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Pozmeňujúci návrh 32
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh legislatívneho uznesenia
Citácia 2

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na články 31 a 32 Zmluvy 
o Euratome, v súlade s ktorými Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom 
(C7-0385/2013),

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej články 191 
a 192,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh smernice
Nadpis 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

SMERNICA RADY SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

ktorou sa mení smernica Rady 
2009/71/Euratom, ktorou sa zriaďuje 
rámec Spoločenstva pre jadrovú 
bezpečnosť jadrových zariadení

ktorou sa mení smernica Rady 
2009/71/Euratom, ktorou sa zriaďuje 
rámec Spoločenstva pre jadrovú 
bezpečnosť jadrových zariadení

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Nadpis 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

SMERNICA RADY SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

ktorou sa mení smernica Rady 
2009/71/Euratom, ktorou sa zriaďuje 
rámec Spoločenstva pre jadrovú 
bezpečnosť jadrových zariadení

ktorou sa mení smernica Rady 
2009/71/Euratom, ktorou sa zriaďuje 
rámec Spoločenstva pre jadrovú 
bezpečnosť jadrových zariadení

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 35
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu, a najmä na jej články 31 a 32,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej články 191
a 192,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu, a najmä na jej články 31 a 32,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej články153,
191 a 192,

Or. fr
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Odôvodnenie

Nie je vhodné, aby bol Parlament zbavený svojej spolurozhodovacej právomoci, ako je 
uvedené v návrhu Komisie, a to najmä preto, že návrh sa významnou mierou zaoberá 
zásadnými otázkami týkajúcimi sa životného prostredia a zdravia. Z tohto dôvodu predstavujú 
články 153 (sociálna politika) a 191 a 192 (životné prostredie, zdravie) ZFEÚ vhodný právny 
rámec.

Pozmeňujúci návrh 37
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh smernice
Citácia 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na návrh Európskej komisie 
vypracovaný po získaní stanoviska 
skupiny osôb vymenovaných Vedeckým a 
technickým výborom spomedzi vedeckých 
odborníkov členských štátov,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Citácia 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na návrh Európskej komisie 
vypracovaný po získaní stanoviska 
skupiny osôb vymenovaných Vedeckým a 
technickým výborom spomedzi vedeckých 
odborníkov členských štátov,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 39
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Citácia 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na stanovisko Európskeho 
parlamentu,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 40
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Citácia 4 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Aarhuský dohovor o 
prístupe k informáciám, účasti verejnosti 
na rozhodovacom procese a prístupe k 
spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia, ktorý podpísalo Európske 
spoločenstvo a všetky členské štáty v roku
1998,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 41
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Citácia 4 b (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na vykonávanie Aarhuského 
dohovoru v súvislosti s jadrovou 
bezpečnosťou v rámci iniciatívy
„Aarhuský dohovor a jadrová energia“, 
ktorý od členských štátov požaduje, aby 
zverejnili kľúčové informácie týkajúce sa 
jadrovej bezpečnosti a zapojili verejnosť 
do rozhodovacieho procesu,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 2 písm. b) Zmluvy o založení
Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu (Zmluva o Euratome) sa 
stanovuje zavedenie jednotných 
bezpečnostných noriem na ochranu 
zdravia pracovníkov a širokej verejnosti.

(1) V článku 191 ods. 1 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, 
že politika Únie v oblasti životného 
prostredia prispieva k uskutočňovaniu 
nasledujúcich cieľov: udržiavanie, 
ochrana a zlepšovanie kvality životného 
prostredia a ochrana ľudského zdravia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh smernice
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Jadrová energia predstavuje zdroj 
energie a Únia a členské štáty by k nej 
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mali pristupovať rovnako ako k iným 
zdrojom energie na základe Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V článku 30 zmluvy sa uvádza, že v 
rámci Európskeho spoločenstva pre 
atómovú energiu (ďalej len 
„Spoločenstvo“) budú stanovené základné 
normy ochrany zdravia pracovníkov a 
verejnosti pred nebezpečenstvami 
vyplývajúcimi z ionizujúceho žiarenia.

(2) Článok 153 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) umožňuje zaviesť 
jednotné normy bezpečnosti na ochranu 
zdravia pracovníkov a verejnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 45
Bernd Lange

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. 
júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec 
Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné 
nakladanie s vyhoretým palivom a 
rádioaktívnym odpadom33, ukladá 
členským štátom povinnosť zriadiť a 
udržiavať vnútroštátny rámec pre 
nakladanie s vyhoretým palivom a 
rádioaktívnym odpadom.

(6) Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. 
júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec 
Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné 
nakladanie s vyhoretým palivom a 
rádioaktívnym odpadom33, ukladá 
členským štátom povinnosť zriadiť a 
udržiavať vnútroštátny rámec pre 
nakladanie s vyhoretým palivom a 
rádioaktívnym odpadom. Uznesenie 
Európskeho parlamentu zo 14. marca 
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2013 o posúdeniach rizika a bezpečnosti 
(„záťažových testoch“) vykonaných 
v jadrových elektrárňach v Európskej únii 
a o súvisiacich činnostiach pripomína, že 
jadrová havária vo Fukušime opäť 
upozornila na ohrozenia vyplývajúce 
z jadrového odpadu, a vyzýva Komisiu, 
aby podporila otvorené a objektívne 
určenie najlepších zariadení na čo 
najbezpečnejšie uskladnenie 
rádioaktívneho odpadu;

__________________ __________________
33 Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 48. 33 Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 48.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 46
Bernd Lange

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V záveroch Rady z 8. mája 2007 o 
jadrovej bezpečnosti a bezpečnom 
nakladaní s vyhoreným jadrovým palivom 
a rádioaktívnym odpadom34 sa zdôraznilo, 
že „jadrová bezpečnosť patrí medzi 
vnútroštátne právomoci, ktoré sa, ak je to 
vhodné, vykonávajú v rámci EÚ. 
Rozhodnutia o činnosti v oblasti 
bezpečnosti a dohľadu nad jadrovými 
zariadeniami zostávajú výlučne úlohou 
prevádzkovateľov a vnútroštátnych 
orgánov“.

(7) V záveroch Rady z 8. mája 2007 o 
jadrovej bezpečnosti a bezpečnom 
nakladaní s vyhoreným jadrovým palivom 
a rádioaktívnym odpadom34 sa zdôraznilo, 
že „jadrová bezpečnosť patrí medzi 
vnútroštátne právomoci, ktoré sa, ak je to 
vhodné, vykonávajú v rámci EÚ. 
Rozhodnutia o činnosti v oblasti 
bezpečnosti a dohľadu nad jadrovými 
zariadeniami zostávajú výlučne úlohou 
prevádzkovateľov a vnútroštátnych 
orgánov“. Uznesenie Európskeho 
parlamentu zo 14. marca 2013
o posúdeniach rizika a bezpečnosti 
(„záťažových testoch“) vykonaných 
v jadrových elektrárňach v Európskej únii 
a o súvisiacich činnostiach požaduje 
vymedzenie a vykonávanie noriem 
v oblasti jadrovej bezpečnosti.

__________________ __________________
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34 Prijaté Coreperom 25. apríla 2007 (doc. 
ref. 8784/07). a Radou pre hospodárske a 
finančné záležitosti 8. mája 2007.

34 Prijaté Coreperom 25. apríla 2007 (doc. 
ref. 8784/07). a Radou pre hospodárske a 
finančné záležitosti 8. mája 2007.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 47
Kathleen Van Brempt

Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Pripomína, že katastrofa vo 
Fukušime opäť smutne dokázala, že 
neexistuje niečo ako nulové riziko 
jadrovej elektrárne; z tohto dôvodu 
neexistuje zaručený spôsob na 
predchádzanie ťažkým haváriám v 
budúcnosti v Únii aj mimo nej.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Bernd Lange

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Havária JE Fukušima v Japonsku v 
roku 2011 opäť upriamila pozornosť 
celého sveta na opatrenia potrebné na
minimalizovanie rizika a zaručenie 
najvyššej úrovne jadrovej bezpečnosti. Na 
základe poverenia Európskej rady z marca 
201136 Komisia spolu s Európskou 
skupinou regulačných orgánov pre jadrovú 
bezpečnosť (ENSREG) vykonala v celej 
Únii komplexné posúdenia rizika a 
bezpečnosti jadrových elektrární 
(„záťažové testy“). V rámci výsledkov sa 

(9) Havária JE Fukušima v Japonsku v 
roku 2011 opäť upriamila pozornosť 
celého sveta na opatrenia potrebné na 
minimalizovanie rizika a zaručenie 
najvyššej úrovne jadrovej bezpečnosti. Na 
základe poverenia Európskej rady z marca 
201136 Komisia spolu s Európskou 
skupinou regulačných orgánov pre jadrovú 
bezpečnosť (ENSREG) vykonala v celej 
Únii komplexné posúdenia rizika a 
bezpečnosti jadrových elektrární 
(„záťažové testy“). V rámci výsledkov sa 
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určilo niekoľko zlepšení, ktoré by sa mohli 
realizovať v oblasti prístupov k jadrovej 
bezpečnosti a odvetvových postupov v 
zúčastnených krajinách37.

určilo niekoľko zlepšení, ktoré by sa mohli 
realizovať v oblasti prístupov k jadrovej 
bezpečnosti a odvetvových postupov v 
zúčastnených krajinách37. Uznesenie 
Európskeho parlamentu zo 14. marca 
2013 o posúdeniach rizika a bezpečnosti 
(„záťažových testoch“) vykonaných 
v jadrových elektrárňach v Európskej únii 
a o súvisiacich činnostiach zdôrazňuje, že 
záťažové testy preukázali, že prakticky 
všetky jadrové elektrárne musia vykonať
zlepšenia v oblasti bezpečnosti špecifické 
pre dané miesto, a požaduje bezodkladné 
vykonávanie potrebných modernizačných 
opatrení a každoročné informovanie
Parlamentu a jeho účasť na 
konzultáciách o výsledkoch, opatreniach 
a plánoch v oblasti jadrovej bezpečnosti.

__________________ __________________
36 Európska rada, EUCO 10/1/11. 36 Európska rada, EUCO 10/1/11.
37 Správa skupiny ENSREG o partnerskom 
preskúmaní – záťažové testy vykonané v 
európskych jadrových elektrárňach, 25. 
apríla 2012.

37 Správa skupiny ENSREG o partnerskom 
preskúmaní – záťažové testy vykonané v 
európskych jadrových elektrárňach, 25. 
apríla 2012.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 49
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Havária JE Fukušima v Japonsku v 
roku 2011 opäť upriamila pozornosť 
celého sveta na opatrenia potrebné na 
minimalizovanie rizika a zaručenie 
najvyššej úrovne jadrovej bezpečnosti. Na 
základe poverenia Európskej rady z marca 
201110 Komisia spolu s Európskou 
skupinou regulačných orgánov pre jadrovú 

(9) Havária JE Fukušima v Japonsku v 
roku 2011 opäť upriamila pozornosť 
celého sveta na opatrenia potrebné na 
vylúčenie rizika a zaručenie maximálnej
úrovne jadrovej bezpečnosti. Na základe 
poverenia Európskej rady z marca 201110

Komisia spolu s Európskou skupinou 
regulačných orgánov pre jadrovú 
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bezpečnosť (ENSREG) vykonala v celej 
Únii komplexné posúdenia rizika a 
bezpečnosti jadrových elektrární 
(„záťažové testy“). V rámci výsledkov sa 
určilo niekoľko zlepšení, ktoré by sa mohli
realizovať v oblasti prístupov k jadrovej 
bezpečnosti a odvetvových postupov v 
zúčastnených krajinách11.

bezpečnosť (ENSREG) vykonala v celej 
Únii komplexné posúdenia rizika a 
bezpečnosti jadrových elektrární 
(„záťažové testy“). V rámci výsledkov sa 
určilo niekoľko zlepšení, ktoré sa museli
realizovať v oblasti prístupov k jadrovej 
bezpečnosti a odvetvových postupov v 
zúčastnených krajinách11.

__________________ __________________
10 Európska rada, EUCO 10/1/11. 10 Európska rada, EUCO 10/1/11.
11 Správa skupiny ENSREG o partnerskom 
preskúmaní – záťažové testy vykonané v 
európskych jadrových elektrárňach, 25. 
apríla 2012.

11 Správa skupiny ENSREG o partnerskom 
preskúmaní – záťažové testy vykonané v 
európskych jadrových elektrárňach, 25. 
apríla 2012.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Zdôrazňuje, že záťažové testy sa 
vzťahujú len na posúdenie osobitných 
vopred dohodnutých rizík a že sa 
nezohľadňujú iné riziká, ako sú napríklad 
druhotné udalosti, opotrebenie materiálu, 
ľudské chyby, špecifické praskliny v 
nádobách reaktora a mnohé ďalšie, a z 
tohto dôvodu upozorňuje, že ani úspešné 
výsledky záťažových testov nezaručia 
bezpečnosť jadrovej elektrárne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell
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Návrh smernice
Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9b) Zdôrazňuje, že ak sa na základe 
výsledkov testov nezavedú primerané
opatrenia, stratia tieto výsledky v 
podstatnej miere svoj význam; pripomína 
však, že rozhodnutie o tom, či konať alebo 
nekonať na základe negatívnych 
výsledkov záťažových testov, spočíva 
jedine a výlučne na členských štátoch; ak 
sa členské štáty pri rozhodovaní o tom, 
aké kroky majú podniknúť, opierajú pri 
svojej analýze aj o iné činitele než len o 
dosiahnutie maximálnej možnej
bezpečnosti, naruší sa prospešný cieľ 
záťažových testov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
António Fernando Correia de Campos

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Silný a nezávislý príslušný regulačný 
orgán je základnou podmienkou 
európskeho regulačného rámca jadrovej 
bezpečnosti. Jeho nezávislosť a nestranné a 
transparentné vykonávanie právomocí sú 
kľúčovými faktormi zabezpečenia vysokej 
úrovne jadrovej bezpečnosti. Mali by sa 
stanoviť objektívne regulačné rozhodnutia 
a opatrenia na presadzovanie práva bez 
akéhokoľvek nepriaznivého vonkajšieho 
vplyvu, ktorý by mohol ohroziť 
bezpečnosť, napríklad tlakov spojených s 
meniacimi sa politickými, hospodárskymi a 
spoločenskými podmienkami alebo tlaku 
ministerstiev či akýchkoľvek iných 
verejných alebo súkromných subjektov. 

(15) Silný a nezávislý príslušný regulačný 
orgán je základnou podmienkou 
európskeho regulačného rámca jadrovej 
bezpečnosti. Jeho nezávislosť a nestranné a 
transparentné vykonávanie právomocí sú 
kľúčovými faktormi zabezpečenia vysokej 
úrovne jadrovej bezpečnosti. Mali by sa 
stanoviť objektívne regulačné rozhodnutia 
a opatrenia na presadzovanie práva bez 
akéhokoľvek nepriaznivého vonkajšieho 
vplyvu, ktorý by mohol ohroziť 
bezpečnosť, napríklad tlakov spojených s 
meniacimi sa politickými, hospodárskymi a 
spoločenskými podmienkami alebo tlaku 
ministerstiev či akýchkoľvek iných 
verejných alebo súkromných subjektov. 
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Negatívne dôsledky nedostatočnej 
nezávislosti boli v prípade havárie vo 
Fukušime evidentné. Ustanovenia smernice 
2009/71/Euratom týkajúce sa funkčného 
oddelenia príslušných regulačných orgánov 
by sa mali posilniť, aby sa zabezpečila 
skutočná nezávislosť regulačných orgánov 
a aby sa zaručilo, že sa im poskytnú aj 
primerané prostriedky a kompetencie na 
riadne vykonávanie úloh, ktoré im boli 
pridelené. Regulačný orgán by mal mať 
najmä dostatočnú právomoc, dostatočný 
personál a dostatočné finančné zdroje na 
náležité plnenie zverených úloh. Posilnenie 
požiadaviek zameraných na zabezpečenie 
nezávislosti pri plnení regulačných úloh by 
sa však nemalo dotýkať prípadnej úzkej 
spolupráce s inými príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi ani všeobecných 
politických usmernení, ktoré vydáva vláda 
a ktoré sa netýkajú regulačných právomocí 
a povinností.

Negatívne dôsledky nedostatočnej 
nezávislosti boli v prípade havárie vo 
Fukušime evidentné. Ustanovenia smernice 
2009/71/Euratom týkajúce sa funkčného 
oddelenia príslušných regulačných orgánov 
by sa mali posilniť, aby sa zabezpečila 
skutočná nezávislosť regulačných orgánov 
a aby sa zaručilo, že sa im poskytnú aj 
primerané prostriedky a kompetencie na 
riadne vykonávanie úloh, ktoré im boli 
pridelené. Regulačný orgán by mal mať 
najmä dostatočnú právomoc, dostatočný 
personál a dostatočné finančné zdroje na 
náležité plnenie zverených úloh. Posilnenie 
požiadaviek zameraných na zabezpečenie 
nezávislosti pri plnení regulačných úloh by 
sa však nemalo dotýkať prípadnej úzkej 
spolupráce s inými príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi a Európskou 
komisiou ani všeobecných politických 
usmernení, ktoré vydáva vláda a ktoré 
nenarúšajú regulačné právomoci 
a povinnosti vnútroštátnych orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Silný a nezávislý príslušný regulačný 
orgán je základnou podmienkou 
európskeho regulačného rámca jadrovej 
bezpečnosti. Jeho nezávislosť a nestranné a 
transparentné vykonávanie právomocí sú 
kľúčovými faktormi zabezpečenia vysokej 
úrovne jadrovej bezpečnosti. Mali by sa 
stanoviť objektívne regulačné rozhodnutia 
a opatrenia na presadzovanie práva bez 
akéhokoľvek nepriaznivého vonkajšieho 

(15) Silný a nezávislý príslušný regulačný 
orgán je základnou podmienkou 
európskeho regulačného rámca jadrovej 
bezpečnosti. Jeho politická, právna, 
administratívna a finančná nezávislosť a 
nestranné a transparentné vykonávanie 
právomocí sú kľúčovými faktormi 
zabezpečenia vysokej úrovne jadrovej 
bezpečnosti. Mali by sa stanoviť objektívne 
regulačné rozhodnutia a opatrenia na 
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vplyvu, ktorý by mohol ohroziť 
bezpečnosť, napríklad tlakov spojených s 
meniacimi sa politickými, hospodárskymi a 
spoločenskými podmienkami alebo tlaku 
ministerstiev či akýchkoľvek iných 
verejných alebo súkromných subjektov. 
Negatívne dôsledky nedostatočnej 
nezávislosti boli v prípade havárie vo 
Fukušime evidentné. Ustanovenia smernice 
2009/71/Euratom týkajúce sa funkčného 
oddelenia príslušných regulačných orgánov 
by sa mali posilniť, aby sa zabezpečila 
skutočná nezávislosť regulačných orgánov 
a aby sa zaručilo, že sa im poskytnú aj 
primerané prostriedky a kompetencie na 
riadne vykonávanie úloh, ktoré im boli 
pridelené. Regulačný orgán by mal mať 
najmä dostatočnú právomoc, dostatočný 
personál a dostatočné finančné zdroje na 
náležité plnenie zverených úloh. Posilnenie 
požiadaviek zameraných na zabezpečenie 
nezávislosti pri plnení regulačných úloh by 
sa však nemalo dotýkať prípadnej úzkej 
spolupráce s inými príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi ani všeobecných 
politických usmernení, ktoré vydáva vláda 
a ktoré sa netýkajú regulačných právomocí 
a povinností.

presadzovanie práva bez akéhokoľvek 
vonkajšieho vplyvu, ktorý by mohol 
ohroziť bezpečnosť, napríklad tlakov 
spojených s meniacimi sa politickými, 
hospodárskymi a spoločenskými 
podmienkami alebo tlaku ministerstiev či 
akýchkoľvek iných verejných alebo 
súkromných subjektov. Negatívne 
dôsledky nedostatočnej nezávislosti boli v 
prípade havárie vo Fukušime evidentné. 
Ustanovenia smernice 2009/71/Euratom 
týkajúce sa funkčného oddelenia 
príslušných regulačných orgánov by sa 
mali posilniť, aby sa zabezpečila skutočná 
nezávislosť regulačných orgánov a aby sa 
zaručilo, že sa im poskytnú aj primerané 
prostriedky a kompetencie na riadne 
vykonávanie úloh, ktoré im boli pridelené. 
Regulačný orgán by mal mať najmä 
dostatočnú právomoc vrátane právomoci 
uvaliť sankcie, dostatočný personál a 
dostatočné finančné zdroje na náležité 
plnenie zverených úloh. Posilnenie 
požiadaviek zameraných na zabezpečenie 
nezávislosti pri plnení regulačných úloh by 
sa však nemalo dotýkať prípadnej úzkej 
spolupráce s inými príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi ani všeobecných 
politických usmernení, ktoré vydáva vláda 
a ktoré sa netýkajú regulačných právomocí 
a povinností.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 54
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Pri realizácii projektov infraštruktúry, 
ktoré by mohli ovplyvniť jadrovú 
bezpečnosť jadrových zariadení, by sa mali 
uplatniť príslušné vnútroštátne 

(17) Pri realizácii projektov infraštruktúry, 
ktoré by mohli ovplyvniť jadrovú 
bezpečnosť jadrových zariadení, by sa mali 
uplatniť príslušné vnútroštátne a európske 
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mechanizmy konzultácie s vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi a verejnosťou a 
stanoviská, ktoré pritom zaznejú, by sa 
mali plne zohľadňovať.

mechanizmy konzultácie s vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi, nezávislými 
medzinárodnými odborníkmi a 
verejnosťou a stanoviská, ktoré pritom 
zaznejú, by sa mali plne zohľadňovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Dôsledky jadrovej havárie môžu 
presiahnuť štátne hranice, preto je nutné 
podporovať úzku spoluprácu, koordináciu 
a výmenu informácií medzi regulačnými 
orgánmi susedných krajín alebo krajín v 
rovnakom regióne bez ohľadu na to, či 
prevádzkujú jadrové zariadenia alebo nie. 
V tejto súvislosti by mali členské štáty 
zabezpečiť, aby sa zaviedli vhodné 
opatrenia na uľahčenie takejto spolupráce 
vo veciach jadrovej bezpečnosti s 
cezhraničnými vplyvmi, a to aj s tretími 
krajinami. Mali by sa hľadať synergie s 
mechanizmom Únie v oblasti civilnej 
ochrany41, ktorý poskytuje únijný rámec 
pre spoluprácu medzi členskými štátmi v 
oblasti civilnej ochrany pri zlepšovaní 
účinnosti systémov prevencie, prípravy a 
reakcie na prírodné katastrofy a katastrofy 
spôsobené ľudskou činnosťou.

(21) Dôsledky jadrovej havárie môžu 
presiahnuť štátne hranice, preto je nutné 
zaviazať sa k úzkej spolupráci, 
koordinácii a výmene informácií medzi 
regulačnými orgánmi susedných krajín 
alebo krajín v rovnakom regióne bez 
ohľadu na to, či prevádzkujú jadrové 
zariadenia alebo nie. V tejto súvislosti by 
mali členské štáty zabezpečiť, aby sa 
zaviedli vhodné opatrenia na uľahčenie 
takejto spolupráce vo veciach jadrovej 
bezpečnosti s cezhraničnými vplyvmi, a to 
aj s tretími krajinami. Mali by sa hľadať 
synergie s mechanizmom Únie v oblasti 
civilnej ochrany41, ktorý poskytuje únijný 
rámec pre spoluprácu medzi členskými 
štátmi v oblasti civilnej ochrany pri 
zlepšovaní účinnosti systémov prevencie, 
prípravy a reakcie na prírodné katastrofy a 
katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou.

__________________ __________________
41 Návrh rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady (predložený Komisiou) 
o mechanizme Únie v oblasti civilnej 
ochrany, KOM(2011) 934 v konečnom 
znení.

41 Návrh rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady (predložený Komisiou) 
o mechanizme Únie v oblasti civilnej 
ochrany, KOM(2011) 934 v konečnom 
znení.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Marian-Jean Marinescu

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) S cieľom zabezpečiť osvojenie 
riadnych zručností a dosiahnutie a udržanie 
primeranej úrovne spôsobilosti by všetky 
strany mali zabezpečiť, aby všetci 
zamestnanci (vrátane subdodávateľov), 
ktorí plnia úlohy v súvislosti s jadrovou 
bezpečnosťou jadrových zariadení a 
havarijnou pripravenosťou a odozvou na 
mieste, absolvovali trvalý proces 
vzdelávania. To je možné dosiahnuť 
prostredníctvom zriadenia vzdelávacích 
programov a plánov odbornej prípravy, 
postupov pre periodické hodnotenia a 
aktualizácie vzdelávacích programov, ako 
aj primeraných rozpočtových prostriedkov 
pre odbornú prípravu.

(22) S cieľom zabezpečiť osvojenie 
riadnych zručností a dosiahnutie a udržanie 
primeranej úrovne spôsobilosti by všetky 
strany mali zabezpečiť, aby všetci 
zamestnanci (vrátane subdodávateľov), 
ktorí plnia úlohy v súvislosti s jadrovou 
bezpečnosťou jadrových zariadení a 
havarijnou pripravenosťou a odozvou na 
mieste, absolvovali trvalý proces 
vzdelávania. To je možné dosiahnuť 
prostredníctvom zriadenia vzdelávacích 
programov a plánov odbornej prípravy, 
postupov pre periodické hodnotenia a 
aktualizácie vzdelávacích programov
prostredníctvom výmen know-how medzi 
krajinami v EÚ aj mimo nej, ako aj 
primeraných rozpočtových prostriedkov 
pre odbornú prípravu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Bernd Lange

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Ďalším kľúčovým poučením z 
jadrovej havárie vo Fukušime je význam 
zvyšovania transparentnosti v oblasti 
jadrovej bezpečnosti. Transparentnosť je 
takisto dôležitým prostriedkom na podporu 

(23) Ďalším kľúčovým poučením z 
jadrovej havárie vo Fukušime je význam 
zvyšovania transparentnosti v oblasti 
jadrovej bezpečnosti. Transparentnosť je 
takisto dôležitým prostriedkom na podporu 



PE529.779v01-00 18/107 AM\1019806SK.doc

SK

nezávislosti pri regulačnom rozhodovaní. 
Preto by súčasné ustanovenia smernice 
2009/71/Euratom o informáciách, ktoré sa 
majú poskytnúť verejnosti, mali byť 
jednoznačnejšie, pokiaľ ide o druh 
informácií, ktoré by mali ako minimum 
poskytnúť príslušný regulačný orgán a 
držiteľ licencie, a o lehoty, v ktorých by to 
mali urobiť. Na tento účel by sa napríklad 
mal určiť druh informácií, ktoré by ako 
minimum mal poskytovať príslušný 
regulačný orgán a držiteľ licencie v rámci 
svojich stratégií širšej transparentnosti. 
Informácie by sa mali zverejňovať včas, 
najmä v prípade mimoriadnych udalostí a 
havárií. Výsledky periodických hodnotení 
bezpečnosti a medzinárodných 
partnerských preskúmaní by sa takisto mali 
zverejňovať.

nezávislosti pri regulačnom rozhodovaní. 
Preto by súčasné ustanovenia smernice 
2009/71/Euratom o informáciách, ktoré sa 
majú poskytnúť verejnosti, mali byť 
jednoznačnejšie, pokiaľ ide o druh 
informácií, ktoré by mali ako minimum 
poskytnúť príslušný regulačný orgán a 
držiteľ licencie, a o lehoty, v ktorých by to 
mali urobiť. Na tento účel by sa napríklad 
mal určiť druh informácií, ktoré by ako 
minimum mal poskytovať príslušný 
regulačný orgán a držiteľ licencie v rámci 
svojich stratégií širšej transparentnosti. 
Informácie by sa mali zverejňovať včas, 
najmä v prípade mimoriadnych udalostí a 
havárií. Výsledky periodických hodnotení 
bezpečnosti a medzinárodných 
partnerských preskúmaní by sa takisto mali 
zverejňovať. Uznesenie Európskeho 
parlamentu zo 14. marca 2013 
o posúdeniach rizika a bezpečnosti 
(„záťažových testoch“) vykonaných 
v jadrových elektrárňach v Európskej únii 
a o súvisiacich činnostiach požaduje, aby 
boli občania EÚ v plnej miere 
informovaní a zúčastňovali sa konzultácií
o jadrovej bezpečnosti v Únii.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 58
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Ďalším kľúčovým poučením z 
jadrovej havárie vo Fukušime je význam 
zvyšovania transparentnosti v oblasti 
jadrovej bezpečnosti. Transparentnosť je 
takisto dôležitým prostriedkom na podporu 
nezávislosti pri regulačnom rozhodovaní. 

(23) Ďalším kľúčovým poučením z 
jadrovej havárie vo Fukušime je význam 
zvyšovania transparentnosti v oblasti 
jadrovej bezpečnosti. Transparentnosť je 
takisto dôležitým prostriedkom na podporu 
a zaručenie nezávislosti pri regulačnom 
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Preto by súčasné ustanovenia smernice 
2009/71/Euratom o informáciách, ktoré sa 
majú poskytnúť verejnosti, mali byť 
jednoznačnejšie, pokiaľ ide o druh 
informácií, ktoré by mali ako minimum 
poskytnúť príslušný regulačný orgán a 
držiteľ licencie, a o lehoty, v ktorých by to 
mali urobiť. Na tento účel by sa napríklad 
mal určiť druh informácií, ktoré by ako 
minimum mal poskytovať príslušný 
regulačný orgán a držiteľ licencie v rámci 
svojich stratégií širšej transparentnosti. 
Informácie by sa mali zverejňovať včas, 
najmä v prípade mimoriadnych udalostí a 
havárií. Výsledky periodických hodnotení 
bezpečnosti a medzinárodných 
partnerských preskúmaní by sa takisto mali 
zverejňovať.

rozhodovaní. Preto by súčasné ustanovenia 
smernice 2009/71/Euratom o informáciách, 
ktoré sa majú poskytnúť verejnosti, mali 
byť jednoznačnejšie, pokiaľ ide o druh 
informácií, ktoré by mali ako minimum 
poskytnúť príslušný regulačný orgán a 
držiteľ licencie, a o lehoty, v ktorých by to 
mali urobiť. Na tento účel by sa napríklad 
mal určiť druh informácií, ktoré by ako 
minimum mal poskytovať príslušný 
regulačný orgán a držiteľ licencie v rámci 
svojich stratégií širšej transparentnosti. 
Informácie by sa mali zverejňovať 
v reálnom čase, najmä v prípade 
mimoriadnych udalostí, nehôd a havárií. 
Výsledky periodických hodnotení 
bezpečnosti a medzinárodných 
partnerských preskúmaní a odozvy
prevádzkovateľov na odporúčania, ktoré 
vydali vnútroštátne regulačné orgány, by 
sa takisto mali zverejňovať.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 59
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Požiadavky tejto smernice týkajúce sa 
transparentnosti dopĺňajú existujúce právne 
predpisy Euratomu. Rozhodnutie Rady 
87/600/Euratom zo 14. decembra 1987 o 
opatreniach Spoločenstva pre rýchlu 
výmenu informácií v prípade rádiologickej 
havarijnej situácie42 ukladá členským 
štátom povinnosť oznamovania a 
poskytovania informácií Komisii a 
ostatným členským štátom v prípade 
rádiologickej havárie na vlastnom území, 
pričom smernica Rady 89/618/Euratom z 
27. novembra 198943 obsahuje požiadavky 
na členské štáty, aby informovali verejnosť 

(24) Požiadavky tejto smernice týkajúce sa 
transparentnosti dopĺňajú existujúce právne 
predpisy Euratomu. Rozhodnutie Rady 
87/600/Euratom zo 14. decembra 1987 o 
opatreniach Spoločenstva pre rýchlu 
výmenu informácií v prípade rádiologickej 
havarijnej situácie42 ukladá členským 
štátom povinnosť oznamovania a 
poskytovania informácií Komisii a 
ostatným členským štátom v prípade 
rádiologickej havárie na vlastnom území, 
pričom smernica Rady 89/618/Euratom z 
27. novembra 198943 obsahuje požiadavky 
na členské štáty, aby informovali verejnosť 
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o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré sa 
majú uplatniť, a o krokoch, ktoré sa majú 
vykonať v prípade rádiologickej havarijnej 
situácie, a aby poskytli včasné a priebežné 
informácie obyvateľstvu, ktoré by mohlo 
byť postihnuté v prípade takejto havarijnej 
situácie. Okrem informácií, ktoré sa majú 
poskytnúť v takomto prípade, by však 
členské štáty mali podľa tejto smernice 
prijať ustanovenia o primeranej 
transparentnosti a rýchlom a pravidelnom 
aktualizovaní uverejňovaných informácií, 
aby tak zabezpečili, že pracovníci a široká 
verejnosť budú pravidelne informovaní o 
všetkých udalostiach týkajúcich sa jadrovej 
bezpečnosti vrátane mimoriadnych udalostí 
alebo havarijných podmienok. Navyše by 
verejnosť mala mať príležitosť efektívne 
sa zapájať do postupu udeľovania licencií 
jadrovým zariadeniam a príslušný 
regulačný orgán by mal poskytovať všetky 
informácie týkajúce sa bezpečnosti 
nezávisle, bez potreby predchádzajúceho 
súhlasu akéhokoľvek iného verejného 
alebo súkromného subjektu.

o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré sa 
majú uplatniť, a o krokoch, ktoré sa majú 
vykonať v prípade rádiologickej havarijnej 
situácie, a aby poskytli včasné a priebežné 
informácie obyvateľstvu, ktoré by mohlo 
byť postihnuté v prípade takejto havarijnej 
situácie. Okrem informácií, ktoré sa majú 
poskytnúť v takomto prípade, by však 
členské štáty mali podľa tejto smernice 
prijať ustanovenia o primeranej 
transparentnosti a rýchlom a pravidelnom 
aktualizovaní uverejňovaných informácií, 
aby tak zabezpečili, že pracovníci a široká 
verejnosť budú pravidelne informovaní o 
všetkých udalostiach týkajúcich sa jadrovej 
bezpečnosti vrátane mimoriadnych udalostí 
alebo havarijných podmienok. 

__________________ __________________
42 Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 76. 42 Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 76.
43 Ú. v. ES L 357, 7.12.1989, s. 31. 43 Ú. v. ES L 357, 7.12.1989, s. 31.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Požiadavky tejto smernice týkajúce sa 
transparentnosti dopĺňajú existujúce právne 
predpisy Euratomu. Rozhodnutie Rady 
87/600/Euratom zo 14. decembra 1987 o 

(24) Požiadavky tejto smernice týkajúce sa 
transparentnosti dopĺňajú existujúce právne 
predpisy Euratomu. Rozhodnutie Rady 
87/600/Euratom zo 14. decembra 1987 o 
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opatreniach Spoločenstva pre rýchlu 
výmenu informácií v prípade rádiologickej 
havarijnej situácie16 ukladá členským 
štátom povinnosť oznamovania a 
poskytovania informácií Komisii a 
ostatným členským štátom v prípade 
rádiologickej havárie na vlastnom území, 
pričom smernica Rady 89/618/Euratom z 
27. novembra 198917 obsahuje požiadavky 
na členské štáty, aby informovali verejnosť 
o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré sa 
majú uplatniť, a o krokoch, ktoré sa majú 
vykonať v prípade rádiologickej havarijnej 
situácie, a aby poskytli včasné a priebežné 
informácie obyvateľstvu, ktoré by mohlo 
byť postihnuté v prípade takejto havarijnej 
situácie. Okrem informácií, ktoré sa majú 
poskytnúť v takomto prípade, by však 
členské štáty mali podľa tejto smernice 
prijať ustanovenia o primeranej 
transparentnosti a rýchlom a pravidelnom 
aktualizovaní uverejňovaných informácií, 
aby tak zabezpečili, že pracovníci a široká 
verejnosť budú pravidelne informovaní o 
všetkých udalostiach týkajúcich sa jadrovej 
bezpečnosti vrátane mimoriadnych udalostí 
alebo havarijných podmienok. Navyše by 
verejnosť mala mať príležitosť efektívne sa 
zapájať do postupu udeľovania licencií 
jadrovým zariadeniam a príslušný 
regulačný orgán by mal poskytovať všetky 
informácie týkajúce sa bezpečnosti 
nezávisle, bez potreby predchádzajúceho 
súhlasu akéhokoľvek iného verejného 
alebo súkromného subjektu.

opatreniach Spoločenstva pre rýchlu 
výmenu informácií v prípade rádiologickej 
havarijnej situácie16 ukladá členským 
štátom povinnosť oznamovania a 
poskytovania informácií Komisii a 
ostatným členským štátom v prípade 
rádiologickej havárie na vlastnom území, 
pričom smernica Rady 89/618/Euratom z 
27. novembra 198917 obsahuje požiadavky 
na členské štáty, aby informovali verejnosť 
o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré sa 
majú uplatniť, a o krokoch, ktoré sa majú 
vykonať v prípade rádiologickej havarijnej 
situácie, a aby poskytli včasné a priebežné 
informácie obyvateľstvu, ktoré by mohlo 
byť postihnuté v prípade takejto havarijnej 
situácie. Okrem informácií, ktoré sa majú 
poskytnúť v takomto prípade, by však 
členské štáty mali podľa tejto smernice 
prijať ustanovenia o primeranej 
transparentnosti a uverejňovaní informácií 
aktualizovaných v reálnom čase, aby tak 
zabezpečili, že pracovníci a široká 
verejnosť budú pravidelne informovaní o 
všetkých udalostiach týkajúcich sa jadrovej 
bezpečnosti vrátane mimoriadnych 
udalostí, nehôd alebo havarijných 
podmienok. Navyše by verejnosť mala mať 
príležitosť efektívne sa zapájať do postupu 
udeľovania licencií jadrovým zariadeniam
a procesu ich úpravy a príslušný regulačný 
orgán by mal poskytovať všetky 
informácie týkajúce sa bezpečnosti 
nezávisle, bez potreby predchádzajúceho 
súhlasu akéhokoľvek iného verejného 
alebo súkromného subjektu. Európska 
komisia a členské štáty zabezpečia, aby sa
predstavitelia občianskej spoločnosti 
zapájali do konzultácií a rozhodovacieho 
procesu.

__________________ __________________
16 Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 76. 16 Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 76.
17 Ú. v. ES L 357, 7.12.1989, s. 31. 17 Ú. v. ES L 357, 7.12.1989, s. 31.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 61
Bernd Lange

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Smernicou 2009/71/Euratom sa 
zavádza právne záväzný rámec 
Spoločenstva pre právny, administratívny a 
organizačný systém jadrovej bezpečnosti. 
Nezahŕňa osobitné požiadavky týkajúce sa 
jadrových zariadení. Vzhľadom na 
technický pokrok, ktorá dosiahla MAAE a 
Združenie západoeurópskych regulačných 
orgánov v oblasti jadrovej energie 
(WENRA), a iné zdroje odborných znalostí 
vrátane poučení získaných zo záťažových 
testov a vyšetrovania jadrovej havárie vo 
Fukušime, smernica 2009/71/Euratom by 
sa mala zmeniť tak, aby zahŕňala ciele 
Spoločenstva v oblasti jadrovej 
bezpečnosti pokrývajúce všetky štádiá 
životnosti jadrových zariadení 
(umiestňovanie, projektovanie, výstavbu, 
uvádzanie do prevádzky, prevádzku, 
vyraďovanie).

(25) Smernicou 2009/71/Euratom sa 
zavádza právne záväzný rámec 
Spoločenstva pre právny, administratívny a 
organizačný systém jadrovej bezpečnosti. 
Nezahŕňa osobitné požiadavky týkajúce sa 
jadrových zariadení. Vzhľadom na 
technický pokrok, ktorá dosiahla MAAE a 
Združenie západoeurópskych regulačných 
orgánov v oblasti jadrovej energie 
(WENRA), a iné zdroje odborných znalostí 
vrátane poučení získaných zo záťažových 
testov a vyšetrovania jadrovej havárie vo 
Fukušime, smernica 2009/71/Euratom by 
sa mala zmeniť tak, aby zahŕňala právne 
záväzné ciele Spoločenstva v oblasti 
jadrovej bezpečnosti pokrývajúce všetky 
štádiá životnosti jadrových zariadení 
(umiestňovanie, projektovanie, výstavbu, 
uvádzanie do prevádzky, prevádzku, 
vyraďovanie).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 62
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Metódami využívajúcimi 
informovanosť o riziku sa preskúma 
pravdepodobnosť každej udalosti alebo 

(26) Metódami využívajúcimi 
informovanosť o riziku sa preskúma 
pravdepodobnosť každej udalosti alebo 
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série udalostí, ktorá môže viesť alebo 
prispieť k havárii, ako aj jej možných
dôsledkov. Výsledky možno použiť na 
poskytnutie prehľadu o silných a slabých 
stránkach konštrukčného projektu a 
prevádzky jadrového zariadenia a môžu tak 
usmerniť požiadavky a pozornosť 
regulátora na problémy, ktorých vyriešenie 
by bolo najväčším prínosom pre 
bezpečnosť jadrového zariadenia. Po tom, 
ako za posledné desaťročia investovali 
značné prostriedky do rozvoja 
pravdepodobnostného posudzovania 
bezpečnosti jadrových zariadení, najmä 
jadrových elektrární a výskumných 
reaktorov, môžu držitelia licencií a 
príslušné regulačné orgány na celom 
svete teraz využívať získané poznatky na 
zvýšenie bezpečnosti jadrových zariadení 
na základe informovanosti o riziku a 
zároveň ich čo najefektívnejšie 
prevádzkovať.

série udalostí, ktorá môže viesť alebo 
prispieť k havárii, ako aj jej možných 
dôsledkov. Vzhľadom na príčiny jadrovej 
katastrofy vo Fukušime sa v posúdeniach 
musia preskúmať a vziať do úvahy nielen 
izolované, ale aj kombinované rizikové 
faktory. Výsledky možno použiť na 
poskytnutie prehľadu o silných a slabých 
stránkach konštrukčného projektu a 
prevádzky jadrového zariadenia a môžu tak 
usmerniť požiadavky a pozornosť 
regulátora na problémy, ktorých vyriešenie 
by bolo najväčším prínosom pre 
bezpečnosť jadrového zariadenia. Veľmi 
dôležité sú však úrovne spoľahlivosti 
požadované pre zložitú interaktívnu a 
pevne prepojenú jadrovú elektráreň, 
keďže prevádzkované reaktory disponujú 
rôznymi konštrukčnými riešeniami a 
konfiguráciami. Pre ich zložitosť a fyzické
podmienky počas prevádzky reaktora je 
preto vhodné poznať ich konštrukčný 
projekt a prevádzku reaktora. A keďže 
komponenty systému a vonkajšie udalosti 
môžu navzájom nečakane reagovať, nie je 
možné predvídať všetky možné poruchové 
stavy. Z tohto vyplýva, že početné odhady 
pravdepodobnosti závažných havárií sú vo 
vysokej miere neisté. Z dôvodu 
chýbajúceho plánovania radu
neočakávaných nadprojektových havárií 
(ako v prípade Fukušimy a ostatných
predchádzajúcich ťažkých havárií) sa 
dôraz regulátora kladený na
pravdepodobnostné hodnotenie založené 
na riziku ukázal ako veľmi obmedzený. Je 
potrebné okamžité opätovné zhodnotenie 
tohto prístupu a jeho skutočného
uplatňovania.

Or. xm

Pozmeňujúci návrh 63
Bernd Lange
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Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Starnutie bezpečnostných štruktúr, 
systémov a komponentov jadrového 
zariadenia, najmä krehnutie komponentov, 
ktoré sa v praxi ťažko nahrádzajú, ako 
napríklad tlakových nádob reaktora, určuje 
prirodzenú hranicu pre prípustnosť 
pokračujúcej prevádzky. Z hľadiska 
bezpečnosti a ekonomického hľadiska je 
limit prevádzkovej životnosti zvyčajne 40 
rokov od začiatku komerčnej prevádzky. 
Členské štáty by preto mali zabezpečiť, 
aby prípadné predĺženie životnosti 
existujúcich jadrových elektrární 
nevystavovalo pracovníkov a verejnosť 
dodatočným rizikám. Na tento účel by sa 
smernica 2009/71/Euratom mala zmeniť 
tak, aby zahŕňala nové bezpečnostné ciele 
celého Spoločenstva, ktoré musia spĺňať 
regulačné orgány a držitelia licencie v 
prípade predĺženia životnosti existujúcich 
jadrových elektrární.

(27) Starnutie bezpečnostných štruktúr, 
systémov a komponentov jadrového 
zariadenia, najmä krehnutie komponentov, 
ktoré sa v praxi ťažko nahrádzajú, ako 
napríklad tlakových nádob reaktora, určuje 
prirodzenú hranicu pre prípustnosť 
pokračujúcej prevádzky. Z hľadiska 
bezpečnosti a ekonomického hľadiska je 
limit prevádzkovej životnosti zvyčajne 40 
rokov od začiatku komerčnej prevádzky. 
Členské štáty by preto mali zabezpečiť, 
aby prípadné predĺženie životnosti 
existujúcich jadrových elektrární 
nevystavovalo pracovníkov a verejnosť 
dodatočným rizikám. Na tento účel by sa 
smernica 2009/71/Euratom mala zmeniť 
tak, aby zahŕňala nové právne záväzné 
bezpečnostné ciele celého Spoločenstva, 
ktoré musia spĺňať regulačné orgány a 
držitelia licencie v prípade predĺženia 
životnosti existujúcich jadrových 
elektrární. Komisia zabezpečí, aby sa 
veľmi dôkladne preskúmala
hospodárnosť modernizačných opatrení 
vzhľadom na možné ohrozenie a aby
opatrenia na podporu jadrovej 
bezpečnosti financované zo strany EÚ 
slúžili výlučne na zvýšenie bezpečnosti
a nie na modernizáciu jadrových 
elektrární s cieľom predĺžiť ich životnosť. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 64
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh smernice
Odôvodnenie 27
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Starnutie bezpečnostných štruktúr, 
systémov a komponentov jadrového 
zariadenia, najmä krehnutie komponentov, 
ktoré sa v praxi ťažko nahrádzajú, ako 
napríklad tlakových nádob reaktora, určuje 
prirodzenú hranicu pre prípustnosť 
pokračujúcej prevádzky. Z hľadiska 
bezpečnosti a ekonomického hľadiska je 
limit prevádzkovej životnosti zvyčajne 40 
rokov od začiatku komerčnej prevádzky. 
Členské štáty by preto mali zabezpečiť, 
aby prípadné predĺženie životnosti 
existujúcich jadrových elektrární 
nevystavovalo pracovníkov a verejnosť 
dodatočným rizikám. Na tento účel by sa 
smernica 2009/71/Euratom mala zmeniť 
tak, aby zahŕňala nové bezpečnostné ciele 
celého Spoločenstva, ktoré musia spĺňať 
regulačné orgány a držitelia licencie v 
prípade predĺženia životnosti existujúcich 
jadrových elektrární.

(27) Starnutie bezpečnostných štruktúr, 
systémov a komponentov jadrového 
zariadenia, najmä krehnutie komponentov, 
ktoré sa v praxi ťažko nahrádzajú, ako 
napríklad tlakových nádob reaktora, určuje 
prirodzenú hranicu pre prípustnosť 
pokračujúcej prevádzky. Z hľadiska 
bezpečnosti a ekonomického hľadiska je 
limit prevádzkovej životnosti zvyčajne 40 
rokov od začiatku komerčnej prevádzky. 
Členské štáty by preto mali zabezpečiť, 
aby prípadné predĺženie životnosti 
existujúcich jadrových elektrární 
nevystavovalo pracovníkov a verejnosť 
dodatočným rizikám. Na tento účel by sa 
smernica 2009/71/Euratom mala zmeniť 
tak, aby zahŕňala nové bezpečnostné ciele 
celého Spoločenstva, ktoré musia spĺňať 
regulačné orgány a držitelia licencie v 
prípade predĺženia životnosti existujúcich 
jadrových elektrární; v prípade požiadavky 
na predĺženie životnosti by jadrové 
zariadenie malo spĺňať tie isté 
bezpečnostné požiadavky ako v prípade 
nových jadrových zariadení; navyše by sa 
mala stanoviť celková maximálna 
životnosť jadrových zariadení, ktorá by sa 
mala uplatňovať vo všetkých členských 
štátoch s cieľom zabezpečiť vyššiu úroveň 
bezpečnosti, vytvoriť jednotnosť 
v členských štátoch a poskytovať 
štruktúrovaný prehľad vyradených 
jadrových elektrární.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 27
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Starnutie bezpečnostných štruktúr, 
systémov a komponentov jadrového 
zariadenia, najmä krehnutie komponentov, 
ktoré sa v praxi ťažko nahrádzajú, ako 
napríklad tlakových nádob reaktora, určuje 
prirodzenú hranicu pre prípustnosť 
pokračujúcej prevádzky. Z hľadiska 
bezpečnosti a ekonomického hľadiska je
limit prevádzkovej životnosti zvyčajne 40 
rokov od začiatku komerčnej prevádzky. 
Členské štáty by preto mali zabezpečiť, 
aby prípadné predĺženie životnosti 
existujúcich jadrových elektrární 
nevystavovalo pracovníkov a verejnosť 
dodatočným rizikám. Na tento účel by sa 
smernica 2009/71/Euratom mala zmeniť 
tak, aby zahŕňala nové bezpečnostné ciele 
celého Spoločenstva, ktoré musia spĺňať 
regulačné orgány a držitelia licencie v 
prípade predĺženia životnosti existujúcich 
jadrových elektrární.

(27) Starnutie bezpečnostných štruktúr, 
systémov a komponentov jadrového 
zariadenia, najmä krehnutie komponentov, 
ktoré sa v praxi ťažko nahrádzajú, ako 
napríklad tlakových nádob reaktora, určuje 
hranicu pre prípustnosť pokračujúcej 
prevádzky. Z hľadiska bezpečnosti a 
ekonomického hľadiska sa limit 
prevádzkovej životnosti pohybuje zvyčajne 
medzi 25 a 40 rokmi od začiatku 
komerčnej prevádzky. Keďže jadrové 
elektrárne starnú, odstávky reaktora sú 
čoraz častejšie, pričom sa oslabujú určité 
komponenty, napríklad tlakové nádoby 
reaktora. Členské štáty by preto mali 
zabezpečiť, aby prípadné predĺženie 
životnosti existujúcich jadrových elektrární 
nevystavovalo pracovníkov a verejnosť 
dodatočným rizikám. Na tento účel by sa 
smernica 2009/71/Euratom mala zmeniť 
tak, aby zahŕňala nové bezpečnostné ciele 
celého Spoločenstva, ktoré musia spĺňať 
regulačné orgány a držitelia licencie v 
prípade predĺženia životnosti existujúcich 
jadrových elektrární.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 66
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Pri novom type reaktorov existuje 
jasné očakávanie, že sa v pôvodnom 
projekte vyrieši to, čo nebolo možné riešiť 
v rámci projektov predchádzajúcich 
generácií reaktorov. Podmienky rozšírenia 
projektu sú havarijné podmienky, ktoré sa 
neberú do úvahy v prípade havárie v 

(28) Pri novom type reaktorov existuje 
jasné očakávanie, že sa v pôvodnom 
projekte vyrieši to, čo nebolo možné riešiť 
v rámci projektov predchádzajúcich 
generácií reaktorov. Podmienky rozšírenia 
projektu sú havarijné podmienky, ktoré sa 
neberú do úvahy v prípade havárie v 
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prípade projektovej havárie, ale sa 
zohľadňujú v procese projektovania 
zariadení v súlade s metodikou najlepšieho 
odhadu, a v prípade ktorých sa 
uvoľňovanie rádioaktívneho materiálu 
udržiava v rámci prijateľných limitov. 
Podmienky rozšírenia projektu by mohli
obsahovať ťažké havarijné podmienky.

prípade projektovej havárie, ale sa 
zohľadňujú v procese projektovania 
zariadení v súlade s metodikou najlepšieho 
odhadu, a v prípade ktorých sa 
uvoľňovanie rádioaktívneho materiálu 
udržiava v rámci prijateľných limitov. 
Podmienky rozšírenia projektu by mali
obsahovať ťažké havarijné podmienky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Pri novom type reaktorov existuje 
jasné očakávanie, že sa v pôvodnom 
projekte vyrieši to, čo nebolo možné riešiť 
v rámci projektov predchádzajúcich 
generácií reaktorov. Podmienky rozšírenia 
projektu sú havarijné podmienky, ktoré sa 
neberú do úvahy v prípade havárie v 
prípade projektovej havárie, ale sa 
zohľadňujú v procese projektovania 
zariadení v súlade s metodikou najlepšieho 
odhadu, a v prípade ktorých sa 
uvoľňovanie rádioaktívneho materiálu 
udržiava v rámci prijateľných limitov. 
Podmienky rozšírenia projektu by mohli 
obsahovať ťažké havarijné podmienky.

(28) Pri novom type reaktorov existuje 
jasné očakávanie, že sa v pôvodnom 
projekte vyrieši to, čo nebolo možné riešiť 
v rámci projektov predchádzajúcich 
generácií reaktorov. Podmienky rozšírenia 
projektu sú havarijné podmienky, ktoré sa 
neberú do úvahy v prípade havárie v 
prípade projektovej havárie, ale sa 
zohľadňujú v procese projektovania 
zariadení v súlade s metodikou najlepšieho 
odhadu, a v prípade ktorých sa 
uvoľňovanie rádioaktívneho materiálu 
udržiava v rámci prijateľných limitov. 
Podmienky rozšírenia projektu musia
obsahovať ťažké havarijné podmienky.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 68
Marian-Jean Marinescu

Návrh smernice
Odôvodnenie 29
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Uplatňovanie pojmu ochrana do hĺbky 
(defence-in-depth) v organizačných, 
behaviorálnych, alebo projektových 
činnostiach týkajúcich sa jadrového 
zariadenia zabezpečuje, aby činnosti 
súvisiace s bezpečnosťou podliehali 
nezávislým vrstvám zaisťovacích opatrení, 
ktoré by v prípade poruchy umožnili jej 
detegovanie a vykompenzovanie 
primeranými opatreniami. Nezávislá 
účinnosť každej z rôznych vrstiev je 
podstatnou súčasťou ochrany do hĺbky 
zameranej na predchádzanie haváriám a 
zmierňovanie ich dôsledkov, ak k nim 
predsa len dôjde.

(29) Uplatňovanie pojmu ochrana do hĺbky 
(defence-in-depth) v organizačných, 
behaviorálnych, alebo projektových 
činnostiach týkajúcich sa jadrového 
zariadenia zabezpečuje, aby činnosti 
súvisiace s bezpečnosťou podliehali 
nezávislým vrstvám zaisťovacích opatrení, 
ktoré by v prípade poruchy umožnili jej 
detegovanie a vykompenzovanie alebo 
nápravu primeranými opatreniami. 
Nezávislá účinnosť každej z rôznych 
vrstiev je podstatnou súčasťou ochrany do 
hĺbky zameranej na predchádzanie 
haváriám, odhaľovanie a riadenie
odchýlok a zmierňovanie ich dôsledkov, ak 
k nim predsa len dôjde.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Sandra Kalniete

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Po jadrových haváriách v elektrárňach 
Three Mile Island a Černobyľ jadrová 
havária vo Fukušime opäť zvýraznila 
rozhodujúci význam zadržiavacej funkcie, 
ktorá je poslednou bariérou chrániacou 
ľudí a životné prostredie pred 
uvoľňovaním rádioaktívneho materiálu 
následkom havárie. Preto žiadateľ o 
povolenie na výstavbu nového reaktora na 
výrobu energie alebo výskumného reaktora 
by mal preukázať, že projekt prakticky 
obmedzuje účinky poškodenia aktívnej 
zóny reaktora na oblasť kontajnmentu, t. j. 
musí preukázať, že uvoľňovanie 
rádioaktívnych výpustí mimo hermetickej 
zóny je fyzicky nemožný alebo ho možno 

(30) Po jadrových haváriách v elektrárňach 
Three Mile Island a Černobyľ jadrová 
havária vo Fukušime opäť zvýraznila 
rozhodujúci význam zadržiavacej funkcie, 
ktorá je poslednou bariérou chrániacou 
ľudí a životné prostredie pred 
uvoľňovaním rádioaktívneho materiálu 
následkom havárie. Preto žiadateľ o 
povolenie na výstavbu nového reaktora na 
výrobu energie alebo výskumného reaktora 
by mal preukázať, že projekt prakticky 
obmedzuje účinky poškodenia aktívnej 
zóny reaktora na oblasť kontajnmentu, t. j. 
musí preukázať, že uvoľňovanie 
rádioaktívnych výpustí mimo hermetickej 
zóny je fyzicky nemožný.
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považovať za krajne nepravdepodobný, s 
vysokým stupňom istoty nemožnosti 
výskytu takéhoto uvoľňovania.

Or. lv

Pozmeňujúci návrh 70
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Po jadrových haváriách v elektrárňach 
Three Mile Island a Černobyľ jadrová 
havária vo Fukušime opäť zvýraznila 
rozhodujúci význam zadržiavacej funkcie, 
ktorá je poslednou bariérou chrániacou 
ľudí a životné prostredie pred 
uvoľňovaním rádioaktívneho materiálu 
následkom havárie. Preto žiadateľ o 
povolenie na výstavbu nového reaktora na 
výrobu energie alebo výskumného reaktora 
by mal preukázať, že projekt prakticky 
obmedzuje účinky poškodenia aktívnej 
zóny reaktora na oblasť kontajnmentu, t. j. 
musí preukázať, že uvoľňovanie 
rádioaktívnych výpustí mimo hermetickej 
zóny je fyzicky nemožný alebo ho možno 
považovať za krajne nepravdepodobný, s 
vysokým stupňom istoty nemožnosti 
výskytu takéhoto uvoľňovania.

(30) Po jadrových haváriách v elektrárňach 
Three Mile Island a Černobyľ jadrová 
havária vo Fukušime opäť zvýraznila 
rozhodujúci význam zadržiavacej funkcie, 
ktorá je poslednou bariérou chrániacou 
ľudí a životné prostredie pred 
uvoľňovaním rádioaktívneho materiálu 
následkom havárie. Preto žiadateľ o 
povolenie na výstavbu nového reaktora na 
výrobu energie alebo výskumného reaktora 
by mal preukázať, že projekt prakticky 
obmedzuje účinky poškodenia aktívnej 
zóny reaktora na oblasť kontajnmentu, t. j. 
musí preukázať, že uvoľňovanie 
rádioaktívnych výpustí mimo hermetickej 
zóny je fyzicky nemožný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 30
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Po jadrových haváriách v elektrárňach 
Three Mile Island a Černobyľ jadrová 
havária vo Fukušime opäť zvýraznila 
rozhodujúci význam zadržiavacej funkcie, 
ktorá je poslednou bariérou chrániacou 
ľudí a životné prostredie pred 
uvoľňovaním rádioaktívneho materiálu 
následkom havárie. Preto žiadateľ o 
povolenie na výstavbu nového reaktora na 
výrobu energie alebo výskumného reaktora 
by mal preukázať, že projekt prakticky 
obmedzuje účinky poškodenia aktívnej 
zóny reaktora na oblasť kontajnmentu, t. j. 
musí preukázať, že uvoľňovanie 
rádioaktívnych výpustí mimo hermetickej 
zóny je fyzicky nemožný alebo ho možno 
považovať za krajne nepravdepodobný, s 
vysokým stupňom istoty nemožnosti
výskytu takéhoto uvoľňovania.

(30) Po jadrových haváriách v elektrárňach 
Three Mile Island a Černobyľ jadrová 
havária vo Fukušime opäť zvýraznila 
rozhodujúci význam zadržiavacej funkcie, 
ktorá je poslednou bariérou chrániacou 
ľudí a životné prostredie pred 
uvoľňovaním rádioaktívneho materiálu 
následkom havárie. Preto žiadateľ o 
povolenie na výstavbu nového reaktora na 
výrobu energie alebo výskumného reaktora 
by mal preukázať, že projekt prakticky
obmedzuje účinky poškodenia aktívnej 
zóny reaktora na oblasť kontajnmentu, t. j. 
musí preukázať, že uvoľňovanie 
rádioaktívnych výpustí mimo hermetickej 
zóny je fyzicky nemožný pre výskyt
takéhoto uvoľňovania.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 72
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Smernica 2009/71/Euratom 
neobsahuje opatrenia týkajúce sa havarijnej 
pripravenosti a odozvy na mieste, ktoré, 
ako zvýraznila jadrová havária vo 
Fukušime, majú rozhodujúci význam pre 
zmiernenie následkov jadrovej havárie. 
Smernica Rady 96/29/Euratom 
predpokladá, že v prípade rádiologickej 
havarijnej situácie je nevyhnutné 
organizovať vhodné zásahy umožňujúce 
zastavenie alebo zníženie emisií 

(31) Smernica 2009/71/Euratom 
neobsahuje opatrenia týkajúce sa havarijnej 
pripravenosti a odozvy na mieste, ktoré, 
ako zvýraznila jadrová havária vo 
Fukušime, majú rozhodujúci význam pre 
zmiernenie následkov jadrovej havárie. 
Smernica Rady 96/29/Euratom 
predpokladá, že v prípade rádiologickej 
havarijnej situácie je nevyhnutné 
organizovať vhodné zásahy umožňujúce 
zastavenie alebo zníženie emisií 



AM\1019806SK.doc 31/107 PE529.779v01-00

SK

rádionuklidov a posúdenie a zaznamenanie 
následkov havárie a účinnosti zásahu. Mali 
by sa zaviesť aj opatrenia na ochranu a 
monitorovanie životného prostredia a 
obyvateľstva. Osobitné ustanovenia 
týkajúce sa havarijnej pripravenosti a 
odozvy na mieste sú však potrebné, aby sa 
mohli posúdiť situácie, ktoré si môžu 
vyžadovať ochranné opatrenia na mieste, 
aby sa vytvorila organizačná štruktúra a 
koordinácia reagujúcich orgánov a 
zabezpečila dostupnosť dostatočných 
zdrojov umožňujúcich uplatnenie 
primeraných ochranných opatrení aj v 
mimoriadnych prípadoch.

rádionuklidov a posúdenie a zaznamenanie 
následkov havárie a účinnosti zásahu. 
Keďže jadrová havária môže postihnúť 
viacero krajín, je nevyhnutné zriadiť 
európsku jednotku havarijnej odozvy. 
Mali by sa zaviesť aj opatrenia na ochranu 
a monitorovanie životného prostredia a 
obyvateľstva. Osobitné ustanovenia 
týkajúce sa havarijnej pripravenosti a 
odozvy na mieste sú však potrebné, aby sa 
mohli posúdiť situácie, ktoré si môžu 
vyžadovať ochranné opatrenia na mieste, 
aby sa vytvorila organizačná štruktúra a 
koordinácia reagujúcich orgánov a 
zabezpečila dostupnosť dostatočných 
zdrojov umožňujúcich uplatnenie 
primeraných ochranných opatrení aj v 
mimoriadnych prípadoch.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 73
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Záťažové testy ukázali kľúčovú úlohu 
mechanizmov posilnenej spolupráce a 
koordinácie medzi všetkými stranami, 
ktoré zodpovedajú za jadrovú bezpečnosť. 
Partnerské preskúmania sa ukázali ako 
dobrý prostriedok na budovanie dôvery s 
cieľom rozvoja a výmeny skúseností a 
zaistenia spoločného uplatňovania prísnych 
noriem v oblasti jadrovej bezpečnosti. 
Rozsah ustanovení smernice 
2009/71/Euratom je však obmedzený len 
na vlastné hodnotenia a medzinárodné 
partnerské preskúmania legislatívnej, 
regulačnej a organizačnej infraštruktúry 
členských štátov, a preto by sa smernica 

(32) Záťažové testy ukázali kľúčovú úlohu 
mechanizmov posilnenej spolupráce a 
koordinácie medzi všetkými stranami, 
ktoré zodpovedajú za jadrovú bezpečnosť. 
Partnerské preskúmania sa ukázali ako 
dobrý prostriedok na budovanie dôvery s 
cieľom rozvoja a výmeny skúseností a 
zaistenia spoločného uplatňovania prísnych 
noriem v oblasti jadrovej bezpečnosti. 
Rozsah ustanovení smernice 
2009/71/Euratom je však obmedzený len 
na vlastné hodnotenia a medzinárodné 
partnerské preskúmania legislatívnej, 
regulačnej a organizačnej infraštruktúry 
členských štátov, a preto by sa smernica 



PE529.779v01-00 32/107 AM\1019806SK.doc

SK

mala rozšíriť tak, aby zahŕňala aj 
partnerské preskúmania jadrových 
zariadení.

mala rozšíriť tak, aby zahŕňala aj 
partnerské preskúmania jadrových 
zariadení. Na takýchto partnerských 
preskúmaniach sa musia zúčastňovať 
odborníci z občianskej spoločnosti, ako aj
iní odborníci nezávisí od regulačných 
orgánov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 74
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Táto smernica zavádza nové 
ustanovenia o vlastnom hodnotení a 
partnerskom preskúmaní jadrových 
zariadení založenom na vybraných témach 
jadrovej bezpečnosti pokrývajúcich ich 
celú životnosť. Na medzinárodnej úrovni 
existujú už overené skúseností s 
vykonávaním takýchto partnerských 
preskúmaní jadrových elektrární. Na 
úrovni EÚ skúseností z záťažového 
testovania ukazujú význam 
koordinovaného plnenia úloh pre 
posúdenie a preskúmanie bezpečnosti 
jadrových elektrární EÚ. Mal by sa tu 
uplatniť podobný mechanizmus založený 
na spolupráci medzi regulačnými orgánmi 
členských štátov a Komisiou. Preto by 
príslušné regulačné orgány s úlohou 
koordinátorov v rámci expertných skupín, 
ako napríklad ENSREG, mohli prispieť 
svojimi odbornými znalosťami k určovaniu 
relevantných bezpečnostných otázok a k 
vykonávaniu týchto partnerských 
preskúmaní. Ak členské štáty spoločne 
nevyberú aspoň jednu oblasť, Komisia by 
mala vybrať jednu alebo viacero oblastí, 
ktoré sa stanú predmetom partnerského 
preskúmania. Účasť ostatných 

(33) Táto smernica zavádza nové 
ustanovenia o vlastnom hodnotení a 
partnerskom preskúmaní jadrových 
zariadení založenom na vybraných témach 
jadrovej bezpečnosti pokrývajúcich ich 
celú životnosť. Na medzinárodnej úrovni 
existujú už overené skúsenosti s 
vykonávaním takýchto partnerských 
preskúmaní jadrových elektrární. Na 
úrovni EÚ skúsenosti zo záťažového 
testovania ukazujú význam 
koordinovaného plnenia úloh pre 
posúdenie a preskúmanie bezpečnosti 
jadrových elektrární EÚ. Preto by príslušné 
regulačné orgány s úlohou koordinátorov v 
rámci expertných skupín, ako napríklad 
ENSREG, mohli prispieť svojimi 
odbornými znalosťami k určovaniu 
relevantných bezpečnostných otázok 
a využiť existujúce nástroje, ako napríklad 
misie, ktoré podnikla MAAE.
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zainteresovaných strán, ako napríklad 
organizácií poskytujúcich technickú 
podporu, medzinárodných pozorovateľov 
alebo mimovládnych organizácií, by 
mohla dodať partnerským preskúmaniam 
pridanú hodnotu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Bernd Lange

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Táto smernica zavádza nové 
ustanovenia o vlastnom hodnotení a 
partnerskom preskúmaní jadrových 
zariadení založenom na vybraných témach 
jadrovej bezpečnosti pokrývajúcich ich 
celú životnosť. Na medzinárodnej úrovni 
existujú už overené skúseností s 
vykonávaním takýchto partnerských 
preskúmaní jadrových elektrární. Na 
úrovni EÚ skúseností z záťažového 
testovania ukazujú význam 
koordinovaného plnenia úloh pre 
posúdenie a preskúmanie bezpečnosti 
jadrových elektrární EÚ. Mal by sa tu 
uplatniť podobný mechanizmus založený 
na spolupráci medzi regulačnými orgánmi 
členských štátov a Komisiou. Preto by 
príslušné regulačné orgány s úlohou 
koordinátorov v rámci expertných skupín, 
ako napríklad ENSREG, mohli prispieť 
svojimi odbornými znalosťami k určovaniu 
relevantných bezpečnostných otázok a k 
vykonávaniu týchto partnerských 
preskúmaní. Ak členské štáty spoločne 
nevyberú aspoň jednu oblasť, Komisia by 
mala vybrať jednu alebo viacero oblastí, 
ktoré sa stanú predmetom partnerského 
preskúmania. Účasť ostatných 
zainteresovaných strán, ako napríklad 

(33) Táto smernica zavádza nové 
ustanovenia o vlastnom hodnotení a 
partnerskom preskúmaní jadrových 
zariadení založenom na vybraných témach 
jadrovej bezpečnosti pokrývajúcich ich 
celú životnosť. Na medzinárodnej úrovni 
existujú už overené skúsenosti s 
vykonávaním takýchto partnerských 
preskúmaní jadrových elektrární. Na 
úrovni EÚ skúsenosti zo záťažového 
testovania ukazujú význam 
koordinovaného plnenia úloh pre 
posúdenie a preskúmanie bezpečnosti 
jadrových elektrární EÚ. Uznesenie 
Európskeho parlamentu zo 14. marca 
2013 o posúdeniach rizika a bezpečnosti 
(„záťažových testoch“) vykonaných 
v jadrových elektrárňach v Európskej únii 
a o súvisiacich činnostiach zdôrazňuje, že 
záťažové testy sú neúplné a že aj v prípade 
ich úspešného výsledku nezaručia 
bezpečnosť jadrovej elektrárne; uznesenie 
Parlamentu ďalej odporúča, aby 
periodické preskúmania vychádzali zo 
spoločných bezpečnostných noriem. Mal 
by sa tu uplatniť podobný mechanizmus 
založený na spolupráci medzi regulačnými 
orgánmi členských štátov a Komisiou. 
Preto by príslušné regulačné orgány s 
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organizácií poskytujúcich technickú 
podporu, medzinárodných pozorovateľov 
alebo mimovládnych organizácií, by mohla 
dodať partnerským preskúmaniam pridanú 
hodnotu.

úlohou koordinátorov v rámci expertných 
skupín, ako napríklad ENSREG, mohli 
prispieť svojimi odbornými znalosťami k 
určovaniu relevantných bezpečnostných 
otázok a k vykonávaniu týchto 
partnerských preskúmaní. Ak členské štáty 
spoločne nevyberú aspoň jednu oblasť, 
Komisia by mala vybrať jednu alebo 
viacero oblastí, ktoré sa stanú predmetom 
partnerského preskúmania. Účasť 
ostatných zainteresovaných strán, ako 
napríklad organizácií poskytujúcich 
technickú podporu, medzinárodných 
pozorovateľov alebo mimovládnych 
organizácií, by mohla dodať partnerským 
preskúmaniam pridanú hodnotu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 76
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Táto smernica zavádza nové 
ustanovenia o vlastnom hodnotení a 
partnerskom preskúmaní jadrových 
zariadení založenom na vybraných témach 
jadrovej bezpečnosti pokrývajúcich ich 
celú životnosť. Na medzinárodnej úrovni 
existujú už overené skúseností s 
vykonávaním takýchto partnerských 
preskúmaní jadrových elektrární. Na 
úrovni EÚ skúseností z záťažového 
testovania ukazujú význam 
koordinovaného plnenia úloh pre 
posúdenie a preskúmanie bezpečnosti 
jadrových elektrární EÚ. Mal by sa tu 
uplatniť podobný mechanizmus založený 
na spolupráci medzi regulačnými orgánmi 
členských štátov a Komisiou. Preto by 

(33) Táto smernica zavádza nové 
ustanovenia o vlastnom hodnotení a 
partnerskom preskúmaní jadrových 
zariadení založenom na vybraných témach 
jadrovej bezpečnosti pokrývajúcich ich 
celú životnosť. Na medzinárodnej úrovni 
existujú už overené skúsenosti s 
vykonávaním takýchto partnerských 
preskúmaní jadrových elektrární. Na 
úrovni EÚ skúsenosti zo záťažového 
testovania ukazujú význam 
koordinovaného plnenia úloh pre 
posúdenie a preskúmanie bezpečnosti 
jadrových elektrární EÚ. Mal by sa tu 
natrvalo uplatňovať podobný 
mechanizmus založený na spolupráci 
medzi regulačnými orgánmi členských 
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príslušné regulačné orgány s úlohou 
koordinátorov v rámci expertných skupín, 
ako napríklad ENSREG, mohli prispieť 
svojimi odbornými znalosťami k určovaniu 
relevantných bezpečnostných otázok a k 
vykonávaniu týchto partnerských 
preskúmaní. Ak členské štáty spoločne 
nevyberú aspoň jednu oblasť, Komisia by 
mala vybrať jednu alebo viacero oblastí, 
ktoré sa stanú predmetom partnerského 
preskúmania. Účasť ostatných 
zainteresovaných strán, ako napríklad 
organizácií poskytujúcich technickú 
podporu, medzinárodných pozorovateľov 
alebo mimovládnych organizácií, by mohla 
dodať partnerským preskúmaniam pridanú 
hodnotu.

štátov a Komisiou. Preto by príslušné 
regulačné orgány s úlohou koordinátorov v 
rámci expertných skupín, ako napríklad 
ENSREG, mohli prispieť svojimi 
odbornými znalosťami k určovaniu 
relevantných bezpečnostných otázok a k 
vykonávaniu týchto partnerských 
preskúmaní. Ak členské štáty spoločne 
nevyberú aspoň jednu oblasť, Komisia by 
mala vybrať jednu alebo viacero oblastí, 
ktoré sa stanú predmetom partnerského 
preskúmania. Účasť ostatných 
zainteresovaných strán, ako napríklad 
organizácií poskytujúcich technickú 
podporu, medzinárodných pozorovateľov 
alebo mimovládnych organizácií, dodáva
partnerským preskúmaniam pridanú 
hodnotu a z tohto dôvodu je nevyhnutná.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 77
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Návrh smernice
Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33a) Vzhľadom na riziká duplicity 
existujúcich postupov partnerského 
preskúmania a na riziko zasahovania do 
práce nezávislých vnútroštátnych 
regulačných orgánov by tematické 
partnerské preskúmania mali byť 
založené na skúsenostiach, ktoré získali 
ENSREG a WENRA počas opätovného 
posúdenia európskej bezpečnosti po 
havárii vo Fukušime. Členské štáty by 
mali poveriť ENSREG a WENRA 
výberom tém, organizáciou tematického 
partnerského preskúmania, jeho 
vykonávaním a následnými akciami.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 78
Bernd Lange

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Mal by sa vytvoriť vhodný 
mechanizmus následných opatrení, aby sa 
zabezpečilo, že výsledky týchto
partnerských preskúmaní sa správne 
implementujú. Partnerské preskúmania by 
mali pomôcť zlepšiť bezpečnosť 
jednotlivých jadrových zariadení a zároveň 
pomôcť formulovať všeobecné technické 
bezpečnostné odporúčania a usmernenia 
platné v celej Únii.

(35) Mal by sa vytvoriť vhodný 
mechanizmus následných opatrení, aby sa 
zabezpečilo, že výsledky už vykonaných 
záťažových testov a budúcich 
partnerských preskúmaní sa správne 
vykonávajú. Partnerské preskúmania by 
mali pomôcť zlepšiť bezpečnosť 
jednotlivých jadrových zariadení a zároveň 
pomôcť formulovať všeobecné technické 
bezpečnostné odporúčania a právne 
záväzné usmernenia platné v celej Únii. 
Komisia s použitím všetkých nástrojov, 
ktoré má k dispozícii na tento účel, 
dôsledne zabezpečí, aby sa odporúčania 
v oblasti zvýšenia jadrovej bezpečnosti, 
ktoré vyplynú zo záťažových testov 
a partnerského preskúmania, ihneď 
vykonávali, a dôkladne preskúma 
hospodárnosť modernizačných opatrení 
vzhľadom na možné ohrozenie; Komisia 
zabezpečí, aby náklady na opatrenia na 
zlepšenie v plnej miere znášali
prevádzkovatelia jadrových zariadení 
a nie daňoví poplatníci.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 79
Marian-Jean Marinescu

Návrh smernice
Odôvodnenia 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Mal by sa vytvoriť vhodný (35) Mal by sa vytvoriť vhodný 
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mechanizmus následných opatrení, aby sa 
zabezpečilo, že výsledky týchto 
partnerských preskúmaní sa správne 
implementujú. Partnerské preskúmania by 
mali pomôcť zlepšiť bezpečnosť 
jednotlivých jadrových zariadení a zároveň 
pomôcť formulovať všeobecné technické 
bezpečnostné odporúčania a usmernenia 
platné v celej Únii.

mechanizmus následných opatrení, aby sa 
zabezpečilo, že výsledky týchto 
partnerských preskúmaní sa správne 
vykonávajú. Partnerské preskúmania by 
mali pomôcť zlepšiť bezpečnosť 
jednotlivých jadrových zariadení 
v súvislosti s rôznym uplatňovaním a 
zároveň pomôcť formulovať všeobecné 
technické bezpečnostné odporúčania a 
usmernenia platné v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Návrh smernice
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) V prípade, že Komisia zistí značné 
odchýlky alebo oneskorenia v realizácii 
technických odporúčaní na základe 
postupu partnerského preskúmania, 
Komisia by mala vyzvať príslušné 
regulačné úrady členských štátov, ktoré 
ním nie sú dotknuté, aby organizovali a 
vykonávali overovacie misie s cieľom 
získať úplný obraz o situácii a 
informovať príslušný členský štát o 
možných opatreniach na odstránenie 
akýchkoľvek zistených nedostatkov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 36
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) V prípade, že Komisia zistí značné 
odchýlky alebo oneskorenia v realizácii 
technických odporúčaní na základe 
postupu partnerského preskúmania, 
Komisia by mala vyzvať príslušné 
regulačné úrady členských štátov, ktoré 
ním nie sú dotknuté, aby organizovali a 
vykonávali overovacie misie s cieľom 
získať úplný obraz o situácii a informovať 
príslušný členský štát o možných
opatreniach na odstránenie akýchkoľvek 
zistených nedostatkov.

(36) V prípade, že Komisia zistí značné 
odchýlky alebo oneskorenia v realizácii 
technických odporúčaní na základe 
postupu partnerského preskúmania, 
Komisia vyzve príslušné regulačné úrady
členských štátov, ktoré ním nie sú 
dotknuté, aby organizovali a vykonávali 
overovacie misie s cieľom získať úplný 
obraz o situácii a informovať príslušný 
členský štát o opatreniach potrebných na 
odstránenie akýchkoľvek zistených 
nedostatkov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 82
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) V súlade so zásadou proporcionality 
závisí uplatniteľnosť ustanovení kapitoly 2 
oddielu 2 „Špecifické povinnosti“ tejto 
smernice od druhu jadrových zariadení na 
území členského štátu. Preto pri 
implementovaní týchto ustanovení do 
vnútroštátnych právnych predpisov, by 
členské štáty mali zohľadniť riziká, ktoré 
predstavujú konkrétne druhy jadrových 
zariadení, ktoré plánujú prevádzkovať. 
Predovšetkým zásada proporcionality sa 
bude týkať tých členských štátoch, ktoré 
majú iba malé zásoby jadrového a iného 
rádioaktívneho materiálu, napr. spojené s 
prevádzkou reaktora v rámci menších 
výskumných zariadení, v akých by ťažká 
havária nemala následky porovnateľné s 
následkami havárie v jadrových 

(39) V súlade so zásadou proporcionality 
závisí uplatniteľnosť ustanovení kapitoly 2 
oddielu 2 „Špecifické povinnosti“ tejto 
smernice od druhu jadrových zariadení na 
území členského štátu. Preto pri 
vykonávaní týchto ustanovení do 
vnútroštátnych právnych predpisov, by 
členské štáty mali zohľadniť riziká, ktoré 
predstavujú konkrétne druhy jadrových 
zariadení, ktoré plánujú prevádzkovať. 
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elektrárňach.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 83
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Ustanovenia tejto smernice, ktoré sú 
vnútorne spojené s existenciou jadrových 
zariadení, najmä tie, ktoré sa týkajú 
povinností držiteľa licencie, nových 
špecifických požiadaviek na jadrové 
zariadenia a ustanovenia týkajúce sa 
havarijnej pripravenosti a odozvy na mieste 
sa neuplatňujú na členské štáty, ktoré 
nemajú jadrové zariadenia, ako sa 
vymedzujú v tejto smernici. Tieto členské 
štáty nemusia transponovať a 
implementovať povinnosť ukladať sankcie 
subjektom, ktoré nedodržiavajú 
ustanovenia tejto smernice. Ostatné 
ustanovenia tejto smernice je potrebné 
transponovať a uplatňovať primeraným 
spôsobom podľa vnútroštátnych 
podmienok a s prihliadnutím na 
skutočnosť, že tieto členské štáty nemajú 
jadrové zariadenia, no zároveň tak, aby sa 
zabezpečilo, že štátna správa alebo 
príslušné orgány budú venovať jadrovej 
bezpečnosti primeranú pozornosť.

(40) Ustanovenia tejto smernice, ktoré sú 
vnútorne spojené s existenciou jadrových 
zariadení, najmä tie, ktoré sa týkajú 
povinností držiteľa licencie, nových 
špecifických požiadaviek na jadrové 
zariadenia a ustanovenia týkajúce sa 
havarijnej pripravenosti a odozvy na mieste 
sa neuplatňujú na členské štáty, ktoré 
nemajú jadrové zariadenia, ako sa 
vymedzujú v tejto smernici. Tieto členské 
štáty nemusia transponovať a 
implementovať povinnosť ukladať sankcie 
subjektom, ktoré nedodržiavajú 
ustanovenia tejto smernice. Ostatné 
ustanovenia tejto smernice je potrebné 
transponovať a uplatňovať primeraným 
spôsobom podľa vnútroštátnych 
podmienok a s prihliadnutím na 
skutočnosť, že tieto členské štáty nemajú 
jadrové zariadenia, no zároveň tak, aby sa 
zabezpečilo, že štátna správa alebo 
príslušné orgány budú venovať jadrovej 
bezpečnosti primeranú pozornosť. Členské 
štáty, ktoré na svojom území nemajú 
jadrové elektrárne, majú právo zúčastniť 
sa na posúdeniach, ktoré vykonáva 
susedný členský štát.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 84
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Podľa smernice 2009/71/Euratom 
členské štáty zriadia a udržujú vnútroštátny 
právny, regulačný a organizačný rámec 
(ďalej len „vnútroštátny rámec“) jadrovej 
bezpečnosti jadrových zariadení. Určenie 
toho, akým spôsobom sa prijmú 
ustanovenia vnútroštátneho rámca, a 
nástrojov ich uplatňovania zostáva v 
právomoci členských štátov.

(41) Podľa smernice 2009/71/Euratom 
členské štáty zriadia a udržujú vnútroštátny 
právny, regulačný a organizačný rámec 
(ďalej len „vnútroštátny rámec“) jadrovej 
bezpečnosti jadrových zariadení. Určenie 
toho, akým spôsobom sa prijmú 
ustanovenia vnútroštátneho rámca, a 
nástrojov ich uplatňovania zostáva v 
právomoci členských štátov a Komisia 
zabezpečí, aby sa tieto ustanovenia
náležite transponovali.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 85
Bernd Lange

Návrh smernice
Odôvodnenie 42 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42a) S cieľom podporiť demokraciu by 
sa otázky jadrovej energie a najmä
jadrovej bezpečnosti mali riešiť v rámci 
Zmluvy o Európskej únii a 
prostredníctvom riadneho legislatívneho 
postupu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 86
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
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Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod -2 (nový)
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 1 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-2) Článok 1 písm. b sa mení takto :

„b) zabezpečiť, aby členské štáty prijali 
primerané vnútroštátne opatrenia na 
zaručenie vysokej úrovne jadrovej 
bezpečnosti na účely ochrany pracovníkov 
a verejnosti pred nebezpečenstvom 
pochádzajúcim z ionizujúceho žiarenia z 
jadrových zariadení.“

„b) zabezpečiť, aby členské štáty prijali 
všetky potrebné opatrenia na zaručenie 
najvyššej úrovne jadrovej bezpečnosti na 
účely ochrany pracovníkov a verejnosti 
pred nebezpečenstvom pochádzajúcim z 
ionizujúceho žiarenia z jadrových 
zariadení.“

Or. fr

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

Pozmeňujúci návrh 87
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„c) zabezpečiť, aby členské štáty prijali 
primerané vnútroštátne opatrenia s 
cieľom, aby sa jadrové zariadenia 
projektovali, umiestňovali, budovali, 
uvádzali do prevádzky, prevádzkovali 
alebo vyraďovali tak, aby sa zabránilo 
nepovolenému uvoľňovaniu 
rádioaktívnych látok.“

„ c) zabezpečiť, aby členské štáty prijali 
všetky potrebné opatrenia s cieľom, aby sa 
jadrové zariadenia projektovali, 
umiestňovali, budovali, uvádzali do 
prevádzky, prevádzkovali, monitorovali, 
zdokonaľovali alebo vyraďovali tak, aby 
sa zabránilo nepovolenému uvoľňovaniu 
rádioaktívnych látok.“

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 88
Paul Rübig

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) V článku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

d) podporiť a zlepšiť kultúru jadrovej 
bezpečnosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod -4 (nový)
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 3 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-4) V článku 3 sa odsek 2 mení takto

„2) ‚jadrová bezpečnosť‘ je dosiahnutie 
náležitých prevádzkových podmienok, 
predchádzanie haváriám alebo
zmierňovanie následkov havárií, čoho 
výsledkom je ochrana pracovníkov a
verejnosti pred nebezpečenstvami 
pochádzajúcimi z ionizujúceho žiarenia z
jadrových zariadení ;“

„2) ‚jadrová bezpečnosť‘ je dosiahnutie 
náležitých prevádzkových podmienok, 
predchádzanie haváriám alebo 
zmierňovanie následkov havárií, čoho 
výsledkom je ochrana pracovníkov,
verejnosti a životného prostredia pred 
radiačným ohrozením pochádzajúcim z 
jadrových zariadení ;“

Or. fr

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

V súlade s cieľom tejto smernice by sa pojem „jadrová bezpečnosť“, ako ho vymedzila
Komisia, mal v plnej miere uviesť do súladu so zodpovedajúcim pojmom, ako ho vymedzila
MAAE (pozri bezpečnostný glosár MAAE, rok vydania 2007, s. 133). Táto definícia pojmu 
jasne odkazuje na ochranu „životného prostredia“ ako na základný prvok pojmu „jadrová 
bezpečnosť“, čo súvisí s otázkou právneho základu.

Pozmeňujúci návrh 90
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 3 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. ‚mimoriadna udalosť‘ je akýkoľvek 
nezamýšľaný stav, ktorého dôsledky alebo 
potenciálne dôsledky nie sú zanedbateľné 
z hľadiska ochrany alebo jadrovej 
bezpečnosti;

7. ‚mimoriadna udalosť‘ je akýkoľvek 
nezamýšľaný stav, ktorého dôsledky alebo 
potenciálne dôsledky môžu ohroziť 
ochranu alebo jadrovú bezpečnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 91
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 3 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. ‚havária‘ je každá neplánovaná udalosť 
vrátane prevádzkových chýb, zlyhaní 
zariadenia a iných nehôd, ktorej dôsledky 
alebo potenciálne dôsledky nie sú 

8. ‚havária‘ je každá neplánovaná udalosť 
vrátane prevádzkových chýb, zlyhaní 
zariadenia a iných nehôd, ktorej dôsledky 
alebo potenciálne dôsledky môžu ohroziť 
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zanedbateľné z hľadiska ochrany a 
jadrovej bezpečnosti;

ochranu a jadrovú bezpečnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 92
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 3 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. ‚podmienky havárie‛ sú odchýlky od 
bežnej prevádzky, ktoré sú menej časté a 
závažnejšie než predpokladané 
prevádzkové udalosti a ktoré zahŕňajú 
projektové havárie a podmienky
rozšírenia projektu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 3 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. ‚prakticky vylúčiť‘ znamená považovať 
za fyzicky nemožné alebo za veľmi 
nepravdepodobné, s vysokým stupňom 
istoty, že nastane nejaká podmienka;

11. ‚prakticky vylúčiť‘ znamená považovať 
za fyzicky nemožné, že nastane nejaká 
situácia;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 94
Pavel Poc

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 3 – odsek 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. ‚rozumne dosiahnuteľný‘ znamená, že 
okrem splnenia požiadaviek osvedčených 
postupov v oblasti inžinierstva by sa mali 
hľadať ďalšie bezpečnostné opatrenia alebo 
opatrenia na zníženie rizík pri 
projektovaní, uvedení do prevádzky, 
prevádzkovaní alebo vyradení jadrového 
zariadenia a že tieto opatrenia by sa mali 
implementovať, ak nie je možné 
preukázať, že sú zjavne neprimerané 
vzhľadom na svoj prínos k zvýšeniu 
bezpečnosti;

12. ‚rozumne uskutočniteľný ‘ znamená, 
že okrem splnenia požiadaviek 
osvedčených postupov v oblasti 
inžinierstva by sa mali hľadať ďalšie 
bezpečnostné opatrenia alebo opatrenia na 
zníženie rizík pri projektovaní, uvedení do 
prevádzky, prevádzkovaní alebo vyradení 
jadrového zariadenia a že tieto opatrenia by 
sa mali vykonávať, ak nie je možné 
preukázať, že sú zjavne neprimerané 
vzhľadom na svoj prínos k zvýšeniu 
bezpečnosti;

(Odporúča sa nahradiť pojem „rozumne
dosiahnuteľný“ pojmom „rozumne 
uskutočniteľný“ v celom texte návrhu 
Komisie, ako aj v správe.)

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „rozumne uskutočniteľný“ sa používa v dokumentoch pre oblasť radiačnej ochrany, 
t. j. WENRA. Revízia smernice ponúka jedinečnú príležitosť na vypracovanie spoločných
vymedzení pojmov a terminológie pre ciele v oblasti bezpečnosti (pre riaditeľstvo pre jadrovú 
bezpečnosť Spojeného kráľovstva, Dohovor o jadrovej bezpečnosti, osobitné bezpečnostné 
požiadavky MAAE), ktoré by sa mali používať. 

Pozmeňujúci návrh 95
António Fernando Correia de Campos

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 3 – odsek 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. ‚rozumne dosiahnuteľný‘ znamená, že 
okrem splnenia požiadaviek osvedčených 
postupov v oblasti inžinierstva by sa mali 
hľadať ďalšie bezpečnostné opatrenia alebo 
opatrenia na zníženie rizík pri 
projektovaní, uvedení do prevádzky, 
prevádzkovaní alebo vyradení jadrového 
zariadenia a že tieto opatrenia by sa mali 
implementovať, ak nie je možné 
preukázať, že sú zjavne neprimerané 
vzhľadom na svoj prínos k zvýšeniu 
bezpečnosti;

12. ‚rozumne dosiahnuteľný‘ znamená, že 
okrem splnenia požiadaviek osvedčených 
postupov v oblasti inžinierstva by sa mali 
hľadať ďalšie bezpečnostné opatrenia alebo 
opatrenia na zníženie rizík pri 
projektovaní, uvedení do prevádzky, 
prevádzkovaní alebo vyradení jadrového 
zariadenia a že tieto opatrenia by sa mali 
vykonávať, ak vnútroštátne regulačné 
orgány neuznajú, že sa preukázali ako
zjavne neprimerané vzhľadom na svoj 
prínos k zvýšeniu bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 3 – odsek 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. ‚rozumne dosiahnuteľný‘ znamená, že 
okrem splnenia požiadaviek osvedčených 
postupov v oblasti inžinierstva by sa mali 
hľadať ďalšie bezpečnostné opatrenia alebo 
opatrenia na zníženie rizík pri 
projektovaní, uvedení do prevádzky, 
prevádzkovaní alebo vyradení jadrového 
zariadenia a že tieto opatrenia by sa mali 
implementovať, ak nie je možné 
preukázať, že sú zjavne neprimerané 
vzhľadom na svoj prínos k zvýšeniu 
bezpečnosti;

12. ‚rozumne dosiahnuteľný‘ znamená, že 
okrem splnenia požiadaviek osvedčených 
postupov v oblasti inžinierstva by sa mali 
hľadať ďalšie bezpečnostné opatrenia alebo 
opatrenia na zníženie rizík pri 
projektovaní, uvedení do prevádzky, 
prevádzkovaní alebo vyradení jadrového 
zariadenia a že tieto opatrenia by sa mali 
vykonávať tam, kde budú predstavovať 
prínos k zvýšeniu bezpečnosti;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 97
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 3 – odsek 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. ‚projektová základňa‘ znamená rad 
podmienok a udalostí výslovne 
zohľadňovaných pri projektovaní 
zariadenia podľa stanovených kritérií, aby 
im zariadenie bolo schopné odolávať bez 
prekročenia povolených limitov v rámci 
plánovanej prevádzky bezpečnostných 
systémov;

13. ‚projektová základňa‘ znamená rad 
a kumulatívny účinok podmienok a 
udalostí výslovne zohľadňovaných pri 
projektovaní zariadenia podľa stanovených 
kritérií, aby im zariadenie bolo schopné 
odolávať;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 98
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 3 – odsek 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14. ‚projektová havária‘ znamená 
podmienky havárie, so zohľadnením 
ktorých je zariadenie projektované podľa 
stanovených kritérií a v rámci ktorých 
poškodenie paliva a úniky rádioaktívnych 
látok nepresiahnu rámec povolených 
limitov;

14. ‚projektová havária‘ znamená haváriu 
spôsobujúcu podmienky havárie, so 
zohľadnením ktorých je zariadenie 
projektované podľa stanovených 
projektových kritérií a konzervatívnej 
metodiky a v prípade ktorých úniky 
rádioaktívnych látok nepresiahnu rámec 
prijateľných limitov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 99
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 3 – odsek 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15. ‚nadprojektová havária‘ je havária, 
ktorá je možná, ale nebola plne 
zohľadnená pri projektovaní, pretože sa 
posúdila ako príliš nepravdepodobná;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 3 – odsek 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15. ‚‚nadprojektová havária‘ je havária, 
ktorá je možná, ale nebola plne 
zohľadnená pri projektovaní, pretože sa 
posúdila ako príliš nepravdepodobná;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 101
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 3 – odsek 16 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16a. ‚podmienky rozšírenia projektu‘ sú 
havarijné podmienky, ktoré sa neberú do 
úvahy v prípade projektovej havárie,
zohľadňujú sa však v procese 
projektovania zariadení v súlade s 
metodikou najlepšieho odhadu, a v 
prípade ktorých sa uvoľňovanie 
rádioaktívneho materiálu udržiava v 
rámci prijateľných limitov. Podmienky 
rozšírenia projektu by mohli obsahovať 
ťažké havarijné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 3 – odsek 17 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17a. ‚overenie‘ znamená proces 
vyšetrovania, v rámci ktorého sa 
ubezpečíme, že produkty fázy systému, 
komponent systému, metóda, nástroj 
výpočtu, počítačový program, vývoj a 
výroba spĺňajú všetky požiadavky 
predchádzajúcej fázy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Elena Băsescu

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 4 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zriadia a udržujú 
vnútroštátny právny, regulačný 
a organizačný rámec (ďalej len 
„vnútroštátny rámec“) jadrovej bezpečnosti 
jadrových zariadení, ktorým sa vymedzia 
zodpovednosti a zabezpečí koordinácia 
medzi príslušnými štátnymi orgánmi. Vo 
vnútroštátnom rámci sa stanovia najmä:

1. Členské štáty zriadia a udržujú 
vnútroštátny právny, regulačný,
administratívny a organizačný rámec 
(ďalej len „vnútroštátny rámec“) jadrovej 
bezpečnosti jadrových zariadení, ktorým sa 
vymedzia zodpovednosti a zabezpečí 
koordinácia medzi príslušnými štátnymi 
orgánmi. Vo vnútroštátnom rámci sa 
stanovia najmä:

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 104
António Fernando Correia de Campos

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno d a (nové)
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 4 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

da) odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Členské štáty zabezpečujú, že sa 
vnútroštátny rámec udržiava a v prípade 
potreby zdokonaľuje na základe
prevádzkových skúseností, poznatkov 
získaných z analýz bezpečnosti 
prevádzkovaných jadrových zariadení, 
vývoja technológií a výsledkov výskumu v 
oblasti bezpečnosti v prípade, že sú
dostupné a relevantné.“

„2. Členské štáty zabezpečujú, že sa 
vnútroštátny rámec udržiava a zdokonaľuje 
v pravidelných intervaloch hneď po tom, 
čo budú dostupné relevantné prevádzkové 
skúsenosti, poznatky získané z analýz 
bezpečnosti prevádzkovaných jadrových 
zariadení, vývoja technológií a výsledkov 
výskumu v oblasti bezpečnosti.“

Or. en

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

Pozmeňujúci návrh 105
António Fernando Correia de Campos
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) bol funkčne oddelený od akéhokoľvek 
iného verejného alebo súkromného 
subjektu, zaoberajúceho sa podporou alebo 
využívaním jadrovej energie alebo výroby 
elektrickej energie;

a) bol právne a funkčne oddelený od 
akéhokoľvek iného verejného alebo 
súkromného subjektu, zaoberajúceho sa 
podporou alebo využívaním jadrovej 
energie alebo výroby elektrickej energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Ivo Belet

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bol funkčne oddelený od akéhokoľvek 
iného verejného alebo súkromného 
subjektu, zaoberajúceho sa podporou alebo 
využívaním jadrovej energie alebo výroby 
elektrickej energie;

bol funkčne a právne oddelený od 
akéhokoľvek iného verejného alebo 
súkromného subjektu, zaoberajúceho sa 
podporou alebo využívaním jadrovej 
energie alebo výroby elektrickej energie;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 107
Romana Jordan

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 5 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) mal svoje vlastné príslušné rozpočtové d) mal svoje vlastné príslušné rozpočtové 
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prostriedky a bol nezávislý pri realizácii 
prideleného rozpočtu. Mechanizmus 
financovania a postup prideľovania 
rozpočtu musia byť jasne vymedzené vo 
vnútroštátnom rámci;

prostriedky a bol nezávislý pri realizácii 
prideleného rozpočtu. Mechanizmus 
financovania a postup prideľovania 
rozpočtu musia byť jasne vymedzené vo 
vnútroštátnom rámci a mali by zahŕňať 
ustanovenia pre náležitú tvorbu nových 
a riadenie existujúcich poznatkov, 
odborných znalostí a zručností ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 5 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) zamestnával zamestnancov, ktorí majú 
potrebnú kvalifikáciu, skúsenosti a 
odborné znalosti, na vedúcich 
administratívnych miestach (generálne 
riaditeľstvá a oddelenia generálneho 
riaditeľstva) a ktorí počas 
predchádzajúcich najmenej desiatich 
rokov neboli zamestnaní na vysoko 
zodpovednom mieste v inom verejnom 
alebo súkromnom subjekte týkajúcom sa 
podpory, výroby alebo využívania jadrovej 
energie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 109
Romana Jordan

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
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Smernica 2009/71/Euratom
Článok 5 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zamestnával primeraný počet 
zamestnancov, ktorí majú potrebnú 
kvalifikáciu, skúsenosti a odborné znalosti;

e) zamestnával primeraný počet 
zamestnancov, ktorí majú potrebnú 
kvalifikáciu, skúsenosti a odborné znalosti 
nevyhnutné na plnenie svojich povinností, 
a mal by prístup k externým vedeckým 
a technickým zdrojom a odborným 
znalostiam, ak to považuje za potrebné na 
podporu plnenia svojich regulačných 
funkcií a v súlade so zásadami 
transparentnosti, nezávislosti a ucelenosti 
regulačných postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 5 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zamestnával primeraný počet 
zamestnancov, ktorí majú potrebnú 
kvalifikáciu, skúsenosti a odborné znalosti;

e) zamestnával primeraný počet 
zamestnancov, z ktorých všetci, najmä 
politicky menovaní členovia rady, majú 
potrebnú kvalifikáciu, skúsenosti a odborné 
znalosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
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Smernica 2009/71/Euratom
Článok 5 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zamestnával primeraný počet 
zamestnancov, ktorí majú potrebnú 
kvalifikáciu, skúsenosti a odborné znalosti;

e) zamestnával primeraný počet 
zamestnancov, ktorí majú potrebnú 
kvalifikáciu, skúsenosti a odborné znalosti, 
poskytol im priebežnú odbornú prípravu 
a mohol zaručiť ich nezávislosť bez 
vzniku konfliktu záujmov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 112
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Príslušný regulačný orgán bude
členom nezávislej a autonómnej európskej 
zastrešujúcej organizácie pre bezpečnosť 
a kontrolu, ktorú treba zriadiť a ktorej 
jediným cieľom bude zabezpečiť celkovú 
bezpečnosť. Zastrešujúca organizácia 
bude pozostávať z nezávislých a technicky 
spôsobilých odborníkov a udelia sa jej 
dostatočné kompetencie a právomoci na 
vytváranie opatrení alebo vykonávanie
krokov, ktoré zaručia najvyššiu jadrovú 
bezpečnosť v Únii, akú možno dosiahnuť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
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Smernica 2009/71/Euratom
Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Osoby s výkonnou právomocou 
v príslušnom regulačnom orgáne budú
menované v súlade s jasne definovanými 
postupmi a požiadavkami na ich 
menovanie. Počas ich pôsobenia môžu 
byť odvolané, ak nedodržiavajú 
požiadavky nezávislosti stanovené v tomto 
článku alebo sú obvinené z pochybenia na 
základe vnútroštátneho práva. Je potrebné
stanoviť primeranú lehotu na zváženie pri
miestach s potenciálnym konfliktom 
záujmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 5 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) požadovať, aby držiteľ licencie 
dodržiaval vnútroštátne požiadavky 
jadrovej bezpečnosti a podmienky 
príslušnej licencie;

b) požadovať, aby držiteľ licencie 
dodržiaval vnútroštátne požiadavky 
jadrovej bezpečnosti a podmienky 
príslušnej licencie; ak by držiteľ licencie 
nedodržiaval bezpečnostné požiadavky, 
regulačný orgán má možnosť ukončiť 
jeho činnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
António Fernando Correia de Campos
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 5 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) prijímať opatrenia na presadzovanie 
práva vrátane pozastavenia prevádzky 
jadrového zariadenia v súlade 
s podmienkami vymedzenými vo 
vnútroštátnom rámci uvedenom v článku 4 
ods. 1;

e) prijímať opatrenia na presadzovanie 
práva vrátane uvalenia sankcií v súlade 
s článkom 9a a pozastavenia prevádzky 
jadrového zariadenia v súlade 
s podmienkami vymedzenými vo 
vnútroštátnom rámci uvedenom v článku 4 
ods. 1;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Romana Jordan

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 5 – odsek 3 – písmeno f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) poskytnúť vhodné podmienky na 
činnosti spojené s výskumom a vývojom, 
ktoré sú potrebné na rozvoj nevyhnutnej 
vedomostnej základne a na podporu 
riadenia odborných poznatkov v oblasti 
regulačného procesu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 6 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby 
primárnu zodpovednosť za jadrovú 
bezpečnosť jadrového zariadenia niesol 
držiteľ licencie. Túto zodpovednosť nie je 
možné delegovať.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby 
primárnu zodpovednosť za jadrovú 
bezpečnosť jadrového zariadenia niesol 
držiteľ licencie. Túto zodpovednosť nie je 
možné delegovať. Prevádzkovatelia 
jadrových elektrární a držitelia licencií na 
narábanie s odpadom musia byť v plnej 
miere poistení a všetky poistné náklady, 
ako aj záväzky a náklady za škody 
spôsobené ľuďom a životnému prostrediu 
musia v plnej miere znášať 
prevádzkovatelia a držitelia licencií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby 
primárnu zodpovednosť za jadrovú 
bezpečnosť jadrového zariadenia niesol 
držiteľ licencie. Túto zodpovednosť nie je 
možné delegovať.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby 
zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť 
jadrového zariadenia v plnej miere niesol 
projektant a držiteľ licencie. Túto 
zodpovednosť nie je možné delegovať.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 119
Elena Băsescu
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby 
držitelia licencií v čo najväčšej rozumnej 
miere pravidelne systematicky a pod 
dohľadom príslušného regulačného orgánu 
posudzovali a overovali a neustále 
zdokonaľovali jadrovú bezpečnosť svojich 
jadrových zariadení.

Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby 
držitelia licencií pravidelne systematicky a 
pod dohľadom príslušného regulačného 
orgánu posudzovali a overovali a neustále 
zdokonaľovali jadrovú bezpečnosť svojich 
jadrových zariadení.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 120
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby 
držitelia licencií v čo najväčšej rozumnej 
miere pravidelne systematicky a pod 
dohľadom príslušného regulačného orgánu 
posudzovali a overovali a neustále 
zdokonaľovali jadrovú bezpečnosť svojich 
jadrových zariadení.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby 
držitelia licencií pravidelne systematicky a 
pod dohľadom príslušného regulačného 
orgánu posudzovali a overovali a neustále 
zdokonaľovali jadrovú bezpečnosť svojich 
jadrových zariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby 
držitelia licencií v čo najväčšej rozumnej 
miere pravidelne systematicky a pod 
dohľadom príslušného regulačného orgánu 
posudzovali a overovali a neustále 
zdokonaľovali jadrovú bezpečnosť svojich 
jadrových zariadení.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby 
držitelia licencií pravidelne systematicky a 
pod dohľadom príslušného regulačného 
orgánu posudzovali a overovali a neustále 
zdokonaľovali jadrovú bezpečnosť svojich 
jadrových zariadení.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 122
Paul Rübig

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno d
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby 
držitelia licencie zriadili a uplatňovali 
systémy riadenia, v ktorých má jadrová 
bezpečnosť náležitú prioritu a ktoré 
pravidelne preveruje príslušný regulačný 
orgán.

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby 
držitelia licencie zriadili a uplatňovali 
systémy riadenia, v ktorých má jadrová 
bezpečnosť náležitú prioritu, vrátane 
podpory a zlepšenia kultúry jadrovej 
bezpečnosti, a ktoré pravidelne preveruje 
príslušný regulačný orgán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno f
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby 
držitelia licencie zabezpečili a udržiavali 
náležité finančné a ľudské zdroje s 
vhodnou kvalifikáciou, odbornými 
znalosťami a zručnosťami na plnenie 
svojich povinností v súvislosti s jadrovou 
bezpečnosťou jadrového zariadenia 
stanovených v odsekoch 1 až 4a tohto 
článku a článkoch 8a až 8d tejto smernice. 
Tieto povinnosti sa vzťahujú aj na 
externých pracovníkov.

5. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby 
držitelia licencie zabezpečili a udržiavali 
náležité finančné a ľudské zdroje s 
vhodnou kvalifikáciou, odbornými 
znalosťami a zručnosťami na plnenie 
svojich povinností v súvislosti s jadrovou 
bezpečnosťou jadrového zariadenia 
stanovených v odsekoch 1 až 4a tohto 
článku a článkoch 8a až 8d tejto smernice, 
a to počas vyraďovania aj po jeho 
vyradení z prevádzky. Tieto povinnosti sa 
vzťahujú aj na externých pracovníkov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 124
Elena Băsescu

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby 
všetky strany prijali opatrenia na 
vzdelávanie, odbornú prípravu a výcvik 
svojich pracovníkov, ktorí plnia úlohy v 
súvislosti s jadrovou bezpečnosťou 
jadrových zariadení a s havarijnou 
pripravenosťou a odozvou na mieste s 
cieľom vybudovať, udržiavať a ďalej 
rozvíjať aktuálne a vzájomne uznávané 
odborné znalosti a zručnosti v oblasti 
jadrovej bezpečnosti.

Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby 
všetky strany prijali opatrenia na 
vzdelávanie, priebežnú odbornú prípravu a 
výcvik svojich pracovníkov, ktorí plnia 
úlohy v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou 
jadrových zariadení a s havarijnou 
pripravenosťou a odozvou na mieste s 
cieľom vybudovať, udržiavať a ďalej 
rozvíjať aktuálne a vzájomne uznávané 
odborné znalosti a zručnosti v oblasti 
jadrovej bezpečnosti.
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 125
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby 
všetky strany prijali opatrenia na 
vzdelávanie, odbornú prípravu a výcvik 
svojich pracovníkov, ktorí plnia úlohy v 
súvislosti s jadrovou bezpečnosťou 
jadrových zariadení a s havarijnou 
pripravenosťou a odozvou na mieste s 
cieľom vybudovať, udržiavať a ďalej 
rozvíjať aktuálne a vzájomne uznávané 
odborné znalosti a zručnosti v oblasti 
jadrovej bezpečnosti.

Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby 
všetky strany prijali opatrenia na 
vzdelávanie, odbornú prípravu a výcvik 
svojich pracovníkov a subdodávateľov, 
ktorí plnia úlohy v súvislosti s jadrovou 
bezpečnosťou jadrových zariadení a s 
havarijnou pripravenosťou a odozvou na 
mieste s cieľom vybudovať, udržiavať a 
ďalej rozvíjať aktuálne a vzájomne 
uznávané odborné znalosti a zručnosti v 
oblasti jadrovej bezpečnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 126
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa aktuálne a 
včasné informácie v súvislosti s jadrovou 
bezpečnosťou jadrových zariadení a 
súvisiacimi rizikami sprístupnili 
pracovníkom a širokej verejnosti, s 

Členské štáty zabezpečia, aby sa aktuálne a 
včasné informácie v súvislosti s jadrovou 
bezpečnosťou jadrových zariadení a 
súvisiacimi rizikami sprístupnili 
pracovníkom a širokej verejnosti, s 
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osobitným zreteľom na tých, ktorí žijú v 
blízkosti jadrového zariadenia.

osobitným zreteľom na tých, ktorí žijú v 
blízkosti jadrového zariadenia. Je 
nevyhnutné zaviesť komplexný
a transparentný proces komunikácie 
prostredníctvom pravidelného 
informovania občanov EÚ a ich účasti na 
konzultáciách. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 127
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa aktuálne a 
včasné informácie v súvislosti s jadrovou 
bezpečnosťou jadrových zariadení a 
súvisiacimi rizikami sprístupnili 
pracovníkom a širokej verejnosti, s 
osobitným zreteľom na tých, ktorí žijú v 
blízkosti jadrového zariadenia.

Členské štáty zabezpečia, aby sa aktuálne 
informácie v súvislosti s jadrovou 
bezpečnosťou jadrových zariadení a 
súvisiacimi rizikami sprístupnili 
pracovníkom, občianskej spoločnosti a 
širokej verejnosti v reálnom čase, s 
osobitným zreteľom na tých, ktorí žijú v 
blízkosti jadrového zariadenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 128
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Medzi povinnosti uvedené v prvom Medzi povinnosti uvedené v prvom 
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pododseku patrí zabezpečenie, aby 
príslušný regulačný orgán a držitelia 
licencie v rámci svojich oblastí 
zodpovednosti, vypracovali, zverejnili a 
implementovali stratégiu transparentnosti, 
ktorá okrem iného zahŕňa informácie o 
bežných prevádzkových podmienkach 
jadrových zariadení, nepovinné 
konzultačné činnosti zamerané na 
pracovníkov a širokú verejnosť a 
komunikáciu v prípade mimoriadnych 
udalostí a havárií.

pododseku patrí zabezpečenie, aby 
príslušný regulačný orgán a držitelia 
licencie v rámci svojich oblastí 
zodpovednosti, vypracovali, zverejnili a 
vykonali stratégiu transparentnosti, ktorá 
zahŕňa významné prípady, ako je 
umiestňovanie, výstavba, rozšírenie, 
uvedenie do prevádzky, prevádzka, 
prevádzka po ukončení životnosti 
projektu, konečné odstavenie a vyradenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Medzi povinnosti uvedené v prvom 
pododseku patrí zabezpečenie, aby 
príslušný regulačný orgán a držitelia 
licencie v rámci svojich oblastí 
zodpovednosti, vypracovali, zverejnili a 
implementovali stratégiu transparentnosti, 
ktorá okrem iného zahŕňa informácie o 
bežných prevádzkových podmienkach 
jadrových zariadení, nepovinné
konzultačné činnosti zamerané na 
pracovníkov a širokú verejnosť a 
komunikáciu v prípade mimoriadnych 
udalostí a havárií.

Medzi povinnosti uvedené v prvom 
pododseku patrí zabezpečenie, aby 
príslušný regulačný orgán a držitelia 
licencie v rámci svojich oblastí 
zodpovednosti, vypracovali, zverejnili a 
vykonávali stratégiu transparentnosti, ktorá 
okrem iného zahŕňa informácie o bežných 
prevádzkových podmienkach jadrových 
zariadení, konzultačné činnosti zamerané 
na pracovníkov a širokú verejnosť a 
komunikáciu v prípade mimoriadnych 
udalostí a havárií.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 130
Miloslav Ransdorf
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Medzi povinnosti uvedené v prvom 
pododseku patrí zabezpečenie, aby 
príslušný regulačný orgán a držitelia 
licencie v rámci svojich oblastí 
zodpovednosti, vypracovali, zverejnili a 
implementovali stratégiu transparentnosti, 
ktorá okrem iného zahŕňa informácie o 
bežných prevádzkových podmienkach 
jadrových zariadení, nepovinné 
konzultačné činnosti zamerané na 
pracovníkov a širokú verejnosť a 
komunikáciu v prípade mimoriadnych 
udalostí a havárií.

Medzi povinnosti uvedené v prvom 
pododseku patrí zabezpečenie, aby 
príslušný regulačný orgán a držitelia 
licencie v rámci svojich oblastí 
zodpovednosti, vypracovali, zverejnili a 
vykonávali stratégiu transparentnosti, ktorá 
okrem iného zahŕňa informácie o bežných 
prevádzkových podmienkach jadrových 
zariadení, nepovinné konzultačné činnosti 
zamerané na pracovníkov a širokú 
verejnosť a komunikáciu v prípade havárií.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „mimoriadna udalosť“ sa tu nepoužíva v súlade s glosárom MAAE. Existujú dva 
základné stavy elektrárne: prevádzkové stavy a podmienky havárie. Prvý pojem nie je
predmetom podávania správ.

Pozmeňujúci návrh 131
Paul Rübig

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Medzi povinnosti uvedené v prvom 
pododseku patrí zabezpečenie, aby 
príslušný regulačný orgán a držitelia 
licencie v rámci svojich oblastí 
zodpovednosti, vypracovali, zverejnili a 
implementovali stratégiu transparentnosti, 

Medzi povinnosti uvedené v prvom 
pododseku patrí zabezpečenie, aby 
príslušný regulačný orgán a držitelia 
licencie v rámci svojich oblastí 
zodpovednosti, vypracovali, zverejnili 
a vykonávali stratégiu transparentnosti 
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ktorá okrem iného zahŕňa informácie o 
bežných prevádzkových podmienkach 
jadrových zariadení, nepovinné 
konzultačné činnosti zamerané na 
pracovníkov a širokú verejnosť a 
komunikáciu v prípade mimoriadnych 
udalostí a havárií.

vrátane konzultačných procesov, ktorá 
okrem iného zahŕňa informácie o bežných 
prevádzkových podmienkach jadrových 
zariadení, nepovinné konzultačné činnosti 
zamerané na pracovníkov a širokú 
verejnosť a komunikáciu v prípade nehôd a 
havárií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby verejnosť 
mala príležitosť na včasnú a efektívnu 
účasť na procese povoľovania jadrových 
zariadení v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi Únie a vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a medzinárodnými 
záväzkami.

3. Členské štáty zabezpečia, aby verejnosť 
mala príležitosť na včasnú a efektívnu 
účasť na procese povoľovania jadrových 
zariadení a zvyšovania ich jadrovej 
bezpečnosti v súlade s Aarhuským 
dohovorom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 133
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby verejnosť 
mala príležitosť na včasnú a efektívnu 

3. Členské štáty zabezpečia, aby verejnosť 
mala príležitosť na včasnú a efektívnu 
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účasť na procese povoľovania jadrových 
zariadení v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a medzinárodnými záväzkami.

účasť na posúdení vplyvu jadrových 
zariadení na životné prostredie v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi Únie a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
medzinárodnými záväzkami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Edit Herczog, Jan Březina

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8a – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa 
jadrové zariadenia projektovali, 
umiestňovali, budovali, uvádzali do 
prevádzky, prevádzkovali a vyraďovali s 
cieľom zabrániť možnému uvoľňovaniu 
rádioaktívnych látok tým, že sa:

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa 
jadrové zariadenia projektovali, 
umiestňovali, budovali, uvádzali do 
prevádzky, prevádzkovali a vyraďovali s 
cieľom predchádzať haváriám 
a zmierňovať ich následky, ak k nim 
dôjde, a zabrániť rozsiahlej, dlhodobej 
kontaminácii mimo elektrárne tým, že sa:

Or. en

Odôvodnenie

Skupina ENSREG navrhla bezpečnostné ciele pre nové jadrové elektrárne a tieto ciele 
vychádzajú z práce WENRA. Pri ich prevedení do právne záväzného dokumentu však
vyžadujú ďalšie vysvetlenie a usmernenie týkajúce sa výkladu.

Pozmeňujúci návrh 135
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8a – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa 
jadrové zariadenia projektovali, 
umiestňovali, budovali, uvádzali do 
prevádzky, prevádzkovali a vyraďovali s 
cieľom zabrániť možnému uvoľňovaniu 
rádioaktívnych látok tým, že sa:

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa 
jadrové zariadenia projektovali, 
umiestňovali, budovali, uvádzali do 
prevádzky, prevádzkovali a vyraďovali s 
cieľom predchádzať haváriám 
a zmierňovať ich následky, ak k nim 
dôjde, a zabrániť rozsiahlej, dlhodobej 
kontaminácii okolia tým, že sa:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Pavel Poc

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8a – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa 
jadrové zariadenia projektovali, 
umiestňovali, budovali, uvádzali do 
prevádzky, prevádzkovali a vyraďovali s 
cieľom zabrániť možnému uvoľňovaniu 
rádioaktívnych látok tým, že sa:

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa 
jadrové zariadenia projektovali, 
umiestňovali, budovali, uvádzali do 
prevádzky, prevádzkovali a vyraďovali s 
cieľom predchádzať možnému 
uvoľňovaniu rádioaktívnych látok tým, že 
sa:

Or. en

Odôvodnenie

„Predchádzanie“ je bežne používaný termín. Pojem „predchádzanie“ podľa svojej definície 
navyše vyžaduje prijať opatrenie pred budúcou udalosťou alebo pri jej predvídaní.
„Zabránenie“ je len synonymum pre predchádzanie a podľa definície sa pri zabránení 
niečomu nevyžaduje vopred prijať nejaké opatrenie. „Predchádzanie možnému uvoľňovaniu 
rádioaktívnych látok“ je preto vhodnejší pojem z jazykového aj funkčného hľadiska.
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Pozmeňujúci návrh 137
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8a – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa 
jadrové zariadenia projektovali, 
umiestňovali, budovali, uvádzali do 
prevádzky, prevádzkovali a vyraďovali s 
cieľom zabrániť možnému uvoľňovaniu 
rádioaktívnych látok tým, že sa:

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa 
jadrové zariadenia projektovali, 
umiestňovali, budovali, uvádzali do 
prevádzky, prevádzkovali a vyraďovali s 
cieľom zabrániť uvoľňovaniu 
rádioaktívnych látok tým, že sa:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 138
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8a – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prakticky vylúči výskyt všetkých 
sekvencií havárie, ktoré by viedli k skorým 
alebo veľkým únikom.

a) prakticky vylúči výskyt všetkých 
sekvencií havárie, ktoré by viedli 
k únikom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 139
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8a – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v prípade havárií, ktoré neboli 
prakticky vylúčené, implementujú 
konštrukčné opatrenia tak, aby boli 
potrebné iba časovo a priestorovo 
obmedzené ochranné opatrenia pre 
verejnosť a aby bol dostatočný čas na 
implementáciu týchto opatrení a aby sa 
početnosť takýchto nehôd 
minimalizovala.

b) vykonajú konštrukčné opatrenia tak, aby 
boli potrebné iba časovo a priestorovo 
obmedzené ochranné opatrenia pre 
verejnosť a aby bol dostatočný čas na 
vykonanie týchto opatrení.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 140
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa 
cieľ stanovený v odseku 1 vzťahoval na 
existujúce jadrové zariadenia v čo 
najväčšom rozsahu, aký možno 
primeraným spôsobom dosiahnuť.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa 
cieľ stanovený v odseku 1 vzťahoval na 
jadrové zariadenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 141
Edit Herczog
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa 
cieľ stanovený v odseku 1 vzťahoval na 
existujúce jadrové zariadenia v čo 
najväčšom rozsahu, aký možno 
primeraným spôsobom dosiahnuť.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa 
cieľ stanovený v odseku 1 vzťahoval na 
nové reaktory a aby sa uplatňoval aj na 
existujúce jadrové zariadenia v čo 
najväčšom rozsahu, aký možno 
primeraným spôsobom dosiahnuť.

Or. en

Odôvodnenie

Text predložený Komisiou nerozlišuje medzi novými a existujúcimi jadrovými zariadeniami, 
reaktormi a inými zariadeniami. Hoci článok 8a ods. 2, ako ho navrhuje Komisia, sa k tomu 
určitým spôsobom približuje, jeho vymedzenie pojmu „dosiahnuť primeraným spôsobom“ je 
príliš vágne.

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

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa 
cieľ stanovený v odseku 1 vzťahoval na 
existujúce jadrové zariadenia v čo 
najväčšom rozsahu, aký možno 
primeraným spôsobom dosiahnuť.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa 
ciele stanovené v odseku 1 vzťahovali na 
nové reaktory a aby sa uplatňovali aj na 
existujúce jadrové zariadenia v čo 
najväčšom rozsahu, aký možno 
primeraným spôsobom dosiahnuť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 143
Paul Rübig

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa 
cieľ stanovený v odseku 1 vzťahoval na 
existujúce jadrové zariadenia v čo 
najväčšom rozsahu, aký možno 
primeraným spôsobom dosiahnuť.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa 
cieľ stanovený v odseku 1:

a) vzťahoval na jadrové zariadenia, 
ktorým bolo po prvý raz udelené povolenie 
na výstavbu od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice; 

b) použil ako referencia pre vykonávanie 
moderných bezpečnostných zlepšení 
existujúcich jadrových zariadení, a to aj v 
rámci periodického hodnotenia 
bezpečnosti, ako je uvedené v písm. b 
článku 8c ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8b – odsek 1 - písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) umiestňovali s patričným ohľadom na 
to, aby sa predišlo, pokiaľ je to možné,
vonkajším prírodným a ľudskou činnosťou 
spôsobeným hrozbám a aby sa 
minimalizoval ich vplyv;

a) umiestňovali s patričným ohľadom na 
to, aby sa predišlo vonkajším prírodným a 
ľudskou činnosťou spôsobeným hrozbám a 
aby sa minimalizoval ich vplyv;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8b – odsek 1 - písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) umiestňovali s patričným ohľadom na 
to, aby sa predišlo, pokiaľ je to možné,
vonkajším prírodným a ľudskou činnosťou 
spôsobeným hrozbám a aby sa 
minimalizoval ich vplyv;

a) umiestňovali s patričným ohľadom na 
to, aby sa predišlo vonkajším prírodným a 
ľudskou činnosťou spôsobeným hrozbám a 
aby sa zabránilo ich vplyvu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 146
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8b – odsek 1 - písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) radiačné dávky pre pracovníkov a širokú 
verejnosť nepresahovali predpísané limity
a udržiavali sa na takej nízkej úrovni, akú 
je možné rozumne dosiahnuť;

i) radiačné dávky pre pracovníkov a širokú 
verejnosť nepresahovali predpísané limity;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 147
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8b – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) vznik mimoriadnych udalostí bol 
obmedzený na minimum;

ii) vznik mimoriadnych udalostí bol 
vylúčený;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 148
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8b – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) potenciál prerastania mimoriadnych 
udalostí do havarijných situácií sa znížil
zlepšením schopnosti jadrových zariadení 
účinne riadiť a zvládať mimoriadne
udalosti;

iii) potenciál prerastania mimoriadnych 
udalostí do havarijných situácií sa vylúčil
zlepšením schopnosti jadrových zariadení 
účinne riadiť a zvládať akékoľvek udalosti, 
ktoré sa napriek tomu môžu vyskytnúť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 149
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
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Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8b – písmeno b – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) škodlivé následky mimoriadnych 
udalostí a projektových havárií, ak sa
vyskytnú, boli zmierňované tak, aby sa 
zabezpečilo, že nebudú mať nijaký, alebo 
budú mať len minimálny radiačný vplyv 
na okolie;

iv) škodlivé následky mimoriadnych 
udalostí a projektových havárií, ak sa 
napriek tomu vyskytnú, boli zmierňované 
tak, aby sa zabezpečilo, že nebudú mať 
nijaký radiačný vplyv na okolie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 150
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8b – písmeno b – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) sa podľa možnosti predišlo vonkajším 
prírodným a ľudskou činnosťou 
spôsobeným hrozbám a aby sa 
minimalizoval ich vplyv.

v) sa predišlo vonkajším prírodným a 
ľudskou činnosťou spôsobeným hrozbám.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 151
António Fernando Correia de Campos

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8b – písmeno b – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) sa podľa možnosti predišlo vonkajším v) sa podľa možnosti predišlo vonkajším 
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prírodným a ľudskou činnosťou 
spôsobeným hrozbám a aby sa 
minimalizoval ich vplyv.

prírodným a ľudskou činnosťou 
spôsobeným hrozbám a aby ich vplyv bol 
na takej nízkej úrovni, akú je možné 
rozumne dosiahnuť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Marian-Jean Marinescu

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8c – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pravidelne vyhodnocoval rádiologický 
vplyv jadrového zariadenia na 
pracovníkov, širokú verejnosť a ovzdušie, 
vodu a pôdy, tak počas bežnej prevádzky, 
ako aj v prevádzkových a havarijných 
podmienkach;

a) pravidelne vyhodnocoval rádiologický 
vplyv jadrového zariadenia na 
pracovníkov, širokú verejnosť a životné 
prostredie, tak počas bežnej prevádzky, 
ako aj v prevádzkových a havarijných 
podmienkach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8c – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pravidelne vyhodnocoval rádiologický 
vplyv jadrového zariadenia na 
pracovníkov, širokú verejnosť a ovzdušie, 
vodu a pôdy, tak počas bežnej prevádzky, 
ako aj v prevádzkových a havarijných 
podmienkach;

a) pravidelne a najmenej raz za päť rokov
vyhodnocoval rádiologický vplyv 
jadrového zariadenia na pracovníkov, 
širokú verejnosť a ovzdušie, vodu a pôdy, 
tak počas bežnej prevádzky, ako aj v 
prevádzkových a havarijných 
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podmienkach;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 154
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8c – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vymedzoval, dokumentoval a opätovne 
posudzoval pravidelne a najmenej raz za 
desať rokov projektovú základňu 
jadrových zariadení prostredníctvom 
periodického hodnotenia bezpečnosti a 
dopĺňal ju nadprojektovou analýzou, aby sa 
zabezpečilo, že všetky reálne 
uskutočniteľné opatrenia na zlepšenie sú 
implementované;

b) vymedzoval, dokumentoval a opätovne 
posudzoval pravidelne a najmenej raz za 
päť rokov projektovú základňu jadrových 
zariadení prostredníctvom periodického 
hodnotenia bezpečnosti, bez ktorého sa 
príslušné jadrové zariadenie odstaví, a 
dopĺňal ju nadprojektovou analýzou, aby sa 
zabezpečilo, že všetky reálne 
uskutočniteľné opatrenia na zlepšenie sú 
vykonané;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 155
António Fernando Correia de Campos

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8c – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vymedzoval, dokumentoval a opätovne 
posudzoval pravidelne a najmenej raz za 
desať rokov projektovú základňu 
jadrových zariadení prostredníctvom 
periodického hodnotenia bezpečnosti a 

b) vymedzoval, dokumentoval a opätovne 
posudzoval pravidelne a najmenej raz za 
osem rokov projektovú základňu jadrových 
zariadení prostredníctvom periodického 
hodnotenia bezpečnosti a dopĺňal ju 
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dopĺňal ju nadprojektovou analýzou, aby sa 
zabezpečilo, že všetky reálne 
uskutočniteľné opatrenia na zlepšenie sú 
implementované;

nadprojektovou analýzou, aby sa 
zabezpečilo, že všetky reálne 
uskutočniteľné opatrenia na zlepšenie sú 
vykonané;

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom umožniť dostatočne aktuálne posúdenie technologického a spoločenského pokroku.

Pozmeňujúci návrh 156
Béla Kovács

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8c – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

zabezpečoval, aby nadprojektová analýza 
zahŕňala všetky nehody, udalostí a 
kombinácie udalostí vrátane vnútorných a 
vonkajších prírodných alebo ľudskou 
činnosťou spôsobených hrozieb a vážnych 
nehôd, ktoré vedú k vzniku podmienok 
presahujúcich projektové havárie;

snažil sa zabezpečiť, aby nadprojektová 
analýza zahŕňala všetky nehody, udalostí a 
kombinácie udalostí vrátane vnútorných a 
vonkajších prírodných alebo ľudskou 
činnosťou spôsobených hrozieb a vážnych 
nehôd, ktoré vedú k vzniku podmienok 
presahujúcich projektové havárie;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 157
António Fernando Correia de Campos

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8c – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) vykonával osobitné preskúmanie 
bezpečnosti jadrových zariadení, ktoré sa 

f) vykonával osobitné preskúmanie 
bezpečnosti jadrových zariadení, ktoré sa 
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podľa príslušného regulačného orgánu 
blížia k hranici prevádzkovej životnosti, s 
akou sa pôvodne počítalo, a pre ktoré sa 
požaduje predĺženie životnosti.

podľa príslušného regulačného orgánu 
blížia k hranici prevádzkovej životnosti, s 
akou sa pôvodne počítalo, a vykonal všetky 
opatrenia, ktorými ho poveril regulačný 
orgán, s cieľom predchádzať 
nadprojektovým haváriám skôr, než je 
možné udeliť požadované predĺženie 
prevádzkovej životnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8c – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) vykonával osobitné preskúmanie 
bezpečnosti jadrových zariadení, ktoré sa 
podľa príslušného regulačného orgánu 
blížia k hranici prevádzkovej životnosti, s 
akou sa pôvodne počítalo, a pre ktoré sa 
požaduje predĺženie životnosti.

f) vykonával osobitné preskúmanie 
bezpečnosti jadrových zariadení, ktoré sa 
podľa príslušného regulačného orgánu 
blížia k hranici prevádzkovej životnosti, s 
akou sa pôvodne počítalo, a pre ktoré sa 
požaduje predĺženie životnosti. Ak sa 
povolí predĺženie životnosti, časové 
obdobia stanovené v pododsekoch 1 písm. 
a) a 1 písm. b) sa znížia na dva roky.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 159
António Fernando Correia de Campos

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8c – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa
udelenie alebo preskúmanie licencie na 
výstavbu a/alebo prevádzku jadrového 
zariadenia opieralo o príslušné posúdenie 
bezpečnosti lokalít a zariadení.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa
udelenie alebo preskúmanie licencie na 
výstavbu a/alebo prevádzku jadrového 
zariadenia opieralo o príslušné posúdenie 
bezpečnosti lokalít a zariadení 
v nadväznosti na inšpekciu vykonanú 
vnútroštátnym orgánom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8d – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pripravil a pravidelne aktualizoval 
havarijný plán na mieste, ktorý:

a) pripravil a pravidelne, najmenej raz za 
päť rokov, aktualizoval havarijný plán na
mieste, ktorý:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 161
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8d – písmeno a – bod ii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) sa koordinuje so všetkými ostatnými 
zainteresovanými subjektmi a vychádza z 
poučenia získaného zo spätnej väzby 
sprostredkujúcej skúsenosti zo závažných 
udalostí, ak by k nim došlo;

ii) sa koordinuje so všetkými ostatnými 
zainteresovanými subjektmi a vychádza z 
poučenia získaného zo spätnej väzby 
sprostredkujúcej skúsenosti zo závažných 
udalostí, ak by k nim došlo, vrátane 
evakuácie miestneho obyvateľstva;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 162
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8d – písmeno a – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) zohľadňuje kumulatívne riziká 
súvisiace s prítomnosťou iných 
nebezpečných priemyselných zariadení v 
blízkosti jadrového zariadenia (smernica 
Seveso III) ; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 163
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8d – písmeno f
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) zriadil centrum havarijnej odozvy na 
mieste, dostatočne chránené pred 
prírodnými nebezpečenstvami a 
rádioaktivitou, aby sa zabezpečila jeho 
obývateľnosť;

f) zriadil centrum havarijnej odozvy na 
mieste, dostatočne chránené pred 
prírodnými nebezpečenstvami a 
rádioaktivitou, aby sa zabezpečila jeho 
obývateľnosť počas obdobia riadenia 
krízy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 164
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8d – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) povolil, umožnil a podporil účasť 
verejnosti a mimovládnych organizácií 
pôsobiacich v oblasti jadrovej 
bezpečnosti ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 165
Marian-Jean Marinescu

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8d – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) prijal ochranné opatrenia v prípade 
núdze s cieľom zmierniť akékoľvek 
následky pre ľudské zdravie a pre vzduch, 

g) prijal ochranné a bezpečnostné 
opatrenia v prípade núdze s cieľom 
zmierniť akékoľvek následky pre ľudské 
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vodu a pôdu. zdravie a pre životné prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8d – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) prijal ochranné opatrenia v prípade 
núdze s cieľom zmierniť akékoľvek 
následky pre ľudské zdravie a pre vzduch, 
vodu a pôdu.

g) prijal ochranné opatrenia v prípade 
núdze s cieľom zabrániť akýmkoľvek 
následkom pre ľudské zdravie a pre 
vzduch, vodu a pôdu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 167
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom neustále zvyšovať jadrovú 
bezpečnosť zabezpečia členské štáty aspoň 
raz za desať rokov periodické vlastné 
hodnotenie svojich vnútroštátnych rámcov 
a príslušných regulačných orgánov a vyzvú 
na medzinárodné partnerské preskúmanie 
relevantných častí svojich vnútroštátnych 
rámcov a príslušných regulačných orgánov. 
Výsledky akýchkoľvek partnerských 
preskúmaní sa oznamujú členským štátom 
a Komisii.

S cieľom neustále zvyšovať jadrovú 
bezpečnosť zabezpečia členské štáty aspoň 
raz za desať rokov periodické vlastné 
hodnotenie svojich vnútroštátnych rámcov 
a príslušných regulačných orgánov a vyzvú 
na medzinárodné partnerské preskúmanie 
relevantných častí svojich vnútroštátnych 
rámcov a príslušných regulačných orgánov. 
Výsledky akýchkoľvek partnerských 
preskúmaní sa oznamujú členským štátom, 
Parlamentu a Komisii. Parlament bude 
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každoročne informovaný a zúčastní sa 
konzultácie o výsledkoch, opatreniach 
a plánoch v oblasti jadrovej bezpečnosti.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 168
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom neustále zvyšovať jadrovú 
bezpečnosť zabezpečia členské štáty aspoň 
raz za desať rokov periodické vlastné 
hodnotenie svojich vnútroštátnych rámcov 
a príslušných regulačných orgánov a vyzvú 
na medzinárodné partnerské preskúmanie 
relevantných častí svojich vnútroštátnych 
rámcov a príslušných regulačných orgánov. 
Výsledky akýchkoľvek partnerských 
preskúmaní sa oznamujú členským štátom 
a Komisii.

1. S cieľom neustále zvyšovať jadrovú 
bezpečnosť zabezpečia členské štáty aspoň 
raz za desať rokov periodické vlastné 
hodnotenie svojich vnútroštátnych rámcov 
a príslušných regulačných orgánov a vyzvú 
na medzinárodné partnerské preskúmanie 
relevantných častí svojich vnútroštátnych 
rámcov a príslušných regulačných orgánov. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom neustále zvyšovať jadrovú 
bezpečnosť zabezpečia členské štáty aspoň 
raz za desať rokov periodické vlastné 
hodnotenie svojich vnútroštátnych rámcov 

1. S cieľom neustále zvyšovať jadrovú 
bezpečnosť zabezpečia členské štáty aspoň 
raz za desať rokov periodické vlastné 
hodnotenie svojich vnútroštátnych rámcov 
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a príslušných regulačných orgánov a vyzvú 
na medzinárodné partnerské preskúmanie 
relevantných častí svojich vnútroštátnych 
rámcov a príslušných regulačných orgánov. 
Výsledky akýchkoľvek partnerských 
preskúmaní sa oznamujú členským štátom 
a Komisii.

a príslušných regulačných orgánov a vyzvú 
na medzinárodné partnerské preskúmanie 
relevantných častí svojich vnútroštátnych 
rámcov a príslušných regulačných orgánov. 
Výsledky akýchkoľvek partnerských 
preskúmaní sa zverejnia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
António Fernando Correia de Campos

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom neustále zvyšovať jadrovú 
bezpečnosť zabezpečia členské štáty aspoň 
raz za desať rokov periodické vlastné 
hodnotenie svojich vnútroštátnych rámcov 
a príslušných regulačných orgánov a vyzvú 
na medzinárodné partnerské preskúmanie 
relevantných častí svojich vnútroštátnych 
rámcov a príslušných regulačných orgánov. 
Výsledky akýchkoľvek partnerských 
preskúmaní sa oznamujú členským štátom 
a Komisii.

1. S cieľom neustále zvyšovať jadrovú 
bezpečnosť zabezpečia členské štáty aspoň 
raz za osem rokov periodické vlastné 
hodnotenie svojich vnútroštátnych rámcov 
a príslušných regulačných orgánov a vyzvú 
na medzinárodné partnerské preskúmanie 
svojich vnútroštátnych rámcov a 
príslušných regulačných orgánov. 
Výsledky akýchkoľvek partnerských 
preskúmaní sa oznamujú členským štátom 
a Komisii.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom umožniť dostatočne aktuálne posúdenie technologického a spoločenského pokroku.

Pozmeňujúci návrh 171
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom neustále zvyšovať jadrovú 
bezpečnosť zabezpečia členské štáty aspoň 
raz za desať rokov periodické vlastné 
hodnotenie svojich vnútroštátnych rámcov 
a príslušných regulačných orgánov a vyzvú 
na medzinárodné partnerské preskúmanie 
relevantných častí svojich vnútroštátnych 
rámcov a príslušných regulačných orgánov. 
Výsledky akýchkoľvek partnerských 
preskúmaní sa oznamujú členským štátom 
a Komisii.

1. S cieľom neustále zvyšovať jadrovú 
bezpečnosť zabezpečia členské štáty aspoň 
raz za päť rokov periodické vlastné 
hodnotenie svojich vnútroštátnych rámcov 
a príslušných regulačných orgánov a vyzvú 
na medzinárodné partnerské preskúmanie 
relevantných častí svojich vnútroštátnych 
rámcov a príslušných regulačných orgánov. 
Výsledky akýchkoľvek partnerských 
preskúmaní sa oznamujú členským štátom 
a Komisii.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 172
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty s podporou príslušných 
regulačných orgánov periodicky
organizujú aspoň každých šesť rokov 
systém aktuálneho partnerského 
preskúmania a dohodnú sa na časovom 
horizonte a spôsoboch vykonávania. 
Členské štáty na tento účel:

2. Členské štáty zabezpečia prijatie 
opatrení na periodické vlastné hodnotenie 
bezpečného výkonu jadrových zariadení 
v rámci ich právomoci a vyzvú na 
medzinárodné partnerské preskúmanie 
týchto zariadení so snahou o neustále 
zlepšovanie jadrovej bezpečnosti. 
Preskúmanie každého zariadenia sa 
vykoná minimálne raz za desať rokov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 173
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty s podporou príslušných 
regulačných orgánov periodicky 
organizujú aspoň každých šesť rokov 
systém aktuálneho partnerského 
preskúmania a dohodnú sa na časovom 
horizonte a spôsoboch vykonávania. 
Členské štáty na tento účel:

2. Členské štáty s podporou príslušných 
regulačných orgánov môžu spoločne 
vybrať jednu alebo viac špecifických tém 
súvisiacich s jadrovou bezpečnosťou
jadrových zariadení. Navrhnuté témy sa 
preskúmajú v rámci existujúceho 
medzinárodného systému misií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Paul Rübig

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty s podporou príslušných 
regulačných orgánov periodicky organizujú 
aspoň každých šesť rokov systém 
aktuálneho partnerského preskúmania a 
dohodnú sa na časovom horizonte a 
spôsoboch vykonávania. Členské štáty na 
tento účel:

2. Členské štáty s podporou príslušných 
regulačných orgánov periodicky organizujú 
aspoň každé tri roky systém aktuálneho 
partnerského preskúmania a dohodnú sa na 
časovom horizonte a spôsoboch 
vykonávania. Členské štáty na tento účel:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
António Fernando Correia de Campos
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty s podporou príslušných 
regulačných orgánov periodicky organizujú 
aspoň každých šesť rokov systém 
aktuálneho partnerského preskúmania a 
dohodnú sa na časovom horizonte a
spôsoboch vykonávania. Členské štáty na 
tento účel:

Členské štáty s podporou príslušných 
regulačných orgánov periodicky organizujú 
aspoň každých šesť rokov systém 
aktuálneho partnerského preskúmania a 
dohodnú sa na spôsoboch vykonávania
v tom istom časovom horizonte. Členské 
štáty na tento účel:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) spoločne a v úzkej koordinácii s 
Komisiou vyberú jednu alebo viac 
špecifických tém súvisiacich s jadrovou 
bezpečnosťou jadrových zariadení. ak by 
sa členským štátom nepodarilo spoločne 
vybrať aspoň jednu tému v lehote 
uvedenej v tomto odseku, Komisia vyberie 
témy, ktoré sa stanú predmetom
partnerských preskúmaní;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
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Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) spoločne a v úzkej koordinácii s 
Komisiou vyberú jednu alebo viac 
špecifických tém súvisiacich s jadrovou 
bezpečnosťou jadrových zariadení. ak by 
sa členským štátom nepodarilo spoločne 
vybrať aspoň jednu tému v lehote 
uvedenej v tomto odseku, Komisia vyberie 
témy, ktoré sa stanú predmetom 
partnerských preskúmaní;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Miloslav Ransdorf

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) spoločne a v úzkej koordinácii s 
Komisiou vyberú jednu alebo viac 
špecifických tém súvisiacich s jadrovou 
bezpečnosťou jadrových zariadení. Ak by 
sa členským štátom nepodarilo spoločne 
vybrať aspoň jednu tému v lehote 
uvedenej v tomto odseku, Komisia vyberie 
témy, ktoré sa stanú predmetom 
partnerských preskúmaní;

a) spoločne a v úzkej koordinácii s 
Komisiou vyberú jednu alebo viac 
špecifických tém súvisiacich s jadrovou 
bezpečnosťou jadrových zariadení;

Or. en

Odôvodnenie

Tento návrh posilňuje právomoci Európskej komisie na rozdiel od článku 5. Vnútroštátne 
regulačné orgány sú zodpovedné za oblasť jadrovej bezpečnosti. Pozri Všeobecné 
bezpečnostné požiadavky MAAE časť 1 ods. 2.8 („Na účinné dosiahnutie nezávislosti musí 
mať regulačný orgán dostatočnú právomoc, dostatočný personál a prístup k dostatočným 



AM\1019806SK.doc 89/107 PE529.779v01-00

SK

finančným zdrojom na náležité plnenie zverených úloh.“).

Pozmeňujúci návrh 179
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) spoločne a v úzkej koordinácii s 
Komisiou vyberú jednu alebo viac 
špecifických tém súvisiacich s jadrovou 
bezpečnosťou jadrových zariadení. ak by 
sa členským štátom nepodarilo spoločne 
vybrať aspoň jednu tému v lehote 
uvedenej v tomto odseku, Komisia vyberie 
témy, ktoré sa stanú predmetom 
partnerských preskúmaní;

a) spoločne a v úzkej koordinácii s 
Komisiou vyberú jednu alebo viac 
špecifických tém súvisiacich s jadrovou 
bezpečnosťou jadrových zariadení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Pavel Poc

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) spoločne a v úzkej koordinácii s 
Komisiou vyberú jednu alebo viac 
špecifických tém súvisiacich s jadrovou 
bezpečnosťou jadrových zariadení. Ak by 
sa členským štátom nepodarilo spoločne 
vybrať aspoň jednu tému v lehote uvedenej 
v tomto odseku, Komisia vyberie témy, 
ktoré sa stanú predmetom partnerských 
preskúmaní;

a) spoločne a v úzkej koordinácii s 
Komisiou vyberú jednu alebo viac 
špecifických tém súvisiacich s jadrovou 
bezpečnosťou jadrových zariadení. Ak by 
sa členským štátom nepodarilo spoločne 
vybrať aspoň jednu tému v lehote uvedenej 
v tomto odseku, Rada v spolupráci so 
skupinou ENSREG vyberie jednu alebo 
viac tém, ktoré sa stanú predmetom 
partnerských preskúmaní;
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Or. en

Odôvodnenie

Zmenila by sa tým úloha Komisie, ktorá by sa z pozorovateľa stala účastníkom s 
právomocami, ktoré prevažujú nad vnútroštátnymi regulačnými orgánmi. Zásada silných
vnútroštátnych nariadení a vnútroštátnych regulačných orgánov je jedným zo základných 
kameňov Medzinárodného dohovoru o jadrovej bezpečnosti. Zámer Komisie zvýšiť svoje 
právomoci povedie ku konfliktu záujmov s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi. Takáto 
„druhá vrstva“ by spôsobila mätúcu situáciu vzhľadom na rozdelenie zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh 181
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) spoločne a v úzkej koordinácii s 
Komisiou vyberú jednu alebo viac 
špecifických tém súvisiacich s jadrovou 
bezpečnosťou jadrových zariadení. ak by 
sa členským štátom nepodarilo spoločne 
vybrať aspoň jednu tému v lehote uvedenej 
v tomto odseku, Komisia vyberie témy, 
ktoré sa stanú predmetom partnerských 
preskúmaní;

a) spoločne, v úzkej koordinácii 
s príslušnými nevládnymi organizáciami 
a so súhlasom Komisie vyberú jednu alebo 
viac špecifických tém súvisiacich s 
jadrovou bezpečnosťou jadrových 
zariadení. ak by sa členským štátom 
nepodarilo spoločne predložiť aspoň jednu 
tému v lehote uvedenej v tomto odseku,
Komisia rozhodne o témach, ktoré sa stanú 
predmetom partnerských preskúmaní;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 182
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na základe týchto tém vykonajú v úzkej 
spolupráci s držiteľmi licencií 
vnútroštátne posúdenia a uverejnia 
výsledky;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na základe týchto tém vykonajú v úzkej 
spolupráci s držiteľmi licencií 
vnútroštátne posúdenia a uverejnia 
výsledky;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na základe týchto tém vykonajú v úzkej 
spolupráci s držiteľmi licencií vnútroštátne 
posúdenia a uverejnia výsledky;

b) posúdia, v akom rozsahu sa venovala 
pozornosť týmto témam a, v prípade 
potreby, vykonajú v úzkej spolupráci s 
držiteľmi licencií vnútroštátne posúdenia
svojich zariadení, ktoré zhodnotí príslušný 
regulačný orgán, a uverejnia výsledky;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Marian-Jean Marinescu

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na základe týchto tém vykonajú v úzkej 
spolupráci s držiteľmi licencií vnútroštátne 
posúdenia a uverejnia výsledky;

b) na základe týchto tém vykonajú v úzkej 
spolupráci s držiteľmi licencií a skupinou 
ENSREG vnútroštátne posúdenia a 
uverejnia výsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e –odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) spoločne definujú metodiku, 
zorganizujú a vykonajú partnerské 
preskúmanie výsledkov posúdení na 
vnútroštátnej úrovni uvedených v písmene 
b), pričom vyzvú na účasť Komisiu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
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Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) spoločne definujú metodiku, 
zorganizujú a vykonajú partnerské 
preskúmanie výsledkov posúdení na 
vnútroštátnej úrovni uvedených v písmene 
b), pričom vyzvú na účasť Komisiu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) spoločne definujú metodiku, zorganizujú 
a vykonajú partnerské preskúmanie 
výsledkov posúdení na vnútroštátnej 
úrovni uvedených v písmene b), pričom 
vyzvú na účasť Komisiu;

c) spoločne definujú metodiku, zorganizujú 
a vykonajú partnerské preskúmanie (aj 
s nezávislými odborníkmi z občianskej 
spoločnosti) výsledkov posúdení na 
vnútroštátnej úrovni uvedených v písmene 
b), na ktorom sa zúčastní Komisia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 189
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) spoločne definujú metodiku, zorganizujú 
a vykonajú partnerské preskúmanie 
výsledkov posúdení na vnútroštátnej 
úrovni uvedených v písmene b), pričom 
vyzvú na účasť Komisiu;

c) spoločne definujú metodiku, zorganizujú 
a vykonajú partnerské preskúmanie 
výsledkov posúdení na vnútroštátnej 
úrovni uvedených v písmene b), pričom 
vyzvú na účasť Komisiu ako 
pozorovateľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) spoločne definujú metodiku, zorganizujú 
a vykonajú partnerské preskúmanie 
výsledkov posúdení na vnútroštátnej 
úrovni uvedených v písmene b), pričom 
vyzvú na účasť Komisiu;

c) definujú metodiku, zorganizujú a 
vykonajú partnerské preskúmanie 
výsledkov posúdení na vnútroštátnej 
úrovni uvedených v písmene b), pričom 
vyzvú na účasť Komisiu ako 
pozorovateľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) uverejnia výsledky partnerských 
preskúmaní uvedené v písmene c).

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) uverejnia výsledky partnerských 
preskúmaní uvedené v písmene c).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) uverejnia výsledky partnerských 
preskúmaní uvedené v písmene c).

d) ihneď uverejnia výsledky partnerských 
preskúmaní uvedené v písmene c).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 194
António Fernando Correia de Campos

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 2 – písmeno d a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) o téme prvého tematicky zameraného 
partnerského preskúmania sa rozhodne 
najneskôr do troch rokov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý členský štát, ktorý podlieha 
partnerskému preskúmaniu uvedenému v 
odseku 2, zabezpečuje na svojom území 
plánovanie a spôsob implementácie
relevantných technických odporúčaní 
vyplývajúcich z procesu partnerského 
preskúmania a informuje o tom Komisiu.

3. Každý členský štát, ktorý podlieha 
partnerskému preskúmaniu uvedenému v 
odseku 2, zabezpečuje na svojom území 
plánovanie a spôsob vykonávania
relevantných technických odporúčaní 
vyplývajúcich z procesu partnerského 
preskúmania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Miloslav Ransdorf

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý členský štát, ktorý podlieha 
partnerskému preskúmaniu uvedenému v 
odseku 2, zabezpečuje na svojom území 
plánovanie a spôsob implementácie

3. Každý členský štát, ktorý podlieha 
partnerskému preskúmaniu uvedenému v 
odseku 2, zabezpečuje na svojom území 
plánovanie a spôsob vykonávania
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relevantných technických odporúčaní 
vyplývajúcich z procesu partnerského 
preskúmania a informuje o tom Komisiu.

relevantných technických odporúčaní 
vyplývajúcich z procesu partnerského 
preskúmania.

Or. en

Odôvodnenie

Tento návrh posilňuje právomoci Európskej komisie na rozdiel od článku 5. Vnútroštátne 
regulačné orgány sú zodpovedné za oblasť jadrovej bezpečnosti. Pozri Všeobecné 
bezpečnostné požiadavky MAAE časť 1 ods. 2.8 („Na účinné dosiahnutie nezávislosti musí 
mať regulačný orgán dostatočnú právomoc, dostatočný personál a prístup k dostatočným 
finančným zdrojom na náležité plnenie zverených úloh.“).

Pozmeňujúci návrh 197
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý členský štát, ktorý podlieha 
partnerskému preskúmaniu uvedenému v 
odseku 2, zabezpečuje na svojom území 
plánovanie a spôsob implementácie
relevantných technických odporúčaní 
vyplývajúcich z procesu partnerského 
preskúmania a informuje o tom Komisiu.

3. Každý členský štát, ktorý podlieha 
partnerským preskúmaniam uvedeným v 
odseku 2, oznámi ich výsledky členským 
štátom a Komisii a zabezpečuje na svojom 
území plánovanie a spôsob vykonávania
relevantných technických odporúčaní 
vyplývajúcich z procesu partnerského 
preskúmania a informuje o tom Komisiu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý členský štát, ktorý podlieha 
partnerskému preskúmaniu uvedenému v 
odseku 2, zabezpečuje na svojom území 
plánovanie a spôsob implementácie 
relevantných technických odporúčaní 
vyplývajúcich z procesu partnerského 
preskúmania a informuje o tom Komisiu.

3. Každý členský štát, ktorý podlieha 
partnerskému preskúmaniu uvedenému v 
odseku 2, zabezpečuje na svojom území 
plánovanie a spôsob vykonávania
relevantných technických odporúčaní 
vyplývajúcich z procesu partnerského 
preskúmania a uverejní akčný plán 
odrážajúci podniknuté kroky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát, ktorý podlieha 
partnerskému preskúmaniu uvedenému v 
odseku 2, zabezpečuje na svojom území 
plánovanie a spôsob implementácie
relevantných technických odporúčaní 
vyplývajúcich z procesu partnerského 
preskúmania a informuje o tom Komisiu.

Každý členský štát, ktorý podlieha 
partnerskému preskúmaniu uvedenému v 
odseku 2, zabezpečuje na svojom území 
plánovanie a spôsob povinného 
vykonávania relevantných technických 
odporúčaní vyplývajúcich z procesu 
partnerského preskúmania a informuje o 
tom Komisiu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 200
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1- bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia s použitím všetkých nástrojov, 
ktoré má na tento účel k dispozícii, 
dôsledne zabezpečí, aby sa odporúčania 
v oblasti zvýšenia jadrovej bezpečnosti, 
ktoré vyplynú zo záťažových testov 
a partnerského preskúmania, ihneď 
vykonávali, a dôkladne preskúma 
hospodárnosť modernizačných opatrení 
vzhľadom na možné ohrozenie; Komisia 
zabezpečí, aby náklady na opatrenia na 
zlepšenie v plnej miere znášali
prevádzkovatelia jadrových zariadení 
a nie daňoví poplatníci.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 201
András Gyürk

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak Komisia pri implementácii 
technických odporúčaní vyplývajúcich z 
postupu partnerského preskúmania zistí 
podstatné odchýlky alebo oneskorenia, 
vyzve príslušné regulačné orgány 
členských štátov, ktorých sa to netýka, aby 
zorganizovali a vykonali overovaciu misiu 
s cieľom získať celkový obraz o situácii, a 
informovali dotknutý členský štát o 
možných opatreniach na odstránenie 
akýchkoľvek zistených nedostatkov.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 202
Miloslav Ransdorf

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak Komisia pri implementácii 
technických odporúčaní vyplývajúcich z 
postupu partnerského preskúmania zistí 
podstatné odchýlky alebo oneskorenia, 
vyzve príslušné regulačné orgány 
členských štátov, ktorých sa to netýka, aby 
zorganizovali a vykonali overovaciu misiu 
s cieľom získať celkový obraz o situácii, a 
informovali dotknutý členský štát o 
možných opatreniach na odstránenie 
akýchkoľvek zistených nedostatkov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento návrh posilňuje právomoci Európskej komisie na rozdiel od článku 5. Vnútroštátne 
regulačné orgány sú zodpovedné za oblasť jadrovej bezpečnosti. Pozri Všeobecné 
bezpečnostné požiadavky MAAE časť 1 ods. 2.8 („Na účinné dosiahnutie nezávislosti musí 
mať regulačný orgán dostatočnú právomoc, dostatočný personál a prístup k dostatočným 
finančným zdrojom na náležité plnenie zverených úloh.“).

Pozmeňujúci návrh 203
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak Komisia pri implementácii 
technických odporúčaní vyplývajúcich z 
postupu partnerského preskúmania zistí 

vypúšťa sa
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podstatné odchýlky alebo oneskorenia, 
vyzve príslušné regulačné orgány 
členských štátov, ktorých sa to netýka, aby 
zorganizovali a vykonali overovaciu misiu 
s cieľom získať celkový obraz o situácii, a 
informovali dotknutý členský štát o 
možných opatreniach na odstránenie 
akýchkoľvek zistených nedostatkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak Komisia pri implementácii 
technických odporúčaní vyplývajúcich z 
postupu partnerského preskúmania zistí 
podstatné odchýlky alebo oneskorenia, 
vyzve príslušné regulačné orgány 
členských štátov, ktorých sa to netýka, aby 
zorganizovali a vykonali overovaciu misiu 
s cieľom získať celkový obraz o situácii, a 
informovali dotknutý členský štát o 
možných opatreniach na odstránenie 
akýchkoľvek zistených nedostatkov.

4. Každý členský štát, ktorý podlieha 
partnerskému preskúmaniu, sprístupní 
iným členským štátom, Komisii a 
verejnosti monitorovaciu správu o 
vykonávaní odporúčaní po partnerskom 
preskúmaní. V prípade potreby sa potom 
zorganizuje následné partnerské 
preskúmanie na základe tých istých 
postupov, aké sú uvedené v odseku 2, a 
jeho závery sa zverejnia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
António Fernando Correia de Campos

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 4 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Po získaní informácií od Komisie a do 
troch mesiacov vnútroštátny orgán vyzve
držiteľa licencie, aby vykonal príslušné 
bezpečnostné opatrenia stanovené v 
procese partnerského skúmania. 
Vnútroštátny orgán uvalí sankcie v súlade 
s článkom 9a, ak držiteľ licencie 
nepreukáže jasný pokrok vo vykonávaní 
týchto opatrení v nasledujúcich 6 
mesiacoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
António Fernando Correia de Campos

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Po prijatí žiadosti o predĺženie 
prevádzkovej životnosti jadrového 
zariadenia, s akou sa pôvodne počítalo, 
členský štát vyzve do šiestich mesiacov na 
partnerské preskúmanie príslušného 
zariadenia v súlade s odsekom 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Miloslav Ransdorf

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade havárie, ktorá vedie k skorým 
alebo veľkým únikom, alebo mimoriadnej 
udalosti vedúcej k situáciám, ktoré by si 
vyžadovali vonkajšie havarijné opatrenia 
alebo opatrenia na ochranu verejnosti, 
príslušný členský štát vyzve do šiestich 
mesiacov na partnerské preskúmanie 
príslušného zariadenia v súlade s 
odsekom 2, a na účasť na ňom vyzve aj 
Komisiu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento návrh posilňuje právomoci Európskej komisie na rozdiel od článku 5. Vnútroštátne 
regulačné orgány sú zodpovedné za oblasť jadrovej bezpečnosti. Pozri Všeobecné 
bezpečnostné požiadavky MAAE časť 1 ods. 2.8 („Na účinné dosiahnutie nezávislosti musí 
mať regulačný orgán dostatočnú právomoc, dostatočný personál a prístup k dostatočným 
finančným zdrojom na náležité plnenie zverených úloh.“).

Pozmeňujúci návrh 208
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade havárie, ktorá vedie k skorým 
alebo veľkým únikom, alebo mimoriadnej 
udalosti vedúcej k situáciám, ktoré by si 
vyžadovali vonkajšie havarijné opatrenia 
alebo opatrenia na ochranu verejnosti, 
príslušný členský štát vyzve do šiestich 
mesiacov na partnerské preskúmanie 
príslušného zariadenia v súlade s odsekom 
2, a na účasť na ňom vyzve aj Komisiu.

5. V prípade havárie, ktorej následky vedú
k situáciám, ktoré by si vyžadovali 
vonkajšie havarijné opatrenia alebo 
opatrenia na ochranu verejnosti, príslušný 
členský štát vyzve do šiestich mesiacov na 
partnerské preskúmanie príslušného 
zariadenia v súlade s odsekom 2, a na 
účasť na ňom vyzve aj Komisiu ako 
pozorovateľa.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 209
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Návrh smernice
Článok 1 – odsek – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade havárie, ktorá vedie k skorým 
alebo veľkým únikom, alebo mimoriadnej 
udalosti vedúcej k situáciám, ktoré by si
vyžadovali vonkajšie havarijné opatrenia 
alebo opatrenia na ochranu verejnosti, 
príslušný členský štát vyzve do šiestich 
mesiacov na partnerské preskúmanie 
príslušného zariadenia v súlade s odsekom 
2, a na účasť na ňom vyzve aj Komisiu.

5. V prípade havárie, ktorej následky alebo 
možné následky vedú k situáciám, ktoré by 
si vyžadovali vonkajšie havarijné opatrenia 
alebo opatrenia na ochranu verejnosti, 
príslušný členský štát vyzve na partnerské 
preskúmanie príslušného zariadenia v 
súlade s odsekom 2, a na účasť na ňom 
vyzve aj Komisiu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8f – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8f vypúšťa sa

Usmernenia pre zlepšenie jadrovej 
bezpečnosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Evžen Tošenovský, Giles Chichester
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe výsledkov partnerských 
preskúmaní vykonaných v súlade s 
článkom 8e ods. 2 a výsledných 
technických odporúčaní, v súlade so 
zásadami transparentnosti a neustáleho 
zlepšovania jadrovej bezpečnosti, členské 
štáty s podporou príslušných regulačných 
orgánov spoločne vypracúvajú a 
zavádzajú usmernenia ku konkrétnym 
témam uvedeným v článku 8e ods. 2 písm. 
a).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe výsledkov partnerských 
preskúmaní vykonaných v súlade s 
článkom 8e ods. 2 a výsledných 
technických odporúčaní, v súlade so 
zásadami transparentnosti a neustáleho 
zlepšovania jadrovej bezpečnosti, členské 
štáty s podporou príslušných regulačných 
orgánov spoločne vypracúvajú a zavádzajú 
usmernenia ku konkrétnym témam 
uvedeným v článku 8e ods. 2 písm. a).

Na základe výsledkov partnerských 
preskúmaní vykonaných v súlade s 
článkom 8e ods. 2 a výsledných 
technických odporúčaní, v súlade so 
zásadami transparentnosti a neustáleho 
zlepšovania jadrovej bezpečnosti, členské 
štáty s podporou príslušných regulačných 
orgánov spoločne vypracúvajú a zavádzajú 
usmernenia ku konkrétnym témam 
uvedeným v článku 8e ods. 2 písm. a). 
Komisia zabezpečí, aby povinné normy 
EÚ v oblasti jadrovej bezpečnosti vstúpili
do platnosti najmenej tri roky po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 213
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 14
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 9a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovujú predpisy 
o sankciách uplatniteľných pri porušení 
vnútroštátnych ustanovení prijatých 
podľa tejto smernice a prijímajú všetky 
opatrenia potrebné na ich uplatňovanie. 
Stanovené sankcie musia byť účinné, 
primerané a odrádzajúce. Členské štáty 
oznámia tieto ustanovenia Komisii 
najneskôr do [vložte dátum — tento 
dátum musí zodpovedať lehote na 
transpozíciu uvedenú v článku 2 tohto 
návrhu] a bezodkladne jej oznámia všetky 
následné zmeny, ktoré ich ovplyvňujú.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 214
Béla Kovács

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 14
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 9a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovujú predpisy 
o sankciách uplatniteľných pri porušení 
vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa 
tejto smernice a prijímajú všetky opatrenia 
potrebné na ich uplatňovanie. Stanovené 
sankcie musia byť účinné, primerané 

Členské štáty stanovujú na základe 
konsenzu predpisy o sankciách 
uplatniteľných pri porušení vnútroštátnych 
ustanovení prijatých podľa tejto smernice 
a prijímajú všetky opatrenia potrebné na 
ich uplatňovanie. Stanovené sankcie musia 
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a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto 
ustanovenia Komisii najneskôr do [vložte 
dátum — tento dátum musí zodpovedať 
lehote na transpozíciu uvedenú v článku 2 
tohto návrhu] a bezodkladne jej oznámia 
všetky následné zmeny, ktoré ich 
ovplyvňujú.

byť účinné, primerané a odrádzajúce. 
Členské štáty oznámia tieto ustanovenia 
Komisii a bezodkladne jej oznámia všetky 
následné zmeny, ktoré ich ovplyvňujú.

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 215
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
Corinne Lepage

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 14
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 9a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovujú predpisy 
o sankciách uplatniteľných pri porušení 
vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa 
tejto smernice a prijímajú všetky opatrenia 
potrebné na ich uplatňovanie. Stanovené 
sankcie musia byť účinné, primerané 
a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto 
ustanovenia Komisii najneskôr do [vložte 
dátum — tento dátum musí zodpovedať 
lehote na transpozíciu uvedenú v článku 2 
tohto návrhu] a bezodkladne jej oznámia 
všetky následné zmeny, ktoré ich 
ovplyvňujú.

Členské štáty stanovujú predpisy 
o sankciách uplatniteľných pri porušení 
vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa 
tejto smernice a prijímajú všetky opatrenia 
potrebné na ich uplatňovanie. Stanovené 
sankcie musia byť účinné, primerané 
a odrádzajúce a môžu pozostávať z penále 
za deň alebo pozastavenia prevádzky 
jadrového zariadenia na základe príkazu 
vnútroštátneho regulačného orgánu. 
Členské štáty oznámia tieto ustanovenia 
Komisii najneskôr do [vložte dátum —
tento dátum musí zodpovedať lehote na 
transpozíciu uvedenú v článku 2 tohto 
návrhu] a bezodkladne jej oznámia všetky 
následné zmeny, ktoré ich ovplyvňujú.

Or. fr


