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Pozměňovací návrh 23
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Havárie v Černobylu v roce 1986 
zdůraznila celosvětový význam jaderné 
bezpečnosti. Havárie ve Fukušimě-Daiiči 
v roce 2011 jen potvrdila, že je nutné i 
nadále pokračovat v úsilí o zlepšení 
jaderné bezpečnosti tak, aby byly splněny 
jpřísnější možné normy. Aby bylo možné 
vytvořit bezpečnostní podmínky nezbytné 
k tomu, aby byla odstraněny rizika pro 
život a zdraví obyvatelstva, mělo by mít 
Evropské společenství pro atomovou 
energii (dále jen „Společenství“) možnost 
podporovat jadernou bezpečnost ve třetích 
zemích.

(3) Havárie v Černobylu v roce 1986 
zdůraznila celosvětový význam jaderné 
bezpečnosti. Havárie ve Fukušimě-Daiiči v 
roce 2011 jen potvrdila, že jaderná rizika 
jsou vlastní každému reaktoru a že tato 
rizika jsou nevypočitatelná. Jaderná 
nehoda ve Fukušimě ukončila paradigma 
„jaderné bezpečnosti“. Je však třeba 
usilovat o zlepšení jaderné bezpečnosti 
během života jaderných elektráren i 
během jejich vyřazování z provozu v 
souladu s nejvyššími normami, které 
odrážejí nejmodernější postupy v tomto 
oboru. Na podporu této „kultury 
bezpečnosti“by měla mát Evropská unie 
možnost podporovat jadernou bezpečnost 
ve třetích zemích

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Bernd Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Havárie v Černobylu v roce 1986 
zdůraznila celosvětový význam jaderné 
bezpečnosti. Havárie ve Fukušimě-Daiiči 
v roce 2011 jen potvrdila, že je nutné i 
nadále pokračovat v úsilí o zlepšení 
jaderné bezpečnosti tak, aby byly splněny 
přísnější možné normy. Aby bylo možné 

(3) Havárie v Černobylu v roce 1986 
zdůraznila celosvětový význam jaderné 
bezpečnosti. Havárie ve Fukušimě-Daiiči v 
roce 2011 jen potvrdila, že je nutné i 
nadále pokračovat v úsilí o zlepšení 
jaderné bezpečnosti tak, aby byly splněny
nejpřísnější možné normy po celou dobu 
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vytvořit bezpečnostní podmínky nezbytné 
k tomu, aby byla odstraněny rizika pro 
život a zdraví obyvatelstva, mělo by mít 
Evropské společenství pro atomovou 
energii (dále jen „Společenství“) možnost 
podporovat jadernou bezpečnost ve třetích 
zemích.

provozu jaderné elektrárny. Aby bylo 
možné vytvořit bezpečnostní podmínky 
nezbytné k tomu, aby byla odstraněny 
rizika pro život a zdraví obyvatelstva, mělo 
by mít Evropské společenství pro 
atomovou energii (dále jen „Společenství“) 
možnost podporovat jadernou bezpečnost 
ve třetích zemích.

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Bernd Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Protože jaderné elektrárny dosud 
existují a oproti očekávání se staví nové, 
měla by jednání zajistit, že budou 
dodrženy evropské bezpečnostní normy.

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Bernd Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Protože jaderné elektrárny dosud 
existují a oproti očekávání se staví nové, 
měla by jednání zajistit jako hlavní 
prioritu podporu nezávislého dozorného 
orgánu.

Or. de
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Pozměňovací návrh 27
Bernd Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Sama Evropská unie jednáním se svými 
členskými státy v rámci společných politik, 
má nezbytnou kapacitu k tomu, aby 
reagovala na globální výzvy, a je rovněž 
v ideální pozici k tomu, aby koordinovala 
spolupráci se třetími zeměmi.

(4) Sama Evropská unie jednáním se svými 
členskými státy v rámci společných politik, 
má nezbytnou kapacitu k tomu, aby 
reagovala na globální výzvy, a je rovněž 
v ideální pozici k tomu, aby koordinovala 
spolupráci se třetími zeměmi. V tomto 
ohledu by měl být Evropský parlament 
pravidelně informován a konzultován 
ohledně plánů členských států a třetích 
zemí v oblasti jaderné bezpečnosti. 

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se zachovalo a podpořilo trvalé 
zdokonalování jaderné bezpečnosti a 
dozoru nad ní, přijala Rada Evropské unie 
dne 25. června 2009 směrnici 
2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec 
Společenství v oblasti jaderné bezpečnosti 
jaderných zařízení. Rada rovněž přijala 
směrnici 2011/70/Euratom ze dne 19. 
července 2011, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro odpovědné a bezpečné 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem. Tyto směrnice a 
přísné normy v oblasti jaderné bezpečnosti 
a nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivními odpady zavedené v Unii 
představují názorné příklady, které mohou

(6) Aby se zachovalo a podpořilo trvalé 
zdokonalování jaderné bezpečnosti a 
dozoru nad ní, přijala Rada Evropské unie 
dne 25. června 2009 směrnici 
2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec 
Společenství v oblasti jaderné bezpečnosti 
jaderných zařízení. Rada rovněž přijala 
směrnici 2011/70/Euratom ze dne 19. 
července 2011, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro odpovědné a bezpečné 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem. Jak Komise 
uznala po fukušimské nehodě, tyto 
směrnice potřebují naléhavý přezkum, aby 
zavedly velmi přísné normy v oblasti 
jaderné bezpečnosti a nakládání s 
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motivovat třetí země k tomu, aby přijaly 
podobně přísné normy.

vyhořelým palivem a radioaktivními 
odpady zavedené v Unii a mohly být dále 
použity k motivaci třetích zemí k tomu, 
aby přijaly velmi přísné bezpečnostní 
normy, které budou odrážet nejmodernější 
postupy a zásady radiační ochrany.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba konstatovat, že evropská směrnice o jaderné bezpečnosti neobsahuje technické 
bezpečnostní normy. Bezpečnostní normy stávajících nebo případně nových zařízení musí být 
co nejpřísnější. V této souvislosti se Komise  ve svém pracovním programu na rok 2011 
rozhodla přezkoumat nedávnou směrnici o jaderné bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 29
Bernd Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Je třeba zajistit, že ve všech členských 
státech a třetích zemích, jichž se to může 
týkat, budou provedeny zátěžové zkoušky 
a že příslušné jaderné elektrárny budou v 
případě potřeby odstaveny.

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Ve všech regionech, na něž byl 
rozšířen mechanismus spolupráce od roku 
2007 (tj. jižní země evropské politiky 
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sousedství, Latinská Amerika, Asie) byly 
některé nové projekty INSC pozastaveny 
nebo zrušeny a země s významným 
jaderným vývojem (jako je Indie, Brazílie 
nebo země GCC) neprojevují o spolupráci
v rámci INSC zájem.  S ohledem na 
minulé zkušenosti by tento nový 
mechanismus spolupráce na úrovni 
jaderných elektráren měl být zaměřen 
zejména na země sousedící s EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Na nástroj pro spolupráci v oblasti 
jaderné bezpečnosti byl na období 2007–
2013 vyčleněn celkové rozpočet ve výši 
524 milionů EUR s cílem podpořit 
činnosti EU a prosazovat jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu a účinné 
jaderné záruky po celém světě. Přibližně 
polovina této částky byla určena na 
černobylský fond. Poslední platba do 
tohoto fondu by měla proběhnout do 
konce roku 2013. Nebude tedy potřeba, 
aby EU přispívala do černobylského 
fondu v rámci finančního výhledu na 
období 2014–2020. Částečné přerozdělení 
navrhovaných 631,1 milionů EUR nového 
INSC na období 2014–2020 bude tedy 
určeno na sanaci lokality Fukušima-
Daiiči a na radiační ochranu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Romana Jordan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Nový rámcový program pro výzkum 
a Inovace na období 2014–2020 
(„Horizont 2020“) a výzkumný a školicí 
program Evropského společenství pro 
atomovou energii (2014–2018) doplňující 
Horizont 2020 věnuje zvláštní pozornost 
mezinárodní spolupráci a vztahům EU se 
třetími zeměmi. V této souvislosti by se 
měla věnovat zvláštní pozornost rozvoji 
lidských zdrojů.

Or. sl

Pozměňovací návrh 33
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská unie financuje opatření 
podporující prosazování vysoké úrovně 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a 
provádění účinného a efektivního dozoru 
nad jaderným materiálem ve třetích zemích
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Evropská unie financuje opatření 
podporující prosazování vysoké úrovně 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a 
provádění účinného a efektivního dozoru 
nad jaderným materiálem v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení. Spolupráce 
v oblasti jaderné bezpečnosti a dozoru nad 
jaderným materiálem v rámci tohoto 
nařízení nemá za cíl podporovat jadernou 
energii.

Or. en

Odůvodnění

Stávající navrhované nařízení usiluje o vyjasnění toho, že jeho hlavním cílem je bezpečnost, a  
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nikoli podpora jaderné energie. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je prosté přesunutí 
tohoto cíle ze závěrečného bodu kritérií v příloze do prvního článku.

Pozměňovací návrh 34
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská unie financuje opatření 
podporující prosazování vysoké úrovně 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a 
provádění účinného a efektivního dozoru 
nad jaderným materiálem ve třetích zemích 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Evropská unie financuje opatření 
podporující prosazování vysoké úrovně 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a 
provádění účinného a efektivního dozoru 
nad jaderným materiálem ve třetích zemích 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. 
Tím bude zajištěno, že tento jaderný 
materiál bude používán pouze pro civilní 
účely, k nimž je zamýšlen.

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podpora účinné kultury jaderné 
bezpečnosti a uplatňování nejpřísnějších 
norem jaderné bezpečnosti a radiační 
ochrany;

(a) podpora účinné kultury jaderné 
bezpečnosti a uplatňování nejpřísnějších 
norem jaderné bezpečnosti a radiační 
ochrany zejména v zemích sousedících s 
EU a přistupujících zemích provozujících 
jaderné elektrárny ke dni vstupu tohoto 
nařízení v platnost;

Or. en
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Odůvodnění

Ve všech regionech, na něž byl rozšířen mechanismus spolupráce od roku 2007 (tj. jižní země 
evropské politiky sousedství, Latinská Amerika, Asie) byly některé nové projekty INSC 
pozastaveny nebo zrušeny a země s významným jaderným vývojem (jako je Indie, Brazílie 
nebo země GCC) neprojevují o spolupráci v rámci INSC zájem. S ohledem na minulé 
zkušenosti by tento nový mechanismus spolupráce na úrovni jaderných elektráren měl být 
zaměřen na země sousedící s EU.

Pozměňovací návrh 36
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zodpovědné a bezpečné nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem, vyřazování zařízení z provozu a 
sanace bývalých jaderných areálů a 
jaderných zařízení;

b) zodpovědné a bezpečné nakládání s 
vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem, vyřazování zařízení z provozu a 
sanace bývalých jaderných areálů a 
jaderných zařízení ve třetích zemích;

Or. en

Odůvodnění

Možné projekty mohou mimo jiné zahrnovat stabilizaci a sanaci fukušimské lokality, sanaci 
starých zátěží po těžbě uranu, získávání, zpracování a skladování objektů potopených v 
mořích (např. jaderných ponorek) nebo otázky spojené s odpovědným nakládáním s 
radioaktivními odpady v zemích, které v současnosti nedisponují žádnými kapacitami na 
výrobu jaderné energie.

Pozměňovací návrh 37
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zodpovědné a bezpečné nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem, vyřazování zařízení z provozu a 

b) zodpovědné a bezpečné nakládání s 
jaderným palivem a radioaktivním 
odpadem, vyřazování zařízení z provozu a 
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sanace bývalých jaderných areálů a 
jaderných zařízení;

sanace bývalých jaderných areálů a 
jaderných zařízení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 38
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podpora politik informování, 
vzdělávání a odborné přípravy v oblasti 
jaderné energetiky týkajících se jaderného 
palivového cyklu, nakládání s jadernými 
odpady a radiační ochrany;

Or. ro

Pozměňovací návrh 39
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) míra, v níž země přijímající pomoc 
rozvinuly nejvyšší úrovně bezpečnosti v 
jaderných zařízeních do normy, která 
odráží nejmodernější postupy v EU z 
technického, regulačního a provozního 
hlediska,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) stav rozvoje strategií pro nakládání s 
vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem a vyřazování zařízení z provozu, 
příslušný právní a regulační rámec a 
provádění projektů;

b) stav rozvoje strategií pro nakládání s 
vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem, počet a důležitost sanace 
bývalých jaderných lokalit a zařízení, 
příslušný právní a regulační rámec a 
provádění projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dlouhodobý kladný dopad na životní 
prostředí;

Or. sl

Pozměňovací návrh 42
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) dosažení vysoké úrovně jaderné 
bezpečnosti ve třetích zemích srovnatelné 
s normami jaderné bezpečnosti v 
Evropské unii;

Or. sl
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Pozměňovací návrh 43
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Specifická opatření podporovaná tímto 
nařízením a kritéria vztahující se 
k spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti 
jsou detailně popsána v příloze.

4. Cíle stanoveného v čl. 1 odst. 1 bude 
dosaženo zejména prostřednictvím 
následujících opatření:

a) podporou posilování regulačního 
rámce;
b) podporou navrhování a provádění 
účinných systému posuzování bezpečnosti 
na základě metodiky schválené ENSREG 
a v následující fázi výměnou osvědčených 
postupů v oblasti následných 
bezpečnostních doporučení;
c) spoluprací v následujících oblastech: 
budování zkušeností a kompetencí, 
havarijní řízení a bezpečnostní opatření, 
strategie pro odpovědné a bezpečné 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem a strategie 
vyřazování z provozu.
Tato opatření zahrnují podstatné prvky 
předávání znalostí (sdílení zkušeností, 
podporu stávajících a nových 
vzdělávacích a školicích programů v 
oblasti jaderné bezpečnosti) s cílem 
podpořit udržitelnost dosažených 
výsledků.
Budou zaváděny v koordinaci s 
mezinárodními organizacemi, zejména s 
MAAE, a prostřednictvím spolupráce s 
orgány třetích zemí, jadernými 
regulačními orgány a jejich organizacemi 
technické podpory a s provozovateli 
jaderných zařízení, případně a zejména v 
rámci celkové bezpečnosti a posuzování 
rizik (zátěžové zkoušky).
Specifická opatření podporovaná tímto 
nařízením a kritéria vztahující se 
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k spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti 
jsou detailně popsána v příloze.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Specifická opatření podporovaná tímto 
nařízením a kritéria vztahující se 
k spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti 
jsou detailně popsána v příloze.

4. Cílů stanovených ve výše uvedeném 
bodu 1 je dosahováno především 
prostřednictvím následujících opatření:

a) podporou regulačních orgánů pro 
zajištění jejich nezávislosti, kompetence a 
rozvoje a podporou investic do lidských 
zdrojů;
b) podporou opatření na posílení a 
zavádění legislativního rámce;
c) podporou navrhování a provádění 
systémů posuzování bezpečnosti 
založených na normách podobných 
normám používaných v Evropské unii;
d) spoluprací v následujících oblastech: 
odbornost, zkušenosti a rozvíjení 
dovedností, postupy havarijního řízení a 
prevence nehod, strategie odpovědného a 
bezpečného nakládání s vyhořelým 
palivem a strategie vyřazování z provozu.
Specifická opatření podporovaná tímto 
nařízením a kritéria vztahující se 
k spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti 
jsou detailně popsána v příloze.

Or. sl

Pozměňovací návrh 45
Romana Jordan
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Finanční, hospodářská a technická 
spolupráce, poskytovaná podle tohoto 
nařízení, doplňuje spolupráci, kterou Unie 
poskytuje podle ostatních nástrojů 
rozvojové spolupráce.

5. Finanční, hospodářská a technická 
spolupráce, poskytovaná podle tohoto 
nařízení, doplňuje spolupráci, kterou Unie 
poskytuje podle ostatních nástrojů 
rozvojové spolupráce a rámcového 
programu pro výzkum a inovace na 
období 2014–2020 („Horizont 2020“) a 
výzkumného a školicího programu 
Evropského společenství pro atomovou 
energii (2014–2018) doplňujícího 
Horizont 2020. 

Or. sl

Pozměňovací návrh 46
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Evropský parlament je pravidelně 
informován a konzultován ohledně plánů 
členských států a třetích zemí v oblasti 
jaderné bezpečnosti. 

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Strategický dokument schvaluje Komise 5. Strategický dokument schvaluje Komise 
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v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 15 odst. 3 společného 
prováděcího nařízení. Strategické 
dokumenty mohou být přezkoumány 
v polovině období nebo kdykoli to bude 
nezbytné, v souladu s týmž postupem. 
Tento postup však není vyžadován pro 
aktualizace strategie, které neovlivňují 
počáteční prioritní oblasti a cíle stanovené 
v tomto dokumentu.

v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 15 odst. 3 společného 
prováděcího nařízení. Strategické 
dokumenty musí být přezkoumány 
v polovině období nebo kdykoli to bude 
nezbytné, v souladu s týmž postupem. 
Tento postup však není vyžadován pro 
aktualizace strategie, které neovlivňují 
počáteční prioritní oblasti a cíle stanovené 
v tomto dokumentu.

Tento strategický dokument musí být 
předložen Evropskému parlamentu, který 
předloží své posouzení při přezkumu v 
polovině období.

Or. sl

Pozměňovací návrh 48
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Víceleté orientační programy stanovují 
prioritní oblasti vybrané pro financování, 
specifické cíle, očekávané výsledky, 
výkonnostní ukazatele a orientační finanční 
příděly, a to jak celkové, tak i pro každou 
prioritní oblast a včetně přiměřené rezervy 
nepřidělených financí, přičemž tato částka 
může být případně vyjádřena v podobě 
rozpětí nebo minima.

2. Víceleté orientační programy stanovují 
prioritní oblasti vybrané pro financování, 
specifické cíle, očekávané výsledky, 
výkonnostní ukazatele a orientační finanční 
příděly, a to jak celkové, tak i pro každou 
prioritní oblast a včetně přiměřené rezervy 
nepřidělených financí, přičemž tato částka 
může být případně vyjádřena v podobě 
rozpětí nebo minima. Víceleté orientační 
programy stanoví pravidla umožňující 
vyhnout se zdvojování činností a 
zajišťující řádné využití dostupných 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Giles Chichester
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Víceleté orientační programy se v zásadě 
zakládají na dialogu mezi partnerskými 
zeměmi či regiony, což přináší zapojení 
zúčastněných stran, aby bylo zajištěno, že 
dotčená země či region převezmou za 
proces dostatečnou vlastní odpovědnost, a 
také aby se podnítila podpora pro 
vnitrostátní rozvojové strategie.

3. Víceleté orientační programy se v zásadě 
zakládají na dialogu mezi partnerskými 
zeměmi či regiony, což přináší zapojení 
zúčastněných stran, aby bylo zajištěno, že 
dotčená země či region převezmou za 
proces dostatečnou vlastní odpovědnost, a 
také aby se podnítila podpora pro 
vnitrostátní rozvojové strategie. Tyto 
víceleté orientační programy zohlední 
pracovní program MAAE v oblasti 
jaderné bezpečnosti a nakládání s odpady.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Giles Chichester

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Podávání zpráv

1. Komise přezkoumá pokrok dosažený při 
provádění opatření přijatých podle tohoto 
nařízení a předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě každé dva roky zprávu 
o provádění pomoci v rámci spolupráce.
2. Zpráva obsahuje informace vztahující 
se k předchozím dvěma letům o 
financovaných opatřeních, informace o 
výsledcích monitorování a hodnotících 
zkouškách a o provádění rozpočtových 
závazků a plateb rozdělené podle zemí, 
regionů a druhu spolupráce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční referenční částka pro provádění 
tohoto nařízení v období 2014–2020 činí 
631 100 000 EUR.

1. Finanční referenční částka pro provádění 
tohoto nařízení v období 2014–2020 činí 
[316 000 000 – 631 100 000 EUR].

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná částka 631 milionů EUR představuje navýšení celkového rozpočtu stávajícího 
INSC, ačkoli navrhovaný nástroj nezahrnuje žádný příspěvek do černobylského fondu, který 
představuje většinu financovaných opatření podle stávajícího INSC. V pozměňovacím návrhu 
se navrhuje snížení navrhovaného rozpočtu na realističtější hodnotu, pokud nebudou přijata 
opatření na sanaci lokality Fukušima. V tomto případě by zůstala navrhovaná částka 631 
milionů EUR zachována.

Pozměňovací návrh 52
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejméně 315 000 000 EUR je vyhrazeno 
na stabilizaci a sanaci jaderné lokality 
Fukušima–Daiči, na radiační ochranu a 
na bezpečnost potravin v Japonsku. 

Or. en

Odůvodnění

Nástroj spolupráce INSC s Japonskem po nehodě v jaderné elektrárně ve Fukušimě-Daiiči by 
měl představovat hmatatelný konkrétní návrh následující po politickém závazku zapojit se do 
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jaderné bezpečnosti, jak je zahrnuto do prohlášení/přílohy z květnové vrcholné schůzky EU–
Japonsko. Ačkoli prvotní odpovědnost za odstranění následků havárie nese vlastní-
provozovatel elektrárny a veřejné orgány v Japonsku, intenzivnější a organizovaná 
mezinárodní pomoc a poradenství by byly velkou pomocí.

Pozměňovací návrh 53
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha – podporovaná specifická opatření – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Prosazování účinné kultury jaderné 
bezpečnosti a uplatňování nejpřísnějších 
norem jaderné bezpečnosti a radiační 
ochrany na všech úrovních zejména cestou:

a) Zavádění a prosazování účinné kultury 
jaderné bezpečnosti a uplatňování 
nejpřísnějších norem jaderné bezpečnosti 
odrážející nejmodernější postupy a 
radiační ochrany na všech úrovních 
zejména cestou:

Or. en

Odůvodnění

Je třeba poznamenat, že evropské směrnice o jaderné bezpečnosti neobsahují v rozporu s 
dojmem, který může vzbuzovat navrhované nařízení, technické bezpečnostní normy. 
Bezpečnostní normy stávajících nebo případně nových zařízení musí být co nejpřísnější. Musí 
proto dosahovat úrovní odpovídající technickým, regulačním a provozním úrovním 
dosaženým ve světě a musí být stále aktualizovány.

Pozměňovací návrh 54
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha – podporovaná specifická opatření – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– trvalé podpory poskytované regulačním 
orgánům, organizacím pro technickou 
podporu a cestou upevňování regulačního 
rámce, zvláště co se týče udělování licencí, 
včetně přezkumu a následné kontroly 

– trvalé podpory poskytované regulačním 
orgánům, organizacím pro technickou 
podporu a cestou upevňování regulačního 
rámce, zvláště co se týče udělování licencí, 
včetně přezkumu a provádění nezbytných 
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účinných a komplexních posouzení rizik a 
bezpečnosti („zátěžových zkoušek”),

opatření na zajištění co nejvyšší úrovně 
bezpečnosti v jaderných zařízeních v 
souladu s normami odrážejícími 
nejmodernější postupy v EU, pokud jde o 
jejich technickou, regulační a provozní 
stránku;

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnostní normy stávajících nebo případně nových zařízení musí být co nejpřísnější. Musí 
proto dosahovat úrovní odpovídající technickým, regulačním a provozním úrovním 
dosaženým ve světě a musí být stále aktualizovány.

Pozměňovací návrh 55
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha – podporovaná specifická opatření – písm. a – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podpory poskytované provozovatelům 
jaderných zařízení ve výjimečných 
případech, za zvláštních a řádně 
odůvodněných okolností v rámci 
následných opatření komplexních 
posouzení rizik a bezpečnosti („zátěžových
zkoušek”);

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Peníze daňových poplatníku EU by neměly být používány k financování vlastníků a 
provozovatelů jaderných zařízení.

Pozměňovací návrh 56
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha – podporovaná specifická opatření – písm. a – odrážka 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podpory poskytované provozovatelům
jaderných zařízení ve výjimečných 
případech, za zvláštních a řádně 
odůvodněných okolností v rámci 
následných opatření komplexních 
posouzení rizik a bezpečnosti („zátěžových 
zkoušek”);

– spolupráce s provozovateli jaderných 
zařízení ve výjimečných případech, 
případně a zejména v rámci komplexních 
posouzení rizik a bezpečnosti („zátěžových 
zkoušek”);

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha – podporovaná specifická opatření – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vysoká úroveň kompetencí a 
odbornosti regulačních orgánů, 
organizací technické podpory a 
provozovatelů v této oblasti zahrnutá do 
tohoto nástroje zejména prostřednictvím:
– trvalé podpory vzdělávání a odborné 
přípravy zaměstnanců regulačních 
orgánů, organizací technické podpory a 
provozovatelů jaderných zařízení;
– podpory rozvoje odpovídajících školicích 
zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha – podporovaná specifická opatření – písm. b a (nové)



PE491.225v01-00 22/31 AM\904980CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podpora zajišťováním vysoké úrovně 
dovedností a znalostí regulačních orgánů, 
organizací technické podpory a 
provozovatelů v této oblasti zahrnutá do 
tohoto nástroje zejména prostřednictvím: 
– stálé podpory vzdělávání a odborné 
přípravy zaměstnanců regulačních 
orgánů, organizací technické podpory a 
provozovatelů jaderných zařízení;
– podporou rozvoje vhodné školicí 
infrastruktury.

Or. sl

Pozměňovací návrh 59
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Příloha – podporovaná specifická opatření – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření zahrnují podstatnou složku, 
jíž je přenos know-how, s jehož pomocí 
bude posílena udržitelnost dosažených 
výsledků. Tato opatření musí být 
prováděna prostřednictvím spolupráce 
s orgány třetích zemí, orgány jaderného 
dozoru a jejich organizacemi pro 
technickou podporu a ve zvláštních 
případech i s provozovateli jaderných 
zařízení. Tato opatření by měla rovněž být 
podpořena využíváním dalších součinností 
s přímými i nepřímými akcemi rámcových 
programů Euratomu v jaderném výzkumu a 
odborném vzdělávání.

Tato opatření zahrnují podstatnou složku, 
jíž je přenos know-how, s jehož pomocí 
bude posílena udržitelnost dosažených 
výsledků. Tato opatření musí být 
prováděna prostřednictvím spolupráce 
s orgány třetích zemí, orgány jaderného 
dozoru a jejich organizacemi pro 
technickou podporu a případně i 
s provozovateli jaderných zařízení. Tato 
opatření by měla rovněž být podpořena 
využíváním dalších součinností s přímými i 
nepřímými akcemi rámcových programů 
Euratomu v jaderném výzkumu a 
odborném vzdělávání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha – kritéria – 1. obecná kritéria – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Spolupráce se může vztahovat na 
všechny „třetí země“ (státy, které nejsou 
členy EU) po celém světě.

– Spolupráce by se měla vztahovat na „třetí 
země“ (státy, které nejsou členy EU) v 
souladu s cíli stanovenými v článku 1 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Konkrétní geografické pokrytí tohoto mechanismu by mělo být v souladu s konkrétní oblastí 
jaderné bezpečnosti uvedené v článku 1. 

Pozměňovací návrh 61
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha – kritéria – 1. obecná kritéria – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Země s vysokými příjmy by měly být 
zahrnuty pouze tehdy, umožní-li to 
přijmout výjimečná opatření, např. 
v návaznosti na velkou jadernou havárii, 
pokud to bude nezbytné a vhodné.

–Země s vysokými příjmy by měly být 
zahrnuty pouze tehdy, umožní-li to 
přijmout výjimečná opatření, např. 
v návaznosti na velkou jadernou havárii, 
pokud to bude nezbytné a vhodné. Pro 
účely tohoto nařízení se zeměmi s 
vysokými příjmy rozumí země a území 
uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 
1934/2006 ze dne 21. prosince 2006, 
kterým se zřizuje finanční nástroj pro 
spolupráci s průmyslovými a jinými 
zeměmi a územími s vysokými příjmy, a s 
rozvojovými zeměmi podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1905/2006 pro činnosti jiné, než je 
oficiální rozvojová pomoc.
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Or. sl

Pozměňovací návrh 62
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Příloha – kritéria – 1. obecná kritéria – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Třetí země, které chtějí s Evropskou unií 
spolupracovat, by se měly v plné míře 
hlásit k zásadám nešíření. Rovněž by měly 
být stranami souvisejících úmluv v rámci 
MAAE o jaderné bezpečnosti a 
zabezpečení nebo podniknout kroky, které 
prokážou jasné odhodlání k takovýmto 
úmluvám přistoupit. Spolupráce 
s Evropskou unií by mohla být podmíněna 
přistoupením nebo splněním kroků 
vedoucích k přistoupení k souvisejícím 
úmluvám. V případech krize by 
uplatňování této zásady mělo být 
výjimečně flexibilní.

– Třetí země, které chtějí s Evropskou unií 
spolupracovat, by se měly v plné míře 
hlásit k zásadám nešíření. Rovněž by měly 
být stranami souvisejících úmluv v rámci 
MAAE o jaderné bezpečnosti a 
zabezpečení a měly by být zeměmi 
bezpečně nakládajícími s odpady. 
Spolupráce s Evropskou unií by měla být 
podmíněná přistoupením k souvisejícím 
úmluvám a jejich prováděním. 
V případech krize by uplatňování této 
zásady mělo být výjimečně flexibilní.

Or. lt

Pozměňovací návrh 63
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha – kritéria – 1. obecná kritéria – odrážka 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Spolupráce v oblasti jaderné bezpečnosti 
a dozoru nad jaderným materiálem v rámci 
tohoto nařízení nemá za cíl podporovat 
jadernou energii.

– Spolupráce v oblasti jaderné bezpečnosti 
a dozoru nad jaderným materiálem v rámci 
tohoto nařízení nemá za cíl podporovat 
jadernou energii nebo prodlužovat 
životnost stávajících jaderných elektráren.

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha – kritéria – 2. země s instalovanou kapacitou na výrobu jaderné energie – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zemí, které již finanční 
prostředky Společenství čerpají, by další 
spolupráce měla záviset na posouzení akcí 
financovaných z rozpočtu Společenství a 
řádném odůvodnění nových potřeb. 
Posouzení by mělo umožnit přesněji 
stanovit povahu spolupráce a výši částek, 
které by těmto zemím měly být v budoucnu 
vyplaceny.

V případě přistupujících zemí a zemí v 
oblasti evropského sousedství, které již 
finanční prostředky Společenství čerpají, 
by další spolupráce nezaměřená na vývoj 
nových jaderných kapacit nebo 
prodlužování životnosti stávajících 
jaderných elektráren měla záviset na 
posouzení akcí financovaných z rozpočtu 
Společenství a řádném odůvodnění nových 
potřeb. Posouzení by mělo umožnit 
přesněji stanovit povahu spolupráce a výši 
částek, které by těmto zemím měly být v 
budoucnu vyplaceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha – kritéria – 2. země s instalovanou kapacitou na výrobu jaderné energie – odst. 1 
a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě třetích zemí s instalovanou 
kapacitou na výrobu jaderné energie by se 
programy spolupráce měly přednostně 
soustřeďovat na vyřazování stávajících 
zařízení z provozu, stabilizace a/nebo 
sanaci bývalých jaderných lokalit, 
radiační ochranu a bezpečnost potravin, 
zejména po významné jaderné nehodě, a 
na odstranění starých zátěží ve spojitosti s 
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těžbou uranu, i na získávání 
radioaktivních objektů a materiálů 
potopených v moři a nakládání s nimi, 
pokud představují nebezpečí pro veřejnost.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto programu není povzbuzovat země k zavádění jaderné technologie. Tento 
pozměňovací návrh to pomáhá objasnit a zdůraznit, že většina programových výdajů bude 
přímo přesměrována k vyřazování z provozu a k nápravě škod, zejména v elektrárně 
Fukušima.

Pozměňovací návrh 66
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha – kritéria – 2. země s instalovanou kapacitou na výrobu jaderné energie – odst. 2 
– písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) míra naléhavosti intervence v dotčené 
zemi s ohledem na situaci v oblasti jaderné 
bezpečnosti a zabezpečení a

a) míra naléhavosti intervence v dotčené 
zemi s ohledem na situaci v oblasti jaderné 
bezpečnosti a zabezpečení.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha – kritéria – 2. země s instalovanou kapacitou na výrobu jaderné energie – odst. 2 
– písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) důležitost včasné intervence 
v některých zemích, kde je plánován 
ambiciózní program pro rozvoj kapacity 
na výrobu jaderné energie, s jejíž pomocí 

vypouští se
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bude zajištěno, aby byla podporována 
jaderná bezpečnost a kultura bezpečnosti, 
zejména co se týče nasazení a posílení 
orgánů dozoru a organizací technické 
podpory a rozvoje a provádění strategií a 
rámců zodpovědného a bezpečného 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha – kritéria – 3. země bez instalované kapacity na výrobu jaderné energie – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zemí, které disponují 
výzkumnými reaktory, ale nechtějí vyvíjet
kapacitu na výrobu jaderné energie, bude
spolupráce záležet na stupni naléhavosti v 
závislosti na situaci v oblasti jaderné 
bezpečnosti a zabezpečení.

V případě zemí, které ke dni vstupu v 
platnost tohoto nařízení nemají 
instalovány kapacity na výrobu jaderné 
energie, by se měly programy spolupráce
omezovat na radiační ochranu, zejména 
po velkých jaderných nehodách, a na 
odstranění starých zátěží spojených s 
těžbou uranu i se získáváním potopených 
radioaktivních objektů a materiálů v moři 
a nakládání s nimi, pokud představují 
nebezpečí pro veřejnost.

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce v oblasti jaderné bezpečnosti a dozoru nad jaderným materiálem v rámci tohoto 
nařízení nemá za cíl podporovat jadernou energii. Nepřímé povzbuzování zemí k rozvíjení 
jaderných technologií tím, že se jejich jadernému programu dodá potvrzení důvěryhodnosti 
prostřednictvím pomoci EU, leží proto mimo oblast působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 69
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha – kritéria – 3. země bez instalované kapacity na výrobu jaderné energie – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zemí, které mají v plánu vyvíjet 
kapacitu na výrobu jaderné energie, ať už 
disponují výzkumnými reaktory či nikoli, 
a u nichž možnost intervence vyvstává 
v okamžiku, kdy je třeba se ujistit, že 
souběžně s vývojem programu na výrobu 
jaderné energie je podporována i jaderná 
bezpečnost a kultura bezpečnosti, 
především co se týká posílení orgánů 
dozoru a organizací pro technickou 
podporu, spolupráce zohlední 
důvěryhodnost programu na vývoj jaderné 
energie, existenci vládního rozhodnutí o 
využití jaderné energie a sestavení 
předběžného plánu10.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce v oblasti jaderné bezpečnosti a dozoru nad jaderným materiálem v rámci tohoto 
nařízení nemá za cíl podporovat jadernou energii. Nepřímé povzbuzování zemí k rozvíjení 
jaderných technologií tím, že se jejich jadernému programu dodá potvrzení důvěryhodnosti 
prostřednictvím pomoci EU, leží proto mimo oblast působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 70
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha – kritéria – 3. země bez instalované kapacity na výrobu jaderné energie – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro země spadající do této kategorie by 
spolupráce měla být zaměřena primárně 
na rozvoj požadované regulační 
infrastruktury, technickou způsobilost 
orgánů jaderného dozoru a příslušných 
organizací pro technickou podporu. 

vypouští se
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Rovněž je třeba zvážit vývoj strategií a 
rámců pro zodpovědné a bezpečné 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem a v případě 
potřeby jej podpořit, a to i v zemích, které 
nepředvídaly vývoj kapacity na výrobu 
jaderné energie nebo z vlastního 
rozhodnutí ji nechtějí vyvíjet.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha – priority – odstavce 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se vytvořily bezpečné podmínky 
nezbytné k odstranění rizik pro život a 
zdraví veřejnosti a aby se zajistilo, že 
jaderné materiály nebudou použity 
k jiným účelům, než ke kterým jsou 
určeny, zaměřuje se spolupráce přímo na 
orgány jaderného dozoru (a organizace pro 
jejich technickou podporu). Cílem je
zajistit jejich technickou způsobilost a 
nezávislost a upevnit regulační rámec, 
zvláště co se týče udělování licencí, včetně 
přezkumu a následné kontroly účinných a 
komplexních posouzení rizik a 
bezpečnosti („zátěžových zkoušek”).

Podle tohoto nástroje se spolupráce 
zaměřuje přednostně na orgány jaderného 
dozoru (a organizace pro jejich technickou 
podporu) s cílem zajistit jejich technickou 
způsobilost a nezávislost a upevnit 
regulační rámec, zvláště pokud jde o :

Mezi další priority programů spolupráce, 
které se stanoví v souvislosti s tímto 
nařízením, patří:

– udělování licencí;
– rozvoj a provádění zodpovědných 
strategií a rámců pro zodpovědné a 
bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem,

– rozvoj a provádění zodpovědných 
strategií a rámců pro zodpovědné a 
bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem,

– vyřazování existujících jaderných 
zařízení z provozu, sanace bývalých 

– vyřazování existujících jaderných 
zařízení z provozu, sanace bývalých 
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jaderných areálů a jaderných zařízení a 
oblastí s pozůstatky po těžbě uranu, 
nakládání s potopenými radioaktivními 
objekty a materiály v moři, představují-li 
nebezpečí pro veřejnost.

jaderných areálů a jaderných zařízení a 
oblastí s pozůstatky po těžbě uranu, 
nakládání s potopenými radioaktivními 
objekty a materiály v moři, představují-li 
nebezpečí pro veřejnost.

– zajištění toho, aby nebyly jaderné 
materiály používány k jiným účelům, než 
k jakým jsou určeny.

Or. en

Odůvodnění

Jak se rovněž uznává ve stanovisku EHSV (ze dne 23. května 2012) „návrh INSC stanoví, že 
cílem INSC je omezit jaderné riziko, ale mělo by být uvedeno, že technicky, vzhledem k 
omezení rizika složitého průmyslového procesu, nelze dosažení tohoto cíle zaručit, a zejména 
nelze zaručit prevenci katastrofální jaderné nehody. [...] Je třeba rovněž poznamenat, že 
přesvědčení, že lze rizika jakéhokoli procesu odstranit, nevybízí k vysoké kultuře 
bezpečnosti.“

Pozměňovací návrh 72
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha  – priority – odst. 2 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– rozvoj požadovaných znalostí v oblasti 
provozování a vyřazování z provozu 
jadrných zařízení, nakládání s jaderným 
odpadem a radiační ochrany

Or. ro

Pozměňovací návrh 73
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha  – priority – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zvláštních situacích bude zvážena
spolupráce s provozovateli jaderných 
zařízení ve třetích zemích v rámci 
následných opatření „zátěžových 
zkoušek“. Tato spolupráce s provozovateli 
jaderných zařízení se nebude vztahovat na 
dodávky vybavení.

Tento nástroj se nevztahuje na spolupráci
s majiteli a/nebo provozovateli jaderných 
zařízení ve třetích zemích.

Or. en

Odůvodnění

Peníze daňových poplatníků EU by neměly být použity na financování vlastníků a 
provozovatelů jaderných zařízení.


