členské státy zajistit, aby případné 
prodloužení životnosti stávajících 
jaderných elektráren neznamenalo pro 
pracovníky a obyvatelstvo zvýšené riziko. 
Proto je třeba směrnici 2009/71/Euratom 
změnit v tom smyslu, aby zahrnovala nové 
právně závazné bezpečnostní cíle platné 
pro celé Společenství, jež musí dozorné 
orgány a držitelé povolení splnit v případě 
prodloužení životnosti stávajících 
jaderných elektráren. Komise zajistí, aby 
hospodářská vhodnost opatření v oblasti 
modernizace byla velmi důkladně 
přezkoumána z hlediska případného 
rizika a aby opatření financovaná EU na 
podporu jaderné bezpečnosti sloužila 
výhradně ke zvýšení bezpečnosti, nikoli 
k modernizaci jaderných elektráren 
s cílem prodloužit jejich životnost. 

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Stárnutí bezpečnostních struktur, 
systémů a součástí jaderných zařízení, 
zejména pak chátrání v praxi obtížně 
vyměnitelných součástí, jako jsou tlakové 
reaktorové nádrže, představuje přirozené 
omezení pro další provozování těchto 
zařízení. Z bezpečnostního i ekonomického 
hlediska je mezní provozní životnost těchto 
zařízení obvykle 40 let od zahájení 
komerčního provozu, a proto by měly 

(27) Stárnutí bezpečnostních struktur, 
systémů a součástí jaderných zařízení, 
zejména pak chátrání v praxi obtížně 
vyměnitelných součástí, jako jsou tlakové 
reaktorové nádrže, představuje přirozené 
omezení pro další provozování těchto 
zařízení. Z bezpečnostního i ekonomického
hlediska je mezní provozní životnost těchto 
zařízení obvykle 40 let od zahájení 
komerčního provozu, a proto by měly 
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členské státy zajistit, aby případné 
prodloužení životnosti stávajících 
jaderných elektráren neznamenalo pro 
pracovníky a obyvatelstvo zvýšené riziko. 
Proto je třeba směrnici 2009/71/Euratom 
změnit v tom smyslu, aby zahrnovala nové 
bezpečnostní cíle platné pro celé 
Společenství, jež musí dozorné orgány a 
držitelé povolení splnit v případě 
prodloužení životnosti stávajících 
jaderných elektráren.

členské státy zajistit, aby případné 
prodloužení životnosti stávajících 
jaderných elektráren neznamenalo pro 
pracovníky a obyvatelstvo zvýšené riziko. 
Proto je třeba směrnici 2009/71/Euratom 
změnit v tom smyslu, aby zahrnovala nové 
bezpečnostní cíle platné pro celé 
Společenství, jež musí dozorné orgány a 
držitelé povolení splnit v případě 
prodloužení životnosti stávajících 
jaderných elektráren. V případě žádosti o 
prodloužení životnosti by jaderná zařízení 
měla splňovat stejné bezpečnostní 
požadavky, jaké jsou stanoveny pro nová 
jaderná zařízení; navíc by měla být 
stanovena celková maximální životnost 
jaderných zařízení, která by měla být 
uplatňována ve všech členských státech, 
aby se zajistila vyšší úroveň bezpečnosti a 
jednotnost v členských státech, a která by 
pomohla získat strukturovaný přehled 
vyřazování jaderných elektráren 
z provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Stárnutí bezpečnostních struktur, 
systémů a součástí jaderných zařízení, 
zejména pak chátrání v praxi obtížně 
vyměnitelných součástí, jako jsou tlakové 
reaktorové nádrže, představuje přirozené
omezení pro další provozování těchto 
zařízení. Z bezpečnostního i ekonomického 
hlediska je mezní provozní životnost těchto 
zařízení obvykle 40 let od zahájení 
komerčního provozu, a proto by měly 

(27) Stárnutí bezpečnostních struktur, 
systémů a součástí jaderných zařízení, 
zejména pak chátrání v praxi obtížně 
vyměnitelných součástí, jako jsou tlakové 
reaktorové nádrže, představuje omezení 
pro další provozování těchto zařízení. 
Z bezpečnostního i ekonomického hlediska 
je mezní provozní životnost těchto zařízení 
obvykle 25 až 40 let od zahájení 
komerčního provozu. Čím více elektrárny 
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členské státy zajistit, aby případné 
prodloužení životnosti stávajících 
jaderných elektráren neznamenalo pro 
pracovníky a obyvatelstvo zvýšené riziko. 
Proto je třeba směrnici 2009/71/Euratom 
změnit v tom smyslu, aby zahrnovala nové 
bezpečnostní cíle platné pro celé 
Společenství, jež musí dozorné orgány a 
držitelé povolení splnit v případě 
prodloužení životnosti stávajících 
jaderných elektráren.

stárnou, tím častější jsou odstávky 
reaktorů, což má vliv na pevnost 
materiálů a na jejich oslabování, jako 
v případě tlakových reaktorových nádrží, a 
proto by měly členské státy zajistit, aby 
případné prodloužení životnosti stávajících 
jaderných elektráren neznamenalo pro 
pracovníky a obyvatelstvo zvýšené riziko. 
Proto je třeba směrnici 2009/71/Euratom 
změnit v tom smyslu, aby zahrnovala nové 
bezpečnostní cíle platné pro celé 
Společenství, jež musí dozorné orgány a 
držitelé povolení splnit v případě 
prodloužení životnosti stávajících 
jaderných elektráren.

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V případě nových typů reaktorů se 
jednoznačně očekává, že u nich budou 
konstrukčně vyřešeny i záležitosti, s nimiž 
se u minulých generací reaktorů 
nepočítalo. Rozšířené projektové 
podmínky (Design Extension Conditions), 
jsou havarijní podmínky, s nimiž se 
nepočítá v rámci projektových nehod, ale 
které jsou zohledněny v rámci 
konstrukčního procesu zařízení podle 
nejlepší dostupné předpovědní metodiky a 
při nichž je únik radioaktivních látek 
zachován v přijatelných mezích. Rozšířené 
projektové podmínky by mohly zahrnovat i 
podmínky závažných havárií.

(28) V případě nových typů reaktorů se 
jednoznačně očekává, že u nich budou 
konstrukčně vyřešeny i záležitosti, s nimiž 
se u minulých generací reaktorů 
nepočítalo. Rozšířené projektové 
podmínky (Design Extension Conditions), 
jsou havarijní podmínky, s nimiž se 
nepočítá v rámci projektových nehod, ale 
které jsou zohledněny v rámci 
konstrukčního procesu zařízení podle 
nejlepší dostupné předpovědní metodiky a 
při nichž je únik radioaktivních látek 
zachován v přijatelných mezích. Rozšířené 
projektové podmínky by měly zahrnovat i 
podmínky závažných havárií.

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V případě nových typů reaktorů se 
jednoznačně očekává, že u nich budou 
konstrukčně vyřešeny i záležitosti, s nimiž 
se u minulých generací reaktorů 
nepočítalo. Rozšířené projektové 
podmínky (Design Extension Conditions), 
jsou havarijní podmínky, s nimiž se 
nepočítá v rámci projektových nehod, ale 
které jsou zohledněny v rámci 
konstrukčního procesu zařízení podle 
nejlepší dostupné předpovědní metodiky a 
při nichž je únik radioaktivních látek 
zachován v přijatelných mezích. Rozšířené 
projektové podmínky by mohly zahrnovat i 
podmínky závažných havárií.

(28) V případě nových typů reaktorů se 
jednoznačně očekává, že u nich budou 
konstrukčně vyřešeny i záležitosti, s nimiž 
se u minulých generací reaktorů 
nepočítalo. Rozšířené projektové 
podmínky (Design Extension Conditions), 
jsou havarijní podmínky, s nimiž se 
nepočítá v rámci projektových nehod, ale 
které jsou zohledněny v rámci 
konstrukčního procesu zařízení podle 
nejlepší dostupné předpovědní metodiky a 
při nichž je únik radioaktivních látek 
zachován v přijatelných mezích. Rozšířené 
projektové podmínky musí zahrnovat i 
podmínky závažných havárií.

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Uplatnění koncepce ochrany do 
hloubky v rámci činností organizační, 
behaviorální či projektové povahy 
týkajících se jaderného zařízení zajišťuje, 
že činnosti související s bezpečností 
podléhají nezávislým ustanovením na 
různých úrovních; například se jedná o 
opatření pro případ selhání, kdy by bylo 
toto selhání odhaleno a přiměřenými 
prostředky napraveno. Nezávislá působnost 

(29) Uplatnění koncepce ochrany do 
hloubky v rámci činností organizační, 
behaviorální či projektové povahy 
týkajících se jaderného zařízení zajišťuje, 
že činnosti související s bezpečností 
podléhají nezávislým ustanovením na 
různých úrovních; například se jedná o 
opatření pro případ selhání, kdy by bylo 
toto selhání odhaleno a přiměřenými 
prostředky napraveno nebo nahrazeno. 
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na jednotlivých úrovních představuje 
zásadně důležitý prvek ochrany do 
hloubky, která má za cíl předcházet 
nehodám a zmírňovat jejich následky, 
pokud k nim dojde.

Nezávislá působnost na jednotlivých 
úrovních představuje zásadně důležitý 
prvek ochrany do hloubky, která má za cíl 
předcházet nehodám, zjišťovat a 
kontrolovat odchylky a zmírňovat jejich 
následky, pokud k nim dojde.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Sandra Kalniete

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Po jaderných haváriích v elektrárně 
Three Mile Island a v Černobylu 
fukušimská jaderná havárie opětovně 
poukázala na zásadní význam funkce 
kontejnmentu, který představuje poslední 
bariéru, jež chrání lidi a životní prostředí 
proti radioaktivním únikům následkem
havárie. Žadatel o povolení k výstavbě 
nového jaderného reaktoru určeného k 
výrobě energie či k výzkumným účelům by 
měl proto prokázat, že projekt prakticky 
omezuje následky podstatného poškození 
jádra reaktoru uvnitř kontejnmentu, to 
znamená, že musí prokázat, že únik 
radioaktivity mimo kontejnment je fyzicky 
nemožný nebo že možnost vzniku 
takového úniku lze považovat s velkou 
spolehlivostí za mimořádně 
nepravděpodobnou.

(30) Po jaderných haváriích v elektrárně 
Three Mile Island a v Černobylu 
fukušimská jaderná havárie opětovně 
poukázala na zásadní význam funkce 
kontejnmentu, který představuje poslední 
bariéru, jež chrání lidi a životní prostředí 
proti radioaktivním únikům následkem 
havárie. Žadatel o povolení k výstavbě 
nového jaderného reaktoru určeného k 
výrobě energie či k výzkumným účelům by 
měl proto prokázat, že projekt prakticky 
omezuje následky podstatného poškození 
jádra reaktoru uvnitř kontejnmentu, to 
znamená, že musí prokázat, že únik 
radioaktivity mimo kontejnment je fyzicky 
nemožný.

Or. lv

Pozměňovací návrh 70
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Po jaderných haváriích v elektrárně 
Three Mile Island a v Černobylu 
fukušimská jaderná havárie opětovně 
poukázala na zásadní význam funkce 
kontejnmentu, který představuje poslední 
bariéru, jež chrání lidi a životní prostředí 
proti radioaktivním únikům následkem 
havárie. Žadatel o povolení k výstavbě 
nového jaderného reaktoru určeného k 
výrobě energie či k výzkumným účelům by 
měl proto prokázat, že projekt prakticky 
omezuje následky podstatného poškození 
jádra reaktoru uvnitř kontejnmentu, to 
znamená, že musí prokázat, že únik 
radioaktivity mimo kontejnment je fyzicky 
nemožný nebo že možnost vzniku 
takového úniku lze považovat s velkou 
spolehlivostí za mimořádně 
nepravděpodobnou.

(30) Po jaderných haváriích v elektrárně 
Three Mile Island a v Černobylu 
fukušimská jaderná havárie opětovně 
poukázala na zásadní význam funkce 
kontejnmentu, který představuje poslední 
bariéru, jež chrání lidi a životní prostředí 
proti radioaktivním únikům následkem 
havárie. Žadatel o povolení k výstavbě 
nového jaderného reaktoru určeného k 
výrobě energie či k výzkumným účelům by 
měl proto prokázat, že projekt prakticky 
omezuje následky podstatného poškození 
jádra reaktoru uvnitř kontejnmentu, to 
znamená, že musí prokázat, že únik 
radioaktivity mimo kontejnment je fyzicky 
nemožný.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Po jaderných haváriích v elektrárně 
Three Mile Island a v Černobylu 
fukušimská jaderná havárie opětovně 
poukázala na zásadní význam funkce 
kontejnmentu, který představuje poslední 
bariéru, jež chrání lidi a životní prostředí 
proti radioaktivním únikům následkem 
havárie. Žadatel o povolení k výstavbě 
nového jaderného reaktoru určeného k 
výrobě energie či k výzkumným účelům by 
měl proto prokázat, že projekt prakticky 

(30) Po jaderných haváriích v elektrárně 
Three Mile Island a v Černobylu 
fukušimská jaderná havárie opětovně 
poukázala na zásadní význam funkce 
kontejnmentu, který představuje poslední 
bariéru, jež chrání lidi a životní prostředí 
proti radioaktivním únikům následkem 
havárie. Žadatel o povolení k výstavbě 
nového jaderného reaktoru určeného k 
výrobě energie či k výzkumným účelům by 
měl proto prokázat, že projekt prakticky 
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omezuje následky podstatného poškození 
jádra reaktoru uvnitř kontejnmentu, to 
znamená, že musí prokázat, že únik 
radioaktivity mimo kontejnment je fyzicky 
nemožný nebo že možnost vzniku 
takového úniku lze považovat s velkou 
spolehlivostí za mimořádně 
nepravděpodobnou.

omezuje následky podstatného poškození 
jádra reaktoru uvnitř kontejnmentu, to 
znamená, že musí prokázat, že únik 
radioaktivity mimo kontejnment je fyzicky 
nemožný.

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Směrnice 2009/71/Euratom 
neobsahuje opatření týkající se 
připravenosti na mimořádné situace 
v areálu jaderného zařízení a reakce na ně, 
která jsou zásadně důležitá pro zmírnění 
následků jaderné nehody, jak se ukázalo v 
případě havárie ve Fukušimě. Směrnice 
Rady 96/29/Euratom stanoví, že v případě 
radiační mimořádné situace je nutné zajistit 
přiměřený zásah s cílem zastavit či omezit 
uvolňováni radionuklidů a posoudit a 
zaznamenat důsledky mimořádné situace a 
účinnost zásahu. Měla by být rovněž 
zavedena opatření pro ochranu a 
monitorování životního prostředí a 
obyvatel. Je nicméně zapotřebí 
konkrétnějších ustanovení týkajících se 
připravenosti na mimořádné situace 
v areálu jaderného zařízení a reakce na ně, 
aby bylo možné provádět posouzení 
situací, jež by mohly vyžadovat ochranná 
opatření v areálu zařízení, aby byla 
zavedena organizační struktura a 
koordinace mezi orgány zajišťujícími 
reakci a aby byly zajištěny dostatečné 

(31) Směrnice 2009/71/Euratom 
neobsahuje opatření týkající se 
připravenosti na mimořádné situace 
v areálu jaderného zařízení a reakce na ně, 
která jsou zásadně důležitá pro zmírnění 
následků jaderné nehody, jak se ukázalo v 
případě havárie ve Fukušimě. Směrnice 
Rady 96/29/Euratom stanoví, že v případě 
radiační mimořádné situace je nutné zajistit 
přiměřený zásah s cílem zastavit či omezit 
uvolňováni radionuklidů a posoudit a 
zaznamenat důsledky mimořádné situace a 
účinnost zásahu. Vzhledem k tomu, že 
jaderná havárie může mít dopad na 
několik zemí, je třeba zřídit zásahovou 
jednotku evropských záchranných služeb.
Měla by být rovněž zavedena opatření pro 
ochranu a monitorování životního prostředí 
a obyvatel. Je nicméně zapotřebí 
konkrétnějších ustanovení týkajících se 
připravenosti na mimořádné situace 
v areálu jaderného zařízení a reakce na ně, 
aby bylo možné provádět posouzení 
situací, jež by mohly vyžadovat ochranná 
opatření v areálu zařízení, aby byla 
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zdroje pro uplatnění těchto přiměřených 
ochranných opatření, a to i v extrémních 
situacích.

zavedena organizační struktura a 
koordinace mezi orgány zajišťujícími 
reakci a aby byly zajištěny dostatečné 
zdroje pro uplatnění těchto přiměřených 
ochranných opatření, a to i v extrémních 
situacích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Zátěžové testy poukázaly na klíčovou 
úlohu mechanismů posílené spolupráce a 
koordinace mezi všemi stranami, jež mají 
zodpovědnost v oblasti jaderné 
bezpečnosti. Vzájemné hodnocení se 
ukázalo být dobrým nástrojem pro 
budování důvěry, přičemž cílem je 
rozvíjení a výměna zkušeností a zajištění 
společného uplatňování vysokých 
standardů jaderné bezpečnosti. Působnost 
ustanovení směrnice 2009/71/Euratom je 
nicméně omezena pouze na vlastní 
hodnocení a mezinárodní vzájemné 
hodnocení legislativní, regulační a 
organizační struktury členských států, a 
proto je třeba tuto směrnici rozšířit tak, aby 
obsáhla i vzájemná hodnocení jaderných 
zařízení.

(32) Zátěžové testy poukázaly na klíčovou 
úlohu mechanismů posílené spolupráce a 
koordinace mezi všemi stranami, jež mají 
zodpovědnost v oblasti jaderné 
bezpečnosti. Vzájemné hodnocení se 
ukázalo být dobrým nástrojem pro 
budování důvěry, přičemž cílem je 
rozvíjení a výměna zkušeností a zajištění 
společného uplatňování vysokých 
standardů jaderné bezpečnosti. Působnost 
ustanovení směrnice 2009/71/Euratom je 
nicméně omezena pouze na vlastní 
hodnocení a mezinárodní vzájemné 
hodnocení legislativní, regulační a 
organizační struktury členských států, a 
proto je třeba tuto směrnici rozšířit tak, aby 
obsáhla i vzájemná hodnocení jaderných 
zařízení. Vzájemných hodnocení tohoto 
druhu se musí účastnit odborníci 
z občanské společnosti a další odborníci 
nezávislí na dozorných orgánech.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 74
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Tato směrnice zavádí nová ustanovení 
týkající se vlastních a vzájemných 
hodnocení jaderných zařízení podle 
vybraných tematických okruhů jaderné 
bezpečnosti týkajících se celého jejich 
životního cyklu. Na mezinárodní úrovni se 
již zkušenosti s prováděním takových 
vzájemných hodnocení osvědčily u 
jaderných elektráren. Na úrovni EU se na 
základě zkušeností ze zátěžových testů 
projevil význam koordinovaného 
provádění hodnocení a přezkumu 
bezpečnosti jaderných elektráren EU. 
V tomto případě by měl být zaveden 
podobný mechanismus založený na 
spolupráci mezi dozornými orgány 
členských států a Komisí. Příslušné 
dozorné orgány, které koordinují svou 
činnost v rámci odborných skupin, jako je 
ENSREG, by tudíž mohly přispět svými 
odbornými znalostmi k vymezení 
relevantních bezpečnostních témat a k
provádění těchto vzájemných hodnocení.
Pokud členské státy nedokážou společně 
vybrat alespoň jeden tematický okruh, 
měla by tematický okruh či více okruhů, 
jež budou předmětem vzájemných 
hodnocení, zvolit Komise. Účast dalších 
zúčastněných stran, například organizací 
pro technickou podporu, mezinárodních 
pozorovatelů či nevládních organizací, by 
mohla do vzájemných hodnocení přinést 
přidanou hodnotu.

(33) Tato směrnice zavádí nová ustanovení 
týkající se vlastních a vzájemných 
hodnocení jaderných zařízení podle 
vybraných tematických okruhů jaderné 
bezpečnosti týkajících se celého jejich 
životního cyklu. Na mezinárodní úrovni se 
již zkušenosti s prováděním takových 
vzájemných hodnocení osvědčily u 
jaderných elektráren. Na úrovni EU se na 
základě zkušeností ze zátěžových testů 
projevil význam koordinovaného 
provádění hodnocení a přezkumu 
bezpečnosti jaderných elektráren EU. 
Příslušné dozorné orgány, které koordinují 
svou činnost v rámci odborných skupin, 
jako je ENSREG, by tudíž mohly přispět 
svými odbornými znalostmi k vymezení 
relevantních bezpečnostních témat a 
k využití stávajících nástrojů, například 
misí, jež uskutečňuje MAAE.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Bernd Lange
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Tato směrnice zavádí nová ustanovení 
týkající se vlastních a vzájemných 
hodnocení jaderných zařízení podle 
vybraných tematických okruhů jaderné 
bezpečnosti týkajících se celého jejich 
životního cyklu. Na mezinárodní úrovni se 
již zkušenosti s prováděním takových 
vzájemných hodnocení osvědčily u 
jaderných elektráren. Na úrovni EU se na 
základě zkušeností ze zátěžových testů 
projevil význam koordinovaného 
provádění hodnocení a přezkumu 
bezpečnosti jaderných elektráren EU. 
V tomto případě by měl být zaveden 
podobný mechanismus založený na 
spolupráci mezi dozornými orgány 
členských států a Komisí. Příslušné 
dozorné orgány, které koordinují svou 
činnost v rámci odborných skupin, jako je 
ENSREG, by tudíž mohly přispět svými 
odbornými znalostmi k vymezení 
relevantních bezpečnostních témat a k 
provádění těchto vzájemných hodnocení. 
Pokud členské státy nedokážou společně 
vybrat alespoň jeden tematický okruh, 
měla by tematický okruh či více okruhů, 
jež budou předmětem vzájemných 
hodnocení, zvolit Komise. Účast dalších 
zúčastněných stran, například organizací 
pro technickou podporu, mezinárodních 
pozorovatelů či nevládních organizací, by 
mohla do vzájemných hodnocení přinést 
přidanou hodnotu.

(33) Tato směrnice zavádí nová ustanovení 
týkající se vlastních a vzájemných 
hodnocení jaderných zařízení podle 
vybraných tematických okruhů jaderné 
bezpečnosti týkajících se celého jejich 
životního cyklu. Na mezinárodní úrovni se 
již zkušenosti s prováděním takových 
vzájemných hodnocení osvědčily u 
jaderných elektráren. Na úrovni EU se na 
základě zkušeností ze zátěžových testů 
projevil význam koordinovaného 
provádění hodnocení a přezkumu 
bezpečnosti jaderných elektráren EU. 
V usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 14. března 2013 o vyhodnoceních 
rizika a bezpečnosti („zátěžových testech“) 
jaderných elektráren v Evropské unii a 
souvisejících činnostech se zdůrazňuje, že 
zátěžové testy nejsou úplné a i tehdy, je-li 
test úspěšný, nezaručuje to bezpečnost 
jaderné elektrárny. V usnesení 
Parlamentu se dále doporučuje, aby se 
pravidelné kontroly zakládaly na 
společných bezpečnostních normách. 
V tomto případě by měl být zaveden 
podobný mechanismus založený na 
spolupráci mezi dozornými orgány 
členských států a Komisí. Příslušné 
dozorné orgány, které koordinují svou 
činnost v rámci odborných skupin, jako je 
ENSREG, by tudíž mohly přispět svými 
odbornými znalostmi k vymezení 
relevantních bezpečnostních témat a k 
provádění těchto vzájemných hodnocení. 
Pokud členské státy nedokážou společně 
vybrat alespoň jeden tematický okruh, 
měla by tematický okruh či více okruhů, 
jež budou předmětem vzájemných 
hodnocení, zvolit Komise. Účast dalších 
zúčastněných stran, například organizací 
pro technickou podporu, mezinárodních 
pozorovatelů či nevládních organizací, by 
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mohla do vzájemných hodnocení přinést 
přidanou hodnotu.

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Tato směrnice zavádí nová ustanovení 
týkající se vlastních a vzájemných 
hodnocení jaderných zařízení podle 
vybraných tematických okruhů jaderné 
bezpečnosti týkajících se celého jejich 
životního cyklu. Na mezinárodní úrovni se 
již zkušenosti s prováděním takových 
vzájemných hodnocení osvědčily u 
jaderných elektráren. Na úrovni EU se na 
základě zkušeností ze zátěžových testů 
projevil význam koordinovaného 
provádění hodnocení a přezkumu 
bezpečnosti jaderných elektráren EU. 
V tomto případě by měl být zaveden 
podobný mechanismus založený na 
spolupráci mezi dozornými orgány 
členských států a Komisí. Příslušné 
dozorné orgány, které koordinují svou 
činnost v rámci odborných skupin, jako je 
ENSREG, by tudíž mohly přispět svými 
odbornými znalostmi k vymezení 
relevantních bezpečnostních témat a k 
provádění těchto vzájemných hodnocení. 
Pokud členské státy nedokážou společně 
vybrat alespoň jeden tematický okruh, 
měla by tematický okruh či více okruhů, 
jež budou předmětem vzájemných 
hodnocení, zvolit Komise. Účast dalších 
zúčastněných stran, například organizací 
pro technickou podporu, mezinárodních 
pozorovatelů či nevládních organizací, by 

(33) Tato směrnice zavádí nová ustanovení 
týkající se vlastních a vzájemných 
hodnocení jaderných zařízení podle 
vybraných tematických okruhů jaderné 
bezpečnosti týkajících se celého jejich 
životního cyklu. Na mezinárodní úrovni se 
již zkušenosti s prováděním takových 
vzájemných hodnocení osvědčily u 
jaderných elektráren. Na úrovni EU se na 
základě zkušeností ze zátěžových testů 
projevil význam koordinovaného 
provádění hodnocení a přezkumu 
bezpečnosti jaderných elektráren EU. 
V tomto případě by měl být trvale zaveden 
podobný mechanismus založený na 
spolupráci mezi dozornými orgány 
členských států a Komisí. Příslušné
dozorné orgány, které koordinují svou 
činnost v rámci odborných skupin, jako je 
ENSREG, by tudíž mohly přispět svými 
odbornými znalostmi k vymezení 
relevantních bezpečnostních témat a k 
provádění těchto vzájemných hodnocení. 
Pokud členské státy nedokážou společně 
vybrat alespoň jeden tematický okruh, 
měla by tematický okruh či více okruhů, 
jež budou předmětem vzájemných 
hodnocení, zvolit Komise. Účast dalších 
zúčastněných stran, například organizací 
pro technickou podporu, mezinárodních 
pozorovatelů či nevládních organizací, 
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mohla do vzájemných hodnocení přinést
přidanou hodnotu.

přináší do vzájemných hodnocení přidanou 
hodnotu, a je proto velmi důležitá.

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) S ohledem na nebezpečí zdvojování 
stávajících mezinárodních postupů 
vzájemného hodnocení a na nebezpečí 
zasahování do činnosti nezávislých 
vnitrostátních dozorných orgánů by 
vzájemná tematická hodnocení měla 
vycházet ze zkušeností, jež získaly skupina 
ENSREG a asociace WENRA při 
opětovném posuzování bezpečnosti po 
Fukušimě prováděném EU. Členské státy 
by měly skupinu ENSREG a asociaci 
WENRA pověřit, aby určily předmět, 
organizaci vzájemného tematického 
hodnocení, jeho provádění a následné 
kroky.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Bernd Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Je třeba zavést vhodný následný 
mechanismus, který zajistí, že budou
výstupy z těchto vzájemných hodnocení 
správně využity. Vzájemná hodnocení by 
měla přispívat ke zvýšení bezpečnosti 

(35) Je třeba zavést vhodný následný 
mechanismus, který zajistí, že výstupy 
ze zátěžových testů, které již byly 
provedeny, a z budoucích vzájemných 
hodnocení budou správně využity. 



AM\1019806CS.doc 37/107 PE529.779v01-00

CS

jednotlivých jaderných zařízení a pomáhat 
při formulování obecných technických 
bezpečnostních doporučení a pokynů 
platných v celé Unii.

Vzájemná hodnocení by měla přispívat ke 
zvýšení bezpečnosti jednotlivých jaderných 
zařízení a pomáhat při formulování 
obecných technických bezpečnostních 
doporučení a právně závazných pokynů 
platných v celé Unii. Komise za použití 
veškerých nástrojů, které má pro tento 
účel k dispozici, důsledně zajistí, aby byla 
neprodleně prováděna doporučení týkající 
se zlepšení jaderné bezpečnosti, která jsou 
výsledkem zátěžových testů a vzájemných 
hodnocení, a velmi důkladně přezkoumá 
hospodářskou vhodnost opatření v oblasti 
modernizace z hlediska možného rizika. 
Komise zajistí, aby veškeré náklady na 
opatření související se zvýšením 
bezpečnosti nesli provozovatelé jaderných 
zařízení, nikoli daňoví poplatníci.

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Je třeba zavést vhodný následný 
mechanismus, který zajistí, že budou 
výstupy z těchto vzájemných hodnocení 
správně využity. Vzájemná hodnocení by 
měla přispívat ke zvýšení bezpečnosti 
jednotlivých jaderných zařízení a pomáhat 
při formulování obecných technických 
bezpečnostních doporučení a pokynů 
platných v celé Unii.

(35) Je třeba zavést vhodný následný 
mechanismus, který zajistí, že budou 
výstupy z těchto vzájemných hodnocení 
správně využity. Vzájemná hodnocení by 
měla přispívat ke zvýšení bezpečnosti 
jednotlivých jaderných zařízení 
v souvislosti s různými aplikacemi a 
pomáhat při formulování obecných 
technických bezpečnostních doporučení a 
pokynů platných v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Evžen Tošenovský, Giles Chichester
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) V případě, že Komise zjistí 
v provádění technických doporučení 
vyplývajících z procesu vzájemného 
hodnocení zásadní odchylky či zpoždění, 
měla by vyzvat příslušné dozorné orgány 
nezainteresovaných členských států 
k zorganizování a provedení ověřovacích 
návštěv, aby se podrobně obeznámily se 
situací a informovaly dotčený členský stát 
o možných opatřeních za účelem nápravy 
zjištěných nedostatků.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) V případě, že Komise zjistí 
v provádění technických doporučení 
vyplývajících z procesu vzájemného 
hodnocení zásadní odchylky či zpoždění, 
měla by vyzvat příslušné dozorné orgány 
nezainteresovaných členských států 
k zorganizování a provedení ověřovacích 
návštěv, aby se podrobně obeznámily se 
situací a informovaly dotčený členský stát 
o možných opatřeních za účelem nápravy 
zjištěných nedostatků.

(36) V případě, že Komise zjistí 
v provádění technických doporučení 
vyplývajících z procesu vzájemného 
hodnocení zásadní odchylky či zpoždění, 
vyzve příslušné dozorné orgány 
nezainteresovaných členských států 
k zorganizování a provedení ověřovacích 
návštěv, aby se podrobně obeznámily se 
situací a informovaly dotčený členský stát 
o požadovaných opatřeních za účelem 
nápravy zjištěných nedostatků.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 82
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) V souladu se zásadou proporcionality 
závisí použitelnost ustanovení kapitoly 2 
oddílu 2 „Zvláštní povinnosti“ této 
směrnice na druhu jaderného zařízení na 
území členského státu. Při provádění těchto 
ustanovení do vnitrostátního práva by proto 
měly členské státy zohlednit rizika, která s 
sebou nese konkrétní typ jaderného
zařízení, jehož výstavbu daný členský stát 
plánuje nebo které provozuje. Zásada 
proporcionality se bude týkat zejména 
těch členských států, jež mají v držení jen 
malé zásoby jaderných a radioaktivních 
materiálů, např. pro účely provozování 
menších výzkumných reaktorových 
zařízení, která by v případě závažné 
havárie nezpůsobila následky srovnatelné 
s následky nehody v jaderné elektrárně.

(39) V souladu se zásadou proporcionality 
závisí použitelnost ustanovení kapitoly 2 
oddílu 2 „Zvláštní povinnosti“ této 
směrnice na druhu jaderného zařízení na 
území členského státu. Při provádění těchto 
ustanovení do vnitrostátního práva by proto 
měly členské státy zohlednit rizika, která s 
sebou nese konkrétní typ jaderného 
zařízení, jehož výstavbu daný členský stát 
plánuje nebo které provozuje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Ustanovení této směrnice, která jsou 
ze své podstaty spojena s existencí 
jaderných zařízení, konkrétně ta 
ustanovení, jež se týkají povinností držitelů 
povolení, jakož i nové zvláštní požadavky 

(40) Ustanovení této směrnice, která jsou 
ze své podstaty spojena s existencí 
jaderných zařízení, konkrétně ta 
ustanovení, jež se týkají povinností držitelů 
povolení, jakož i nové zvláštní požadavky 
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na jaderná zařízení a ustanovení týkající se 
připravenosti na mimořádné situace 
v areálu zařízení a reakce na ně, se 
nevztahují na členské státy, které nemají 
jaderná zařízení vymezená touto směrnicí. 
Tyto členské státy nemusí provést do 
vnitrostátního práva a uvést do praxe 
požadavek týkající se uvalování sankcí na 
ty státy, které ustanovení této směrnice 
neplní. Další ustanovení této směrnice by 
se měla provést do vnitrostátního práva a 
uvádět do praxe přiměřeným způsobem 
v souladu s podmínkami na vnitrostátní 
úrovni a s přihlédnutím k tomu, že tyto 
členské státy nemají jaderná zařízení, 
přičemž ovšem dotčené státy zajistí, že se 
otázkám jaderné bezpečnosti dostane ze 
strany vlády či příslušných orgánů náležité 
pozornosti.

na jaderná zařízení a ustanovení týkající se 
připravenosti na mimořádné situace 
v areálu zařízení a reakce na ně, se 
nevztahují na členské státy, které nemají 
jaderná zařízení vymezená touto směrnicí. 
Tyto členské státy nemusí provést do 
vnitrostátního práva a uvést do praxe 
požadavek týkající se uvalování sankcí na 
ty státy, které ustanovení této směrnice 
neplní. Další ustanovení této směrnice by 
se měla provést do vnitrostátního práva a 
uvádět do praxe přiměřeným způsobem 
v souladu s podmínkami na vnitrostátní 
úrovni a s přihlédnutím k tomu, že tyto 
členské státy nemají jaderná zařízení, 
přičemž ovšem dotčené státy zajistí, že se 
otázkám jaderné bezpečnosti dostane ze 
strany vlády či příslušných orgánů náležité 
pozornosti. Členské státy, které na svém 
území nemají jaderné elektrárny, mají 
právo zapojit se do hodnocení 
prováděných sousedícími členskými státy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) V souladu se směrnicí 
2009/71/Euratom musí členské státy zavést 
a udržovat vnitrostátní legislativní, dozorný 
a organizační rámec („vnitrostátní rámec“) 
pro jadernou bezpečnost jaderných 
zařízení. Určení toho, jakým způsobem 
ustanovení vnitrostátního rámce přijímat a 
prostřednictvím jakého nástroje je 
uplatňovat, zůstává v pravomoci 
jednotlivých členských států.

(41) V souladu se směrnicí 
2009/71/Euratom musí členské státy zavést 
a udržovat vnitrostátní legislativní, dozorný 
a organizační rámec („vnitrostátní rámec“) 
pro jadernou bezpečnost jaderných 
zařízení. Určení toho, jakým způsobem 
ustanovení vnitrostátního rámce přijímat a 
prostřednictvím jakého nástroje je 
uplatňovat, zůstává v pravomoci 
jednotlivých členských států a Komise 
zajistí, aby tato ustanovení byla řádně 



AM\1019806CS.doc 41/107 PE529.779v01-00

CS

provedena do vnitrostátních právních 
předpisů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Bernd Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Za účelem podpory demokracie by 
problematika jaderné energie, zejména 
jaderné bezpečnosti, měla být řešena 
v rámci Smlouvy o Evropské unii a 
řádným legislativním postupem.

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -2 (nový)
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 1– písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-2) Článek 1 písm. b) se mění takto:

„b) zajistit, aby členské státy přijaly 
vhodná vnitrostátní opatření pro zajištění 
vysoké úrovně jaderné bezpečnosti za 
účelem ochrany pracovníků a obyvatelstva 
před riziky ionizujícího záření 
pocházejícího z jaderných zařízení.

„b) zajistit, aby členské státy přijaly 
veškerá nezbytná opatření pro zajištění 
nejvyšší úrovně jaderné bezpečnosti za 
účelem ochrany pracovníků a obyvatelstva 
před riziky ionizujícího záření 
pocházejícího z jaderných zařízení.“

Or. fr
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Pozměňovací návrh 87
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„c) zajistit, aby členské státy přijaly 
vhodná vnitrostátní opatření, díky nimž 
budou jaderná zařízení projektována, 
umísťována, stavěna, uváděna do provozu, 
provozována či vyřazována z provozu tak, 
aby se zabránilo nedovoleným
radioaktivním únikům.“

„c) zajistit, aby členské státy přijaly 
veškerá nezbytná opatření, díky nimž 
budou jaderná zařízení projektována, 
umísťována, stavěna, uváděna do provozu, 
provozována, sledována, zdokonalována či 
vyřazována z provozu tak, aby se zabránilo 
radioaktivním únikům.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2009/71/EURATOM
Čl. 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2a) V článku 1 se doplňuje nový bod, 
který zní:

d) podpořit a posílit kulturu jaderné 
bezpečnosti.“

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -4 (nový)
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-4) V článku 3 se odstavec 2 mění takto:

„2) ,jadernou bezpečností‘ dosažení 
náležitých provozních podmínek, 
předcházení haváriím a zmírnění jejich 
následků, s cílem ochrany pracovníků a
obyvatelstva před riziky ionizujícího 
záření pocházejícího z jaderných 
zařízení;“

„2) ,jadernou bezpečností‘ dosažení 
náležitých provozních podmínek, 
předcházení haváriím a zmírnění jejich 
následků, s cílem ochrany pracovníků,
obyvatelstva a životního prostředí před
nebezpečím radiace pocházející z 
jaderných zařízení;“

Or. fr

Odůvodnění

Definice „jaderné bezpečnosti“, kterou používá Komise, by v zájmu zachování cíle této 
směrnice měla být uvedena do plného souladu s odpovídající definicí MAAE (viz slovník 
pojmů z oblasti bezpečnosti, MAAE, vydání z roku 2007, s. 133). Tato definice jasně odkazuje 
na ochranu „životního prostředí“ jako klíčového prvku pojmu „jaderné bezpečnosti“, což má 
spojitost s problematikou právního základu.

Pozměňovací návrh 90
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „abnormální událostí“ jakýkoliv 
nezamýšlený výskyt, jehož důsledky či 
potenciální důsledky nejsou z hlediska
ochrany či jaderné bezpečnosti
zanedbatelné;

7. „abnormální událostí“ jakýkoliv 
nezamýšlený výskyt, jehož důsledky či 
potenciální důsledky mohou ohrozit
ochranu či jadernou bezpečnost;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 91
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „nehodou“ jakákoliv neplánovaná 
událost včetně provozních vad, selhání 
zařízení a dalších nehod, jejíž důsledky či 
potenciální důsledky nejsou z hlediska 
ochrany či jaderné bezpečnosti 
zanedbatelné;

8. „nehodou“ jakákoliv neplánovaná 
událost včetně provozních vad, selhání 
zařízení a dalších nehod, jejíž důsledky či 
potenciální důsledky mohou ohrozit 
ochranu či jadernou bezpečnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 3 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. „podmínkami nehody“ odchylky od 
obvyklého provozu, které jsou méně časté 
a závažnější než předvídané provozní 
události a mezi něž patří projektové 
nehody a rozšířené projektové podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 3 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. „prakticky vylučující“ okolnost, k níž 
nemůže fyzicky dojít, nebo u níž je 
mimořádně nepravděpodobné, že by k ní 
mohlo dojít, a to při vysokém stupni 
věrohodnosti;

11. „prakticky vylučující“ okolnost, k níž 
nemůže fyzicky dojít;

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 3 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „rozumně dosažitelným“ to, že kromě 
splnění požadavků osvědčené praxe 
v technických oblastech by se mělo 
usilovat o další bezpečnostní opatření nebo 
opatření pro snížení bezpečnostních rizik, a 
to pro projekt, uvedení do provozu, 
provozování a vyřazení z provozu 
jaderných zařízení, přičemž tato opatření je 
třeba provádět, pokud se neprokáže, že 
jsou značně nepřiměřená s ohledem na 
bezpečnostní přínos, který by měla;

12. „rozumně proveditelným“ to, že kromě 
splnění požadavků osvědčené praxe 
v technických oblastech by se mělo 
usilovat o další bezpečnostní opatření nebo 
opatření pro snížení bezpečnostních rizik, a 
to pro projekt, uvedení do provozu, 
provozování a vyřazení z provozu 
jaderných zařízení, přičemž tato opatření je 
třeba provádět, pokud se neprokáže, že 
jsou značně nepřiměřená s ohledem na 
bezpečnostní přínos, který by měla;

(V celém návrhu Komise i ve zprávě je 
vhodné nahradit termín „rozumně 
dosažitelný“ termínem „rozumně 
proveditelný“.)

Or. en
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Odůvodnění

Termín „rozumně proveditelný“ se používá v dokumentech o radiační ochraně, tj. 
v dokumentech asociace WENRA. Revize směrnice nabízí jedinečnou příležitost, jak 
vypracovat obecné definice a terminologii pro bezpečnostní cíle (pro NSD, CNS, MAAE SSR), 
které by se měly používat.

Pozměňovací návrh 95
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 3 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „rozumně dosažitelným“ to, že kromě 
splnění požadavků osvědčené praxe 
v technických oblastech by se mělo 
usilovat o další bezpečnostní opatření nebo 
opatření pro snížení bezpečnostních rizik, a 
to pro projekt, uvedení do provozu, 
provozování a vyřazení z provozu 
jaderných zařízení, přičemž tato opatření je 
třeba provádět, pokud se neprokáže, že 
jsou značně nepřiměřená s ohledem na 
bezpečnostní přínos, který by měla;

12. „rozumně dosažitelným“ to, že kromě 
splnění požadavků osvědčené praxe 
v technických oblastech by se mělo 
usilovat o další bezpečnostní opatření nebo 
opatření pro snížení bezpečnostních rizik, a 
to pro projekt, uvedení do provozu, 
provozování a vyřazení z provozu 
jaderných zařízení, přičemž tato opatření je 
třeba provádět, pokud vnitrostátní dozorný 
orgán nepřijme stanovisko, podle nějž je 
zřejmé, že jsou značně nepřiměřená 
s ohledem na bezpečnostní přínos, který by 
měla;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 3 – odst. 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „rozumně dosažitelným“ to, že kromě 
splnění požadavků osvědčené praxe 
v technických oblastech by se mělo 
usilovat o další bezpečnostní opatření nebo 
opatření pro snížení bezpečnostních rizik, a 
to pro projekt, uvedení do provozu, 
provozování a vyřazení z provozu 
jaderných zařízení, přičemž tato opatření je 
třeba provádět, pokud se neprokáže, že 
jsou značně nepřiměřená s ohledem na 
bezpečnostní přínos, který by měla;

12. „rozumně dosažitelným“ to, že kromě 
splnění požadavků osvědčené praxe 
v technických oblastech by se mělo 
usilovat o další bezpečnostní opatření nebo 
opatření pro snížení bezpečnostních rizik, a 
to pro projekt, uvedení do provozu, 
provozování a vyřazení z provozu 
jaderných zařízení, přičemž tato opatření je 
třeba provádět, pokud jsou přínosem k 
bezpečnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 3 – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „projektovým východiskem“ soubor 
podmínek a událostí, jež jsou za 
stanovených kritérií explicitně vzaty 
v úvahu v rámci projektu jaderného 
zařízení, tak aby jim dotčené zařízení 
dokázalo odolat, aniž by byly překročeny 
povolené limity při plánovaném provozu 
bezpečnostních systémů;

13. „projektovým východiskem“ soubor a 
kumulativní účinek podmínek a událostí, 
jež jsou za stanovených kritérií explicitně 
vzaty v úvahu v rámci projektu jaderného 
zařízení, tak aby jim dotčené zařízení 
dokázalo odolat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
András Gyürk
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 3 – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. „projektovou nehodou“ havarijní 
podmínky, proti nimž je zařízení podle 
stanovených kritérií projektováno a při 
nichž míra poškození paliva a únik
radioaktivních látek nepřekročí povolené
limity;

14. „projektovou nehodou“ nehoda 
způsobující havarijní podmínky, pro něž je 
zařízení podle stanovených projektových 
kritérií a konzervativní metodiky 
projektováno a při nichž úniky
radioaktivních látek nepřekročí přijatelné
limity;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 3 – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „nadprojektovou nehodou“ nehoda, 
k níž může dojít, ale nebyla zcela 
zohledněna v rámci projektu, neboť byla 
vyhodnocena jako příliš 
nepravděpodobná;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 3 – odst. 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „nadprojektovou nehodou“ nehoda, 
k níž může dojít, ale nebyla zcela 
zohledněna v rámci projektu, neboť byla 
vyhodnocena jako příliš 
nepravděpodobná;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 3 – odst. 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a. „rozšířenými projektovými 
podmínkami“ havarijní podmínky, které 
nejsou považovány za projektové nehody, 
ale které jsou zohledněny v rámci 
konstrukčního procesu zařízení podle 
nejlepší dostupné metodiky odhadu a při 
nichž únik radioaktivních látek 
nepřekročí přijatelné limity. Rozšířené 
projektové podmínky by mohly zahrnovat i 
podmínky závažných havárií.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 3 – odst. 17 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a. „ověřením“ postup šetření, kdy se 
zajišťuje, aby produkty systémové fáze, 
součást systému, metoda, nástroj pro 
výpočet, počítačový program, vývoj a 
výroba splňovaly veškeré požadavky 
předchozí fáze;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Elena Băsescu

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví a udržují 
vnitrostátní legislativní, dozorný a 
organizační rámec (dále jen „vnitrostátní 
rámec“) pro jadernou bezpečnost jaderných 
zařízení, kterým se vymezují povinnosti a 
zajišťuje koordinace mezi příslušnými 
státními orgány. Vnitrostátní rámec 
zejména stanoví“;

1. Členské státy stanoví a udržují 
vnitrostátní legislativní, dozorný, správní a 
organizační rámec (dále jen „vnitrostátní 
rámec“) pro jadernou bezpečnost jaderných 
zařízení, kterým se vymezují povinnosti a 
zajišťuje koordinace mezi příslušnými 
státními orgány. Vnitrostátní rámec 
zejména stanoví“;

Or. ro

Pozměňovací návrh 104
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. d a (nové)
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 4 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

da) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
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„2. Členské státy zajistí, aby byl 
vnitrostátní rámec udržován a v případě 
potřeby zdokonalen, a to při zohlednění 
zkušeností souvisejících s provozem, 
poznatků získaných prostřednictvím 
analýz bezpečnosti jaderných zařízení, 
která jsou v provozu, technologického 
rozvoje a případně výsledků výzkumu v 
oblasti bezpečnosti, jsou-li k dispozici.“

„2. Členské státy zajistí, aby byl 
vnitrostátní rámec udržován a pravidelně 
zdokonalován, jakmile budou zkušenosti
související s provozem, poznatky získané
prostřednictvím analýz bezpečnosti 
jaderných zařízení, která jsou v provozu, 
technologický rozvoj a výsledky výzkumu 
v oblasti bezpečnosti k dispozici.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:EN:PDF)

Pozměňovací návrh 105
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byl funkčně oddělen od veškerých 
dalších veřejných či soukromých subjektů, 
jež jsou zainteresovány na podpoře či 
využívání jaderné energie či výrobě 
elektrické energie;

a) byl právně a funkčně oddělen od 
veškerých dalších veřejných či 
soukromých subjektů, jež jsou 
zainteresovány na podpoře či využívání 
jaderné energie či výrobě elektrické 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

byl funkčně oddělen od veškerých dalších byl funkčně a právně oddělen od 
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veřejných či soukromých subjektů, jež jsou 
zainteresovány na podpoře či využívání 
jaderné energie či výrobě elektrické 
energie;

veškerých dalších veřejných či 
soukromých subjektů, jež jsou 
zainteresovány na podpoře či využívání 
jaderné energie či výrobě elektrické 
energie;

Or. nl

Pozměňovací návrh 107
Romana Jordan

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) měl vlastní přiměřené rozpočtové 
prostředky a samostatnost při nakládání 
s přidělenými rozpočtovými prostředky. 
Mechanismus financování a proces 
přidělování rozpočtových prostředků se 
jasně stanoví ve vnitrostátním rámci;

d) měl vlastní přiměřené rozpočtové 
prostředky a samostatnost při nakládání 
s přidělenými rozpočtovými prostředky. 
Mechanismus financování a proces 
přidělování rozpočtových prostředků se 
jasně stanoví ve vnitrostátním rámci a měly 
by zahrnovat opatření pro odpovídající 
získávání nových a řízení stávajících 
znalostí, zkušeností a dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) nezaměstnával na vedoucích 
administrativních pozicích (generální 
ředitelství a nižší generální ředitelství) 
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pracovníky s nezbytnou kvalifikací, 
zkušenostmi a odbornou způsobilostí, aniž 
by alespoň po předchozích deset let 
zastávali místa s vysokou mírou 
odpovědnosti v jiném veřejném nebo 
soukromém subjektu, jehož činnost 
souvisí s propagací, výrobou nebo 
používáním jaderné energie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 109
Romana Jordan

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 5 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zaměstnával přiměřený počet 
pracovníků s nezbytnou kvalifikací, 
zkušeností a odbornou způsobilostí;

e) zaměstnával přiměřený počet 
pracovníků s nezbytnou kvalifikací, 
zkušeností a odbornou způsobilostí 
nutnými k plnění jejich povinností a 
s přístupem k externím vědeckým a 
technickým zdrojům a odborníky, pokud 
to považuje za nutné, na podporu svých 
regulačních funkcí a v souladu se 
zásadami transparentnosti, nezávislosti a 
integrity regulatorních postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2009/71/EURATOM

Čl. 5–odst. 2 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zaměstnával přiměřený počet 
pracovníků s nezbytnou kvalifikací, 
zkušeností a odbornou způsobilostí;

e) zaměstnával přiměřený počet 
pracovníků, z nichž všichni, zejména 
politicky jmenovaní členové rady, 
mají nezbytnou kvalifikaci, zkušenosti a 
odbornou způsobilost;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 5 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zaměstnával přiměřený počet 
pracovníků s nezbytnou kvalifikací, 
zkušeností a odbornou způsobilostí;

e) zaměstnával přiměřený počet 
pracovníků s nezbytnou kvalifikací, 
zkušeností a odbornou způsobilostí, 
poskytoval jim průběžnou odbornou 
přípravu a mohl v případě vzniku 
jakéhokoli střetu zájmů zaručit jejich 
nezávislost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2009/71 Euratom
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušný dozorný orgán je členem 
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nezávislé a samostatné evropské 
zastřešující organizace pro bezpečnost a 
kontrolu, kterou je třeba zřídit a jejímž 
jediným úkolem bude zajistit celkovou 
bezpečnost. Zastřešující organizace bude 
sestávat z nezávislých a technicky 
způsobilých odborníků a bude mít 
dostatečné kompetence a pravomoci 
k vypracovávání opatření nebo 
k provádění kroků, které zaručují nejvyšší 
dostupnou jadernou bezpečnost v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Osoby s výkonnou odpovědností 
v rámci příslušného dozorného orgánu 
jsou jmenovány na základě jasně 
stanovených postupů a požadavků na 
jmenování. Mohou být uvolněni z funkce 
v průběhu funkčního období, pokud 
nesplňují požadavky nezávislosti 
stanovené v tomto článku, nebo pokud se 
podle vnitrostátního práva dopustili 
pochybení. Pro funkce, u nichž by mohlo 
dojít ke střetu zájmů, se stanoví čekací 
lhůta po skončení funkce.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
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Směrnice 2009/71 EURATOM
Čl. 5 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vyžadovat od držitele povolení 
dodržování vnitrostátních požadavků na 
jadernou bezpečnost a dodržování 
podmínek příslušného povolení;

b) vyžadovat od držitele povolení 
dodržování vnitrostátních požadavků na 
jadernou bezpečnost a dodržování 
podmínek příslušného povolení; pokud 
držitel povolení nesplňuje požadavek na 
bezpečnost, může mu dozorný orgán 
ukončit činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 5 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) uplatňovat dozorná vynucovací opatření, 
včetně pozastavení provozu jaderného 
zařízení v souladu s podmínkami 
vymezenými vnitrostátním dozorným 
rámcem podle čl. 4 odst. 1.

e) uplatňovat dozorná vynucovací opatření, 
včetně pokut podle článku 9a a 
pozastavení provozu jaderného zařízení 
v souladu s podmínkami vymezenými 
vnitrostátním dozorným rámcem podle čl. 
4 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Romana Jordan

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 5 – odst. 3 – písm. f (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) vytvářet vhodné podmínky pro činnosti 
v oblasti výzkumu a vývoje, které jsou 
zapotřebí pro rozvoj nezbytné znalostní 
základny a pro podporu řízení odborných 
konzultací pro regulatorní postup.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby prvotní odpovědnost 
za jadernou bezpečnost jaderného zařízení 
měl držitel povolení. Tuto odpovědnost 
nelze přenést.

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby výhradní
odpovědnost za jadernou bezpečnost 
jaderného zařízení měl držitel povolení. 
Tuto odpovědnost nelze přenést.
Provozovatelé jaderných zařízení a 
držitelé povolení na jaderný odpad musí 
být plně pojištěni a veškeré náklady na 
pojištění, stejně jako závazky a náklady na 
škody způsobené osobám a životnímu 
prostředí v případě havárií, v plné výši 
nesou provozovatelé a držitelé povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a
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Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby prvotní odpovědnost 
za jadernou bezpečnost jaderného zařízení 
měl držitel povolení. Tuto odpovědnost 
nelze přenést.

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby plnou odpovědnost 
za jadernou bezpečnost jaderného zařízení 
měl projektant a držitel povolení. Tuto 
odpovědnost nelze přenést.

Or. fr

Pozměňovací návrh 119
Elena Băsescu

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec 
od držitelů povolení vyžadoval, aby za 
dohledu příslušného dozorného orgánu 
pravidelně hodnotili, ověřovali a trvale 
zvyšovali jadernou bezpečnost svých 
jaderných zařízení systematickým a 
prokazatelným způsobem.“;

Or. ro

Pozměňovací návrh 120
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 6 – odst. 2



AM\1019806CS.doc 59/107 PE529.779v01-00

CS

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 rozumně dosažitelné míře trvale 
zvyšovali jadernou bezpečnost svých 
jaderných 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 trvale 
zvyšovali jadernou bezpečnost svých 
jaderných zařízení systematickým a 
prokazatelným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 6 – 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 rozumně dosažitelné míře trvale 
zvyšovali jadernou bezpečnost svých 
jaderných 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 trvale 
zvyšovali jadernou bezpečnost svých 
jaderných zařízení systematickým a 
prokazatelným způsobem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 122
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. d
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 6 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. f
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 6 – 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 jadernou bezpečností jaderného zařízení, 
stanovených v odstavcích 1 až 4a tohoto 
článku a v článcích 8a až 8d této směrnice, 
zajistili a udržovali odpovídající finanční a 
lidské zdroje s přiměřenou kvalifikací, 
odbornou způsobilostí a dovednostmi. Tyto 
povinnosti platí rovněž pro najaté 
pracovníky.

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec od držitelů povolení vyžadoval, aby 
pro splnění svých povinností souvisejících 
s jadernou bezpečností jaderného zařízení, 
stanovených v odstavcích 1 až 4a tohoto
článku a v článcích 8a až 8d této směrnice, 
včetně období při vyřazování zařízení 
z provozu a po něm, zajistili a udržovali 
odpovídající finanční a lidské zdroje 
s přiměřenou kvalifikací, odbornou 
způsobilostí a dovednostmi. Tyto 
povinnosti platí rovněž pro najaté 
pracovníky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Elena Băsescu
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2009/71/Euratom
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec 
od všech stran vyžadoval přijetí opatření 
týkajících se vzdělávání, odborné přípravy 
a cvičení jejich zaměstnanců odpovědných 
za jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
a přijetí opatření týkajících se připravenosti 
na mimořádné situace v areálu jaderných 
zařízení a reakce na ně tak, aby byla 
upevněna, zachována a dále rozvíjena 
aktuální a vzájemně uznávaná odborná 
způsobilost a dovednosti v oblasti jaderné 
bezpečnosti.

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec 
od všech stran vyžadoval přijetí opatření 
týkajících se vzdělávání, průběžné odborné 
přípravy a cvičení jejich zaměstnanců 
odpovědných za jadernou bezpečnost 
jaderných zařízení a přijetí opatření 
týkajících se připravenosti na mimořádné 
situace v areálu jaderných zařízení a reakce 
na ně tak, aby byla upevněna, zachována a 
dále rozvíjena aktuální a vzájemně 
uznávaná odborná způsobilost a dovednosti 
v oblasti jaderné bezpečnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 125
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2009/71/Euratom
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec 
od všech stran vyžadoval přijetí opatření 
týkajících se vzdělávání, odborné přípravy 
a cvičení jejich zaměstnanců odpovědných 
za jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
a přijetí opatření týkajících se připravenosti 
na mimořádné situace v areálu jaderných 
zařízení a reakce na ně tak, aby byla 
upevněna, zachována a dále rozvíjena 
aktuální a vzájemně uznávaná odborná 
způsobilost a dovednosti v oblasti jaderné 
bezpečnosti.

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec 
od všech stran vyžadoval přijetí opatření 
týkajících se vzdělávání, odborné přípravy 
a cvičení jejich zaměstnanců a 
subdodavatelů odpovědných za jadernou 
bezpečnost jaderných zařízení a přijetí 
opatření týkajících se připravenosti na 
mimořádné situace v areálu jaderných 
zařízení a reakce na ně tak, aby byla 
upevněna, zachována a dále rozvíjena 
aktuální a vzájemně uznávaná odborná 
způsobilost a dovednosti v oblasti jaderné 
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bezpečnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byly 
pracovníkům a obyvatelstvu dostupné 
aktuální a včasné informace týkající se 
jaderné bezpečnosti jaderných zařízení a 
souvisejících rizik, a to se zvláštním 
ohledem na obyvatele, kteří žijí v blízkosti 
jaderného zařízení.

Členské státy zajistí, aby byly 
pracovníkům a obyvatelstvu dostupné 
aktuální a včasné informace týkající se 
jaderné bezpečnosti jaderných zařízení a 
souvisejících rizik, a to se zvláštním 
ohledem na obyvatele, kteří žijí v blízkosti 
jaderného zařízení. Je nutné vytvořit 
komplexní a transparentní systém 
komunikace, v jehož rámci budou občané 
EU pravidelně informování a 
konzultováni. 

Or. de

Pozměňovací návrh 127
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byly 
pracovníkům a obyvatelstvu dostupné 
aktuální a včasné informace týkající se 
jaderné bezpečnosti jaderných zařízení a 

Členské státy zajistí, aby byly 
pracovníkům, občanské společnosti a 
obyvatelstvu v reálném čase dostupné 
aktuální informace týkající se jaderné 
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souvisejících rizik, a to se zvláštním 
ohledem na obyvatele, kteří žijí v blízkosti 
jaderného zařízení.

bezpečnosti jaderných zařízení a 
souvisejících rizik, a to se zvláštním 
ohledem na obyvatele, kteří žijí v blízkosti 
jaderného zařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost stanovená v prvním pododstavci 
zahrnuje zajištění toho, aby příslušný 
dozorný orgán a držitelé povolení v rámci 
svých povinností rozvíjeli, zveřejňovali a 
prováděli strategie pro transparentnost, jež 
zahrnují mimo jiné informace o běžných 
provozních podmínkách jaderných 
zařízení, nepovinné konzultace 
s pracovníky a obyvatelstvem a 
komunikaci v případě abnormálních 
událostí a nehod.

Povinnost stanovená v prvním pododstavci 
zahrnuje zajištění toho, aby příslušný 
dozorný orgán a držitelé povolení v rámci 
svých povinností rozvíjeli, zveřejňovali a 
prováděli strategie pro transparentnost, jež 
zahrnují důležité situace, například 
umístění, výstavbu, rozšiřování, uvedení 
do provozu, provoz, provoz po skončení 
plánované doby životnosti, konečné 
zastavení provozu a vyřazení z provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 – odst. 1– pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost stanovená v prvním pododstavci 
zahrnuje zajištění toho, aby příslušný 
dozorný orgán a držitelé povolení v rámci 

Povinnost stanovená v prvním pododstavci 
zahrnuje zajištění toho, aby příslušný 
dozorný orgán a držitelé povolení v rámci 
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svých povinností rozvíjeli, zveřejňovali a 
prováděli strategie pro transparentnost, jež 
zahrnují mimo jiné informace o běžných 
provozních podmínkách jaderných 
zařízení, nepovinné konzultace 
s pracovníky a obyvatelstvem a 
komunikaci v případě abnormálních 
událostí a nehod.

svých povinností rozvíjeli, zveřejňovali a 
prováděli strategie pro transparentnost, jež 
zahrnují mimo jiné informace o běžných 
provozních podmínkách jaderných 
zařízení, konzultace s pracovníky a 
obyvatelstvem a komunikaci v případě 
abnormálních událostí a nehod.

Or. de

Pozměňovací návrh 130
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost stanovená v prvním pododstavci 
zahrnuje zajištění toho, aby příslušný 
dozorný orgán a držitelé povolení v rámci 
svých povinností rozvíjeli, zveřejňovali a 
prováděli strategie pro transparentnost, jež 
zahrnují mimo jiné informace o běžných 
provozních podmínkách jaderných 
zařízení, nepovinné konzultace 
s pracovníky a obyvatelstvem a 
komunikaci v případě abnormálních 
událostí a nehod.

Povinnost stanovená v prvním pododstavci 
zahrnuje zajištění toho, aby příslušný 
dozorný orgán a držitelé povolení v rámci 
svých povinností rozvíjeli, zveřejňovali a 
prováděli strategie pro transparentnost, jež 
zahrnují mimo jiné informace o běžných 
provozních podmínkách jaderných 
zařízení, nepovinné konzultace 
s pracovníky a obyvatelstvem a 
komunikaci v případě nehod.

Or. en

Odůvodnění

„Anormální událost" se zde nepoužívá ve stejném významu jako ve slovníku MAAE. Existují 
dva základní stavy elektráren: provozní stav a havarijní podmínky. O provozním stavu se 
zprávy nepodávají.

Pozměňovací návrh 131
Paul Rübig
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost stanovená v prvním pododstavci 
zahrnuje zajištění toho, aby příslušný 
dozorný orgán a držitelé povolení v rámci 
svých povinností rozvíjeli, zveřejňovali a 
prováděli strategie pro transparentnost, jež 
zahrnují mimo jiné informace o běžných 
provozních podmínkách jaderných 
zařízení, nepovinné konzultace 
s pracovníky a obyvatelstvem a 
komunikaci v případě abnormálních 
událostí a nehod.

Povinnost stanovená v prvním pododstavci 
zahrnuje zajištění toho, aby příslušný 
dozorný orgán a držitelé povolení v rámci 
svých povinností rozvíjeli, zveřejňovali a 
prováděli strategie pro transparentnost, 
včetně postupů konzultací, jež zahrnují 
mimo jiné informace o běžných provozních 
podmínkách jaderných zařízení, nepovinné 
konzultace s pracovníky a obyvatelstvem a 
komunikaci v případě incidentů a nehod.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se obyvatelstvu 
v souladu s příslušnými právními předpisy 
Unie a vnitrostátními předpisy a 
mezinárodními závazky dostalo včasné a 
účinné příležitosti podílet se na procesu 
udělování povolení pro jaderná zařízení.

3. Členské státy zajistí, aby se obyvatelstvu 
v souladu s Aarhuskou úmluvou dostalo 
včasné a účinné příležitosti podílet se na 
procesu udělování povolení pro jaderná 
zařízení a zvyšování jejich provozní 
bezpečnosti.

Or. fr



PE529.779v01-00 66/107 AM\1019806CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 133
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se obyvatelstvu 
v souladu s příslušnými právními předpisy 
Unie a vnitrostátními předpisy a 
mezinárodními závazky dostalo včasné a 
účinné příležitosti podílet se na procesu 
udělování povolení pro jaderná zařízení.

3. Členské státy zajistí, aby se obyvatelstvu 
v souladu s příslušnými právními předpisy 
Unie a vnitrostátními předpisy a 
mezinárodními závazky dostalo včasné a 
účinné příležitosti podílet se na posuzování 
dopadu jaderných zařízení na životní 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Edit Herczog, Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice/2009/71/Euratom
Čl. 8 a – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby byla jaderná zařízení 
projektována, umístěna, vystavěna, 
uvedena do provozu, provozována a 
vyřazena z provozu s cílem zabránit 
případným radioaktivním únikům, a to 
tím, že:

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby byla jaderná zařízení 
projektována, vystavěna, uvedena do 
provozu, provozována a vyřazena 
z provozu s cílem předcházet nehodám, a 
pokud k nim již dojde, zmírňovat jejich 
následky a zabránit rozsáhlé a dlouhodobé 
kontaminaci mimo areál jaderného 
zařízení, a to tím, že:

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnostní cíle pro nové jaderné elektrárny navrhla skupina ENSREG a jejich základem je 
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práce asociace WENRA. Mají-li však být převedeny do právně závazného dokumentu, 
potřebují další vysvětlení a pokyny pro výklad.

Pozměňovací návrh 135
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 a – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby byla jaderná zařízení 
projektována, umístěna, vystavěna, 
uvedena do provozu, provozována a 
vyřazena z provozu s cílem zabránit 
případným radioaktivním únikům, a to 
tím, že:

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby byla jaderná zařízení 
projektována, umístěna, vystavěna, 
uvedena do provozu, provozována a 
vyřazena z provozu s cílem předcházet 
nehodám, a pokud k nim již dojde, 
zmírňovat jejich následky a zabránit 
rozsáhlé a dlouhodobé kontaminaci mimo 
areál jaderného zařízení, a to tím, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 a – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby byla jaderná zařízení 
projektována, umístěna, vystavěna, 
uvedena do provozu, provozována a 
vyřazena z provozu s cílem zabránit
případným radioaktivním únikům, a to tím, 
že:

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby byla jaderná zařízení 
projektována, umístěna, vystavěna, 
uvedena do provozu, provozována a
vyřazena z provozu s cílem předcházet
případným radioaktivním únikům, a to tím, 
že:

Or. en
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Odůvodnění

„Předcházení" je obecně používaným pojmem. „Předcházení“ navíc ze své podstaty vyžaduje 
podniknutí určitých kroků předem nebo dříve, než dojde k nějaké budoucí události. 
„Zabránění“ je pouze synonymním pojmem k „předcházení“, a pokud je třeba něčemu 
zabránit, provádění žádných kroků předem to ze své podstaty nevyžaduje.  „Předcházet 
případným radioaktivním únikům“ je tak vhodnější formulací jak z jazykového, tak z 
funkčního hlediska.

Pozměňovací návrh 137
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 a – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby byla jaderná zařízení 
projektována, umístěna, vystavěna, 
uvedena do provozu, provozována a 
vyřazena z provozu s cílem zabránit 
případným radioaktivním únikům, a to tím, 
že:

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby byla jaderná zařízení 
projektována, umístěna, vystavěna, 
uvedena do provozu, provozována a 
vyřazena z provozu s cílem zabránit 
radioaktivním únikům, a to tím, že:

Or. fr

Pozměňovací návrh 138
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) bude prakticky zabráněno tomu, aby a) bude prakticky zabráněno tomu, aby 
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došlo k sledu havarijních událostí, jež by 
mohly vést k včasnému či masivnímu
úniku;

došlo k sledu havarijních událostí, jež by 
mohly vést k úniku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 139
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě nehod, jimž nebylo prakticky 
zabráněno, se uplatní projektová opatření, 
aby bylo v daném místě a čase třeba jen 
omezených ochranných opatření pro 
obyvatelstvo, aby byl na provedení těchto 
opatření dostatek času a aby se četnost 
takových nehod minimalizovala.

b) uplatní se projektová opatření, aby bylo 
v daném místě a čase třeba jen omezených 
ochranných opatření pro obyvatelstvo, aby 
byl na provedení těchto opatření dostatek 
času.

Or. fr

Pozměňovací návrh 140
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom 
Čl. 8 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby se cíl stanovený 
v odstavci 1 vztahoval na stávající jaderná 
zařízení v rozumně dosažitelném rozsahu.

2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby se cíl stanovený 
v odstavci 1 vztahoval na jaderná zařízení.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 141
Edit Herczog

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom 
Čl. 8 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby se cíl stanovený 
v odstavci 1 vztahoval na stávající jaderná 
zařízení v rozumně dosažitelném rozsahu.

2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby se cíl stanovený 
v odstavci 1 vztahoval na nové reaktory a 
aby byl považován za cíl pro stávající 
jaderná zařízení v rozumně dosažitelném 
rozsahu.

Or. en

Odůvodnění

Text Komise nerozlišuje mezi novými zařízeními a stávajícími zařízeními, reaktory a jinými 
zařízeními. Přestože se Komisí navrhovaný čl. 8a odst. 2 ubírá tímto směrem, jeho definice 
„rozumně dosažitelného“ je příliš neurčitá.

Pozměňovací návrh 142
Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 71/2009/Euratom
Čl. 8 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby se cíl stanovený
v odstavci 1 vztahoval na stávající jaderná 
zařízení v rozumně dosažitelném rozsahu.

2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby se cíle stanovené
v odstavci 1 vztahovaly na nové reaktory a 
aby byly považovány za cíl pro stávající 
jaderná zařízení v rozumně dosažitelném 
rozsahu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 143
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby se cíl stanovený 
v odstavci 1 vztahoval na stávající jaderná 
zařízení v rozumně dosažitelném rozsahu.

2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby se cíl stanovený 
v odstavci 1:

a) vztahoval na jaderná zařízení, jimž je 
povolení k výstavbě uděleno poprvé po 
vstupu této směrnice v platnost;

b) používal jako referenci pro provádění 
nejmodernější opatření v oblasti zvyšování 
bezpečnosti stávajících jaderných zařízení, 
včetně pravidelného hodnocení 
bezpečnosti, jež je stanoveno v čl. 8c odst. 
1 písm. b).

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 b – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) umístěna tak, aby tam, kde je to možné,
byly náležitě zohledněny možnosti 
zabránění vnějším přírodním a 
antropogenním rizikům a možnosti 
minimalizace jejich dopadu;

a) umístěna tak, aby byly náležitě 
zohledněny možnosti zabránění vnějším 
přírodním a antropogenním rizikům a 
možnosti minimalizace jejich dopadu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 145
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 b – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) umístěna tak, aby tam, kde je to možné,
byly náležitě zohledněny možnosti 
zabránění vnějším přírodním a 
antropogenním rizikům a možnosti 
minimalizace jejich dopadu;

umístěna tak, aby byly náležitě zohledněny 
možnosti zabránění vnějším přírodním a 
antropogenním rizikům a možnosti 
předcházení jejich dopadu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 146
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 b – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) dávky ozáření pracovníků a obyvatel 
nepřesáhly předepsané limity a byly 
zachovány v nejnižší rozumně dosažitelné 
míře,

i) dávky ozáření pracovníků a obyvatel 
nepřesáhly předepsané limity,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 147
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 b – písm. b – bod ii 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) byl minimalizován výskyt abnormálních 
událostí,

ii) byl vyloučen výskyt abnormálních 
událostí,

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 b – písm. b – bod iii 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) byl snížen potenciál pro vystupňování 
havarijních situací prostřednictvím posílení 
kapacit jaderného zařízení účinně zvládat a 
kontrolovat abnormální události,

iii) byl vyloučen potenciál pro 
vystupňování havarijních situací 
prostřednictvím posílení kapacit jaderného 
zařízení účinně zvládat a kontrolovat 
veškeré události, k nimž by přesto mohlo 
dojít,

Or. fr

Pozměňovací návrh 149
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 b – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) byly škodlivé následky abnormálních 
událostí a projektových nehod, pokud k 
nim dojde, zmírněny tak, aby nezpůsobily 
žádný radiační dopad mimo areál zařízení 
nebo jen malý radiační dopad,

iv) byly škodlivé následky abnormálních 
událostí a projektových nehod, pokud k 
nim přesto dojde, zmírněny tak, aby 
nezpůsobily žádný radiační dopad mimo 
areál zařízení,

Or. fr

Pozměňovací návrh 150
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 b – písm. b – bod v 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) se pokud možno zabránilo vnějším 
přírodním a antropogenním rizikům a aby 
byl minimalizován jejich dopad.

v) se zabránilo vnějším přírodním a 
antropogenním rizikům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 151
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 b – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) se pokud možno zabránilo vnějším v) se pokud možno zabránilo vnějším 
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přírodním a antropogenním rizikům a aby 
byl minimalizován jejich dopad.

přírodním a antropogenním rizikům a aby 
byl jejich dopad v rozumně dosažitelné 
míře co nejnižší.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71 Euratom
Čl. 8 c – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pravidelně hodnotili radiační dopad 
jaderného zařízení na pracovníky, 
obyvatelstvo, ovzduší, vodu a půdu, a to za 
běžných provozních podmínek i za 
podmínek havarijních;

a) pravidelně hodnotili radiační dopad 
jaderného zařízení na pracovníky, 
obyvatelstvo a životní prostředí, a to za 
běžných provozních podmínek i za 
podmínek havarijních;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 c – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pravidelně hodnotili radiační dopad 
jaderného zařízení na pracovníky, 
obyvatelstvo, ovzduší, vodu a půdu, a to za 
běžných provozních podmínek i za 
podmínek havarijních;

a) pravidelně, nejméně jednou za pět let,
hodnotili radiační dopad jaderného zařízení 
na pracovníky, obyvatelstvo, ovzduší, vodu 
a půdu, a to za běžných provozních 
podmínek i za podmínek havarijních;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 154
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 c – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) určili, zdokumentovali a pravidelně 
opakovaně hodnotili nejméně jednou za 
deset let projektové východisko jaderných 
zařízení v rámci periodického hodnocení 
bezpečnosti a doplnili toto hodnocení o 
nadprojektovou analýzu, aby se zajistilo, že 
byla provedena veškerá přiměřeně 
proveditelná zlepšovací opatření;

b) určili, zdokumentovali a pravidelně 
opakovaně hodnotili nejméně jednou za pět
let projektové východisko jaderných 
zařízení v rámci periodického hodnocení 
bezpečnosti pod trestem uzavření 
jaderného zařízení, pokud nařízení 
nevyhoví, a doplnili toto hodnocení o 
nadprojektovou analýzu, aby se zajistilo, že 
byla provedena veškerá přiměřeně 
proveditelná zlepšovací opatření;

Or. fr

Pozměňovací návrh 155
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 c – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) určili, zdokumentovali a pravidelně 
opakovaně hodnotili nejméně jednou za 
deset let projektové východisko jaderných 
zařízení v rámci periodického hodnocení 
bezpečnosti a doplnili toto hodnocení o 
nadprojektovou analýzu, aby se zajistilo, že 
byla provedena veškerá přiměřeně 
proveditelná zlepšovací opatření;

b) určili, zdokumentovali a pravidelně 
opakovaně hodnotili nejméně jednou za 
osm let projektové východisko jaderných 
zařízení v rámci periodického hodnocení 
bezpečnosti a doplnili toto hodnocení o 
nadprojektovou analýzu, aby se zajistilo, že 
byla provedena veškerá přiměřeně 
proveditelná zlepšovací opatření;
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Or. en

Odůvodnění

Umožňuje dostatečně aktuálně zvážit technologický a společenský pokrok.

Pozměňovací návrh 156
Béla Kovács

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 c – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

zajistili, aby nadprojektová analýza 
zahrnovala všechny nehody, události a 
kombinace událostí, a to včetně vnitřních a 
vnějších přírodních a antropogenních rizik 
a závažných havárií, které by vedly 
k podmínkám, jež nejsou zahrnuty v rámci 
projektových nehod;

se snažili zajistit, aby nadprojektová 
analýza zahrnovala všechny nehody, 
události a kombinace událostí, a to včetně 
vnitřních a vnějších přírodních a 
antropogenních rizik a závažných havárií, 
které by vedly k podmínkám, jež nejsou 
zahrnuty v rámci projektových nehod;

Or. hu

Pozměňovací návrh 157
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 c – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) prováděli zvláštní hodnocení bezpečnosti 
u jaderných zařízení, u nichž příslušný 
dozorný orgán dospěje k názoru, že se blíží 
limitu své původně plánované provozní 
životnosti, a u nichž je požadováno
prodloužení životnosti.

f) prováděli zvláštní hodnocení bezpečnosti 
u jaderných zařízení, u nichž příslušný 
dozorný orgán dospěje k názoru, že se blíží 
limitu své původně plánované provozní 
životnosti, a zavedli veškerá opatření, 
jimiž je pověřil dozorný orgán, aby 
předešli nadprojektovým nehodám před 
udělením požadovaného prodloužení 
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provozní životnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 c – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) prováděli zvláštní hodnocení bezpečnosti 
u jaderných zařízení, u nichž příslušný 
dozorný orgán dospěje k názoru, že se blíží 
limitu své původně plánované provozní 
životnosti, a u nichž je požadováno 
prodloužení životnosti.

f) prováděli zvláštní hodnocení bezpečnosti 
u jaderných zařízení, u nichž příslušný 
dozorný orgán dospěje k názoru, že se blíží 
limitu své původně plánované provozní 
životnosti, a u nichž je požadováno 
prodloužení životnosti. Pokud je uděleno 
prodloužení životnosti, zkracují se lhůty 
stanovené v pododstavci 1 písm. a) a b) na 
dva roky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 159
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby se udělování či 
přezkum povolení k výstavbě a/nebo 
provozu jaderného zařízení zakládal na 
náležitém posouzení bezpečnosti týkajícího 
se samotného zařízení i jeho umístění.

2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec vyžadoval, aby se udělování či 
přezkum povolení k výstavbě a/nebo 
provozu jaderného zařízení zakládal na 
náležitém posouzení bezpečnosti týkajícího 
se samotného zařízení i jeho umístění na 
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základě inspekce vnitrostátního 
dozorného orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 d – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) připravili a pravidelně aktualizovali plán 
připravenosti na mimořádné situace uvnitř 
areálu zařízení, který bude:

a) připravili a pravidelně, nejméně jednou 
za pět let, aktualizovali plán připravenosti 
na mimořádné situace uvnitř areálu 
zařízení, který bude:

Or. fr

Pozměňovací návrh 161
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 d – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) koordinován se všemi ostatními 
zainteresovanými subjekty a který zohlední 
poučení plynoucí ze zpětné vazby na 
základě zkušeností ze závažných havárií, 
pokud k nim dojde,

ii) koordinován se všemi ostatními 
zainteresovanými subjekty a který zohlední 
poučení plynoucí ze zpětné vazby na 
základě zkušeností ze závažných havárií, 
pokud k nim dojde, včetně evakuace 
místního obyvatelstva,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 162
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 d – písm. a – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) zohlednili kumulativní riziko spojené 
s blízkou přítomností dalších rizikových 
průmyslových zařízení (typ Seveso III);

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 d – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zřídili v areálu zařízení centrum reakce 
na mimořádné situace, které bude 
dostatečně chráněné proti přírodním 
rizikům a radioaktivitě tak, aby zajistilo 
obyvatelnost;

f) zřídili v areálu zařízení centrum reakce 
na mimořádné situace, které bude 
dostatečně chráněné proti přírodním 
rizikům a radioaktivitě tak, aby zajistilo 
obyvatelnost po celou dobu krizového 
řízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 164
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 d – písm. f a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) povolili, umožnili a podpořili účast 
veřejnosti a zapojení nevládních 
organizací působících v oblasti jaderné 
bezpečnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 d – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) přijali ochranná opatření pro 
mimořádné situace, aby se zmírnily 
jakékoliv následky pro lidské zdraví a 
dopady na ovzduší, vodu a půdu.

g) přijali bezpečnostní opatření pro 
mimořádné situace, aby se zmírnily 
jakékoliv následky pro lidské zdraví a 
dopady na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 d – písm. g 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) přijali ochranná opatření pro mimořádné 
situace, aby se zmírnily jakékoliv následky
pro lidské zdraví a dopady na ovzduší, 
vodu a půdu.

g) přijali ochranná opatření pro mimořádné 
situace, aby se zabránilo jakýmkoliv 
následkům pro lidské zdraví a dopadům na 
ovzduší, vodu a půdu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nejméně jednou za deset let 
zajistí pravidelné vlastní hodnocení svých 
vnitrostátních rámců a příslušných 
dozorných orgánů a přizvou mezinárodní 
misi, která provede vzájemné hodnocení 
příslušných částí jejich vnitrostátních 
rámců a příslušných dozorných orgánů 
s cílem soustavného zlepšování v oblasti 
jaderné bezpečnosti. O výsledcích všech 
vzájemných hodnocení, pokud budou 
k dispozici, se podají zprávy členským 
státům a Komisi.

Členské státy nejméně jednou za deset let 
zajistí pravidelné vlastní hodnocení svých 
vnitrostátních rámců a příslušných 
dozorných orgánů a přizvou mezinárodní 
misi, která provede vzájemné hodnocení 
příslušných částí jejich vnitrostátních 
rámců a příslušných dozorných orgánů 
s cílem soustavného zlepšování v oblasti 
jaderné bezpečnosti. O výsledcích všech 
vzájemných hodnocení, pokud budou 
k dispozici, se podají zprávy členským 
státům, Parlamentu a Komisi. Parlament 
je každoročně informován o výsledcích, 
opatřeních a plánech v oblasti jaderné 
bezpečnosti a jsou s ním vedeny 
konzultace.

Or. de

Pozměňovací návrh 168
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
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Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejméně jednou za deset 
let zajistí pravidelné vlastní hodnocení 
svých vnitrostátních rámců a příslušných 
dozorných orgánů a přizvou mezinárodní 
misi, která provede vzájemné hodnocení 
příslušných částí jejich vnitrostátních 
rámců a příslušných dozorných orgánů 
s cílem soustavného zlepšování v oblasti 
jaderné bezpečnosti. O výsledcích všech 
vzájemných hodnocení, pokud budou 
k dispozici, se podají zprávy členským 
státům a Komisi.

1. Členské státy nejméně jednou za deset 
let zajistí pravidelné vlastní hodnocení 
svých vnitrostátních rámců a příslušných 
dozorných orgánů a přizvou mezinárodní 
misi, která provede vzájemné hodnocení 
příslušných částí jejich vnitrostátních 
rámců a příslušných dozorných orgánů 
s cílem soustavného zlepšování v oblasti 
jaderné bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejméně jednou za deset 
let zajistí pravidelné vlastní hodnocení 
svých vnitrostátních rámců a příslušných 
dozorných orgánů a přizvou mezinárodní 
misi, která provede vzájemné hodnocení 
příslušných částí jejich vnitrostátních 
rámců a příslušných dozorných orgánů 
s cílem soustavného zlepšování v oblasti 
jaderné bezpečnosti. O výsledcích všech 
vzájemných hodnocení, pokud budou 
k dispozici, se podají zprávy členským 
státům a Komisi.

1. Členské státy nejméně jednou za deset 
let zajistí pravidelné vlastní hodnocení 
svých vnitrostátních rámců a příslušných 
dozorných orgánů a přizvou mezinárodní 
misi, která provede vzájemné hodnocení 
příslušných částí jejich vnitrostátních 
rámců a příslušných dozorných orgánů 
s cílem soustavného zlepšování v oblasti 
jaderné bezpečnosti. Výsledky všech 
vzájemných hodnocení se zveřejní.

Or. en
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Pozměňovací návrh 170
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejméně jednou za deset
let zajistí pravidelné vlastní hodnocení 
svých vnitrostátních rámců a příslušných 
dozorných orgánů a přizvou mezinárodní 
misi, která provede vzájemné hodnocení 
příslušných částí jejich vnitrostátních 
rámců a příslušných dozorných orgánů 
s cílem soustavného zlepšování v oblasti 
jaderné bezpečnosti. O výsledcích všech 
vzájemných hodnocení, pokud budou 
k dispozici, se podají zprávy členským 
státům a Komisi.

1. Členské státy nejméně jednou za osm let 
zajistí pravidelné vlastní hodnocení svých 
vnitrostátních rámců a příslušných 
dozorných orgánů a přizvou mezinárodní 
misi, která provede vzájemné hodnocení 
jejich vnitrostátních rámců a příslušných 
dozorných orgánů s cílem soustavného 
zlepšování v oblasti jaderné bezpečnosti. O 
výsledcích všech vzájemných hodnocení, 
pokud budou k dispozici, se podají zprávy 
členským státům a Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Umožňuje dostatečně aktuálně zvážit technologický a společenský pokrok.

Pozměňovací návrh 171
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejméně jednou za deset
let zajistí pravidelné vlastní hodnocení 
svých vnitrostátních rámců a příslušných 
dozorných orgánů a přizvou mezinárodní 

1. Členské státy nejméně jednou za pět let 
zajistí pravidelné vlastní hodnocení svých 
vnitrostátních rámců a příslušných 
dozorných orgánů a přizvou mezinárodní 
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misi, která provede vzájemné hodnocení 
příslušných částí jejich vnitrostátních 
rámců a příslušných dozorných orgánů 
s cílem soustavného zlepšování v oblasti 
jaderné bezpečnosti. O výsledcích všech 
vzájemných hodnocení, pokud budou 
k dispozici, se podají zprávy členským 
státům a Komisi.

misi, která provede vzájemné hodnocení 
příslušných částí jejich vnitrostátních 
rámců a příslušných dozorných orgánů 
s cílem soustavného zlepšování v oblasti 
jaderné bezpečnosti. O výsledcích všech 
vzájemných hodnocení, pokud budou 
k dispozici, se podají zprávy členským 
státům a Komisi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 172
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy za podpory příslušného 
dozorného orgánu sestaví pravidelně, a 
nejméně jednou za šest let, systém 
tematicky zaměřených vzájemných 
hodnocení a dohodnou příslušný časový 
rámec a způsob provedení. Za tímto 
účelem členské státy:

2. Členské státy zajistí opatření za účelem 
pravidelného vlastního posuzování 
bezpečnosti jaderných zařízení spadajících 
do jejich působnosti a u těchto zařízení 
vyzvou k provádění mezinárodních 
vzájemných hodnocení s cílem neustále 
zvyšovat jadernou bezpečnost. Každé 
zařízení je hodnoceno nejméně jednou za 
deset let.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy za podpory příslušného 2. Členské státy za podpory příslušného 
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dozorného orgánu sestaví pravidelně, a 
nejméně jednou za šest let, systém 
tematicky zaměřených vzájemných 
hodnocení a dohodnou příslušný časový 
rámec a způsob provedení. Za tímto 
účelem členské státy:

dozorného orgánu mohou společně zvolit 
jedno nebo více témat souvisejících 
s jadernou bezpečností jaderných zařízení.
Tato témata se navrhnou k přezkumu 
v rámci stávajícího mezinárodního 
systému misí.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy za podpory příslušného 
dozorného orgánu sestaví pravidelně, a 
nejméně jednou za šest let, systém 
tematicky zaměřených vzájemných 
hodnocení a dohodnou příslušný časový 
rámec a způsob provedení. Za tímto 
účelem členské státy:

2. Členské státy za podpory příslušného 
dozorného orgánu sestaví pravidelně, a 
nejméně jednou za tři roky, systém 
tematicky zaměřených vzájemných 
hodnocení a dohodnou příslušný časový 
rámec a způsob provedení. Za tímto 
účelem členské státy:

Or. en

Pozměňovací návrh 175
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy za podpory příslušného 
dozorného orgánu sestaví pravidelně, a 
nejméně jednou za šest let, systém 
tematicky zaměřených vzájemných 
hodnocení a dohodnou příslušný časový 

Členské státy za podpory příslušného 
dozorného orgánu sestaví pravidelně, a 
nejméně jednou za šest let, systém 
tematicky zaměřených vzájemných 
hodnocení a dohodnou způsob provedení 
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rámec a způsob provedení. Za tímto 
účelem členské státy:

ve stejném časovém rámci. Za tímto 
účelem členské státy:

Or. en

Pozměňovací návrh 176
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společně a v úzké spolupráci s Komisí 
vyberou jedno nebo více konkrétních 
témat týkajících se jaderné bezpečnosti 
jaderných zařízení. Pokud členské státy 
nedokáží společně vybrat v časovém rámci 
stanoveném v tomto odstavci alespoň 
jeden tematický okruh, vybere příslušné 
tematické okruhy, jež budou předmětem 
vzájemných hodnocení, Komise;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společně a v úzké spolupráci s Komisí 
vyberou jedno nebo více konkrétních 
témat týkajících se jaderné bezpečnosti 
jaderných zařízení. Pokud členské státy 
nedokáží společně vybrat v časovém rámci 
stanoveném v tomto odstavci alespoň 
jeden tematický okruh, vybere příslušné 

vypouští se
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tematické okruhy, jež budou předmětem 
vzájemných hodnocení, Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společně a v úzké spolupráci s Komisí 
vyberou jedno nebo více konkrétních témat 
týkajících se jaderné bezpečnosti jaderných 
zařízení. Pokud členské státy nedokáží 
společně vybrat v časovém rámci 
stanoveném v tomto odstavci alespoň 
jeden tematický okruh, vybere příslušné 
tematické okruhy, jež budou předmětem 
vzájemných hodnocení, Komise;

a) společně a v úzké spolupráci s Komisí 
vyberou jedno nebo více konkrétních témat 
týkajících se jaderné bezpečnosti jaderných 
zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh posiluje pravomoci Evropské komise v rozporu s článkem 5. Za oblast jaderné 
bezpečnosti zodpovídají vnitrostátní dozorné orgány. Viz MAAE GSR část 1 2.8 („Aby byl 
dozorný orgán skutečně nezávislý, musí mít dostatečnou autoritu a dostatečné množství 
zaměstnanců a musí mít přístup k dostatečným finančním zdrojům pro řádný výkon 
povinností, které jsou mu uloženy.“).

Pozměňovací návrh 179
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 71/2009/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společně a v úzké spolupráci s Komisí 
vyberou jedno nebo více konkrétních témat 
týkajících se jaderné bezpečnosti jaderných 
zařízení. Pokud členské státy nedokáží 
společně vybrat v časovém rámci 
stanoveném v tomto odstavci alespoň 
jeden tematický okruh, vybere příslušné 
tematické okruhy, jež budou předmětem 
vzájemných hodnocení, Komise;

a) společně a v úzké spolupráci s Komisí 
vyberou jedno nebo více konkrétních témat 
týkajících se jaderné bezpečnosti jaderných 
zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společně a v úzké spolupráci s Komisí 
vyberou jedno nebo více konkrétních témat 
týkajících se jaderné bezpečnosti jaderných 
zařízení. Pokud členské státy nedokáží 
společně vybrat v časovém rámci 
stanoveném v tomto odstavci alespoň jeden 
tematický okruh, vybere příslušné 
tematické okruhy, jež budou předmětem 
vzájemných hodnocení, Komise;

a) společně a v úzké spolupráci s Komisí 
vyberou jedno nebo více konkrétních témat 
týkajících se jaderné bezpečnosti jaderných 
zařízení. Pokud členské státy nedokáží 
společně vybrat v časovém rámci 
stanoveném v tomto odstavci alespoň jeden 
tematický okruh, vybere příslušný 
tematický okruh nebo příslušné tematické 
okruhy, jež budou předmětem vzájemných 
hodnocení, Rada ve spolupráci se 
skupinou ENSREG;

Or. en

Odůvodnění

Tím by se změnila úloha Komise z pozorovatele na účastníka s pravomocemi, které by 
převážily nad vnitrostátními dozornými orgány. Zásada silné vnitrostátní regulace a 
vnitrostátních dozorných orgánů je jedním ze základních kamenů Mezinárodní úmluvy o 
jaderné bezpečnosti. Úmysl Komise rozšířit si pravomoci povede ke střetu zájmů s 
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vnitrostátními dozornými orgány. Tato „další úroveň správy“ by vedla k nejasné situaci, 
pokud jde o rozdělení odpovědnosti.

Pozměňovací návrh 181
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společně a v úzké spolupráci s Komisí
vyberou jedno nebo více konkrétních témat 
týkajících se jaderné bezpečnosti jaderných 
zařízení. Pokud členské státy nedokáží 
společně vybrat v časovém rámci 
stanoveném v tomto odstavci alespoň jeden 
tematický okruh, vybere příslušné 
tematické okruhy, jež budou předmětem 
vzájemných hodnocení, Komise;

a) společně, v úzké spolupráci s dotčenými 
nevládními organizacemi a se souhlasem 
Komise vyberou jedno nebo více 
konkrétních témat týkajících se jaderné 
bezpečnosti jaderných zařízení. Pokud 
členské státy nedokáží společně předložit
v časovém rámci stanoveném v tomto 
odstavci alespoň jeden tematický okruh 
schválený Komisí, rozhodne o příslušných 
tematických okruzích, jež budou 
předmětem vzájemných hodnocení, 
Komise;

Or. fr

Pozměňovací návrh 182
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na základě těchto témat provedou 
v úzké spolupráci s držiteli povolení 
vnitrostátní hodnocení a zveřejní jeho 
výsledky;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 183
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na základě těchto témat provedou 
v úzké spolupráci s držiteli povolení 
vnitrostátní hodnocení a zveřejní jeho 
výsledky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na základě těchto témat provedou 
v úzké spolupráci s držiteli povolení 
vnitrostátní hodnocení a zveřejní jeho
výsledky;

b) zhodnotí, do jaké míry byla tato témata 
řešena, a v případě potřeby provedou 
v úzké spolupráci s držiteli povolení 
vnitrostátní hodnocení jejich zařízení, 
která budou posouzena příslušným 
dozorným orgánem, a zveřejní jeho 
výsledky

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Marian-Jean Marinescu
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na základě těchto témat provedou v úzké 
spolupráci s držiteli povolení vnitrostátní 
hodnocení a zveřejní jeho výsledky;

b) na základě těchto témat provedou v úzké 
spolupráci s držiteli povolení a skupinou 
ENSREG vnitrostátní hodnocení a zveřejní 
jeho výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) společně stanoví metodiku, zorganizují 
a provedou vzájemné hodnocení výsledků 
vnitrostátních hodnocení, jak je uvedeno 
v písmenu b), k účasti na němž se vyzve 
Komise;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) společně stanoví metodiku, zorganizují 
a provedou vzájemné hodnocení výsledků 

vypouští se
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vnitrostátních hodnocení, jak je uvedeno 
v písmenu b), k účasti na němž se vyzve 
Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) společně stanoví metodiku, zorganizují a 
provedou vzájemné hodnocení výsledků 
vnitrostátních hodnocení, jak je uvedeno 
v písmenu b), k účasti na němž se vyzve
Komise;

c) společně stanoví metodiku, zorganizují a 
provedou vzájemné hodnocení (včetně 
nezávislých odborníků z občanské 
společnosti) výsledků vnitrostátních 
hodnocení, jak je uvedeno v písmenu b), na 
němž se podílí Komise;

Or. fr

Pozměňovací návrh 189
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) společně stanoví metodiku, zorganizují a 
provedou vzájemné hodnocení výsledků 
vnitrostátních hodnocení, jak je uvedeno 
v písmenu b), k účasti na němž se vyzve 
Komise;

c) společně stanoví metodiku, zorganizují a 
provedou vzájemné hodnocení výsledků 
vnitrostátních hodnocení, jak je uvedeno 
v písmenu b), k účasti na němž se vyzve 
Komise jako pozorovatel;

Or. en
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Pozměňovací návrh 190
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) společně stanoví metodiku, zorganizují a 
provedou vzájemné hodnocení výsledků 
vnitrostátních hodnocení, jak je uvedeno 
v písmenu b), k účasti na němž se vyzve 
Komise;

c) stanoví metodiku, zorganizují a 
provedou vzájemné hodnocení výsledků 
vnitrostátních hodnocení, jak je uvedeno 
v písmenu b), k účasti na němž se vyzve 
Komise jako pozorovatel;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zveřejní výsledky vzájemných 
hodnocení uvedených v písmenu c).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. d



AM\1019806CS.doc 95/107 PE529.779v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zveřejní výsledky vzájemných 
hodnocení uvedených v písmenu c).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zveřejní výsledky vzájemných 
hodnocení uvedených v písmenu c).

d) neprodleně zveřejní výsledky 
vzájemných hodnocení uvedených 
v písmenu c).

Or. fr

Pozměňovací návrh 194
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 2 – písm. d a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) o tematickém okruhu prvního 
vzájemného tematického hodnocení se 
rozhodne nejpozději do tří let od vstupu 
této směrnice v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 195
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát, v němž se provádí 
vzájemné hodnocení, jak je uvedeno 
v odstavci 2, zajistí pro své území 
naplánování a způsob provedení 
příslušných technických doporučení, která 
vyplývají z procesu vzájemného 
hodnocení, a podají příslušné informace 
Komisi.

3. Každý členský stát, v němž se provádí 
vzájemné hodnocení, jak je uvedeno 
v odstavci 2, zajistí pro své území 
naplánování a způsob provedení 
příslušných technických doporučení, která 
vyplývají z procesu vzájemného 
hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát, v němž se provádí 
vzájemné hodnocení, jak je uvedeno 
v odstavci 2, zajistí pro své území 
naplánování a způsob provedení 
příslušných technických doporučení, která 
vyplývají z procesu vzájemného 
hodnocení, a podají příslušné informace 
Komisi.

3. Každý členský stát, v němž se provádí 
vzájemné hodnocení, jak je uvedeno 
v odstavci 2, zajistí pro své území 
naplánování a způsob provedení 
příslušných technických doporučení, která 
vyplývají z procesu vzájemného 
hodnocení. 

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh posiluje pravomoci Evropské komise v rozporu s článkem 5. Za oblast jaderné 
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bezpečnosti zodpovídají vnitrostátní dozorné orgány. Viz MAAE GSR část 1 2.8 („Aby byl 
dozorný orgán skutečně nezávislý, musí mít dostatečnou autoritu a dostatečné množství 
zaměstnanců a musí mít přístup k dostatečným finančním zdrojům pro řádný výkon 
povinností, které jsou mu uloženy.“).

Pozměňovací návrh 197
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát, v němž se provádí 
vzájemné hodnocení, jak je uvedeno 
v odstavci 2, zajistí pro své území 
naplánování a způsob provedení 
příslušných technických doporučení, která 
vyplývají z procesu vzájemného 
hodnocení, a podají příslušné informace 
Komisi.

3. Každý členský stát, v němž se provádí 
vzájemná hodnocení, jak je uvedeno 
v odstavci 2, informuje o výsledcích 
členské státy a Komisi, jakmile jsou 
dostupné, zajistí pro své území 
naplánování a způsob provedení 
příslušných technických doporučení, která 
vyplývají z procesu vzájemného 
hodnocení, a podá příslušné informace 
Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát, v němž se provádí 
vzájemné hodnocení, jak je uvedeno 
v odstavci 2, zajistí pro své území 
naplánování a způsob provedení 
příslušných technických doporučení, která 
vyplývají z procesu vzájemného 

3. Každý členský stát, v němž se provádí 
vzájemné hodnocení, jak je uvedeno 
v odstavci 2, zajistí pro své území 
naplánování a způsob provedení 
příslušných technických doporučení, která 
vyplývají z procesu vzájemného 
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hodnocení, a podají příslušné informace 
Komisi.

hodnocení, a zveřejní akční plán, který 
bude odrážet provedené kroky.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát, v němž se provádí 
vzájemné hodnocení, jak je uvedeno 
v odstavci 2, zajistí pro své území 
naplánování a způsob provedení 
příslušných technických doporučení, která 
vyplývají z procesu vzájemného 
hodnocení, a podají příslušné informace 
Komisi.

Každý členský stát, v němž se provádí 
vzájemné hodnocení, jak je uvedeno 
v odstavci 2, zajistí pro své území 
naplánování a způsob závazného provedení 
příslušných technických doporučení, která 
vyplývají z procesu vzájemného 
hodnocení, a podá příslušné informace 
Komisi.

Or. de

Pozměňovací návrh 200
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise za použití veškerých nástrojů, 
které má pro tento účel k dispozici, 
důsledně zajistí, aby byla neprodleně 
prováděna doporučení týkající se zlepšení 
jaderné bezpečnosti, která jsou výsledkem 
zátěžových testů a vzájemných hodnocení, 
a velmi důkladně přezkoumá 
hospodářskou vhodnost opatření v oblasti 
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modernizace z hlediska možného rizika. 
Komise zajistí, aby veškeré náklady na 
opatření související se zvýšením 
bezpečnosti nesli provozovatelé jaderných 
zařízení, nikoli daňoví poplatníci.

Or. de

Pozměňovací návrh 201
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud Komise shledá podstatné 
odchylky či prodlení v provádění 
technických doporučení vyplývajících 
z procesu vzájemného hodnocení, vyzve 
příslušné dozorné orgány 
nezainteresovaných členských států 
k zorganizování a provedení ověřovacích 
návštěv, aby se podrobně obeznámily se 
situací a informovaly dotčený členský stát 
o možných opatřeních za účelem nápravy 
zjištěných nedostatků.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud Komise shledá podstatné 
odchylky či prodlení v provádění 

vypouští se
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technických doporučení vyplývajících 
z procesu vzájemného hodnocení, vyzve 
příslušné dozorné orgány 
nezainteresovaných členských států 
k zorganizování a provedení ověřovacích 
návštěv, aby se podrobně obeznámily se 
situací a informovaly dotčený členský stát 
o možných opatřeních za účelem nápravy 
zjištěných nedostatků.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh posiluje pravomoci Evropské komise v rozporu s článkem 5. Za oblast jaderné 
bezpečnosti zodpovídají vnitrostátní dozorné orgány. Viz MAAE GSR část 1 2.8 („Aby byl 
dozorný orgán skutečně nezávislý, musí mít dostatečnou autoritu a dostatečné množství 
zaměstnanců a musí mít přístup k dostatečným finančním zdrojům pro řádný výkon 
povinností, které jsou mu uloženy.“).

Pozměňovací návrh 203
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud Komise shledá podstatné 
odchylky či prodlení v provádění 
technických doporučení vyplývajících 
z procesu vzájemného hodnocení, vyzve 
příslušné dozorné orgány 
nezainteresovaných členských států 
k zorganizování a provedení ověřovacích 
návštěv, aby se podrobně obeznámily se 
situací a informovaly dotčený členský stát 
o možných opatřeních za účelem nápravy 
zjištěných nedostatků.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 204
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud Komise shledá podstatné 
odchylky či prodlení v provádění 
technických doporučení vyplývajících 
z procesu vzájemného hodnocení, vyzve 
příslušné dozorné orgány 
nezainteresovaných členských států 
k zorganizování a provedení ověřovacích 
návštěv, aby se podrobně obeznámily se 
situací a informovaly dotčený členský stát 
o možných opatřeních za účelem nápravy 
zjištěných nedostatků.

4. Každý členský stát, v němž se provádí 
vzájemné hodnocení, zpřístupní po 
vzájemném hodnocení ostatním členským 
státům, Komisi a veřejnosti zprávu o 
následných opatřeních týkajících se 
provádění doporučení. V případě potřeby 
se poté provede následné vzájemné 
hodnocení za použití stejných postupů, 
jaké jsou popsány v odstavci 2, a jeho 
závěry se zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Na základě informací od Komise a do 
tří měsíců nařídí vnitrostátní orgán 
držiteli povolení, aby provedl příslušná 
bezpečnostní opatření určená v průběhu 
vzájemného hodnocení. V souladu 
s článkem 9a vnitrostátní orgán uloží 
pokuty, pokud držitel povolení v průběhu 
následujících šesti měsíců neprokáže 
zřejmý pokrok v provádění těchto 
opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 206
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Po obdržení žádosti o prodloužení 
původně plánované provozní životnosti 
členský stát vyzve v souladu s odstavcem 2 
do šesti měsíců k provedení vzájemného 
hodnocení zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě nehody, která má za následek 
včasný nebo masivní únik, nebo 
abnormální události, která vede k 
situacím, kdy je třeba opatření pro 
mimořádné události mimo areál zařízení 
nebo ochranných opatření pro 
obyvatelstvo, vyzve dotčený členský stát 
v souladu s odstavcem 2 do šesti měsíců 
k provedení vzájemného hodnocení 
dotčeného zařízení, k účasti na němž se 
vyzve Komise.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Tento návrh posiluje pravomoci Evropské komise v rozporu s článkem 5. Za oblast jaderné 
bezpečnosti zodpovídají vnitrostátní dozorné orgány. Viz MAAE GSR část 1 2.8 („Aby byl 
dozorný orgán skutečně nezávislý, musí mít dostatečnou autoritu a dostatečné množství 
zaměstnanců a musí mít přístup k dostatečným finančním zdrojům pro řádný výkon 
povinností, které jsou mu uloženy.“).

Pozměňovací návrh 208
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě nehody, která má za následek 
včasný nebo masivní únik, nebo 
abnormální události, která vede k 
situacím, kdy je třeba opatření pro 
mimořádné události mimo areál zařízení 
nebo ochranných opatření pro 
obyvatelstvo, vyzve dotčený členský stát 
v souladu s odstavcem 2 do šesti měsíců 
k provedení vzájemného hodnocení 
dotčeného zařízení, k účasti na němž se 
vyzve Komise.

5. V případě nehody, jejíž následky vedou
k situacím, kdy je třeba opatření pro 
mimořádné události mimo areál zařízení 
nebo ochranných opatření pro 
obyvatelstvo, vyzve dotčený členský stát 
v souladu s odstavcem 2 do šesti měsíců 
k provedení vzájemného hodnocení 
dotčeného zařízení, k účasti na němž se 
vyzve Komise jako pozorovatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 e – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě nehody, která má za následek 
včasný nebo masivní únik, nebo 

5. V případě nehody, jejíž následky nebo 
možné následky vedou k situacím, kdy je 
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abnormální události, která vede k 
situacím, kdy je třeba opatření pro 
mimořádné události mimo areál zařízení 
nebo ochranných opatření pro 
obyvatelstvo, vyzve dotčený členský stát 
v souladu s odstavcem 2 do šesti měsíců
k provedení vzájemného hodnocení 
dotčeného zařízení, k účasti na němž se 
vyzve Komise.

třeba opatření pro mimořádné události 
mimo areál zařízení nebo ochranných 
opatření pro obyvatelstvo, vyzve dotčený 
členský stát v souladu s odstavcem 2 
k provedení vzájemného hodnocení 
dotčeného zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Čl. 8 f – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8f vypouští se

Pokyny pro zvýšení jaderné bezpečnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Článek 8 f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě výsledků vzájemných 
hodnocení provedených podle čl. 8e 
odst. 2 a následných technických 
doporučení členské státy v souladu se 
zásadami transparentnosti a soustavného 
zvyšování jaderné bezpečnosti společně 
vytvoří a zavedou za podpory příslušných 

vypouští se
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dozorných orgánů pokyny, které se týkají 
konkrétních témat uvedených v čl. 8e 
odst. 2 písm. a).

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2009/71/Euratom
Článek 8 f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě výsledků vzájemných 
hodnocení provedených podle čl. 8e odst. 2 
a následných technických doporučení 
členské státy v souladu se zásadami 
transparentnosti a soustavného zvyšování 
jaderné bezpečnosti společně vytvoří a 
zavedou za podpory příslušných dozorných 
orgánů pokyny, které se týkají konkrétních 
témat uvedených v čl. 8e odst. 2 písm. a).

Na základě výsledků vzájemných 
hodnocení provedených podle čl. 8e odst. 2 
a následných technických doporučení 
členské státy v souladu se zásadami 
transparentnosti a soustavného zvyšování 
jaderné bezpečnosti společně vytvoří a 
zavedou za podpory příslušných dozorných 
orgánů pokyny, které se týkají konkrétních 
témat uvedených v čl. 8e odst. 2 písm. a). 
Komise zajistí, aby nejpozději do tří let od 
vstupu této směrnice v platnost byly 
zavedeny povinné normy v oblasti jaderné 
bezpečnosti platné pro celou EU.

Or. de

Pozměňovací návrh 213
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Směrnice 2009/71/Euratom
Článek 9 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla o sankcích, 
jež lze uplatnit v případě porušení 
vnitrostátních ustanovení přijatých 

vypouští se
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v souladu s touto směrnicí, a podniknou 
veškerá nezbytná opatření k zajištění 
jejich provádění. Stanovené sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy tato ustanovení oznámí 
Komisi nejpozději do [vložit datum – toto 
datum musí odpovídat lhůtě pro provedení 
stanovené v článku 2 tohoto návrhu] a 
neprodleně ji informují o jakýchkoliv 
dalších změnách, jež se jich týkají.

Or. de

Pozměňovací návrh 214
Béla Kovács

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Směrnice 2009/71/Euratom
Článek 9 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla o sankcích, 
jež lze uplatnit v případě porušení 
vnitrostátních ustanovení přijatých 
v souladu s touto směrnicí, a podniknou 
veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy tato ustanovení oznámí Komisi 
nejpozději do [vložit datum – toto datum 
musí odpovídat lhůtě pro provedení 
stanovené v článku 2 tohoto návrhu] a 
neprodleně ji informují o jakýchkoliv 
dalších změnách, jež se jich týkají.

Členské státy stanoví na základě vzájemné 
dohody pravidla o sankcích, jež lze uplatnit 
v případě porušení vnitrostátních 
ustanovení přijatých v souladu s touto 
směrnicí, a podniknou veškerá nezbytná 
opatření k zajištění jejich provádění. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy tato 
ustanovení oznámí Komisi a neprodleně ji 
informují o jakýchkoliv dalších změnách, 
jež se jich týkají.

Or. hu

Pozměňovací návrh 215
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
Corinne Lepage
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Směrnice 2009/71/Euratom
Článek 9 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla o sankcích, 
jež lze uplatnit v případě porušení 
vnitrostátních ustanovení přijatých 
v souladu s touto směrnicí, a podniknou 
veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy tato ustanovení oznámí Komisi 
nejpozději do [vložit datum – toto datum 
musí odpovídat lhůtě pro provedení 
stanovené v článku 2 tohoto návrhu] a 
neprodleně ji informují o jakýchkoliv 
dalších změnách, jež se jich týkají.

Členské státy stanoví pravidla o sankcích, 
jež lze uplatnit v případě porušení 
vnitrostátních ustanovení přijatých 
v souladu s touto směrnicí, a podniknou 
veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující a mohou 
spočívat v pokutě za každý den nebo 
v pozastavení provozu dotčeného 
jaderného zařízení na základě příkazu 
vnitrostátního dozorného orgánu. Členské 
státy tato ustanovení oznámí Komisi 
nejpozději do [vložit datum – toto datum 
musí odpovídat lhůtě pro provedení 
stanovené v článku 2 tohoto návrhu] a 
neprodleně ji informují o jakýchkoliv 
dalších změnách, jež se jich týkají.

Or. fr


