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Pozměňovací návrh 47
Rebecca Harms

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 2

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii, zejména na články 31 a 32, podle 
které Rada konzultovala s Parlamentem 
(C7-387/2010),

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, zejména na články 194
a 192,

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice v její současné podobě je harmonizovat politiky a ostatní právní předpisy 
v zájmu ochrany životního prostředí a lidského zdraví před riziky vyplývajícími z vyhořelého 
paliva a radioaktivního odpadu; nestanoví žádné bezpečnostní standardy, jak to vyžaduje 
právní základ Evropského společenství pro atomovou energii. Zabývá se rovněž záležitostmi 
souvisejícími s energií. Odpovídajícím právním základem jsou proto články 194 (energetika) 
a 192 Smlouvy o fungování Evropské unie (životní prostředí).

Pozměňovací návrh 48
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 3 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 24. března 2011 
o situaci v Japonsku,

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Rebecca Harms
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Návrh legislativního usnesení
Odstavec 1

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 1. zamítá pozměněný návrh Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, zejména na články 194
a 192 této Smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice v její současné podobě je harmonizovat politiky a ostatní právní předpisy 
v zájmu ochrany životního prostředí a lidského zdraví před riziky vyplývajícími z vyhořelého 
paliva a radioaktivního odpadu; nestanoví žádné bezpečnostní standardy, jak to vyžaduje 
právní základ Evropského společenství pro atomovou energii. Zabývá se rovněž záležitostmi 
souvisejícími s energií. Odpovídajícím právním základem jsou proto články 194 (energetika) 
a 192 Smlouvy o fungování Evropské unie (životní prostředí).

Pozměňovací návrh 51
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) V článku 153 Smlouvy o fungování 
Evropské unie se stanoví vypracování 
jednotných bezpečnostních standardů pro 
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a obyvatelstva. ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Článek 191 Smlouvy o fungování 
Evropské unie poskytuje právní základ 
pro zachování, ochranu a zlepšování 
kvality životního prostředí a ochranu 
lidského zdraví, a to i ve vztahu k rizikům 
vyplývajícím z vyhořelého paliva 
a radioaktivního odpadu.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) Článek 168 Smlouvy o fungování 
Evropské unie uvádí, že se stanoví 
základní standardy ochrany zdraví 
obyvatelstva a pracovníků před 
nebezpečím ionizujícího záření.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Vladimir Urutchev
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 
13. května 1996, kterou se stanoví 
základní bezpečnostní standardy na 
ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva 
před riziky vyplývajícími z ionizujícího 
záření22, se vztahuje na všechny činnosti, 
s nimiž je spojeno riziko vyplývající 
z ionizujícího záření vysílaného buď 
umělým zdrojem záření, anebo přírodním 
zdrojem záření v případech, kdy jsou nebo 
byly přírodní radionuklidy zpracovávány 
pro své radioaktivní, štěpné nebo množivé 
charakteristiky. Zahrnuje také povolené 
uvolňování materiálů, které při takových 
činnostech vznikají. Ustanovení uvedené 
směrnice byla doplněna upřesňujícími 
právními předpisy.

(4) Směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 
13. května 1996 na ochranu zdraví 
pracovníků a obyvatelstva před riziky 
vyplývajícími z ionizujícího záření22

stanoví základní bezpečnostní standardy. 
Tato směrnice se vztahuje na všechny 
činnosti, s nimiž je spojeno riziko 
vyplývající z ionizujícího záření 
vysílaného buď umělým zdrojem záření, 
anebo přírodním zdrojem záření 
v případech, kdy jsou nebo byly přírodní 
radionuklidy zpracovávány pro své 
radioaktivní, štěpné nebo množivé 
charakteristiky. Zahrnuje také povolené 
uvolňování materiálů, které při takových 
činnostech vznikají. Ustanovení uvedené 
směrnice byla doplněna upřesňujícími 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Společenství se podílelo na získání 
finančních prostředků, jejichž 
prostřednictvím bylo za určitých okolností 
podpořeno vyřazení řady jaderných bloků 
v Bulharsku, na Slovensku a v Litvě 
z provozu, a to pod podmínkou jejich 
předčasného uzavření před přistoupením 
těchto zemí k EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Tři kandidátské země EU, Litva, 
Slovensko a Bulharsko, provozovaly staré 
jaderné elektrárny sovětské konstrukce, 
které nemohly být hospodárným 
způsobem zmodernizovány v souladu 
s bezpečnostními standardy EU, a tyto 
jaderné elektrárny bylo třeba odstavit 
a následně vyřadit z provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Vyřazení jaderných elektráren ve 
třech zemích EU z provozu představuje 
značnou finanční a ekonomickou zátěž, 
kterou dotčené členské státy nemohou 
v plné výši uhradit, Společenství proto 
poskytlo těmto členským státům finanční 
prostředky určené na úhradu části 
nákladů spojených s projekty 
souvisejícími s vyřazením z provozu a 
s odpady a na kompenzování 
ekonomických důsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni Podimata

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Radioaktivní odpad, vyhořelé palivo 
a jejich uskladnění a uložení je spojeno se 
značnými riziky, což se neblaze projevilo 
v jaderné elektrárně Fukušima, kde došlo 
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k řadě nehod v zařízeních pro uskladnění 
a uložení; bezpečnostní opatření 
související s radioaktivním odpadem a 
vyhořelým palivem by měla být zpřísněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Ivailo Kalfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Společná úmluva o bezpečnosti při 
nakládání s vyhořelým palivem 
a o bezpečnosti při nakládání 
s radioaktivním odpadem (dále jen 
„Úmluva o jaderné bezpečnosti“)36, 
uzavřená pod záštitou Mezinárodní 
agentury pro atomovou energii, jejímiž 
smluvními stranami jsou společenství 
Euratom a téměř všechny členské státy, se
zaměřuje na dosažení a udržení 
celosvětově vysoké úrovně bezpečnosti při 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem pomocí zlepšování 
vnitrostátních opatření a mezinárodní 
spolupráce.

(17) Společná úmluva o bezpečnosti při 
nakládání s vyhořelým palivem 
a o bezpečnosti při nakládání 
s radioaktivním odpadem (dále jen 
„Úmluva o jaderné bezpečnosti“)36, 
uzavřená pod záštitou Mezinárodní 
agentury pro atomovou energii představuje 
pobídku a zaměřuje se na dosažení a 
udržení celosvětově vysoké úrovně 
bezpečnosti při nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem pomocí 
zlepšování vnitrostátních opatření a 
mezinárodní spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Společná úmluva o bezpečnosti při 
nakládání s vyhořelým palivem 
a o bezpečnosti při nakládání 

(17) Společná úmluva o bezpečnosti při 
nakládání s vyhořelým palivem 
a o bezpečnosti při nakládání 
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s radioaktivním odpadem (dále jen 
„Úmluva o jaderné bezpečnosti“)36, 
uzavřená pod záštitou Mezinárodní 
agentury pro atomovou energii, jejímiž 
smluvními stranami jsou společenství 
Euratom a téměř všechny členské státy, se
zaměřuje na dosažení a udržení 
celosvětově vysoké úrovně bezpečnosti při 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem pomocí zlepšování 
vnitrostátních opatření a mezinárodní 
spolupráce.

s radioaktivním odpadem (dále jen 
„Úmluva o jaderné bezpečnosti“)36, 
uzavřená pod záštitou Mezinárodní 
agentury pro atomovou energii představuje 
důležitý nástroj a zaměřuje se na dosažení 
a udržení celosvětově vysoké úrovně 
bezpečnosti při nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem pomocí 
zlepšování vnitrostátních opatření a 
mezinárodní spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V roce 2006 Mezinárodní agentura 
pro atomovou energii aktualizovala celý 
svůj soubor standardů a zveřejnila Základní 
bezpečnostní principy37, které byly 
spolufinancovány společenstvím Euratom, 
Agenturou pro jadernou energii OECD 
a dalšími mezinárodními organizacemi. Jak 
uvedly spolufinancující organizace, 
uplatnění Základních bezpečnostních 
principů usnadní uplatňování 
mezinárodních bezpečnostních standardů 
a přispěje k lepší soudržnosti ujednání 
mezi různými státy. Proto je žádoucí, aby 
všechny státy tyto principy dodržovaly 
a hájily. Proto je žádoucí, aby všechny
státy tyto principy dodržovaly a hájily. 
Principy budou závazné pro Mezinárodní 
agenturu pro atomovou energii, pokud jde 
o její provoz, a pro státy v souvislosti 
s činnostmi, na nichž se Mezinárodní 
agenturu pro atomovou energii podílí. 
Státy nebo financující organizace mohou 
přijmout zásady pro vlastní činnost podle 

(18) V roce 2006 Mezinárodní agentura 
pro atomovou energii aktualizovala celý 
svůj soubor standardů a zveřejnila Základní 
bezpečnostní principy37, které byly 
společně vytvořeny společenstvím 
Euratom, Agenturou pro jadernou energii 
OECD a dalšími mezinárodními 
organizacemi. Jak uvedly spolufinancující 
organizace, uplatnění Základních 
bezpečnostních principů usnadní 
uplatňování mezinárodních bezpečnostních 
standardů a přispěje k lepší soudržnosti 
ujednání mezi různými státy. Proto je 
žádoucí, aby všechny státy tyto principy 
dodržovaly a hájily. Proto je žádoucí, aby 
všechny státy tyto principy dodržovaly 
a hájily. Principy budou závazné pro 
Mezinárodní agenturu pro atomovou 
energii, pokud jde o její provoz, a pro státy 
v souvislosti s činnostmi, na nichž se 
Mezinárodní agenturu pro atomovou 
energii podílí. Státy nebo financující 
organizace mohou přijmout zásady pro 
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svého uvážení. vlastní činnost podle svého uvážení.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Jaderná zařízení ve všech členských 
státech by měla mít dostatek finančních 
prostředků, aby bylo možné pokrýt 
náklady na případné vyřazení těchto 
zařízení z provozu a zároveň zachovat 
prioritu zásady znečišťovatel platí a 
přesně stanovit pravidla případné státní 
pomoci. Komise by proto měla stanovit 
přesná pravidla pro využití finančních 
prostředků při odstavení zařízení 
z provozu a pro správu a konečné uložení 
výsledného radioaktivního odpadu.

Or. cs

Pozměňovací návrh 65
Bernd Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V Unii i ve světě roste pochopení 
potřeby odpovědného využívání jaderné 
energie zahrnujícího zejména jadernou 
bezpečnost a jaderné zabezpečení. V této 
souvislosti je třeba pro zajištění 
bezpečného, optimalizovaného a 
udržitelného využívání jaderné energie 
řešit otázku nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem.

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 66
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V Unii i ve světě roste pochopení 
potřeby odpovědného využívání jaderné 
energie zahrnujícího zejména jadernou 
bezpečnost a jaderné zabezpečení. V této 
souvislosti je třeba pro zajištění 
bezpečného, optimalizovaného 
a udržitelného využívání jaderné energie 
řešit otázku nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem.

(23) Zejména po nedávné jaderné nehodě 
v Japonsku roste v Unii i ve světě 
pochopení potřeby nejvyšší odpovědnosti 
s ohledem na jadernou bezpečnost 
a jaderné zabezpečení; proto s ohledem na 
skutečnost, že možnost udržitelného, 
bezpečného a zabezpečeného konečného 
uložení radioaktivního odpadu nebyla 
jednoznačně prokázána, by členské státy 
měly zvážit odstavení jaderných reaktorů 
a usilovat o nahrazení výroby jaderné 
energie založené na štěpení jádra plně 
udržitelnými alternativami a omezením 
spotřeby energie prostřednictvím 
ambiciózních opatření v oblasti 
energetické účinnosti a úspory energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V Unii i ve světě roste pochopení 
potřeby odpovědného využívání jaderné 
energie zahrnujícího zejména jadernou
bezpečnost a jaderné zabezpečení. V této 
souvislosti je třeba pro zajištění 
bezpečného, optimalizovaného 
a udržitelného využívání jaderné energie
řešit otázku nakládání s vyhořelým palivem 

(23) V Unii i ve světě roste pochopení 
potřeby posílení pravidel jaderné
bezpečnosti a jaderného zabezpečení, 
zejména po nedávné vážné jaderné 
nehodě v Japonsku. V této souvislosti je 
třeba pro zajištění bezpečného, 
optimalizovaného a udržitelného využívání 
uskladnění nebo uložení řešit závažnou 
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a radioaktivním odpadem. otázku nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V Unii i ve světě roste pochopení 
potřeby odpovědného využívání jaderné 
energie zahrnujícího zejména jadernou 
bezpečnost a jaderné zabezpečení. V této 
souvislosti je třeba pro zajištění 
bezpečného, optimalizovaného 
a udržitelného využívání jaderné energie 
řešit otázku nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem.

(23) V Unii i ve světě roste pochopení 
potřeby odpovědného využívání jaderné 
energie, která tvoří nezbytnou alternativu 
k fosilním zdrojům energie, zahrnujícího 
zejména jadernou bezpečnost a jaderné 
zabezpečení. V této souvislosti je třeba pro 
zajištění bezpečného, optimalizovaného 
a udržitelného využívání jaderné energie 
řešit otázku nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) V této souvislosti je třeba zdůraznit, 
že vyhořelé palivo je do značné míry 
obnovitelné. Recyklace vyhořelého paliva 
je proto jedním z hledisek, které je třeba 
brát společně s uložením konečného 
odpadu v úvahu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 70
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Recyklace a přepracování 
vyhořelého paliva jsou technicky 
proveditelné a sehrávají významnou 
úlohu při snižování toxicity a objemu 
odpadů, přičemž zabraňují tvorbě dalších 
odpadů a nabízejí další možnosti 
energetického využití.

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Bernd Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(24) Ve všech členských státech vzniká 
radioaktivní odpad, ať již tyto státy vlastní 
nebo nevlastní jaderné reaktory. 
Radioaktivní odpad se tvoří hlavně při 
činnostech v rámci jaderného palivového 
cyklu, např. z provozu jaderných elektráren 
a přepracování vyhořelého paliva, ale také 
při dalších činnostech, jako je používání 
radioaktivních izotopů ve zdravotnictví, 
výzkumu a průmyslu.

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias 
Groote, Anni Podimata
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(24) Ve všech členských státech vzniká 
radioaktivní odpad, ať již tyto státy vlastní 
nebo nevlastní jaderné reaktory. 
Radioaktivní odpad se tvoří hlavně při 
činnostech v rámci jaderného palivového 
cyklu, např. z provozu jaderných elektráren 
a přepracování vyhořelého paliva, ale také 
při dalších činnostech, jako je používání 
radioaktivních izotopů ve zdravotnictví, 
výzkumu a průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(24) I když je na členských státech, aby 
vymezily svoji skladbu zdrojů energie, 
radioaktivní odpad vzniká ve všech 
členských státech, ať již tyto státy vlastní 
nebo nevlastní jaderné energetické 
reaktory. Radioaktivní odpad se tvoří 
hlavně při činnostech souvisejících 
s výrobou energie, mimo jiné z provozu 
jaderných elektráren, přepracování 
vyhořelého paliva a vyřazování elektráren 
z provozu, ale také při dalších činnostech, 
jako je používání radioaktivních izotopů ve 
zdravotnictví, výzkumu a průmyslu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(24) I když je na členských státech, aby 
vymezily svoji skladbu zdrojů energie, 
radioaktivní odpad vzniká ve všech 
členských státech, ať již tyto státy vlastní 
nebo nevlastní jaderné reaktory. 
Radioaktivní odpad se tvoří hlavně při
výrobě energie, např. z provozu jaderných 
elektráren a vyřazení jaderných zařízení 
z provozu, ale také při dalších činnostech, 
jako je používání radioaktivních izotopů ve 
zdravotnictví, výzkumu a průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Bernd Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(25) Cílem by mělo být zabránit vytváření 
dalšího radioaktivního odpadu 
vznikajícího při provozu jaderných 
reaktorů, protože jeho skladování 
a ukládání zahrnuje značná rizika, 
představuje pro členské státy 
dlouhodobou zátěž a váže cenné zdroje. 
Zejména při přepracování se zvyšuje 
riziko spojené se skladováním 
a ukládáním. Členské státy by se proto 
měly této technologii vyhýbat.

Or. de
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Pozměňovací návrh 76
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Gaston Franco

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Vyhořelé palivo skladované 
v nádržích představuje další potenciální 
zdroj radioaktivity pro životní prostředí, 
zejména pokud chladicí nádrže nejsou 
dále zakryté, jak se ukázalo nedávno v 
jaderné elektrárně Fukušima.

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25b) Nakládání s vyhořelým palivem 
začíná v okamžiku, kdy jsou palivové tyče 
vyňaty z jaderného reaktoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Pro nakládání s vyhořelým palivem i 
pro nakládání s radioaktivním odpadem 
by měly platit stejné bezpečnostní cíle. Na 
základě tohoto poznatku ukládá Úmluva 
o jaderné bezpečnosti i bezpečnostní 
standardy Mezinárodní agentury pro 
atomovou energii stejné povinnosti při 
ukládání vyhořelého paliva jako při 
ukládání radioaktivního odpadu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnostní cíle pro nakládání s vyhořelým palivem se značně liší od bezpečnostních cílů 
požadovaných pro nakládání s radioaktivním odpadem.

Pozměňovací návrh 82
Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27



PE462.870v01-00 20/100 AM\864761CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(27) Radioaktivní odpad včetně vyhořelého 
paliva považovaného za odpad vyžaduje 
dlouhodobé zadržení a izolaci od osob 
a životního prostředí. S ohledem na jejich 
specifickou povahu (obsah radionuklidů) 
jsou nezbytná opatření na ochranu lidského 
zdraví a životního prostředí před 
nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího 
záření, mimo jiné jejich uložení v konečné 
fázi nakládání s nimi v odpovídajících 
úložištích. Dlouhodobé skladování 
radioaktivního odpadu je však možné 
považovat za dočasné řešení, protože 
uložení v trvalých úložištích není – jak se 
ukázalo – zcela bezpečné.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(27) Radioaktivní odpad včetně vyhořelého 
paliva vyžaduje vhodnou úpravu, 
dlouhodobé zadržení a izolaci od osob 
a životního prostředí. S ohledem na jejich 
specifickou povahu (obsah radionuklidů) 
jsou nezbytná opatření na ochranu lidského 
zdraví a životního prostředí před 
nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího 
záření, mimo jiné jejich konečné 
uskladnění nebo uložení v konečné fázi 
nakládání s nimi v odpovídajících 
úložištích. Časově omezené skladování 
radioaktivního odpadu, včetně 
dlouhodobého uložení, je dočasným 
řešením, nikoli alternativou k jeho 
konečnému uskladnění nebo uložení.
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Pozměňovací návrh 84
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Radioaktivní odpad včetně vyhořelého 
paliva považovaného za odpad vyžaduje 
dlouhodobé zadržení a izolaci od osob a 
životního prostředí. S ohledem na jejich 
specifickou povahu (obsah radionuklidů) 
jsou nezbytná opatření na ochranu lidského 
zdraví a životního prostředí před 
nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího 
záření, mimo jiné jejich uložení v konečné 

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

v odpovídajících úložištích. Skladování 
radioaktivního odpadu, včetně 
dlouhodobého uložení, je dočasným 
řešením.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Bernd Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Ivailo Kalfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Radioaktivní odpad včetně vyhořelého 
paliva považovaného za odpad vyžaduje 
dlouhodobé zadržení a izolaci od osob 

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

a životního prostředí. S ohledem na jejich 
specifickou povahu (obsah radionuklidů) 
jsou nezbytná opatření na ochranu lidského 
zdraví a životního prostředí před 
nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího 
záření, mimo jiné jejich uložení v konečné 
fázi nakládání s nimi v odpovídajících 
úložištích. Skladování radioaktivního 
odpadu, včetně dlouhodobého uložení, je 
dočasným řešením, nikoli alternativou 
k jeho uložení.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27b) Dočasné uskladnění vyhořelého 
paliva vyžaduje ochranu proti vnějším 
vlivům; veškeré vyhořelé palivo by proto 
mělo být přemístěno z nádrží do suchých 
skladů, jakmile to umožní úroveň 
zbytkového tepla.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Tato opatření by měla být podpořena 
vnitrostátními klasifikačními systémy pro 
radioaktivní odpad, které by plně 
zohledňovaly specifické typy a vlastnosti 
radioaktivního odpadu. Přesná kritéria, 
podle nichž by se odpad zařazoval do
určité třídy, budou záviset na specifické 
situaci dotyčného státu v souvislosti s 
povahou odpadu a s dostupnými či 
zvažovanými možnostmi jeho uložení.

(28) Tato opatření by měla být podpořena 
vnitrostátními klasifikačními systémy pro 
radioaktivní odpad, které by plně 
zohledňovaly specifické typy a vlastnosti 
radioaktivního odpadu. Přesná kritéria, 
podle nichž by se odpad zařazoval, by měla 
být založena na bezpečnostních normách 
Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii GSG-1 pro klasifikaci 
radioaktivního odpadu.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Tato opatření by měla být podpořena 
vnitrostátními klasifikačními systémy pro 
radioaktivní odpad, které by plně 

(28) Tato opatření by měla být podpořena 
vnitrostátními klasifikačními systémy pro 
radioaktivní odpad, které by plně 
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zohledňovaly specifické typy a vlastnosti 
radioaktivního odpadu. Přesná kritéria, 
podle nichž by se odpad zařazoval do 
určité třídy, budou záviset na specifické 
situaci dotyčného státu v souvislosti s 
povahou odpadu a s dostupnými či 
zvažovanými možnostmi jeho uložení.

zohledňovaly specifické typy a vlastnosti 
radioaktivního odpadu. Přesná kritéria, 
podle nichž by se odpad zařazoval do 
určité třídy, budou záviset na specifické 
situaci dotyčného státu v souvislosti s 
povahou odpadu a s dostupnými či 
zvažovanými možnostmi jeho uložení nebo 
konečného uskladnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(29) Řešení pro ukládání nízce a středně 
radioaktivního krátkodobého odpadu jsou 
různá, od podpovrchových úložišť 
(v budovách, uložení těsně pod povrchem 
země nebo několik desítek metrů pod 
povrchem) až po nejmodernější způsoby 
uložení v geologických úložištích 70–
100 m pod povrchem. Po 30 letech 
výzkumu se v jaderném odvětví obecně 
předpokládá, že hospodářsky 
nejschůdnější alternativou v konečné fázi 
nakládání s vysoce radioaktivním odpadem 
je hloubkové geologické ukládání, ačkoli 
se zkoumají i další možnosti jako umělá 
skladovací zařízení na povrchu či v jeho 
blízkosti, ukládání na suché skalní podloží 
nebo ukládání v hloubkových vrtech 
(3 000 – 5 000 metrů hlubokých). Je třeba 
provést další průzkum v této oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Bernd Lange
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(29) Typickým řešením pro ukládání nízce 
a středně radioaktivního krátkodobého 
odpadu jsou podpovrchová úložiště. Po 30 
letech výzkumu se proveditelnost ukládání 
v hlubinných podzemních geologických 
úložištích zdá být z vědeckého hlediska 
ověřená, i když určité riziko zůstává.

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(29) Typickým řešením pro ukládání nízce 
a středně radioaktivního krátkodobého 
odpadu jsou podpovrchová úložiště. Po 
30 letech výzkumu se v současnosti 
převážně považuje za nejbezpečnější 
a nejudržitelnější a hospodářsky 
nejschůdnější alternativu v konečné fázi 
nakládání s vysoce radioaktivním odpadem 
a vyhořelým palivem považovaným za 
odpad hloubkové geologické ukládání, 
aktivně jsou však zvažovány i různé další 
alternativy, včetně konečného uskladnění 
s možností opětovného vyzvednutí. Je 
třeba povzbuzovat výzkum všech možností.

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(29) Typickým řešením pro ukládání nízce 
a středně radioaktivního krátkodobého 
odpadu jsou podpovrchová úložiště. Mezi 
techniky je široce uznávaným názorem, že 
nejbezpečnější a nejudržitelnější 
alternativou v konečné fázi nakládání 
s vysoce radioaktivním odpadem 
a vyhořelým palivem považovaným za 
odpad je hloubkové geologické ukládání. 
Proto se členské státy vybízejí, aby zvážily 
další možnosti nakládání s odpadem, 
přestože je nadále zachována jejich plná 
odpovědnost za politiky v oblasti 
nakládání s vlastním vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(29) Typickým řešením pro ukládání nízce 
a středně radioaktivního krátkodobého 
odpadu jsou podpovrchová úložiště. Po 
30 letech výzkumu je mezi techniky široce 
uznávaným názorem, že nejbezpečnější a 
nejudržitelnější alternativou v konečné fázi 
nakládání s vysoce radioaktivním odpadem 
a vyhořelým palivem považovaným za 
odpad je hloubkové geologické ukládání. 
Členské státy by měly zohlednit budoucí 
technologický vývoj v oblasti systémů 
zpracování odpadů a zvážit možnost 
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opětného vyzvednutí a obnovení 
vyhořelého paliva a radioaktivního 
odpadu.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(29) Typickým řešením pro ukládání nízce 
a středně radioaktivního krátkodobého 
odpadu jsou podpovrchová úložiště. Po 
30 letech výzkumu je mezi techniky široce 
uznávaným názorem, že nejbezpečnější 
a nejudržitelnější alternativou v konečné 
fázi nakládání s vysoce radioaktivním 
odpadem a vyhořelým palivem 
považovaným za odpad je hloubkové 
geologické ukládání. Tento způsob 
ukládání odpadu je třeba rozvíjet. Činnosti 
realizované v rámci Technologické 
platformy pro ukládání radioaktivního 
odpadu do geologických úložišť (IGD-TP) 
by mohly v tomto směru umožnit přístup k 
odborným znalostem a technologii.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité připomenout, že je potřeba usilovat o praktickou demonstraci ukládání vysoce 
radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva, pokud jsou považovány za odpad. Výzkumná 
činnost IGD-TP (Technologické platformy pro ukládání radioaktivního odpadu do 
geologických úložišť) by měla být příkladem výzkumu se specifickým cílem, jak je uvedeno ve 
výhledu IGD-TP: „do roku 2025 budou v Evropě bezpečně provozována první geologická 
zařízení na uložení vyhořelého paliva, vysoce radioaktivního odpadu a dalšího radioaktivního 
odpadu s dlouhým poločasem rozpadu“. 
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Pozměňovací návrh 98
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Nebezpečí úložišť radioaktivního 
odpadu, zejména ukládání vyhořelého 
paliva v nádržích, se jednoznačně ukázalo 
během nehody v jaderné elektrárně 
Fukušima, přičemž k podobným nehodám 
může dojít ve stávajících nebo 
budovaných jaderných zařízeních 
v oblastech Unie a sousedních zemích 
ohrožených zemětřesením, tsunami a 
dalšími přírodními riziky. Unie by měla 
přijmout veškerá odpovídající opatření 
s cílem zabránit ukládání radioaktivního 
odpadu v těchto oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Bernd Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Vzhledem k výzkumu ukládání 
radioaktivního odpadu prostřednictvím 
transmutace a dalších prostředků 
omezujících radioaktivitu a poločas 
rozpadu by mělo být rovněž zváženo 
uskladnění radioaktivního odpadu 
v hlubinných geologických úložištích 
s možností opětného vyzvednutí.

Or. de
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Pozměňovací návrh 100
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Komise by měla vyzvat členské státy 
k vytvoření rejstříku podobných vhodných 
lokalit pro hloubkové geologické 
ukládání.

Or. cs

Pozměňovací návrh 101
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) I když je každý členský stát 
odpovědný za svou vlastní politiku 
upravující nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem, tato politika 
musí respektovat příslušné Základní 
bezpečnostní principy stanovené 
Mezinárodní agenturou pro atomovou 
energii43. Etickým závazkem každého 
členského státu je zabránit nepřiměřenému 
zatížení budoucích generací spojenému se 
současným vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem a rovněž s odpady, 
které vzniknou po vyřazení stávajících 
jaderných zařízení z provozu.

(30) I když je každý členský stát 
odpovědný za svou vlastní politiku 
upravující nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem, tato politika 
musí respektovat příslušné Základní 
bezpečnostní principy stanovené 
Mezinárodní agenturou pro atomovou 
energii43. Etickým závazkem každého 
členského státu je zabránit nepřiměřenému 
zatížení budoucích generací spojenému se 
současným vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem a rovněž s odpady, 
které vzniknou po vyřazení stávajících 
jaderných zařízení z provozu. Členské 
státy by proto měly vypracovat politiku 
vyřazování jaderných zařízení z provozu, 
která zaručí, že zařízení budou 
demontována co nejbezpečněji a co 
nejdříve po svém uzavření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) I když je každý členský stát 
odpovědný za svou vlastní politiku
upravující nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem, tato politika
musí respektovat příslušné Základní 
bezpečnostní principy stanovené 
Mezinárodní agenturou pro atomovou 
energii43. Etickým závazkem každého 
členského státu je zabránit nepřiměřenému 
zatížení budoucích generací spojenému se 
současným vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem a rovněž 
s odpady, které vzniknou po vyřazení 
stávajících jaderných zařízení z provozu.

(30) Politiky upravující nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem v členských státech musí 
respektovat příslušné Základní 
bezpečnostní principy stanovené 
Mezinárodní agenturou pro atomovou 
energii43. Etickým závazkem každého 
členského státu je zabránit nepřiměřenému 
zatížení budoucích generací spojenému se 
současným vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem a rovněž 
s odpady, které vzniknou po vyřazení 
stávajících jaderných zařízení z provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. lt
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Pozměňovací návrh 104
Zigmantas Balčytis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Členské státy by měly zajistit 
dostatek finančních prostředků pro 
nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem a pro jejich 
ukládání.

Or. lt

Pozměňovací návrh 105
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(35) Při nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem je důležitá 
transparentnost, která má zásadní význam 
pro důvěru veřejnosti v zásady, jimiž se 
řídí bezpečnost úložišť a programy 
nakládání s odpady. Ta by měla být 
zajištěna vyžadováním účinné 
informovanosti veřejnosti a poskytnutím 
příležitostí všem zúčastněným stranám 
zapojit se do rozhodovacích procesů.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění důvěry veřejnosti bude mít zásadní význam pro výběr umístění úložišť.

Pozměňovací návrh 110
Ioan Enciu
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Rozhodování by mohla usnadnit 
a zrychlit spolupráce mezi členskými státy 
a na mezinárodní úrovni díky přístupu 

(36) Rozhodování by mohla usnadnit 
a zrychlit spolupráce mezi členskými státy 
a na mezinárodní úrovni díky přístupu 
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k odborným znalostem a technologiím. k vysoce kvalitním odborným znalostem 
a technologiím a k osvědčeným postupům.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(37) Některé členské státy považují za 
možnou prospěšnou alternativu sdílení 
zařízení pro nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem včetně 
úložišť, pokud bude založeno na dohodě 
mezi dotčenými členskými státy. V této 
souvislosti je důležité, aby nebyla 
porušena konkrétní ujednání jako např. 
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již uzavřené dohody o vyhořelém palivu 
pocházejícím z výzkumných reaktorů 

Or. fr

Pozměňovací návrh 115
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Krišjānis Kariņš

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. lv

Pozměňovací návrh 117
Lambert van Nistelrooij
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Občané, kteří neměli prospěch ze 
vzniku jaderného odpadu, by neměli nést 
potenciální ekologickou zátěž. Proto by 
jaderný odpad, včetně plutonia 
a vyhořelého paliva, neměl být vyvážen do 
třetích zemí za účelem uskladnění 
odpadu, přepracování, výroby paliva 
MOX nebo nakládání s odpadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Bezpečnostní dokumentace 
a odstupňovaný přístup by měly tvořit 

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

základ pro rozhodování související 
s vývojem, provozem a uzavřením 
skladovacího zařízení, včetně vyhořelého 
paliva v nádržích, a úložiště a měly by 
umožnit zjištění oblastí nejistoty, na něž se 
musí zaměřit pozornost v zájmu lepšího 
pochopení aspektů ovlivňujících 
bezpečnost systému skladovacího zařízení 
či úložiště, včetně přírodních 
(geologických) a technických bariér, 
a jejich očekávaný vývoj v průběhu času. 
Bezpečnostní dokumentace by měla 
obsahovat nálezy z bezpečnostní analýzy 
a informace o robustnosti a spolehlivosti 
bezpečnostní analýzy a v ní uvedených 
předpokladů. Bezpečnostní dokumentace 
pro nízce radioaktivní a středně 
radioaktivní krátkodobý odpad musí být 
vypracována nejméně pro období 500 let 
a pro vysoce radioaktivní odpad či 
vyhořelé jaderné palivo nejméně pro 
období 100 000 let. Měl by tedy 
poskytovat soubor argumentů a důkazů 
dokládajících bezpečnost zařízení nebo 
činnosti související s nakládáním 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Bezpečnostní dokumentace 
a odstupňovaný přístup by měly tvořit 
základ pro rozhodování související 
s vývojem, provozem a uzavřením úložiště 
a měly by umožnit zjištění oblastí nejistoty, 
na něž se musí zaměřit pozornost v zájmu 
lepšího pochopení aspektů ovlivňujících 
bezpečnost systému úložiště, včetně 

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

přírodních (geologických) a technických 
bariér, a jejich očekávaný vývoj v průběhu 
času. Bezpečnostní dokumentace by měla 
obsahovat nálezy z bezpečnostní analýzy 
a informace o robustnosti a spolehlivosti 
bezpečnostní analýzy a v ní uvedených 
předpokladů. Prokázání bezpečnosti se 
proto bude zakládat na souboru
argumentů a důkazů dokládajících 
bezpečnost zařízení nebo činnosti 
související s nakládáním s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
Anni Podimata

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(39) Bezpečnostní dokumentace 
a odstupňovaný přístup by měly tvořit 
základ pro rozhodování související 
s vývojem, provozem a uzavřením úložiště 
a měly by umožnit zjištění oblastí nejistoty, 
na něž se musí zaměřit pozornost v zájmu 
lepšího pochopení aspektů ovlivňujících 
bezpečnost systému úložiště, včetně 
přírodních (geologických) a technických 
bariér, jako je např. nebezpečí zemětřesení 
v regionu, a jejich očekávaný vývoj 
v průběhu času. Bezpečnostní 
dokumentace by měla obsahovat nálezy 
z bezpečnostní analýzy a informace o 
robustnosti a spolehlivosti bezpečnostní 
analýzy a v ní uvedených předpokladů. 
Měl by tedy poskytovat soubor argumentů 
a důkazů dokládajících bezpečnost zařízení 
nebo činnosti související s nakládáním 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem.

Or. el

Pozměňovací návrh 123
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Právní předpisy Unie o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci platí i pro 
nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem.
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Pozměňovací návrh 124
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) I když tato směrnice uznává, že ve 
vnitrostátních rámcích je nutné brát 
v úvahu všechna rizika spojená 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem, nezahrnuje neradiologická 
rizika, která spadají do působnosti 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

(40) I když tato směrnice uznává, že ve 
vnitrostátních rámcích je nutné brát 
v úvahu všechna rizika spojená 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem, nezahrnuje neradiologická rizika
nemající radiologické dopady, která 
spadají do působnosti Smlouvy o 
fungování Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(41) Zachování a další rozvíjení odborné 
způsobilosti a dovedností v oblasti 
nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem jako nezbytný 
prvek zajištění vysoké úrovně bezpečnosti 
by mělo být založeno na kombinaci 
poučení z provozních zkušeností, 
vědeckého výzkumu a technologického 
vývoje a technické spolupráce mezi všemi 
zúčastněnými; vzhledem k pokračujícímu 
výzkumu udržitelnosti a bezpečnosti 
dlouhodobého nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem by mělo 
být do 10 let provedeno opětovné 
posouzení koncepce ukládání 
v hlubinných geologických úložištích a 
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její porovnání s ostatními alternativami 
jako např. konečné uskladnění s možností 
opětovného vyzvednutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Vzájemné hodnocení vnitrostátních 
programů může sloužit jako skvělý způsob 
budování důvěry a jistoty při nakládání 
s radioaktivním odpadem a vyhořelým 
palivem v Evropské unii s cílem rozvíjet 
a sdílet zkušenosti a zajistit vysoké 
standardy bezpečnosti.

(42) Vzájemná hodnocení mohou sloužit 
jako skvělý způsob budování důvěry 
a jistoty při nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým palivem v Evropské 
unii s cílem rozvíjet a sdílet zkušenosti 
a zajistit vysoké standardy bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Znovu opakuje potřebu vyčlenění 
dalších prostředků na projekty v oblasti 
energetiky, včetně budoucích projektů 
vyřazování jaderných elektráren z provozu 
a následných projektů pro nakládání 
s odpady.

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Zajišťuje poskytování potřebných 
informací a účast veřejnosti v souvislosti 
s nakládáním s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem.
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Pozměňovací návrh 133
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Tato směrnice se vztahuje na: (1) Aniž je dotčena směrnice 
2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro jadernou bezpečnost 
jaderných zařízení, tato směrnice se 
vztahuje na:

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) všechny fáze nakládání s vyhořelým 
palivem, pokud toto vyhořelé palivo 
pochází z provozu civilních jaderných 
reaktorů nebo je s ním nakládáno v rámci 
civilní činnosti, včetně vyhořelého paliva 
pocházejícího z vojenských obranných 
programů, které bylo přeměněno výlučně 
pro civilní použití a bylo využíváno 
v rámci civilních činností;

Or. de

Pozměňovací návrh 135
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Ivailo Kalfin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) všechny fáze nakládání s radioaktivním 
odpadem od jeho vzniku po uložení, a to 
včetně konečného uskladnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Ivailo Kalfin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Vladimir Urutchev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Specifická ustanovení této směrnice 
v oblasti bezpečnosti zařízení a nakládání 
s radioaktivním odpadem a vyhořelým 
palivem se nevztahují na jaderná zařízení, 
která spadají do oblasti působnosti 
směrnice 2009/71/Euratom.

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Vladimir Urutchev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Čl. 4 odst. 3 této směrnice se 
nevztahuje na:
- navracení vyhořelého paliva 
z výzkumných reaktorů v souladu se 
zvláštními smlouvami;
- navracení odpadů vzniklých v rámci 
přepracování vyhořelého paliva do země 
původu;
- vývozy na základě smluv o nakládání 
s vyhořelým palivem nebo radioaktivním 
odpadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) „radioaktivním odpadem“ radioaktivní 
materiál v plynném, kapalném nebo 
pevném skupenství, včetně vyhořelého 
paliva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 148
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) „radioaktivním odpadem“ radioaktivní 
materiál, včetně uskladněného vyhořelého 
paliva, v plynném, kapalném nebo pevném 
skupenství, kterého se členský stát nebo 
fyzická nebo právnická osoba, jejíž 
rozhodnutí členský stát schválil, zbavuje 
nebo má v úmyslu se zbavit a který jako 
radioaktivní odpad podléhá kontrole 
příslušného dozorného orgánu v souladu 
s právním a regulačním rámcem členského 
státu;

Or. fr

Odůvodnění

Na jaderný odpad by se neměla vztahovat právní ustanovení a ustanovení o zárukách, která 
jsou mírnější než ustanovení běžných právních předpisů. Proto by definice radioaktivního 
jaderného odpadu měla vycházet z definice odpadu Společenství stanovené ve směrnici 
2006/12/ES o odpadech ze dne 5. dubna 2006.

Pozměňovací návrh 149
Fiona Hall, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) „radioaktivním odpadem“ radioaktivní 
materiál v plynném, kapalném nebo 
pevném skupenství, včetně vyhořelého 
paliva a radioaktivních materiálů 
vzniklých v rámci přepracování, jehož 
další využití členský stát nebo fyzická nebo 
právnická osoba, jejíž rozhodnutí členský 
stát schválil, nepředpokládá a který jako 
radioaktivní odpad podléhá kontrole 
příslušného dozorného orgánu v souladu s 
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státu; právním a regulačním rámcem členského 
státu;

Or. en

Odůvodnění

Vyhořelé palivo je třeba definovat jako odpad, pokud není zřejmé, že je možné jej v blízké 
budoucnosti bez dalšího dopadu na životní prostředí přepracovat.

Pozměňovací návrh 150
Edit Herczog

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „radioaktivním odpadem“ radioaktivní 
materiál v plynném, kapalném nebo 
pevném skupenství, jehož další využití 
členský stát nebo fyzická nebo právnická 
osoba, jejíž rozhodnutí členský stát 

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

schválil, nepředpokládá ani nezamýšlí 
s přihlédnutím k budoucímu vývoji 
a pokrokům v technice, a který jako 
radioaktivní odpad podléhá kontrole 
příslušného dozorného orgánu v souladu 
s právním a regulačním rámcem členského 
státu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 152
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 154
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) „bezpečnostní dokumentací“ soubor 
argumentů a důkazů dokládajících 
bezpečnost zařízení nebo činnosti, který 
zahrnuje zjištění vyplývající 
z bezpečnostní analýzy a prohlášení 
o důvěryhodnosti těchto zjištění. V 
případě úložiště se bezpečnostní 
dokumentace může týkat pouze určité fáze 
vývoje. V takových případech by se 
v bezpečnostní dokumentaci měla uznat 
existence oblastí nejistoty nebo jakýchkoli 
nevyřešených otázek a měly by se 
poskytnout pokyny pro práci s cílem 
vyřešit tyto otázky v budoucích fázích 
vývoje;

Or. nl

Pozměňovací návrh 155
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) „vyhořelým palivem“ jaderné palivo, 
které je vyzářené a bylo vyjmuto z jádra 
reaktoru;
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Or. en

Pozměňovací návrh 156
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) „vyhořelým palivem“ jaderné palivo, 
které je vyzářené a bylo trvale vyjmuto 
z jádra reaktoru; vyhořelé palivo musí být 
buď považováno za využitelný zdroj, který 
lze přepracovat, nebo pokud se nepočítá 
s jeho dalším využitím v následujících 
dvou letech členským státem nebo 
držitelem povolení, jehož rozhodnutí je 
přijato členským státem, je považováno za 
odpad radioaktivní;

Or. en

Odůvodnění

Vyhořelé palivo zůstává nebezpečné, pokud není dočasně uskladněno v souladu s nejvyššími 
ekologickými, zdravotními a bezpečnostními standardy; viz též čl. 3 odst. 6. Dvouletý 
rámec odpovídá lhůtě, po kterou mohou být nebezpečné odpady nezpracovány v souladu 
s dalšími právními předpisy EU o odpadech.

Pozměňovací návrh 157
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Ivailo Kalfin

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) „skladováním“ přechovávání 
vyhořelého paliva nebo radioaktivního 
odpadu v zařízení, které zajišťuje jeho 
zadržení, s úmyslem je znovu použít.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) „skladováním“ přechovávání 
vyhořelého paliva nebo radioaktivního 
odpadu ve schváleném zařízení s konkrétní 
možností jejich dlouhodobého opětovného 
použití.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 13 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) „konečným uskladněním“ 
přechovávání vyhořelého paliva nebo 
radioaktivního odpadu ve schváleném 
zařízení konečného uskladnění bez 
úmyslu znovu je použít, ale které 
umožňuje znovu je použít v případě, že by 
se toto použití stalo nezbytné v zájmu 
bezpečnosti a jaderného zabezpečení.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy stanoví a udržují 
vnitrostátní politiku pro nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem. Státy nesou konečnou 
odpovědnost za bezpečné nakládání se 
svým vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem.

(1) Členské státy stanoví a udržují 
vnitrostátní politiku pro nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem. Každý členský stát nese
konečnou odpovědnost za bezpečné 
nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem, který vzniká na 
jeho území.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Silvia-Adriana Țicău

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy stanoví a udržují 
vnitrostátní politiku pro nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 

(1) Členské státy stanoví a udržují 
vnitrostátní politiku pro nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
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odpadem. Státy nesou konečnou 
odpovědnost za bezpečné nakládání se
svým vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem.

odpadem. Státy nesou konečnou 
odpovědnost za bezpečné nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem, které se nacházejí na jejich 
území.

Or. ro

Pozměňovací návrh 163
Ivailo Kalfin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
politiky v oblasti nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem byly 
realizovány prostřednictvím dobře 
financovaných a podrobně 
zdokumentovaných rozhodovacích 
postupů s ohledem na dlouhodobou 
bezpečnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Členské státy zajistí, aby (2) Členské státy zajistí, aby byly 
vnitrostátní politiky založeny na těchto 
zásadách

Or. en
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Pozměňovací návrh 165
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) vytváření radioaktivního odpadu bylo 
omezeno na absolutně nejmenší úroveň, 
a to jak ve smyslu aktivity, tak i objemu, 
pomocí využívání alternativ, pokud 
ekonomicky, sociálně a ekologicky 
udržitelné alternativy existují, pomocí 
zabránění přepracování a používání 
paliva MOX a pomocí postupů vyřazení 
z provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Françoise Grossetête
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 168
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 169
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) byly vzaty v úvahu vzájemné závislosti 
mezi všemi kroky během vzniku 

vypouští se
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vyhořelého paliva a radioaktivního 
odpadu a nakládání s ním;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) se nepřenášela nepřiměřená zátěž na 
příští generace;

(c) se nepřenášela nepřiměřená zátěž na 
obyvatelstvo, zejména na příští generace, 
pokud jde o minulé, stávající a budoucí 
vyhořelé palivo a radioaktivní odpad;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) se nepřenášela nepřiměřená zátěž na 
příští generace;

(c) se přenášela pouze minimální zátěž na 
příští generace;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) bylo veškeré vyhořelé palivo 
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přemístěno z nádrží do suchých skladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(d) se s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem nakládalo 
bezpečným způsobem i v dlouhodobém 
měřítku, přičemž po celou dobu provozu 
zařízení na uložení radioaktivních odpadů 
musí být možné opětné vyzvednutí 
a obnovení radioaktivního odpadu 
skladovaného v odpadních schránkách.

Or. de

Pozměňovací návrh 174
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(d) se s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem nakládalo 
bezpečným způsobem i v dlouhodobém 
měřítku; zvláštní pozornost je třeba 
věnovat bezpečné dopravě vyhořelého 
paliva a radioaktivních odpadů po 
pevnině i po moři, zejména v případě 
jaderných zařízení v sousedních zemích, 
které nejsou členskými státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 175
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(d) se s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem nakládalo 
bezpečným způsobem i v dlouhodobém 
měřítku, a to nejméně 250 let nebo i déle, 
dokud budou nebezpečné pro lidské zdraví 
a životní prostředí.

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(d) se s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem nakládalo 
bezpečným způsobem, jestliže jsou 
nebezpečné pro lidské zdraví a životní 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) vyhořelé palivo při dočasném 
uskladnění v nádržích mělo být umístěno 
v ochranném obalu, kde by mělo být 
uchováváno co nejkratší dobu potřebnou 
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pro ochlazení vyhořelého paliva před jeho 
přepravou mimo areál zařízení, ve kterém 
jsou tyto činnosti prováděny, kvůli 
dodatečnému potenciálnímu riziku, jež se 
ukázalo v případě jaderné elektrárny 
Fukušima.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) byla veřejnost informována 
o vnitrostátních politikách v oblasti 
nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem způsobem, který 
je transparentní a nestranný v souladu 
s článkem 12.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Sabine Wils
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(db) finanční rezervy na uložení odpadů, 
které musí původce odpadů poskytnout na 
pokrytí nákladů spojených s nakládáním 
s vyhořelým palivem, a radioaktivní odpad 
byly spravovány ve státem kontrolovaných 
fondech s cílem zajistit trvalé bezpečné 
uložení.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(db) byla přijata opatření k řešení 
budoucích zdravotních rizik u pracovníků 
a příslušníků veřejnosti, u nichž 
k expozici došlo.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(dc) byla zavedena solidární odpovědnost, 
která ochrání všechny subjekty podílející 
se na nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem; všichni 
provozovatelé jaderných zařízení a držitelé 
povolení pro nakládání s jaderným 
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odpadem nesli plnou odpovědnost vůči 
třetím stranám v oblasti nehod 
a dlouhodobého nakládání s odpady za 
škody způsobené těmito činnostmi, včetně 
škod na suchozemském, vodním 
a mořském prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(dd) náklady za nakládání s radioaktivním 
odpadem, včetně vyhořelého paliva, nesli 
ti, kdo tento odpad vytvořili.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) byly příslušné vnitrostátní orgány 
zapojeny do dohledu nad přiměřenými 
finančními prostředky.

Or. cs

Pozměňovací návrh 185
Ivailo Kalfin

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Radioaktivní odpady se ukládají nebo 
umísťují do dlouhodobých bezpečných 
úložišť v členském státě, v němž vznikly. 
V případě členských států, které mají 
pouze zanedbatelné množství 
radioaktivního odpadu určeného 
k uložení, nebo nemají žádnou vhodnou 
lokalitu pro geologické úložiště, je ve 
výjimečných případech možná 
přeshraniční spolupráce za předpokladu, 
že bude zajištěn soulad s jednotlivými 
standardy pro ukládání odpadu pod 
evropskou kontrolou. 

Or. de

Pozměňovací návrh 187
Krišjānis Kariņš

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Radioaktivní odpady se ukládají 
v členském státě, v němž vznikly, pokud 

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

tento členský stát nemá uzavřenou 
dohodu s jiným členským státem nebo 
třetí zemí o využití jejich úložišť. Pokud je 
dohoda o ukládání radioaktivních odpadů 
uzavřena se zemí, která není členským 
státem EU, členský stát, který tuto dohodu 
uzavřel, musí zajistit, aby byl radioaktivní 
odpad uložen v souladu s ustanoveními 
této směrnice. 

Or. lv

Pozměňovací návrh 188
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Radioaktivní odpady se ukládají 
v členském státě, v němž vznikly, pokud 
není uzavřena dohoda mezi členskými státy 
o využití úložišť v jednom z nich, nebo 
pokud nebyla zřízena regionální úložiště 
na základě mezivládních dohod mezi 
členskými státy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 189
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Radioaktivní odpady včetně vyhořelého 
paliva se ukládají v členském státě, v němž 
vznikly, pokud není uzavřena dohoda pro 
malé množství odpadů mezi členskými 
státy, které nevyvíjejí žádnou činnost 
související s jadrným palivem, o využití 
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úložišť v jednom z nich.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

EU není schopná kontrolovat, jakým způsobem se s radioaktivním odpadem zachází mimo její 
území, a nemůže zaručit, že budou dodrženy nejvyšší ekologické, zdravotní a bezpečnostní 
standardy.

Pozměňovací návrh 191
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Radioaktivní odpady se ukládají v 
členském státě, v němž vznikly, pokud 
v době zahájení přepravy nevstoupila 
v platnost dohoda mezi členskými státy 
o využití úložišť v jednom z nich.

Or. en
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Pozměňovací návrh 192
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Radioaktivní odpady se obvykle
ukládají v členském státě, v němž vznikly, 
pokud není uzavřena dohoda o přepravě 
v souladu se směrnicí Rady 2006/117/ 
Euratom o dozoru nad přepravou 
radioaktivního odpadu a vyhořelého 
paliva a o její kontrole.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) v případě vývozu do třetí země přijme 
vyvážející členský stát přiměřená opatření 
s cílem zajistit, že dotčená země má 
program pro nakládání s radioaktivními 
odpady, jehož bezpečnostní cíle odpovídají 
cílům této směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) o dohodách se uvědomí Komise.
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Or. en

Pozměňovací návrh 195
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Členské státy se mohou dobrovolně 
rozhodnout, že ve spolupráci s jinými 
členskými státy přijmou odpovídající 
opatření a zřídí společné nebo regionální 
úložiště, pokud je to nezbytné nebo 
vhodné s ohledem na specifické 
geologické nebo technické okolnosti. 
V této souvislosti jsou zvláště zajímavé 
činnosti a studie provedené pracovní 
skupinou Organizace pro vývoj 
evropského úložiště ERDO – WG.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Silvia-Adriana Țicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Členské státy se mohou dobrovolně 
rozhodnout, že ve spolupráci s jinými 
členskými státy přijmou odpovídající 
opatření a zřídí společné nebo regionální 
úložiště, pokud je to vhodné nebo výhodné 
z geologického nebo technického 
hlediska. Nejprve je však zapotřebí 
informovat a konzultovat veřejnost 
a příslušné místní a regionální orgány. 

Or. ro
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Pozměňovací návrh 197
Vladimir Urutchev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Členské státy se mohou dobrovolně 
rozhodnout, že ve spolupráci s jinými 
členskými státy nebo třetí zemí přijmou 
odpovídající opatření a zřídí společné 
nebo regionální úložiště s cílem využít 
geologické nebo technologické výhody 
určité lokality nebo sdílet finanční zátěž 
společného projektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Členské státy se mohou dobrovolně 
rozhodnout, že ve spolupráci s jinými 
členskými státy přijmou odpovídající 
opatření a zřídí společné nebo regionální 
úložiště, pokud je to ze společenského, 
technického nebo hospodářského hlediska 
přínosné.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vývoz radioaktivního odpadu včetně 
plutonia a vyhořelého paliva do třetích 
zemí je zakázán.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Není dovoleno vyvážet radioaktivní 
odpad a vyhořelé palivo mimo Unii.

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Za žádných okolností není dovoleno 
vyvážet radioaktivní odpad do zemí mimo 
EU.

Or. de

Pozměňovací návrh 202
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Není dovoleno vyvážet radioaktivní 
odpad mimo Evropskou unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Tyto projekty jsou založeny na 
mezivládní dohodě, jejímž prostřednictvím 
členské státy zajistí:
(a) ve všech členských státech péči 
o veřejné přijetí a podporu ve všech fázích 
vývoje projektu a životnosti úložiště 
prostřednictvím zajištění přístupu k 
informacím a účasti veřejnosti na 
konzultačním procesu;
(b) spolupráci mezi příslušnými 
vnitrostátními regulačními 
a bezpečnostními orgány a jejich dohled; 
v každém dotčeném členském státě je 
potřeba schválit a přijmout bezpečnostní 
dokumentaci a podpůrnou bezpečnostní 
analýzu, a to v průzkumné, výběrové 
a prováděcí fázi zařízení;
(c) dosažení dohody o otázkách ručení 
a jasném rozdělení odpovědností, přičemž 
každý členský stát bude nést konečnou 
odpovědnost za vlastní radioaktivní odpad.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Rebecca Harms
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Veškerá zařízení na jaderný odpad 
v seizmicky aktivních regionech nebo 
pobřežních oblastech s významným 
rizikem zvednutí hladiny moře nebo 
možností vzniku vlny tsunami jsou 
zakázána.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vnitrostátní program provádění politiky 
pro nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem;

(a) vnitrostátní program provádění politiky 
pro nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem, který zaručí, že 
všichni producenti radioaktivních odpadů 
budou schopni zajistit uložení nebo 
konečné uskladnění jaderného odpadu 
v souladu se stejně vysokými 
bezpečnostními standardy;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Lena Ek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vnitrostátní program provádění politiky 
pro nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem;

(a) vnitrostátní program provádění politiky 
pro nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem, jenž dodržuje 
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zásadu subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Ivailo Kalfin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) vnitrostátní požadavky na bezpečnost 
při nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem; stanovení 
způsobu jejich přijetí a nástrojů jejich 
uplatňování je záležitostí členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) systém povolování činností a zařízení 
souvisejících s nakládáním s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem, včetně 
zákazu provozování zařízení na nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem, které nemá povolení;

(c) systém povolování činností a zařízení 
souvisejících s nakládáním s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem, včetně 
zákazu provozování zařízení na nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem, které nemá povolení a zajištění, 
aby s veškerým radioaktivním odpadem, 
bez ohledu na to, kdo jej vyprodukoval, 
bylo nakládáno stejně;

Or. de

Pozměňovací návrh 209
Edit Herczog
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) povinnosti držitelů povolení 
zpřístupnit zařízení pro nakládání 
s radioaktivním odpadem všem tržním 
subjektům za stejných podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(e) vynucovací opatření, včetně 
pozastavení činnosti a pozměnění nebo 
zrušení povolení, která mimo jiné zahrnují 
porušení právních předpisů v oblasti 
zdraví a bezpečnosti pro dotčené 
pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Silvia-Adriana Țicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) ustanovení zaručující dostatečné 
dlouhodobé finanční prostředky pro 
činnosti a zařízení v oblasti nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 212
Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) Opatření s cílem zajistit, že 
financování potřebné pro účely nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem a umístění jsou stanoveny 
příslušným dozorčím orgánem na základě 
transparentního postupu, který bude 
pravidelně přezkoumáván a do něhož 
bude držitel povolení po celou dobu 
zapojen.

Or. it

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby financování potřebné k uhrazení nákladů 
spojených s nakládáním s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, stejně jako postupů 
umístění, byly stanoveny na základě účinného a transparentního a procesu, k němuž se 
držitelé povolení budou moci vyjádřit.

Pozměňovací návrh 213
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) Zahrnuje výpočet všech nákladů 
vzniklých při nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem. 
Informace musí zahrnovat i údaje 
o institucích, které náklady ponesou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 214
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Členské státy zajistí, aby byl příslušný 
dozorný orgán funkčně oddělen od jiných 
subjektů nebo organizací činných v oblasti 
podpory či využívání jaderné energie nebo 
radioaktivních materiálů, včetně výroby 
elektrické energie a využívání 
radioizotopů, nebo v oblasti nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem s cílem zajistit, aby byl ve své 
dozorné funkci z hlediska nepřípustného 
vlivu skutečně nezávislý.

[Netýká se českého znění]

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Členské státy zajistí, aby příslušný 
dozorčí orgán informoval pravidelně 
a transparentně veřejnost o své činnosti 
a o činnosti držitelů povolení, o fungování 
skladů a úložišť a o rizicích v oblasti 
bezpečnosti a zabezpečení.

Or. de

Pozměňovací návrh 218
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Příslušné vnitrostátní dozorčí orgány 
provádí pravidelnou výměnu zkušeností a 
koordinují své politiky prostřednictvím 
koordinační role Evropské komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 221
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy zajistí, aby prvotní 
odpovědnost za bezpečnost při nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem měl držitel povolení. Tuto 
odpovědnost nelze přenést.

(1) Členské státy zajistí, aby prvotní 
odpovědnost za bezpečnost při nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem měli držitelé povolení, jimž byla 
svěřena celková odpovědnost za vyhořelé 
palivo a radioaktivní odpad příslušným 
dozorčím orgánem příslušného členského 
státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Členské státy stanoví okamžik, od 
kterého se odpovědnost za nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem přenáší z držitele povolení na 
orgán, kterému je toto nakládání svěřeno 
podle vnitrostátních právních předpisů.

Or. it

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit, v jakém okamžiku se přesně odpovědnost za 
nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady přenáší z držitele povolení na orgán 
odpovědný za dlouhodobé nakládání s těmito materiály. Důvodem je, že radioaktivní materiál 
může být převeden před skončením životnosti jaderného zařízení, a v tomto případě by držitel 
povolení neměl být odpovědný za materiál, který již není v jeho zařízení.
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Pozměňovací návrh 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Členské státy zajistí, aby držitelé 
povolení informovali příslušné dozorné 
orgány a další příslušné organizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec od držitelů povolení vyžadoval, aby 
za dohledu příslušného dozorného orgánu 
pravidelně hodnotili, ověřovali 
a v přiměřeně dosažitelné míře trvale 
zvyšovali bezpečnost svých činností 
a zařízení systematickým a prokazatelným 
způsobem. Rozsah těchto opatření by měl 
odpovídat složitosti a rozsahu nebezpečí 
spojeného se zařízením nebo činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Ivailo Kalfin

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Pro činnosti uvedené v odstavci 2 se 
vyžaduje formální předložení příslušnému 
dozorčímu orgánu v rámci žádosti 
o povolení, které poskytuje potřebné 
ujištění o bezpečnosti činnosti a obsahuje 
ověření toho, zda byla přijata opatření pro 
předcházení haváriím a zmírnění jejich 
následků, včetně ověření fyzických bariér 
a administrativních postupů držitele 
povolení týkajících se ochrany, která by 
musela selhat, aby byli pracovníci 
a obyvatelstvo významně ohrožení 
ionizujícím zářením.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Silvia-Adriana Țicău

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 231
Silvia-Adriana Țicău

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

rámec od držitelů povolení vyžadoval 
zavedení a provádění systémů řízení, ve 
kterých má bezpečnost nejvyšší prioritu 
a které jsou pravidelně ověřovány 
příslušným dozorným orgánem.

Or. ro

Pozměňovací návrh 232
Silvia-Adriana Țicău

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 233
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Vladimir Urutchev

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Členský stát zajistí, aby zrušení nebo 
vypršení platnosti povolení nezbavovalo 
držitele povolení povinnosti dodržovat 
požadavky bezpečnosti v oblasti nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem, pokud nepřijme dozorčí orgán 
rozhodnutí o přenosu nebo ukončení 
odpovědností.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Ivailo Kalfin

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Bezpečnostní dokumentace a podpůrná 
bezpečnostní analýza se zpracují jako 
součást žádosti o povolení pro dané 
zařízení nebo činnost. Podle potřeby jsou 
v průběhu vývoje zařízení nebo činnosti 
aktualizovány. Rozsah a podrobnost 
bezpečnostní dokumentace a bezpečnostní 
analýzy jsou úměrné složitosti činností 
a závažnosti nebezpečí, které zařízení nebo 
činnost představuje.

(1) Bezpečnostní dokumentace a podpůrná 
bezpečnostní analýza se zpracují jako 
součást žádosti o povolení pro dané 
zařízení umístěné nebo činnost nebo 
prováděnou na území EU. Podle potřeby 
jsou v průběhu vývoje zařízení nebo 
činnosti aktualizovány. Rozsah 
a podrobnost bezpečnostní dokumentace a 
bezpečnostní analýzy jsou úměrné 
složitosti činností a závažnosti nebezpečí, 
které zařízení nebo činnost představuje.
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Or. en

Pozměňovací návrh 236
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Bezpečnostní dokumentace a podpůrná 
bezpečnostní analýza zahrnují umístění, 
projekt, výstavbu a provoz zařízení a jeho 
vyřazení z provozu nebo uzavření úložiště;
v této bezpečnostní dokumentaci se uvádějí 

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

v této bezpečnostní dokumentaci se uvádějí 
standardy, které byly při analýze použity. 
Řeší také dlouhodobou bezpečnost po 
uzavření, zejména její zajištění pasivními 
prostředky v nejúplnější možné míře.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Bezpečnostní dokumentace zařízení 
popisuje všechny aspekty umístění 
významné pro bezpečnost, projekt zařízení, 
chladící nádrže pro dočasné uskladnění 
vyhořelého paliva včetně pravidelných 
zpráv o množství vyhořelého paliva, které 
je v nich uloženo, a řídící regulační 
opatření a dozorové mechanismy. 
Bezpečnostní dokumentace a podpůrná 
bezpečnostní analýza dokládají zajištěnou 
úroveň ochrany a poskytují příslušnému 
dozornému orgánu a dalším zúčastněným 
stranám záruku, že bezpečnostní 
požadavky budou splněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Vedení záznamů a sledování
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(1) Členské státy zřídí v oblasti nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem systém k vedení záznamů 
a sledování.
(2) Členské státy zajistí, aby byl tento 
systém vedení záznamů a sledování 
schopen stanovit místo a stav 
u vyhořelého paliva a radioaktivního 
odpadu při jejich produkci, použití, 
přepravě, skladování a ukládání.

Or. de

Pozměňovací návrh 240
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Návrh směrnice
Článek 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8b
Řízení a sankce

V souladu s obecnými zásadami zajistí 
členské státy v případě porušení 
povinností stanovených touto směrnicí 
uplatnění správních či soudních řízení, 
jakož i sankcí, jež budou účinné, 
odrazující a přiměřené závažnosti 
porušení.

Or. de

Pozměňovací návrh 241
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec 
zahrnoval opatření týkající se vzdělávání a 

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

odborné přípravy vyhovující potřebám 
všech stran odpovědných za nakládání s 
vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem tak, aby byla zachována a dále 
rozvíjena nezbytná odborná způsobilost 
a dovednosti. Členské státy rovněž zajistí, 
aby vnitrostátní rámce zahrnovaly 
opatření na podporu dalšího vědeckého 
výzkumu stávajících projektů v oblasti 
ukládání. 

Or. nl

Pozměňovací návrh 242
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec 
zahrnoval opatření týkající se vzdělávání a 
odborné přípravy vyhovující potřebám 
všech stran odpovědných za nakládání s 
vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem tak, aby byla zachována a dále 
rozvíjena nezbytná odborná způsobilost 
a dovednosti. Vzdělání a odborná příprava 
pracovníků by měly odpovídat 
mezinárodně uznávaným standardům. 
Tím se posílí celková odpovědnost za 
zdraví a bezpečnost v jaderném průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies, Jo Leinen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec 
zaručil dostupnost dostatečného množství 
finančních prostředků potřebných na 
pokrytí veškerých výdajů souvisejících 
s vyřazením z provozu a pro nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“, tj. podle potřeby při 
řádném zohlednění odpovědnosti 
producentů radioaktivních odpadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec 
zaručil dostupnost přiměřených finančních 
prostředků pro nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem podle 
potřeby při řádném zohlednění 
odpovědnosti producentů radioaktivních 
odpadů v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“, přičemž zajistí, že 
jaderná energie nebude podporována 
z veřejných prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni 
Podimata

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec 
zaručil dostupnost přiměřených finančních 
prostředků pro nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem podle 
potřeby při plném respektování 
odpovědnosti producentů radioaktivních 
odpadů a zásady „znečišťovatel platí“.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec 
zaručil dostupnost přiměřených finančních 
prostředků pro nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem podle 
potřeby, přičemž jednoznačně a podrobně 
stanoví odpovědnosti producentů 
radioaktivních odpadů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 247
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

odpovědnosti producentů radioaktivních 
odpadů v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Bernd Lange

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec 
zaručil, že producenti radioaktivního 
odpadu poskytnou dostačjící množství
finančních prostředků pro nakládání s 
vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem. Členské státy zajistí, aby 
producenti radioaktivních odpadů měli pro 
tento účel k dispozici požadované finanční 
rezervy.

Or. de

Pozměňovací návrh 249
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Náklady na ukládání členské státy 
stanoví transparentně, zveřejňují je 
a každoročně se provádí jejich nové 
posouzení. V souladu s tím se provádí 
přezkum povinností ukládaných 
producentům radioaktivního odpadu.

Or. de
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Pozměňovací návrh 250
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Členské státy zajistí, aby v souladu 
s postupy, o nichž se rozhodne na 
vnitrostátní úrovni:
(a) bylo řádně provedeno posouzení 
nákladů na strategie nakládání 
s odpadem, zejména posouzení nákladů 
týkajících se provádění řešení 
dlouhodobého nakládání s nízce, středně 
a vysoce radioaktivním odpadem 
s dlouhým poločasem rozpadu v závislosti 
na jeho vlastnostech. Posouzení zahrne 
především náklady na vyřazení jaderných 
zařízení z provozu a u zařízení pro 
nakládání s radioaktivním odpadem 
náklady na jejich definitivní uzavření 
a sledování;
(b) byly vytvořeny rezervy na pokrytí 
nákladů uvedených pod písmenem a) a 
aby byla vyčleněna potřebná aktiva na 
výlučné krytí těchto rezerv;
(c) se provádělo odpovídající 
monitorování, zda rezervy a správa aktiv 
odpovídají nákladům uvedeným pod 
písmenem a), aby se zajistila jejich 
pravidelná úprava.

Or. nl

Odůvodnění

Změna odstavce 1a písm. a): bezpečnost uzavřených geologických úložišť by neměla záviset 
na údržbě. Údržba má význam pouze v povrchových úložištích. To se však nevztahuje na 
uzavřená geologická úložiště.

Pozměňovací návrh 251
Rebecca Harms
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Komise zajistí, aby do 31. prosince 
2011 byla zavedena harmonizovaná 
metoda výpočtu nákladů souvisejících 
s vyřazením jaderných zařízení z provozu 
a nakládáním s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Členské státy zajistí, aby v souladu 
s harmonizovanou metodou uvedenou 
v odstavci 1a náklady zahrnovaly alespoň 
vyřazení zařízení z provozu, bezpečné 
a dlouhodobé nakládání s konvenčními 
a radioaktivními odpady pocházejícími 
z vyřazení zařízení z provozu a bezpečné 
a dlouhodobé nakládání s vyhořelým 
palivem z jaderné elektrárny a s odpady 
vzniklými z činností přepracování, které 
nejsou doposud plně uhrazeny v rámci 
provozních nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Fondy pro vyřazení z provozu 
a nakládání s odpady se vytváří 
z příspěvků provozovatele jaderných 
zařízení během provozu s cílem získat 
do doby konečného odstavení takové výše 
prostředků, aby dostatečně pokryly 
veškeré výdaje související s odstavením 
z provozu a nakládáním s odpady 
v souladu s ustanovením odstavce 1b.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1d) Prostředky fondů smějí být použity 
výhradně k pokrytí nákladů stanovených 
v odstavci 1b v souladu se strategií 
vyřazení z provozu a nesmí být použity 
k jinému účelu. Z tohoto důvodu musí být 
tyto fondy pro vyřazení z provozu řádně 
zřízené s vlastní právní subjektivitou 
a oddělené od provozovatele zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Rebecca Harms

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1e) Tyto fondy musí být každoročně 
přezkoumány a kontrolovány nezávislými 
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odborníky spadajícími pod pravomoc 
příslušných vnitrostátních parlamentů 
s cílem ověřit, že příjmy a související 
úroky získané pro tyto budoucí činnosti 
budou použity pouze k těmto účelům, to 
znamená na činnosti související 
s vyřazením z provozu nebo nakládáním 
s odpady a že nebudou přímo ani nepřímo 
použity k financování činností na trhu.

Or. en


