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Pozměňovací návrh 28
Zigmantas Balčytis

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii, a zejména na článek 203 této 
smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii, a zejména na článek 203 a 
protokol č. 4 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Alejo Vidal-Quadras

Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na protokol č. 4 Aktu o 
podmínkách přistoupení České republiky, 
Estonské republiky, Kyperské republiky, 
Lotyšské republiky, Litevské republiky, 
Maďarské republiky, Republiky Malta, 
Polské republiky, Republiky Slovinsko a 
Slovenské republiky a o úpravách smluv, 
na nichž je založena Evropská unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Zigmantas Balčytis

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Uznávaje, že předčasné odstavení a 
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následné vyřazení z provozu jaderné 
elektrárny Ignalina se dvěma bloky 
reaktorů typu RBMK o výkonu 1500 MW 
zděděných po Sovětském svazu nemá 
obdoby a představuje pro Litvu 
výjimečnou finanční zátěž neúměrnou 
velikosti a hospodářské síle země, stanoví 
protokol č. 4 , že pomoc Unie v rámci 
programu Ignalina bude plynule 
pokračovat a bude prodloužena na období 
po roce 2006, a to na dobu dalšího 
finančního výhledu. Tento prodloužený 
program bude založen na stejných prvcích 
a zásadách jako programy pro období 
2004–2006 a období 2007–2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Zigmantas Balčytis

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V souladu se závazky obsaženými ve 
smlouvě o přistoupení a s podporou 
Společenství uzavřely Bulharsko, Litva a 
Slovensko jaderné elektrárny a významně 
pokročily k jejich vyřazení z provozu. Je 
nutno provádět další práce, aby bylo 
možno pokračovat ve vlastní demontáži, 
dokud nebude dosaženo nevratného stavu 
v rámci bezpečného procesu vyřazování, a 
zároveň zajistit uplatnění nejvyšších 
bezpečnostních norem. Na základě odhadů, 
které jsou k dispozici, bude dokončení 
vyřazování z provozu vyžadovat dodatečné 
finanční prostředky.

(4) V souladu se závazky obsaženými ve 
smlouvě o přistoupení a s podporou 
Společenství uzavřely Bulharsko, Litva a 
Slovensko jaderné elektrárny a významně 
pokročily k jejich vyřazení z provozu. Je 
nutno provádět další práce, aby bylo 
možno pokračovat ve vlastní demolici, 
dekontaminaci, demontáži a v nakládání s 
vyhořelým palivem a s radioaktivním 
odpadem a postupovat plynulým procesem 
směrem ke konečnému stavu vyřazení z 
provozu v souladu s příslušnými plány 
vyřazování z provozu, a zároveň zajistit 
uplatnění nejvyšších bezpečnostních 
norem. Na základě odhadů, které jsou 
k dispozici, bude dokončení vyřazování 
z provozu vyžadovat dodatečné finanční 
prostředky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Algirdas Saudargas

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V souladu se závazky obsaženými ve 
smlouvě o přistoupení a s podporou 
Společenství uzavřely Bulharsko, Litva a 
Slovensko jaderné elektrárny a významně 
pokročily k jejich vyřazení z provozu. Je 
nutno provádět další práce, aby bylo 
možno pokračovat ve vlastní demontáži, 
dokud nebude dosaženo nevratného stavu
v rámci bezpečného procesu vyřazování, a 
zároveň zajistit uplatnění nejvyšších 
bezpečnostních norem. Na základě odhadů, 
které jsou k dispozici, bude dokončení 
vyřazování z provozu vyžadovat dodatečné 
finanční prostředky.

(4) V souladu se závazky obsaženými ve 
smlouvě o přistoupení a s podporou 
Společenství uzavřely Bulharsko, Litva a 
Slovensko jaderné elektrárny a významně 
pokročily k jejich vyřazení z provozu. Je 
nutno provádět další práce, aby bylo 
možno pokračovat ve vlastní demolici, 
dekontaminaci a demontáži a postupovat 
plynulým procesem směrem ke 
konečnému stavu vyřazení z provozu, a 
zároveň zajistit uplatnění nejvyšších 
bezpečnostních norem. Na základě odhadů, 
které jsou k dispozici, bude dokončení 
vyřazování z provozu vyžadovat dodatečné 
finanční prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Rolandas Paksas

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V souladu se závazky obsaženými ve 
smlouvě o přistoupení a s podporou 
Společenství uzavřely Bulharsko, Litva a 
Slovensko jaderné elektrárny a významně 
pokročily k jejich vyřazení z provozu. Je 
nutno provádět další práce, aby bylo 
možno pokračovat ve vlastní demontáži, 
dokud nebude dosaženo nevratného stavu 
v rámci bezpečného procesu vyřazování, a 
zároveň zajistit uplatnění nejvyšších 

(4) V souladu se závazky obsaženými ve 
smlouvě o přistoupení a s podporou 
Společenství uzavřely Bulharsko, Litva a 
Slovensko jaderné elektrárny a významně 
pokročily k jejich vyřazení z provozu. Je 
nutno provádět další práce, aby bylo 
možno pokračovat ve vlastní demolici, 
dekontaminaci a demontáži a postupovat 
plynulým procesem směrem ke 
konečnému stavu vyřazení z provozu, a 
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bezpečnostních norem. Na základě odhadů, 
které jsou k dispozici, bude dokončení 
vyřazování z provozu vyžadovat dodatečné 
finanční prostředky.

zároveň zajistit uplatnění nejvyšších 
bezpečnostních norem.. Na základě 
odhadů, které jsou k dispozici, bude 
dokončení vyřazování z provozu vyžadovat 
dodatečné finanční prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Ivailo Kalfin

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V souladu se závazky obsaženými ve 
smlouvě o přistoupení a s podporou 
Společenství uzavřely Bulharsko, Litva a 
Slovensko jaderné elektrárny a významně 
pokročily k jejich vyřazení z provozu. Je
nutno provádět další práce, aby bylo 
možno pokračovat ve vlastní demontáži, 
dokud nebude dosaženo nevratného stavu 
v rámci bezpečného procesu vyřazování, a 
zároveň zajistit uplatnění nejvyšších 
bezpečnostních norem. Na základě odhadů, 
které jsou k dispozici, bude dokončení 
vyřazování z provozu vyžadovat dodatečné 
finanční prostředky.

(4) V souladu se závazky obsaženými ve 
smlouvě o přistoupení a s podporou 
Společenství uzavřely Bulharsko, Litva a 
Slovensko jaderné bloky a významně 
pokročily k jejich vyřazení z provozu. Je 
nutno provádět další práce, aby bylo 
možno pokračovat ve vlastní demontáži, 
dokud nebude dosaženo nevratného stavu 
v rámci bezpečného procesu vyřazování, a 
zároveň zajistit uplatnění nejvyšších 
bezpečnostních norem. Na základě odhadů, 
které jsou k dispozici, bude dokončení 
vyřazování z provozu vyžadovat dodatečné 
finanční prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Andrey Kovatchev

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Uznávaje, že předčasné odstavení a 
následné vyřazování z provozu  jaderné 
elektrárny Ignalina se dvěmi 
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reaktorovými bloky o výkonu 1500 MW, 
čtyř bloků jaderné elektrárny Kozloduj s 
celkovým výkonem 1760 MW a jaderné 
elektrárny V1 Bohunice se dvěma bloky o 
kapacitě 880 MW přineslo občanům 
těchto tří zemí značnou dlouhodobou 
zátěž s důsledky v oblasti energetiky, 
hospodářství, životního prostředí a v 
oblasti sociální. V případě Litvy 
představuje uzavření elektrárny 
výjimečnou finanční zátěž, která není 
úměrná velikosti a hospodářské síle této 
země.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Rolandas Paksas

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Uznávaje, že předčasné odstavení a 
následné vyřazení z provozu jaderné 
elektrárny Ignalina se dvěma bloky 
reaktorů typu RBMK o výkonu 1500 MW 
zděděných po Sovětském svazu nemá 
obdoby a představuje pro Litvu 
výjimečnou finanční zátěž neúměrnou 
velikosti a hospodářské síle země, stanoví 
protokol č. 4 , že pomoc Unie v rámci 
programu Ignalina bude plynule 
pokračovat a bude prodloužena na období 
po roce 2006, a to na dobu dalšího 
finančního výhledu. Tento prodloužený 
program bude založen na stejných prvcích 
a zásadách jako programy pro období 
2004–2006 a období 2007–2013.

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Algirdas Saudargas

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Uznávaje, že vyřazování z provozu 
jaderné elektrárny Ignalina je dlouhodobé 
povahy a představuje pro Litvu 
výjimečnou finanční zátěž neúměrnou 
velikosti a hospodářské síle země, protokol 
č. 4 Aktu o přistoupení České republiky, 
Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, 
Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a 
Slovenska stanoví, že pomoc Unie v rámci 
programu Ignalina bude plynule 
pokračovat a bude prodloužena na období 
po roce 2006, a to na dobu dalšího 
finančního výhledu. Tento prodloužený 
program bude založen na stejných prvcích 
a zásadách jako programy pro období 
2004–2006 a období 2007–2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Andrey Kovatchev

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropská unie se zavázala pomoci 
Bulharsku, Litvě a Slovensku při řešení 
mimořádné finanční zátěže vyplývající 
z procesu vyřazování, aniž by byla dotčena 
zásada, že konečnou odpovědnost za 
vyřazení z provozu nesou dotčené členské 
státy. Od předvstupního období obdržely 
Bulharsko, Litva a Slovensko od Evropské 
unie výraznou finanční pomoc, a to 
především prostřednictvím programů 
Kozloduj, Ignalina a Bohunice vytvořených 

(5) Unie se zavázala k pomoci Bulharsku, 
Litvě  a Slovensku při řešení výjimečné 
finanční zátěže vyplývající z procesu 
vyřazování. Od předvstupního období 
obdržely Bulharsko, Litva a Slovensko od 
Evropské unie výraznou finanční pomoc, a 
to především prostřednictvím programů 
Kozloduj, Ignalina a Bohunice. Finanční 
podpora Unie stanovená v rámci těchto 
programů na období 2007–2013 skončí v 
roce 2013.
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pro období 2007–2013. Finanční podpora 
z Unie v rámci těchto programů skončí 
v roce 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Algirdas Saudargas

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropská unie se zavázala pomoci 
Bulharsku, Litvě a Slovensku při řešení 
mimořádné finanční zátěže vyplývající 
z procesu vyřazování, aniž by byla dotčena 
zásada, že konečnou odpovědnost za 
vyřazení z provozu nesou dotčené členské 
státy. Od předvstupního období obdržely 
Bulharsko, Litva a Slovensko od Evropské 
unie výraznou finanční pomoc, a to 
především prostřednictvím programů 
Kozloduj, Ignalina a Bohunice 
vytvořených pro období 2007–2013. 
Finanční podpora z Unie v rámci těchto 
programů skončí v roce 2013.

(5) Unie se zavázala k pomoci Bulharsku, 
Litvě  a Slovensku při řešení výjimečné 
finanční zátěže vyplývající z procesu 
vyřazování. Od předvstupního období 
obdržely Bulharsko, Litva a Slovensko od 
Evropské unie výraznou finanční pomoc, a 
to především prostřednictvím programů 
Kozloduj, Ignalina a Bohunice 
vytvořených pro období 2007–2013. 
Finanční podpora z Unie v rámci těchto 
programů skončí v roce 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Zigmantas Balčytis

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropská unie se zavázala pomoci 
Bulharsku, Litvě a Slovensku při řešení 
mimořádné finanční zátěže vyplývající 
z procesu vyřazování, aniž by byla dotčena 
zásada, že konečnou odpovědnost za 

(5) Unie se zavázala k pomoci Bulharsku, 
Litvě  a Slovensku při řešení výjimečné 
finanční zátěže vyplývající z procesu 
vyřazování. Od předvstupního období 
obdržely Bulharsko, Litva a Slovensko od 
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vyřazení z provozu nesou dotčené členské 
státy. Od předvstupního období obdržely 
Bulharsko, Litva a Slovensko od Evropské 
unie výraznou finanční pomoc, a to 
především prostřednictvím programů 
Kozloduj, Ignalina a Bohunice 
vytvořených pro období 2007–2013. 
Finanční podpora z Unie v rámci těchto 
programů skončí v roce 2013.

Evropské unie výraznou finanční pomoc, a 
to především prostřednictvím programů 
Kozloduj, Ignalina a Bohunice 
vytvořených pro období 2007–2013. 
Finanční podpora z Unie v rámci těchto 
programů skončí v roce 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Zdůrazňuje závěry Evropského 
účetního dvora1, že hlavní proces 
vyřazování jaderných elektráren z provozu 
v Bulharsku, v Litvě a na Slovensku je 
teprve před námi a že jeho dokončení se 
potýká se značným výpadkem financování 
(ve výši přibližně 2,5 miliardy EUR) a že 
zejména hlavní projekty v oblasti 
infrastruktury se potýkají se zpožděním a 
překročením nákladů v hlavním procesu 
vyřazování z provozu a že odhady nákladů 
nejsou úplně, neboť chybí klíčové 
informace o radioaktivním odpadu a/nebo 
zařízeních a technologiích vyžadovaných 
pro nakládání s tímto odpadem, přičemž 
dohled Komise se soustřeďoval spíše na 
plnění rozpočtu a provádění projektů než 
na dosažení celkových cílů tohoto 
programu. 

__________________
1Zvláštní zpráva EÚD č. 16/2011 č. 
16/2011 o finanční pomoci EU na 
vyřazování jaderných elektráren z provozu 
v Bulharsku, Litvě a na Slovensku
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Or. en

Pozměňovací návrh 42
Ivailo Kalfin

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V rámci programů zřízených pro 
období 2007–2013 se dohled Komise 
soustřeďoval především na rozpočtové 
plnění finančních prostředků a provádění 
projektů namísto na rozsah pokroku při 
celkovém dosahování cílů programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Zigmantas Balčytis

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V rámci programů zřízených pro 
období 2007–2013 se dohled Komise 
soustřeďoval zejména na rozpočtové 
plnění finančních prostředků a provádění 
projektů namísto na rozsah pokroku při 
celkovém dosahování cílů programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Bod odůvodnění 5 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) S hlubokým znepokojením bere na 
vědomí závěry Evropského účetního 
dvora, že bylo financováno široké 
množství činností na zmírnění důsledků 
předčasného uzavření jaderných reaktorů, 
ale není známo, do jaké míry se tyto 
důsledky skutečně podařilo zmírnit; 
připomíná, že velká část prostředků EU 
byla dosud použita na energetické projety, 
a nikoli na hlavní cíl finanční pomoci, a 
to vyřazení jaderných elektráren z 
provozu; protože tyto prostředky nebyly 
vždy použity k účelu, k nimž byly 
zamýšleny, mělo by toto nařízení 
podporovat pouze programy na 
vyřazování z provozu a demontáž 
jaderných elektráren v Bulharsku, v Litvě 
a na Slovensku. 

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Ivailo Kalfin

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Na základě žádosti Bulharska, Litvy a 
Slovenska o další finanční prostředky byla 
v návrhu Komise pro příští víceletý 
finanční rámec na období 2014–2020 
„Rozpočet – Evropa 2020“ stanovena 
částka 700 milionů EUR ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie pro zajištění 
jaderné bezpečnosti a vyřazování 
z provozu. Z této částky se počítá 
s 500 miliony EUR v cenách roku 2011, 
což je asi 553 milionů EUR v běžných 
cenách, na nový program s cílem dále 
podpořit vyřazování z provozu bloků 1–2 
jaderné elektrárny Bohunice V1 a bloků 

(6) Na základě žádosti Bulharska, Litvy a 
Slovenska o další finanční prostředky by 
finanční částka na provádění programu 
pro období 2014–2020 měla zahrnovat 
dostatečnou finanční účast Unie 
odpovídající chybějícímu financování pro 
každý z plánů vyřazování z provozů.
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1–2 jaderné elektrárny Ignalina v období 
let 2014–2017 a bloků 1–4 jaderné 
elektrárny Kozloduj v období od roku 
2014 do roku 2020. Finanční prostředky, 
které jsou v rámci tohoto nového 
programu k dispozici, by měly být 
postupně snižovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Andrey Kovatchev

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Na základě žádosti Bulharska, Litvy a 
Slovenska o další finanční prostředky byla 
v návrhu Komise pro příští víceletý 
finanční rámec na období 2014–2020 
„Rozpočet – Evropa 2020“5 stanovena 
částka 700 milionů EUR ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie pro zajištění 
jaderné bezpečnosti a vyřazování 
z provozu. Z této částky se počítá 
s 500 miliony EUR v cenách roku 2011, 
což je asi 553 milionů EUR v běžných 
cenách, na nový program s cílem dále 
podpořit vyřazování z provozu bloků 1–2 
jaderné elektrárny Bohunice V1 a bloků 1–
2 jaderné elektrárny Ignalina v období let 
2014–2017 a bloků 1–4 jaderné elektrárny 
Kozloduj v období od roku 2014 do roku 
2020. Finanční prostředky, které jsou
v rámci tohoto nového programu 
k dispozici, by měly být postupně 
snižovány.

(6) Na základě žádosti Bulharska, Litvy a 
Slovenska o další finanční prostředky byla 
v návrhu Komise pro příští víceletý 
finanční rámec na období 2014–2020 
„Rozpočet – Evropa 2020“5 stanovena 
částka 700 milionů EUR ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie pro zajištění 
jaderné bezpečnosti a vyřazování 
z provozu. Z této částky se počítá 
s 500 miliony EUR v cenách roku 2011, 
což je asi 553 milionů EUR v běžných 
cenách, na nový program s cílem dále 
podpořit vyřazování z provozu bloků 1–2 
jaderné elektrárny Bohunice V1,  bloků 1–
2 jaderné elektrárny Ignalina a bloků 1–4 
jaderné elektrárny Kozloduj v období od 
roku 2014 do roku 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Marian-Jean Marinescu
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Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Na základě žádosti Bulharska, Litvy a 
Slovenska o další finanční prostředky byla 
v návrhu Komise pro příští víceletý 
finanční rámec na období 2014–2020 
„Rozpočet – Evropa 2020“5 stanovena 
částka 700 milionů EUR ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie pro zajištění 
jaderné bezpečnosti a vyřazování 
z provozu. Z této částky se počítá 
s 500 miliony EUR v cenách roku 2011, 
což je asi 553 milionů EUR v běžných 
cenách, na nový program s cílem dále 
podpořit vyřazování z provozu bloků 1–2 
jaderné elektrárny Bohunice V1 a bloků 1–
2 jaderné elektrárny Ignalina v období let 
2014–2017 a bloků 1–4 jaderné elektrárny 
Kozloduj v období od roku 2014 do roku 
2020. Finanční prostředky, které jsou 
v rámci tohoto nového programu 
k dispozici, by měly být postupně 
snižovány.

(6) Na základě žádosti Bulharska, Litvy a 
Slovenska o další finanční prostředky byla 
v návrhu Komise pro příští víceletý 
finanční rámec na období 2014–2020 
„Rozpočet – Evropa 2020“5 stanovena 
částka 700 milionů EUR ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie pro zajištění 
jaderné bezpečnosti a vyřazování 
z provozu. Z této částky se počítá 
s 500 miliony EUR v cenách roku 2011, 
což je asi 553 milionů EUR v běžných 
cenách, na nový program s cílem dále 
podpořit vyřazování z provozu bloků 1–2 
jaderné elektrárny Bohunice V1 a bloků 1–
2 jaderné elektrárny Ignalina v období let 
2014–2017 a bloků 1–4 jaderné elektrárny 
Kozloduj v období od roku 2014 do roku 
2020. Finanční prostředky, které jsou 
v rámci tohoto nového programu 
k dispozici, by měly být postupně 
snižovány. Účelem vyřazování z provozu 
je pokračovat v jeho provádění v souladu 
plánem vyřazování, s důrazem na klíčové 
projekty vyřazování a s cílem dosáhnout 
koncového stavu tohoto procesu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Na základě žádosti Bulharska, Litvy a 
Slovenska o další finanční prostředky byla 
v návrhu Komise pro příští víceletý 

(6) Na základě žádosti Bulharska, Litvy a 
Slovenska o další finanční prostředky byla 
v návrhu Komise pro příští víceletý 



AM\913763CS.doc 15/77 PE496.524v01-00

CS

finanční rámec na období 2014–2020 
„Rozpočet – Evropa 2020“5 stanovena 
částka 700 milionů EUR ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie pro zajištění 
jaderné bezpečnosti a vyřazování 
z provozu. Z této částky se počítá 
s 500 miliony EUR v cenách roku 2011, 
což je asi 553 milionů EUR v běžných 
cenách, na nový program s cílem dále 
podpořit vyřazování z provozu bloků 1–2 
jaderné elektrárny Bohunice V1 a bloků 1–
2 jaderné elektrárny Ignalina v období let 
2014–2017 a bloků 1–4 jaderné elektrárny 
Kozloduj v období od roku 2014 do roku 
2020. Finanční prostředky, které jsou 
v rámci tohoto nového programu 
k dispozici, by měly být postupně 
snižovány.

finanční rámec na období 2014–2020 
„Rozpočet – Evropa 2020“5 stanovena 
částka 700 milionů EUR ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie pro zajištění 
jaderné bezpečnosti a vyřazování 
z provozu. Z této částky se počítá 
s 500 miliony EUR v cenách roku 2011, 
což je asi 553 milionů EUR v běžných 
cenách, na nový program s cílem dále 
podpořit vyřazování z provozu bloků 1–2 
jaderné elektrárny Bohunice V1 a bloků 1–
2 jaderné elektrárny Ignalina a bloků 1–4 
jaderné elektrárny Kozloduj v období od 
roku 2014 do roku 2020. Finanční 
prostředky, které jsou v rámci tohoto 
nového programu k dispozici, by měly být 
postupně snižovány.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnění  důvodů k ukončení programů pomoci 
Slovensku a Litvě již v roce 2017.

Pozměňovací návrh 49
Zigmantas Balčytis

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Na základě žádosti Bulharska, Litvy a 
Slovenska o další finanční prostředky byla 
v návrhu Komise pro příští víceletý 
finanční rámec na období 2014–2020: 
„Rozpočet – Evropa 2020“5 stanovena 
částka 700 milionů EUR ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie pro zajištění 
jaderné bezpečnosti a vyřazování 
z provozu. Z této částky se počítá 
s 500 miliony EUR v cenách roku 2011, 
což je asi 553 milionů EUR v běžných 
cenách, na nový program s cílem dále 

(6) Uznávaje závazky Unie a na základě 
žádosti Bulharska, Litvy a Slovenska o 
další finanční prostředky byla v návrhu 
Komise pro příští víceletý finanční rámec 
na období 2014–2020: „Rozpočet – Evropa 
2020“5 stanovena částka 700 milionů EUR 
ze souhrnného rozpočtu Evropské unie pro 
zajištění jaderné bezpečnosti a vyřazování 
z provozu. Z této částky se počítá 
s 500 miliony EUR v cenách roku 2011, 
což je asi 553 milionů EUR v běžných 
cenách, na nový program s cílem dále 
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podpořit vyřazování z provozu bloků 1–2 
jaderné elektrárny Bohunice V1 a bloků 1–
2 jaderné elektrárny Ignalina v období let 
2014–2017 a bloků 1–4 jaderné elektrárny 
Kozloduj v období od roku 2014 do roku 
2020. Finanční prostředky, které jsou 
v rámci tohoto nového programu 
k dispozici, by měly být postupně 
snižovány.

podpořit vyřazování z provozu bloků 1–2 
jaderné elektrárny Bohunice V1 a bloků 1–
2 jaderné elektrárny Ignalina v období let 
2014–2017 a bloků 1–4 jaderné elektrárny 
Kozloduj v období od roku 2014 do roku 
2020. Finanční prostředky, které jsou 
v rámci tohoto nového programu 
k dispozici, by měly být postupně 
snižovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Algirdas Saudargas

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Na základě žádosti Bulharska, Litvy a 
Slovenska o další finanční prostředky byla 
v návrhu Komise pro příští víceletý 
finanční rámec na období 2014–2020 
„Rozpočet – Evropa 2020“5 stanovena 
částka 700 milionů EUR ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie pro zajištění 
jaderné bezpečnosti a vyřazování 
z provozu. Z této částky se počítá 
s 500 miliony EUR v cenách roku 2011, 
což je asi 553 milionů EUR v běžných 
cenách, na nový program s cílem dále 
podpořit vyřazování z provozu bloků 1–2 
jaderné elektrárny Bohunice V1 a bloků 1–
2 jaderné elektrárny Ignalina v období let 
2014–2017 a bloků 1–4 jaderné elektrárny 
Kozloduj v období od roku 2014 do roku 
2020. Finanční prostředky, které jsou 
v rámci tohoto nového programu 
k dispozici, by měly být postupně 
snižovány.

(6) Uznávaje závazky Unie a na základě 
žádosti Bulharska, Litvy a Slovenska o 
další finanční prostředky byla v návrhu 
Komise pro příští víceletý finanční rámec 
na období 2014–2020 „Rozpočet – Evropa 
2020“5 stanovena částka 700 milionů EUR 
ze souhrnného rozpočtu Evropské unie pro 
zajištění jaderné bezpečnosti a vyřazování 
z provozu. Z této částky se počítá 
s 500 miliony EUR v cenách roku 2011, 
což je asi 553 milionů EUR v běžných 
cenách, na nový program s cílem dále 
podpořit vyřazování z provozu bloků 1–2 
jaderné elektrárny Bohunice V1 a bloků 1–
2 jaderné elektrárny Ignalina v období let 
2014–2017 a bloků 1–4 jaderné elektrárny 
Kozloduj v období od roku 2014 do roku 
2020. Finanční prostředky, které jsou 
v rámci tohoto nového programu 
k dispozici, by měly být postupně 
snižovány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Alejo Vidal-Quadras

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V případě Litvy stanoví Protokol  č. 4, 
že „pomoc Unie v rámci programu 
Ignalina bude nepřetržitě prováděna a 
bude prodloužena na dobu po roce 2006“ 
a že „po dobu příštích finančních výhledů 
budou celkové průměrné položky v rámci 
prodlouženého programu Ignalina úrovní 
odpovídající. “ Naopak v případě 
Bulharska se článek 30 Aktu o 
přistoupení  vztahuje pouze k období 
2007–2009 a v případě Slovenska se 
přístupová smlouva z roku 2003 vztahuje 
pouze k období let 2004–2006. Proto se 
pro další financování Bulharska a 
Slovenska musí použít článek 203 
Smlouvy o Euratomu, zatímco pro Litvu 
slouží jako právní základ Protokol č. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Výši prostředků přidělených 
programům, jakož i programové období a 
rozdělení mezi programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice, je možno na základě 
výsledků hodnotící zprávy v polovině 
období a na základě závěrečné hodnotící 
zprávy přezkoumat ta předpokladu, že 
nebudou ohroženy nejvyšší bezpečnostní 
normy a hladký proces vyřazování z 
provozu v souladu s příslušnými plány 
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vyřazování z provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Andrey Kovatchev

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Podpora, na kterou se toto nařízení 
vztahuje, by měla zajistit další plynulé 
vyřazování z provozu a být zaměřena na 
opatření k dosažení nevratného stavu 
v rámci procesu bezpečného vyřazování, a 
jako taková přinášet nejvyšší přidanou 
hodnotu Unie a zároveň umožnit přechod 
k financování dokončení procesu 
vyřazování ze strany členských států. 
Konečná odpovědnost za jadernou 
bezpečnost zůstává na dotčených 
členských státech, což znamená i 
konečnou odpovědnost za její 
financování, včetně financování procesu 
vyřazování z provozu. Tímto nařízením 
nejsou dotčeny výsledky budoucích 
postupů týkajících se státní podpory, které 
mohou být zahájeny v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy.

(7) Podpora, na kterou se toto nařízení 
vztahuje, by měla zajistit další plynulé 
vyřazování z provozu a měla by se zaměřit 
na opatření umožňující pokračovat 
plynulým procesem ke konečnému 
vyřazení z provozu a současně zajistit 
uplatnění nejvyšších bezpečnostních 
norem, protože taková opatření přinesou 
nejvyšší přidanou hodnotu Unie, přičemž
konečná odpovědnost za jadernou 
bezpečnost zůstává na dotčených 
členských státech. Tímto nařízením nejsou 
dotčeny výsledky budoucích postupů 
týkajících se státní podpory, které mohou 
být zahájeny v souladu s články 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Zigmantas Balčytis

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Podpora, na kterou se toto nařízení 
vztahuje, by měla zajistit další plynulé 

(7) Podpora, na kterou se toto nařízení 
vztahuje, by měla zajistit další plynulé 
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vyřazování z provozu a být zaměřena na 
opatření k dosažení nevratného stavu 
v rámci procesu bezpečného vyřazování, a 
jako taková přinášet nejvyšší přidanou 
hodnotu Unie a zároveň umožnit přechod 
k financování dokončení procesu 
vyřazování ze strany členských států. 
Konečná odpovědnost za jadernou 
bezpečnost zůstává na dotčených 
členských státech, což znamená i 
konečnou odpovědnost za její 
financování, včetně financování procesu 
vyřazování z provozu. Tímto nařízením 
nejsou dotčeny výsledky budoucích 
postupů týkajících se státní podpory, které 
mohou být zahájeny v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy.

vyřazování z provozu a měla by se zaměřit 
na opatření umožňující pokračovat 
plynulým procesem ke konečnému 
vyřazení z provozu a současně zajistit 
uplatnění nejvyšších bezpečnostních 
norem,  protože taková opatření přinesou 
nejvyšší přidanou hodnotu Unie, přičemž 
konečná odpovědnost za jadernou 
bezpečnost zůstává na dotčených 
členských státech. Tímto nařízením nejsou 
dotčeny výsledky budoucích postupů 
týkajících se státní podpory, které mohou 
být zahájeny v souladu s články 107 a 108 
Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Algirdas Saudargas

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Podpora, na kterou se toto nařízení 
vztahuje, by měla zajistit další plynulé 
vyřazování z provozu a být zaměřena na 
opatření k dosažení nevratného stavu 
v rámci procesu bezpečného vyřazování, a 
jako taková přinášet nejvyšší přidanou 
hodnotu Unie a zároveň umožnit přechod 
k financování dokončení procesu 
vyřazování ze strany členských států. 
Konečná odpovědnost za jadernou 
bezpečnost zůstává na dotčených 
členských státech, což znamená i 
konečnou odpovědnost za její 
financování, včetně financování procesu 
vyřazování z provozu. Tímto nařízením 
nejsou dotčeny výsledky budoucích 
postupů týkajících se státní podpory, které 
mohou být zahájeny v souladu s články 

(7) Podpora, na kterou se toto nařízení 
vztahuje, by měla zajistit další plynulé 
vyřazování z provozu a měla by se zaměřit 
na opatření umožňující pokračovat 
plynulým procesem ke konečnému 
vyřazení z provozu a současně zajistit 
uplatnění nejvyšších bezpečnostních 
norem, protože taková opatření přinesou 
nejvyšší přidanou hodnotu Unie, přičemž 
konečná odpovědnost za jadernou 
bezpečnost zůstává na dotčených 
členských státech. Tímto nařízením nejsou 
dotčeny výsledky budoucích postupů 
týkajících se státní podpory, které mohou 
být zahájeny v souladu s články 107 a 108 
Smlouvy.
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107 a 108 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Alejo Vidal-Quadras

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Podpora, na kterou se toto nařízení 
vztahuje, by měla zajistit další plynulé 
vyřazování z provozu a být zaměřena na 
opatření k dosažení nevratného stavu 
v rámci procesu bezpečného vyřazování, a 
jako taková přinášet nejvyšší přidanou 
hodnotu Unie a zároveň umožnit přechod 
k financování dokončení procesu 
vyřazování ze strany členských států.
Konečná odpovědnost za jadernou 
bezpečnost zůstává na dotčených 
členských státech, což znamená i konečnou 
odpovědnost za její financování, včetně 
financování procesu vyřazování z provozu. 
Tímto nařízením nejsou dotčeny výsledky 
budoucích postupů týkajících se státní 
podpory, které mohou být zahájeny v 
souladu s články 107 a 108 Smlouvy.

(7) Podpora, na kterou se toto nařízení 
vztahuje, by měla zajistit další plynulé 
vyřazování z provozu a měla by se zaměřit 
na opatření k umožňující pokračovat 
plynulým procesem ke konečnému 
vyřazení z provozu a současně zajistit 
uplatnění nejvyšších bezpečnostních 
norem, protože taková opatření přinesou 
nejvyšší přidanou hodnotu Unie. Konečná 
odpovědnost za jadernou bezpečnost 
zůstává na dotčených členských státech, 
což znamená i konečnou odpovědnost za 
její financování, včetně financování 
procesu vyřazování z provozu. Tímto 
nařízením nejsou dotčeny výsledky 
budoucích postupů týkajících se státní 
podpory, které mohou být zahájeny v 
souladu s články 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Podpora, na kterou se toto nařízení (7) Podpora, na kterou se toto nařízení 
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vztahuje, by měla zajistit další plynulé 
vyřazování z provozu a být zaměřena na 
opatření k dosažení nevratného stavu 
v rámci procesu bezpečného vyřazování, a 
jako taková přinášet nejvyšší přidanou 
hodnotu Unie a zároveň umožnit přechod 
k financování dokončení procesu 
vyřazování ze strany členských států. 
Konečná odpovědnost za jadernou 
bezpečnost zůstává na dotčených 
členských státech, což znamená i konečnou 
odpovědnost za její financování, včetně 
financování procesu vyřazování z provozu. 
Tímto nařízením nejsou dotčeny výsledky 
budoucích postupů týkajících se státní 
podpory, které mohou být zahájeny v 
souladu s články 107 a 108 Smlouvy.

vztahuje, by měla zajistit pouze další 
plynulé vyřazování z provozu a být 
zaměřena na opatření k dosažení 
nevratného stavu v rámci procesu 
bezpečného vyřazování a demontáže, a 
jako taková přinášet nejvyšší přidanou 
hodnotu Unie a zároveň umožnit přechod 
k financování dokončení demontáže ze 
strany členských států. Konečná 
odpovědnost za jadernou bezpečnost 
zůstává na dotčených členských státech, 
což znamená i konečnou odpovědnost za 
její financování, včetně financování 
procesu vyřazování z provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Marian-Jean Marinescu

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Podpora, na kterou se toto nařízení 
vztahuje, by měla zajistit další plynulé 
vyřazování z provozu a být zaměřena na 
opatření k dosažení nevratného stavu 
v rámci procesu bezpečného vyřazování, a 
jako taková přinášet nejvyšší přidanou 
hodnotu Unie a zároveň umožnit přechod 
k financování dokončení procesu 
vyřazování ze strany členských států. 
Konečná odpovědnost za jadernou 
bezpečnost zůstává na dotčených 
členských státech, což znamená i konečnou 
odpovědnost za její financování, včetně 
financování procesu vyřazování z provozu. 
Tímto nařízením nejsou dotčeny výsledky 
budoucích postupů týkajících se státní 
podpory, které mohou být zahájeny v 

(7) Podpora, na kterou se toto nařízení 
vztahuje, by měla zajistit další plynulé 
vyřazování z provozu a být zaměřena na 
opatření k dosažení nevratného stavu 
v rámci procesu bezpečného vyřazování, a 
jako taková přinášet nejvyšší přidanou 
hodnotu Unie a zároveň umožnit přechod 
k financování dokončení procesu 
vyřazování ze strany členských států. 
Konečná odpovědnost za jadernou 
bezpečnost zůstává na dotčených 
členských státech, což znamená i konečnou 
odpovědnost za její financování, včetně 
financování procesu vyřazování z provozu. 
Nesplnění těchto povinností ohrožuje 
občany Unie. Tímto nařízením nejsou 
dotčeny výsledky budoucích postupů 
týkajících se státní podpory, které mohou 
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souladu s články 107 a 108 Smlouvy. být zahájeny v souladu s články 107 a 108 
Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Vzhledem k malému pokroku, pokud 
jde o konečné zneškodnění ozářených 
palivových článků a vysoce radioaktivního 
odpadu a s cílem ukončit  vývoz tohoto 
odpadu a přepracovávání ozářených 
palivových článků v zahraničí, považuje 
Unie rovněž za nezbytné urychlit  pokrok 
v tomto směru pomocí finanční podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Andrey Kovatchev

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Náklady na činnosti vyřazování z 
provozu, na něž se vztahuje toto nařízení,  
by měly být stanoveny podle mezinárodně 
uznávaných norem pro odhad finančních 
nákladů na vyřazení z provozu, jako 
například Mezinárodní struktura pro 
náklady spojené s vyřazováním z provozu, 
které společně zveřejnily Agentura pro 
jadernou energii, Mezinárodní agentura 
pro atomovou energii a Komise.
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Pozměňovací návrh 61
Vladko Todorov Panayotov

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Komise zajistí účinnou kontrolu 
vývoje procesu vyřazování s cílem 
dosáhnout nejvyšší přidané hodnoty Unie, 
co se týče finančních prostředků 
přidělovaných v rámci tohoto nařízení, i 
když konečnou odpovědnost za vyřazení 
z provozu nesou členské státy. Patří sem 
účinné měření výkonu a posouzení 
nápravných opatření v průběhu programu.

(11) Komise zajistí účinnou kontrolu 
vývoje procesu vyřazování s cílem 
dosáhnout nejvyšší přidané hodnoty Unie, 
co se týče finančních prostředků 
přidělovaných v rámci tohoto nařízení, i 
když konečnou odpovědnost za vyřazení 
z provozu nesou členské státy. Patří sem 
účinné měření výkonu a posouzení 
nápravných opatření v průběhu programu. 
Kontrola bude založena na jasných 
kvalitativních a kvantitativních 
ukazatelích odpovídající výkonnosti.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídající kvantitativní a kvalitativní ukazatele výkonnosti musí být známy předem a musí 
být rovnoměrně použity na všechny tři členské státy.

Pozměňovací návrh 62
Marian-Jean Marinescu

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Komise zajistí účinnou kontrolu 
vývoje procesu vyřazování s cílem 
dosáhnout nejvyšší přidané hodnoty Unie, 
co se týče finančních prostředků 
přidělovaných v rámci tohoto nařízení, i 
když konečnou odpovědnost za vyřazení 
z provozu nesou členské státy. Patří sem 

(11) Komise zajistí účinnou kontrolu 
vývoje procesu vyřazování s cílem 
dosáhnout nejvyšší přidané hodnoty Unie, 
co se týče finančních prostředků 
přidělovaných v rámci tohoto nařízení, i 
když konečnou odpovědnost za vyřazení 
z provozu nesou členské státy. Patří sem 
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účinné měření výkonu a posouzení 
nápravných opatření v průběhu programu.

účinné měření výkonu prostřednictvím 
jasně stanovených cílů kontrolovatelných 
prostřednictvím funkčních ukazatelů 
výkonnosti a  posouzení nápravných 
opatření v průběhu programu

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Marian-Jean Marinescu

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Finanční zájmy Unie je třeba chránit 
prostřednictvím přiměřených opatření 
v celém výdajovém cyklu, včetně 
prevence, odhalování a vyšetřování 
nesrovnalostí, vymáhání ztracených, 
neoprávněně vyplacených nebo nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
případných sankcí.

(12) Finanční zájmy Unie je třeba chránit 
prostřednictvím přiměřených opatření 
v celém výdajovém cyklu, včetně 
prevence, odhalování a vyšetřování 
nesrovnalostí, vymáhání ztracených, 
neoprávněně vyplacených nebo nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
případných sankcí. Použitelný 
mechanismus by měl být totožný s 
mechanismem pro sdílené řízení v rámci 
politiky soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Zigmantas Balčytis

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Příspěvek v rámci programu 
Ignalina může pro určitá opatření 
dosahovat až 100 % celkových výdajů. 
Mělo by být vyvinuto veškeré úsilí, aby se 
pokračovalo v praxi spolufinancování v 
rámci předvstupní pomoci a pomoci 
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poskytnuté v období let 2007 až 2013 na 
podporu úsilí Litvy při vyřazování 
jaderných zařízení z provozu a aby se 
případně zajistilo spolufinancování z 
jiných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení zřizuje víceletý program 
pomoci pro vyřazování jaderných zařízení 
z provozu v období 2014–2020 (dále jen 
„program“), kterým se stanoví pravidla pro 
provádění finanční podpory Unie pro 
opatření spojená s vyřazováním jaderných 
elektráren Kozloduj (bloků 1 až 4; program 
Kozloduj), Ignalina (bloků 1 a 2; program 
Ignalina) a Bohunice V1 (bloků 1 a 2; 
program Bohunice) z provozu.

Toto nařízení zřizuje víceletý program 
pomoci pro vyřazování jaderných zařízení 
z provozu v období 2014–2020 (dále jen 
„program“), kterým se stanoví pravidla pro 
provádění finanční podpory Unie pro 
opatření spojená s nevratným vyřazováním 
pouze jaderných elektráren Kozloduj 
(bloků 1 až 4;  program Kozloduj), 
Ignalina (bloků 1 a 2; program Ignalina) a 
Bohunice V1 (bloků 1 a 2; program 
Bohunice).

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Zigmantas Balčytis

Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení zřizuje víceletý program 
pomoci pro vyřazování jaderných zařízení 
z provozu v období 2014–2020 (dále jen 
„program“), kterým se stanoví pravidla pro 
provádění finanční podpory Unie pro 

Toto nařízení zřizuje víceletý program 
pomoci pro vyřazování jaderných zařízení 
z provozu v období 2014–2020 (dále jen 
„program“), kterým se stanoví pravidla pro 
další provádění finanční podpory Unie pro 
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opatření spojená s vyřazováním jaderných 
elektráren Kozloduj (bloků 1 až 4; program 
Kozloduj), Ignalina (bloků 1 a 2; program 
Ignalina) a Bohunice V1 (bloků 1 a 2; 
program Bohunice) z provozu.

opatření spojená s vyřazováním jaderných 
elektráren Kozloduj (bloků 1 až 4; program 
Kozloduj), Ignalina (bloků 1 a 2; program 
Ignalina) a Bohunice V1 (bloků 1 a 2; 
program Bohunice) z provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Definice

Vyřazování z provozu zahrnuje přípravné 
činnosti před konečným odstavením 
elektrárny (jako je příprava plánu 
vyřazování z provozu, příprava licenční 
dokumentace a projektů odpadové 
infrastruktury) a veškeré činnosti po 
odstavení reaktorů, tj. vyjmutí a konečné 
zneškodnění vyhořelých palivových 
článků, dekontaminaci, rozebrání a/nebo 
demolici jaderných zařízení, zneškodnění 
zbývajících radioaktivních materiálů a 
environmentální obnova kontaminované 
lokality. Proces vyřazování z provozu 
končí, když jsou ukončeny jakákoli 
regulační kontrola nad zařízením a 
radiologická omezení.

Or. en

Odůvodnění

(Je důležité vědět, o čem je řeč. Definice vyřazování z provozu je odvozena z definice uvedené 
ve zvláštní zprávě EÚD č. 16/2011 o Finanční pomoci EU na vyřazování jaderných elektráren 
v Bulharsku, v Litvě a na Slovensku: dosažené úspěchy a budoucí úkoly“).
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Pozměňovací návrh 68
Gaston Franco

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je pomoci 
dotčeným členským státům dosáhnout 
nevratného stavu v procesu vyřazování 
bloků 1 až 4 v jaderné elektrárně Kozloduj, 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Ignalina a 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Bohunice 
V1 z provozu v souladu s jejich 
příslušnými plány na vyřazování z provozu 
při zachování nejvyššího stupně 
bezpečnosti.

1. Obecným cílem programu je pomoci 
dotčeným členským státům dosáhnout 
nevratného stavu v procesu vyřazování 
bloků 1 až 4 v jaderné elektrárně Kozloduj, 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Ignalina a 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Bohunice 
V1 z provozu v souladu s jejich 
příslušnými plány na vyřazování z provozu 
a v souladu se směrnicí 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 záření, při zachování 
nejvyššího stupně bezpečnosti .

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je pomoci 
dotčeným členským státům dosáhnout 
nevratného stavu v procesu vyřazování 
bloků 1 až 4 v jaderné elektrárně Kozloduj, 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Ignalina a 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Bohunice 
V1 z provozu v souladu s jejich 
příslušnými plány na vyřazování z 
provozu při zachování nejvyššího stupně 
bezpečnosti.

1. Obecným cílem programu je pomoci 
dotčeným členským státům dosáhnout 
nevratného stavu v procesu vyřazování a 
demontáže  bloků 1 až 4 v jaderné 
elektrárně Kozloduj, bloků 1 a 2 v jaderné 
elektrárně Ignalina a bloků 1 a 2 v jaderné 
elektrárně Bohunice V1 z provozu při 
zachování nejvyšší úrovně bezpečnosti pro 
ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva 
i životného prostředí odpovídající 
nejmodernějším poznatkům.
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Pozměňovací návrh 70
Algirdas Saudargas

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je pomoci 
dotčeným členským státům dosáhnout 
nevratného stavu v procesu vyřazování
bloků 1 až 4 v jaderné elektrárně Kozloduj, 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Ignalina a 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Bohunice 
V1 z provozu v souladu s jejich 
příslušnými plány na vyřazování z provozu 
při zachování nejvyššího stupně 
bezpečnosti.

1. Obecným cílem programu je 
pokračovat plynulým procesem  k 
dosažení konečného stavu vyřazení z 
provozu bloků 1 až 4 v jaderné elektrárně 
Kozloduj, bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně 
Ignalina a bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně 
Bohunice V1 z provozu v souladu s jejich 
příslušnými plány na vyřazování z provozu 
při zachování nejvyššího stupně 
bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Rolandas Paksas

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je pomoci 
dotčeným členským státům dosáhnout 
nevratného stavu v procesu vyřazování
bloků 1 až 4 v jaderné elektrárně Kozloduj, 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Ignalina a 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Bohunice 
V1 z provozu v souladu s jejich 
příslušnými plány na vyřazování z provozu 
při zachování nejvyššího stupně 
bezpečnosti.

1. Obecným cílem programu je pokračovat 
plynulým procesem  k dosažení 
konečného stavu vyřazení z provozu bloků 
1 až 4 v jaderné elektrárně Kozloduj, bloků 
1 a 2 v jaderné elektrárně Ignalina a bloků 
1 a 2 v jaderné elektrárně Bohunice V1 z 
provozu v souladu s jejich příslušnými 
plány na vyřazování z provozu při 
zachování nejvyššího stupně bezpečnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Zigmantas Balčytis

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je pomoci 
dotčeným členským státům dosáhnout 
nevratného stavu v procesu vyřazování
bloků 1 až 4 v jaderné elektrárně Kozloduj, 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Ignalina a 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Bohunice 
V1 z provozu v souladu s jejich 
příslušnými plány na vyřazování z provozu 
při zachování nejvyššího stupně 
bezpečnosti.

1. Obecným cílem programu je pokračovat 
plynulým procesem  k dosažení 
konečného stavu  vyřazení z provozu
bloků 1 až 4 v jaderné elektrárně Kozloduj, 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Ignalina a 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Bohunice 
V1 z provozu v souladu s jejich 
příslušnými plány na vyřazování z provozu 
při zachování nejvyššího stupně 
bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Ivailo Kalfin

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je pomoci 
dotčeným členským státům dosáhnout 
nevratného stavu v procesu vyřazování 
bloků 1 až 4 v jaderné elektrárně Kozloduj, 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Ignalina a 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Bohunice 
V1 z provozu v souladu s jejich 
příslušnými plány na vyřazování z provozu 
při zachování nejvyššího stupně 
bezpečnosti.

1. Obecným cílem programu je pomoci 
dotčeným členským státům dosáhnout 
nevratného stavu v procesu vyřazování 
bloků 1 až 4 v jaderné elektrárně Kozloduj, 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Ignalina a 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Bohunice 
V1 z provozu v souladu s jejich 
příslušnými plány na vyřazování z provozu 
při zachování nejvyššího stupně 
bezpečnosti v souladu se směrnicí 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 záření1 a směrnice Rady 
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2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, 
kterou se stanoví rámec Společenství pro 
jadernou bezpečnost jaderných zařízení2.
1 Úř. věst. L 159, 29.6.1996, s. 1.
2 Úř. věst. L 172, 02.07.09, s. 18.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Andrey Kovatchev

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je pomoci 
dotčeným členským státům dosáhnout 
nevratného stavu v procesu vyřazování
bloků 1 až 4 v jaderné elektrárně Kozloduj, 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Ignalina a 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Bohunice 
V1 z provozu v souladu s jejich 
příslušnými plány na vyřazování z provozu 
při zachování nejvyššího stupně 
bezpečnosti.

1. Obecným cílem programu je pomoci 
dotčeným členským státům pokračovat 
plynulým procesem  k dosažení 
konečného stavu vyřazení z provozu bloků 
1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj, bloků 1 
a 2 v jaderné elektrárně Ignalina , bloků 1 a 
2 jaderné elektrárny Bohunice V1 v 
souladu s jejich příslušnými plány na 
vyřazování z provozu při zachování 
nejvyššího stupně bezpečnosti během 
celého procesu vyřazování z provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Alejo Vidal-Quadras

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je pomoci 
dotčeným členským státům dosáhnout 
nevratného stavu v procesu vyřazování
bloků 1 až 4 v jaderné elektrárně Kozloduj, 
bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Ignalina a 

1. Obecným cílem programu je pomoci 
dotčeným členským státům pokračovat 
plynulým procesem  k dosažení 
konečného stavu vyřazení z provozu bloků 
1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj, bloků 1 
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bloků 1 a 2 v jaderné elektrárně Bohunice 
V1 z provozu v souladu s jejich 
příslušnými plány na vyřazování z provozu 
při zachování nejvyššího stupně 
bezpečnosti.

a 2 v jaderné elektrárně Ignalina , bloků 1 a 
2 jaderné elektrárny Bohunice V1 v 
souladu s jejich příslušnými plány na 
vyřazování z provozu při zachování 
nejvyššího stupně  bezpečnosti v souladu s 
právními předpisy Unie o jaderné 
bezpečnosti..

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Zigmantas Balčytis

Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V rámci finančních období jsou 
konkrétní cíle programů Kozloduj, Ignalina 
a Bohunice následující:

2. V rámci finančních období jsou hlavní
konkrétní cíle programů Kozloduj, Ignalina 
a Bohunice následující:

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) bezpečné nakládání s odpady při 
vyřazování z provozu v souladu 
s podrobným plánem nakládání s odpady, 
které se měří podle množství a typu 
upraveného odpadu.

(iii) bezpečné nakládání s odpady při 
vyřazování z provozu na vnitrostátní 
úrovni, včetně ozářených palivových 
článků a vysoce radioaktivního odpadu v 
souladu s podrobným vnitrostátním
plánem nakládání s odpady, které se měří 
podle množství a typu upraveného odpadu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Ivailo Kalfin

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) bezpečné nakládání s odpady při 
vyřazování z provozu v souladu 
s podrobným plánem nakládání s odpady, 
které se měří podle množství a typu 
upraveného odpadu.

(iii) v souladu se směrnicí Rady 
2011/70/Euratom ze dne 19. července 
2011, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro odpovědné a bezpečné 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem1 bezpečné 
nakládání s odpady při vyřazování z 
provozu v souladu s podrobným plánem 
nakládání s odpady, které se měří podle 
množství a typu upraveného odpadu a 
dlouhodobé uložení těchto odpadů;
1Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 48.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iia) zadání a zřízení národního úložiště 
pro bezpečné dlouhodobé skladování a 
konečné uložení vyjmutých ozářených 
palivových článků a dalšího 
radioaktivního odpadu vzniklých při 
vyřazování z provozu bloků 1 až 4 
elektrárny Kozloduj a měřených podle 
množství a druhu skladovaného a 
uloženého odpadu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Zigmantas Balčytis

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) bezpečná údržba bloků reaktoru po 
dobu odstraňování paliva, která se měří 
počtem zaznamenaných nehod,

(ii) bezpečná údržba bloků reaktoru, která 
se měří počtem zaznamenaných nehod,

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit bezpečnost během celého procesu vyřazování z provozu, nejen pouze během 
fáze odstraňování paliva.

Pozměňovací návrh 81
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) provedení demontáže v turbínové hale 
a v ostatních pomocných budovách a 
bezpečné nakládání s odpady při 
vyřazování z provozu v souladu 
s podrobným plánem nakládání s odpady, 
které se měří podle typu a počtu 
demontovaných pomocných systémů a 
množství a typu upraveného odpadu;

(iii) provedení demontáže v turbínové hale 
a v ostatních pomocných budovách a 
bezpečné nakládání s odpady při 
vyřazování z provozu na vnitrostátní 
úrovni, včetně ozářených palivových 
článků a vysoce aktivního odpadu, v 
souladu s podrobným vnitrostátním 
plánem nakládání s odpady, které se měří 
podle množství a typu upraveného odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Ivailo Kalfin
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Čl. 2 – odst. 2 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) provedení demontáže v turbínové hale 
a v ostatních pomocných budovách a 
bezpečné nakládání s odpady při 
vyřazování z provozu v souladu 
s podrobným plánem nakládání s odpady, 
které se měří podle typu a počtu 
demontovaných pomocných systémů a 
množství a typu upraveného odpadu;

(iii) v souladu se směrnicí Rady 
2011/70/Euratom provedení demontáže v 
turbínové hale a v ostatních pomocných 
budovách a bezpečné nakládání s odpady 
při vyřazování z provozu a dlouhodobě 
ukládaného odpadu v souladu 
s podrobným plánem nakládání s odpady, 
které se měří podle typu a počtu 
demontovaných pomocných systémů a 
množství a typu upraveného odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iia) zadání a zřízení národního úložiště 
pro bezpečné dlouhodobé skladování a 
konečné uložení vyjmutých ozářených 
palivových článků a dalšího 
radioaktivního odpadu vzniklých při 
vyřazování z provozu bloků 1 a 2 
elektrárny Ignalina a měřených podle 
množství a druhu skladovaného a 
uloženého odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Zigmantas Balčytis

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b – bod iii a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iiia) opatření na zlepšení životního 
prostředí v souladu s acquis a 
modernizační opatření pro konvenční 
výrobní kapacitu k nahrazení výrobní 
kapacity dvou reaktorů jaderné elektrárny 
Ignalina;

Or. en

Odůvodnění

S těmito opatřeními jasně počítá protokol 4.

Pozměňovací návrh 85
Zigmantas Balčytis

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b – bod iii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iiib) ostatní opatření, která jsou 
důsledkem rozhodnutí o uzavření této 
elektrárny a jejím vyřazení z provozu a 
která přispívají k nezbytné 
restrukturalizaci, zlepšování životního 
prostředí a modernizaci odvětví výroby, 
přenosu a distribuce energie v Litvě, jakož 
i zvyšování bezpečnosti dodávky energie a 
zlepšování energetické účinnosti v Litvě.

Or. en

Odůvodnění

S těmito opatřeními jasně počítá protokol 4.

Pozměňovací návrh 86
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE
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Čl. 2 – odst. 2 – písm. b – bod iii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iiib) demontáž aktivních zón reaktorů, 
budov reaktorů a primárních okruhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) bezpečné nakládání s odpady při 
vyřazování z provozu v souladu 
s podrobným plánem nakládání s odpady, 
které se měří podle množství a typu 
upraveného odpadu.

(iii) bezpečné nakládání s odpady při 
vyřazování z provozu na vnitrostátní 
úrovni, včetně ozářených palivových 
článků a vysoce aktivního odpadu, v 
souladu s podrobným vnitrostátním 
plánem nakládání s odpady, které se měří 
podle množství a typu upraveného odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Ivailo Kalfin

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) bezpečné nakládání s odpady při 
vyřazování z provozu v souladu 
s podrobným plánem nakládání s odpady, 
které se měří podle množství a typu 
upraveného odpadu.

(iii) v souladu se směrnicí Rady 
2011/70/Euratom bezpečné nakládání s 
odpady při vyřazování z provozu a s 
dlouhodobě ukládaným odpadem v 
souladu s podrobným plánem nakládání s 
odpady, které se měří podle množství a 
typu upraveného odpadu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 89
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iia) zadání a zřízení národního úložiště 
pro bezpečné dlouhodobé skladování a 
konečné uložení vyjmutých ozářených 
palivových článků a dalšího 
radioaktivního odpadu vzniklých při 
vyřazování z provozu bloků 1 a 2 
elektrárny Bohunice VI a měřených podle 
množství a druhu skladovaného a 
uloženého odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c – bod iii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiib) demontáž aktivních zón, budov 
reaktorů a primárních okruhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Andrey Kovatchev

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každý z programů vyřazování z 
provozu uvedených v odstavci 2 může 
rovněž zahrnovat opatření na zachování 
potřebné vysoké úrovně bezpečnosti 
uzavírky jaderných elektráren, včetně 
podpory zaměstnanců elektrárny.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Zigmantas Balčytis

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Program Ignalina uvedený v odst. 2 
písm. b) může rovněž zahrnovat opatření 
na zachování vysoké úrovně bezpečnosti 
bloků jaderných elektráren vyřazovaných 
z provozu, včetně podpory zaměstnanců 
elektrárny.

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace pochází z článku 2.4 protokolu č. 4 a odráží důležitý závazek EU zajišťovat 
podporu zaměstnanců ignalinské jaderné elektrárny během celého procesu vyřazování z 
provozu.

Pozměňovací návrh 93
Vladko Todorov Panayotov

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hlavní milníky a lhůty pro splnění cílů 3. Milníky, očekávané celkové výsledky, 
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se stanoví v aktu podle čl. 6 odst. 2. lhůty pro splnění cílů a ukazatele 
výkonnosti společného víceletého 
programu jsou stanoveny do 31. prosince 
2013 a společné roční pracovní programy
se stanoví v aktu podle čl. 6 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Hlavní cíle, milníky, lhůty pro splnění cílů a ukazatele výkonnosti celého programy je potřeba 
znát předem, aby bylo možné zajistit konzistentní optimální výsledky a výkonnost.

Pozměňovací návrh 94
Ivailo Kalfin

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční krytí k provádění programu na 
období 2014 až 2020 činí 552 947 000 
EUR v běžných cenách.

S ohledem na ztráty zapříčiněné 
uzavřením jaderných bloků a s cílem 
dosáhnout nejvyšších bezpečnostních 
norem, zahrnuje finanční krytí k 
provádění programu na období 2014 až 
2020 dostatečnou finanční spoluúčast 
Unie odpovídající značnému propadu ve 
financování příslušných plánů vyřazování 
z provozu.

Or. en

Odůvodnění

V dlouhodobé perspektivě si provádění plánů vyřazování z provozu v Bulharsku, v Litvě a na 
Slovensku vyžádalo dodatečné zdroje a spolufinancování pro účinné a bezpečné vyřazování z 
provozu. Příjemci a řídící orgány by měly stanovit celkový finanční plán a výpočet plných 
nákladů a tento plán by měly každoročně aktualizovat.

Pozměňovací návrh 95
Jaroslav Paška
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Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční krytí k provádění programu na 
období 2014 až 2020 činí 552 947 000
EUR v běžných cenách.

Finanční krytí k provádění programu na 
období 2014 až 2020 činí 815 947 000
EUR v běžných cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční krytí k provádění programu na 
období 2014 až 2020 činí 552 947 000 
EUR v běžných cenách.

Finanční krytí k provádění programu na 
období 2014 až 2020 činí [552 947 000]
EUR v běžných cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Ivailo Kalfin

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedená částka se rozdělí mezi programy 
Kozloduj, Ignalina a Bohunice tímto 
způsobem:

vypouští se

(a) 208 503 000 EUR pro program 
Kozloduj na období 2014 až 2020;
(b) 229 629 000 EUR pro program 
Ignalina na období 2014 až 2017;
(c) 114 815 000 EUR pro program 
Bohunice na období 2014 až 2017.
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Or. en

Pozměňovací návrh 98
Andrey Kovatchev

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 229 629 000 EUR pro program Ignalina 
na období 2014 až 2017;

(b) 229 629 000 EUR pro program Ignalina 
na období 2014 až 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Zigmantas Balčytis

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 229 629 000 EUR pro program Ignalina 
na období 2014 až 2017;

(b) 229 629 000 EUR pro program Ignalina 
na období 2014 až 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Algirdas Saudargas

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 229 629 000 EUR pro program Ignalina 
na období 2014 až 2017;

(b) 229 629 000 EUR pro program Ignalina 
na období 2014 až 2020;

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 229 629 000 EUR pro program Ignalina 
na období 2014 až 2017;

(b) [229 629 000] EUR pro program 
Ignalina na období 2014 až 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Rolandas Paksas

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 229 629 000 EUR pro program Ignalina 
na období 2014 až 2017;

(b) [229 629 000] EUR pro program 
Ignalina na období 2014 až 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 229 629 000 EUR pro program Ignalina 
na období 2014 až 2017;

(b) [229 629 000] EUR pro program 
Ignalina na období 2014 až 2020;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnění  důvodů k ukončení programů pomoci Litvě 
již v roce 2017.
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Pozměňovací návrh 104
Alejo Vidal-Quadras

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 229 629 000 EUR pro program Ignalina 
na období 2014 až 2017;

(b) 229 629 000 EUR pro program Ignalina 
na období 2014 až 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Jaroslav Paška

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) 114 815 000 EUR pro program 
Bohunice na období 2014 až 2017.

(c) 377 815 000 EUR pro program 
Bohunice na období 2014 až 2017.

Or. en

Odůvodnění

Slovakia is prepared to co-finance this process as well. But it is necessary to take into account 
that real costs for decommissioning are much higher as have been predicted before. 
According to this we propose to find the possibility of increasing a total amount of financial 
support for decommissioning process NPP Bohunice V1, for which we propose on the amount 
of 377 815 000 EUR at least. Moreover, Slovakia has implemented number of projects aimed 
at decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice from its own national resources, amounting to 
263 millions EUR (e.g. for handling spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same 
time, other countries have received EU financial support to the similar projects, which seems 
to create general imbalance.

Pozměňovací návrh 106
Andrey Kovatchev
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Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) 114 815 000 EUR pro program 
Bohunice na období 2014 až 2017.

(c) 114 815 000 EUR pro program 
Bohunice na období 2014 až 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) 114 815 000 EUR pro program 
Bohunice na období 2014 až 2017.

(c) [114 815 000] EUR pro program 
Bohunice na období 2014 až 2020.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnění  důvodů k ukončení programů pomoci 
Slovensku již v roce 2017.

Pozměňovací návrh 108
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) 114 815 000 EUR pro program 
Bohunice na období 2014 až 2017.

(c) [114 815 000] EUR pro program 
Bohunice na období 2014 až 2017.

Or. en
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Odůvodnění

Most recent cost analyses commissioned by Slovakia have shown insufficient financial 
support a GAP of 425 millions of EUR for decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice. 
Therefore, we consider the amount of 114 mil EUR extremely low, taking under consideration 
impact and burden arising from shutting-down the V1 Jaslovske Bohunice. Moreover, 
Slovakia has implemented number of projects aimed at decommissioning of V1 Jaslovske 
Bohunice from its own national resources, amounting to 263 millions EUR (e.g. for handling 
spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same time, other countries can apply for EU 
financial support to the similar projects, which seems to create general imbalance. In order to 
continue in dimensioning work and eliminate negative impacts on environment we propose to 
raise the Bohunice Programme 2014-2020 to minimum 300 millions EUR.

Pozměňovací návrh 109
Zigmantas Balčytis

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přezkoumá účinnost programu a 
posoudí pokrok programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice srovnáním s hlavními 
milníky a lhůtami pro splnění cílů, které 
jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3, do konce roku 
2015 v rámci průběžného hodnocení 
uvedeného v článku 8. Na základě 
výsledků tohoto posouzení může Komise 
přezkoumat výši prostředků přidělených na 
program, jakož i programové období a 
rozdělení částky mezi programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice.

2. Komise přezkoumá účinnost programu a 
posoudí pokrok programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice srovnáním s hlavními 
milníky a lhůtami pro splnění cílů, které 
jsou uvedeny v článku 6 do konce roku 
2017 v rámci průběžného hodnocení 
uvedeného v článku 8. Na základě 
výsledků tohoto posouzení je možno 
přezkoumat výši prostředků přidělených na 
program, jakož i programové období a 
rozdělení mezi program Ignalina a 
programy Kozloduj a Bohunice s cílem 
zohlednit pokrok dosažený při provádění 
programů a zajistit, aby plánování a 
přidělení prostředků vycházelo ze 
skutečných platebních potřeb a absorpční 
schopnosti.

Or. en

Odůvodnění

Přezkum výkonnosti po roce od začátku programu (VVR začíná v roce 2014) je předčasný. 
Protokol č. 4 stanoví, že plánování zdrojů na program Ignalina se zakládá na skutečných 
platebních potřebách a absorpční kapacitě.
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Pozměňovací návrh 110
Jaroslav Paška

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přezkoumá účinnost programu a 
posoudí pokrok programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice srovnáním s hlavními 
milníky a lhůtami pro splnění cílů, které 
jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3, do konce roku 
2015 v rámci průběžného hodnocení 
uvedeného v článku 8. Na základě 
výsledků tohoto posouzení může Komise 
přezkoumat výši prostředků přidělených na 
program, jakož i programové období a 
rozdělení částky mezi programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice.

2. Komise přezkoumá účinnost programu a 
posoudí pokrok programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice srovnáním s hlavními 
milníky a lhůtami pro splnění cílů, které 
jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3, do konce roku 
2015 v rámci průběžného hodnocení 
uvedeného v článku 8. Na základě 
výsledků tohoto posouzení může Komise 
přezkoumat výši prostředků přidělených na 
program, jakož i programové období a 
rozdělení částky mezi programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice, přičemž je nutno 
respektovat, že nesmí být ohroženy 
nejvyšší bezpečnostní normy a stabilita 
procesu vyřazování z provozu v souladu s 
příslušnými plány vyřazování.

Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme přidat větu s cílem předejít jakémukoli neočekávanému dopadu na celkovou 
bezpečnost procesu vyřazování z provozu.

Pozměňovací návrh 111
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přezkoumá účinnost programu a 
posoudí pokrok programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice srovnáním s hlavními 

2. Komise přezkoumá účinnost programu a 
posoudí pokrok programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice srovnáním s hlavními 
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milníky a lhůtami pro splnění cílů, které 
jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3, do konce roku 
2015 v rámci průběžného hodnocení 
uvedeného v článku 8. Na základě 
výsledků tohoto posouzení může Komise 
přezkoumat výši prostředků přidělených na 
program, jakož i programové období a 
rozdělení částky mezi programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice.

milníky a lhůtami pro splnění cílů, které 
jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3, do konce roku 
2015 v rámci průběžného hodnocení 
uvedeného v článku 8. Na základě 
výsledků tohoto posouzení Komise po 
dohodě s rozpočtovými orgány Unie 
případně přezkoumá výši prostředků 
přidělených na program, jakož i 
programové období a rozdělení částky 
mezi programy Kozloduj, Ignalina a 
Bohunice.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Marian-Jean Marinescu

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přezkoumá účinnost programu a 
posoudí pokrok programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice srovnáním s hlavními 
milníky a lhůtami pro splnění cílů, které 
jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3, do konce roku 
2015 v rámci průběžného hodnocení 
uvedeného v článku 8. Na základě 
výsledků tohoto posouzení může Komise 
přezkoumat výši prostředků přidělených na 
program, jakož i programové období a 
rozdělení částky mezi programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice.

2. Komise přezkoumá účinnost programu a 
posoudí pokrok programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice srovnáním s hlavními 
milníky a lhůtami pro splnění cílů, které 
jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3, do konce roku 
2015 v rámci průběžného hodnocení 
uvedeného v článku 8. Na základě 
výsledků tohoto posouzení může Komise 
přezkoumat výši prostředků přidělených na 
program, jakož i programové období a 
rozdělení částky mezi programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice v souladu s 
ustanoveními víceletého finančního 
rámce na roky 2014–2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Andrey Kovatchev

Čl. 3 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přezkoumá účinnost programu a 
posoudí pokrok programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice srovnáním s hlavními 
milníky a lhůtami pro splnění cílů, které 
jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3, do konce roku 
2015 v rámci průběžného hodnocení 
uvedeného v článku 8. Na základě 
výsledků tohoto posouzení může Komise 
přezkoumat výši prostředků přidělených na 
program, jakož i programové období a 
rozdělení částky mezi programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice.

2. Komise přezkoumá účinnost programu a 
posoudí pokrok programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice srovnáním s hlavními 
milníky a lhůtami pro splnění cílů, které 
jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3, do konce roku 
2017 v rámci  hodnocení v polovině 
období uvedeného v článku 8. Na základě 
výsledků tohoto posouzení může Komise 
přezkoumat výši prostředků přidělených na 
program, jakož i programové období a 
rozdělení částky mezi programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Algirdas Saudargas

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přezkoumá účinnost programu a 
posoudí pokrok programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice srovnáním s hlavními 
milníky a lhůtami pro splnění cílů, které 
jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3, do konce roku 
2015 v rámci průběžného hodnocení 
uvedeného v článku 8. Na základě 
výsledků tohoto posouzení může Komise 
přezkoumat výši prostředků přidělených na 
program, jakož i programové období a 
rozdělení částky mezi programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice.

2. Komise přezkoumá účinnost programu a 
posoudí pokrok programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice srovnáním s hlavními 
milníky a lhůtami pro splnění cílů, které 
jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3, do konce roku 
2017 v rámci průběžného hodnocení 
uvedeného v článku 8. Na základě 
výsledků tohoto posouzení může Komise 
přezkoumat výši prostředků přidělených na 
program, jakož i programové období a 
rozdělení částky mezi programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk
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Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přezkoumá účinnost programu a 
posoudí pokrok programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice srovnáním s hlavními 
milníky a lhůtami pro splnění cílů, které 
jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3, do konce roku 
2015 v rámci průběžného hodnocení 
uvedeného v článku 8. Na základě 
výsledků tohoto posouzení může Komise 
přezkoumat výši prostředků přidělených na 
program, jakož i programové období a 
rozdělení částky mezi programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice.

2. Komise přezkoumá účinnost programu a 
posoudí pokrok programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice srovnáním s hlavními 
milníky a lhůtami pro splnění cílů, které 
jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3, do konce roku 
2017 v rámci průběžného hodnocení 
uvedeného v článku 8. Na základě 
výsledků tohoto posouzení může Komise 
přezkoumat výši prostředků přidělených na 
program, jakož i programové období a 
rozdělení částky mezi programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Ingeborg Gräßle

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přidělené finanční prostředky na programy 
Kozloduj, Ignalina a Bohunice mohou 
rovněž pokrýt výdaje, které se vztahují na 
přípravné, monitorovací a kontrolní 
činnosti a činnosti spojené s auditem a 
hodnocením, jež jsou požadovány pro 
řízení programu a dosažení jeho cílů; 
zejména jde o studie, jednání odborníků, 
informační a komunikační akce včetně 
sdělování politických priorit Evropské 
unie, pokud se týkají obecných cílů tohoto 
nařízení, výdaje spojené se sítěmi IT se 
zaměřením na zpracovávání a výměnu 
informací, společně se všemi ostatními 
výdaji na technickou a administrativní 
pomoc, které Komisi vznikly v souvislosti 
s řízením programu.

Přidělené finanční prostředky na programy 
Kozloduj, Ignalina a Bohunice mohou 
rovněž pokrýt výdaje, které se vztahují na 
přípravné, monitorovací a kontrolní 
činnosti a činnosti spojené s auditem a 
hodnocením, jež jsou požadovány pro 
řízení programu a dosažení jeho cílů; 
zejména jde o studie, jednání odborníků, 
informační a komunikační akce včetně 
sdělování politických priorit Evropské 
unie, pokud se týkají obecných cílů tohoto 
nařízení, výdaje spojené se sítěmi IT se 
zaměřením na zpracovávání a výměnu 
informací, společně se všemi ostatními 
výdaji na technickou a administrativní 
pomoc, které Komisi vznikly v souvislosti 
s řízením programu.
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Tento příspěvek může rovněž pokrývat 
přípravné práce při budování konečného 
úložiště. 
Financování se nevztahuje na opatření na 
řešení dopadů uzavření a vyřazování z 
provozu.

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Silvia-Adriana Ţicău

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přidělené finanční prostředky na programy 
Kozloduj, Ignalina a Bohunice mohou 
rovněž pokrýt výdaje, které se vztahují na 
přípravné, monitorovací a kontrolní 
činnosti a činnosti spojené s auditem a 
hodnocením, jež jsou požadovány pro 
řízení programu a dosažení jeho cílů; 
zejména jde o studie, jednání odborníků, 
informační a komunikační akce včetně 
sdělování politických priorit Evropské 
unie, pokud se týkají obecných cílů tohoto 
nařízení, výdaje spojené se sítěmi IT se 
zaměřením na zpracovávání a výměnu 
informací, společně se všemi ostatními 
výdaji na technickou a administrativní 
pomoc, které Komisi vznikly v souvislosti 
s řízením programu.

Přidělené finanční prostředky na programy 
Kozloduj, Ignalina a Bohunice mohou 
rovněž pokrýt výdaje, které se vztahují na 
přípravné, monitorovací a kontrolní 
činnosti a činnosti spojené s auditem a 
hodnocením, jež jsou požadovány pro 
řízení programu a dosažení jeho cílů; 
zejména jde o studie, jednání odborníků, 
odbornou přípravu, informační 
a komunikační akce včetně sdělování 
politických priorit Evropské unie, pokud se 
týkají obecných cílů tohoto nařízení, 
výdaje spojené se sítěmi IT se zaměřením 
na zpracovávání a výměnu informací, 
společně se všemi ostatními výdaji na 
technickou a administrativní pomoc, které 
Komisi vznikly v souvislosti s řízením 
programu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 118
Ivailo Kalfin

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na značné ztráty zapříčiněné 
předčasným uzavřením bloků, by mělo být 
vyvinuto veškeré úsilí, aby se pokračovalo 
v praxi spolufinancování v rámci 
předvstupní pomoci a pomoci poskytnuté 
v období let 2007–2013 na podporu úsilí 
všech tří členských států při vyřazování 
jaderných zařízení z provozu a aby se 
případně zajistilo spolufinancování 
z jiných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Ingeborg Gräßle

Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Neshody ohledně výkladu smluv a 
udělování zakázek musí být řešeny 
postupem arbitráže.  Z toho plynoucí 
zpoždění prací může vést k odkladu plateb 
a snížení finančního příspěvku. 
Každoročně je předkládána v této věci 
zpráva Evropskému parlamentu. 

Or. de

Pozměňovací návrh 120
Vladko Todorov Panayotov

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 1. ledna 2014 splní Bulharsko, Litva 
a Slovensko tyto předběžné podmínky:

1. Do 1. září 2013 splní Bulharsko, Litva a 
Slovensko tyto předběžné podmínky:
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Or. en

Odůvodnění

S cílem poskytnout Komisi případně nějaký čas na přizpůsobení podrobností společnému 
víceletému programu a ročnímu pracovnímu programu na rok 2014.

Pozměňovací návrh 121
Zigmantas Balčytis

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Zajistit soulad s acquis Unie; zejména 
v oblasti jaderné bezpečnosti se jedná o 
provedení směrnice Rady 
2009/71/Euratom o jaderné bezpečnosti a 
směrnice Rady 2011/70/Euratom o 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem do vnitrostátního 
práva.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na soulad s acquis Unie je z pohledu tří dotčených zemí  diskriminačním 
ustanovením, neboť acquis Unie by mělo dodržovat všech 27 členských států. Proto by měl být 
tento požadavek vypuštěn jako nadbytečný. Příslušné směrnice a soulad s nimi jsou již 
uvedeny v bodu odůvodnění 10.

Pozměňovací návrh 122
Rolandas Paksas

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Zajistit soulad s acquis Unie; zejména 
v oblasti jaderné bezpečnosti se jedná o 
provedení směrnice Rady 
2009/71/Euratom o jaderné bezpečnosti a 

vypouští se
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směrnice Rady 2011/70/Euratom o 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem do vnitrostátního 
práva.

Or. en

Odůvodnění

Acquis Unie musí dodržovat všechny členské státy, nejen Bulharsko, Litva a Slovensko.

Pozměňovací návrh 123
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Zajistit soulad s acquis Unie; zejména 
v oblasti jaderné bezpečnosti se jedná o 
provedení směrnice Rady 
2009/71/Euratom o jaderné bezpečnosti a 
směrnice Rady 2011/70/Euratom o 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem do vnitrostátního 
práva.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Alejo Vidal-Quadras

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Zajistit soulad s acquis Unie; zejména 
v oblasti jaderné bezpečnosti se jedná o 
provedení směrnice Rady 
2009/71/Euratom o jaderné bezpečnosti a 
směrnice Rady 2011/70/Euratom o 
nakládání s vyhořelým palivem a 

(a) Zajistit soulad s acquis Unie; zejména v 
oblasti jaderné bezpečnosti; zejména se 
směrnicí Rady 2009/71/Euratom o jaderné 
bezpečnosti a směrnicí Rady 
2011/70/Euratom o nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem do 
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radioaktivním odpadem do vnitrostátního 
práva.

vnitrostátního práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Zigmantas Balčytis

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Vytvoření vnitrostátního právního 
rámce, který poskytne odpovídající 
ustanovení pro včasné shromáždění 
vnitrostátních finančních zdrojů na 
bezpečné dokončení vyřazování z provozu 
v souladu s platnými pravidly státní 
podpory.

b) Připravit a předložit Komisi strategický 
dokument plánování vyřazování z provozu 
(strategii vyřazování z provozu) zahrnující 
celý proces vyřazování z provozu až do 
konečného stadia a stanovící hlavní 
procesy, metody vyřazování z provozu, 
konečný stav po vyřazení z provozu a 
odhad celkových nákladů (nákladů 
požadovaných pro bezpečné ukončení 
vyřazování z provozu reaktorových bloků, 
na něž se vztahuje toto nařízení), hlavní 
činnosti s časovými harmonogramy 
(příprava vyřazování z provozu, bezpečný 
provoz, vyvezení paliva, nakládání s 
provozním odpadem a s odpadem 
pocházejícím z vyřazování z provozu, 
dekontaminace, demontáž), možné 
finanční zdroje a finanční schémata v 
souladu s platnými pravidly státní podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Andrey Kovatchev

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Vytvoření vnitrostátního právního b) Vytvořit ve vnitrostátním rámci celkový 
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rámce, který poskytne odpovídající 
ustanovení pro včasné shromáždění 
vnitrostátních finančních zdrojů na
bezpečné dokončení vyřazování z provozu 
v souladu s platnými pravidly státní
podpory.

plán financování, který stanoví úplné 
náklady a zdroje financování potřebné pro 
bezpečné dokončení vyřazování bloků 
jaderných reaktorů z provozu, včetně 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem, kterých se týká 
toto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Vytvoření vnitrostátního právního 
rámce, který poskytne odpovídající 
ustanovení pro včasné shromáždění 
vnitrostátních finančních zdrojů na 
bezpečné dokončení vyřazování z provozu 
v souladu s platnými pravidly státní 
podpory.

(b) Vytvoření vnitrostátního právního 
rámce, který poskytne odpovídající a 
včasné vnitrostátní finanční zdroje na 
bezpečné dokončení vyřazování jaderných 
elektráren z provozu, včetně 
radioaktivního odpadu a ozářených 
palivových článků, v souladu se zásadou 
„platí znečišťovatel“ a platnými pravidly 
státní podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Zigmantas Balčytis

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Předložit Komisi revidovaný podrobný 
plán vyřazování z provozu.

(c) Předložit Komisi revidovaný podrobný 
plán vyřazování z provozu na období 
2014–2020 stanovící hlavní cíle a úkoly 
rozčleněné na úroveň jednotlivých 
činností vyřazování z provozu, předběžnou 
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strukturu projektů, časový harmonogram, 
strukturu nákladů a podíly 
spolufinancování. Tento plán je připraven 
v souladu mezinárodně uznávaným i 
normami pro odhadování nákladů na 
vyřazování z provozu.

Or. en

Odůvodnění

Protože návrh nařízení zahrnuje období VFR, měl by totéž období zahrnovat rovněž 
plánovaný dokument. Dále by s souladu s mezinárodní praxí měly být plány vyřazování z 
provozu pravidelně přezkoumávány.

Pozměňovací návrh 129
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Předložit Komisi revidovaný podrobný 
plán vyřazování z provozu.

Předložit Komisi revidovaný podrobný 
plán vyřazování z provozu, včetně 
konkrétních milníků a prokázaných 
limitních podmínek pro přidanou hodnotu 
Unie, vedoucí k včasnému dosažení 
skutečného pokroku při odstraňování 
paliva a vyřazování z provozu a zajištění 
toho, že toto uzavření bude nevratné.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Marian-Jean Marinescu

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Předložit Komisi revidovaný podrobný Předložit Komisi revidovaný 
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plán vyřazování z provozu. konsolidovaný a úplný podrobný plán 
vyřazování z provozu, včetně úplného 
odhadu nákladů spolu s jasným uvedením 
spolufinancování z vnitrostátních zdrojů a 
způsobu, jak dlouhodobě zajistit toto 
vnitrostátní financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Andrey Kovatchev

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise posoudí poskytnuté informace o 
splnění předběžných podmínek při přípravě 
ročního pracovního programu na rok 2014 
uvedeného v čl. 6 odst. 1. Při přijímání 
ročního pracovního programu se může 
rozhodnout, že pozastaví veškerou 
finanční pomoc Unie nebo její část, dokud 
nedojde k uspokojivému splnění 
předběžných podmínek.

2. Komise posoudí poskytnuté informace o 
splnění předběžných podmínek při přípravě 
ročního pracovního programu na rok 2014 
uvedeného v čl. 6 odst. 1. Uvede-li Komise 
odůvodněné stanovisko ohledně porušení 
spočívající v nesplnění podmínek 
uvedených v odst. 1 písm. a) nebo pokud 
nejsou podmínky uvedené v odst. 1 písm. 
b) nebo c) splněny dostatečně, může být 
přijato rozhodnutí o pozastavení 
poskytování celé nebo části finanční 
pomoci Unie v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 9 odst. 2. Takové 
rozhodnutí by se odrazilo v přijímání 
pracovního programu na rok 2014. Výše 
pozastavené poskytované pomoci se 
stanoví na základě kritérií stanovených v 
aktu uvedeném v čl. 6 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Zigmantas Balčytis

Čl. 4 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise posoudí poskytnuté informace o 
splnění předběžných podmínek při přípravě 
ročního pracovního programu na rok 2014 
uvedeného v čl. 6 odst. 1. Při přijímání 
ročního pracovního programu se může 
rozhodnout, že pozastaví veškerou finanční 
pomoc Unie nebo její část, dokud nedojde 
k uspokojivému splnění předběžných 
podmínek.

2. Komise posoudí poskytnuté informace o 
splnění předběžných podmínek při přípravě 
ročního pracovního programu na rok 2014 
uvedeného v článku 6. Uvede-li Komise 
odůvodněné stanovisko, že podmínky 
uvedené v odst. 1 písm. b) nebo c) nebyly 
splněny dostatečně, bude přijato 
rozhodnutí o pozastavení poskytování celé 
nebo části finanční pomoci Unie v 
souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 9 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o pozastavení pomoci by neměla jednostranně přijímat Komise, ale měly by do něj 
být zapojeny i členské státy.

Pozměňovací návrh 133
Silvia-Adriana Ţicău

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise posoudí poskytnuté informace o 
splnění předběžných podmínek při přípravě
ročního pracovního programu na rok 2014 
uvedeného v čl. 6 odst. 1. Při přijímání 
ročního pracovního programu se může 
rozhodnout, že pozastaví veškerou finanční 
pomoc Unie nebo její část, dokud nedojde 
k uspokojivému splnění předběžných 
podmínek.

2. Komise posoudí poskytnuté informace o 
splnění předběžných podmínek při přípravě 
ročního pracovního programu na rok 2014 
uvedeného v čl. 6 odst. 1. Při přijímání 
ročního pracovního programu se může 
rozhodnout, že pozastaví veškerou finanční 
pomoc Unie nebo její část, dokud nedojde 
k uspokojivému splnění předběžných 
podmínek, pokud takové pozastavení 
neohrozí bezpečnost v jaderných 
elektrárnách uvedených v článku 1.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 134
Vladko Todorov Panayotov

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise posoudí poskytnuté informace o 
splnění předběžných podmínek při přípravě 
ročního pracovního programu na rok 2014 
uvedeného v čl. 6 odst. 1. Při přijímání 
ročního pracovního programu se může 
rozhodnout, že pozastaví veškerou finanční 
pomoc Unie nebo její část, dokud nedojde 
k uspokojivému splnění předběžných 
podmínek.

2. Komise posoudí poskytnuté informace o 
splnění předběžných podmínek při přípravě 
společného víceletého programu a 
společného ročního pracovního programu 
na rok 2014 uvedeného v čl. 6 odst. 1. Při 
přijímání ročního pracovního programu se 
může rozhodnout, že pozastaví veškerou 
finanční pomoc Unie nebo její část, dokud 
nedojde k uspokojivému splnění 
předběžných podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Je v souladu s pozměňovacím návrhem 2.

Pozměňovací návrh 135
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise posoudí poskytnuté informace o 
splnění předběžných podmínek při přípravě 
ročního pracovního programu na rok 2014 
uvedeného v čl. 6 odst. 1. Při přijímání 
ročního pracovního programu se může 
rozhodnout, že pozastaví veškerou 
finanční pomoc Unie nebo její část, dokud 
nedojde k uspokojivému splnění 
předběžných podmínek.

2. Komise posoudí poskytnuté informace o 
splnění předběžných podmínek při přípravě 
ročního pracovního programu na rok 2014 
uvedeného v čl. 6 odst. 1. Při přijímání 
ročního pracovního programu se rozhodne, 
že pozastaví veškerou finanční pomoc Unie 
nebo její část, dokud nedojde k úplnému
splnění předběžných podmínek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Andrey Kovatchev

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Roční pracovní programy

1. Na začátku každého roku v období 
2014–2020 Komise přijme společný roční 
pracovní program pro programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice, v němž podrobně 
pro každý program uvede cíle, očekávané 
výsledky, příslušné ukazatele výkonnosti a 
harmonogram pro využití finančních 
prostředků v rámci každého ročního 
finančního závazku. Tyto prováděcí akty 
se přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 9 odst. 2.

2. Na konci každého roku období 2014–
2020 vypracuje Komise zprávu o pokroku 
v provádění prací vykonaných v 
předchozích letech. Tato zpráva se 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
a je základem pro přijetí dalšího 
společného ročního pracovního 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Andrey Kovatchev

Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Roční pracovní programy a prováděcí 
postupy

Prováděcí postupy
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Or. en

Pozměňovací návrh 138
Andrey Kovatchev

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme jeden společný roční 
pracovní program pro programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice, v němž podrobně 
uvede cíle, očekávané výsledky, příslušné 
ukazatele a harmonogram pro využití 
finančních prostředků v rámci každého 
ročního finančního závazku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Vladko Todorov Panayotov

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme jeden společný roční 
pracovní program pro programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice, v němž podrobně 
uvede cíle, očekávané výsledky, příslušné 
ukazatele a harmonogram pro využití 
finančních prostředků v rámci každého 
ročního finančního závazku.

1. Na konci každého roku v období 2013–
2020 Komise přijme jeden společný roční 
pracovní program pro programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice, v němž podrobně pro 
každý program uvede cíle, očekávané 
výsledky, příslušné ukazatele výkonnosti a 
harmonogram pro využití finančních 
prostředků v rámci každého ročního 
finančního závazku. Přijetí příštího 
ročního pracovního programu bude 
založeno na hodnotící zprávě o provádění 
společného ročního pracovního programu 
pro rok předchozí.

Or. en
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Odůvodnění

Zajistí se tak kontinuita již vykonané práce s pomocí poskytovanou prostřednictvím 
financování do roku 2013 včetně.

Pozměňovací návrh 140
Silvia-Adriana Ţicău

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme jeden společný roční 
pracovní program pro programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice, v němž podrobně 
uvede cíle, očekávané výsledky, příslušné 
ukazatele a harmonogram pro využití 
finančních prostředků v rámci každého 
ročního finančního závazku.

1. Komise přijme na základě informací od 
členských států jeden společný roční 
pracovní program pro programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice, v němž podrobně 
uvede cíle, očekávané výsledky, příslušné 
ukazatele a harmonogram pro využití 
finančních prostředků v rámci každého 
ročního finančního závazku.

Or. ro

Pozměňovací návrh 141
Zigmantas Balčytis

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme jeden společný roční
pracovní program pro programy Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice, v němž podrobně 
uvede cíle, očekávané výsledky, příslušné 
ukazatele a harmonogram pro využití 
finančních prostředků v rámci každého 
ročního finančního závazku.

1. Komise přijme samostatné roční 
pracovní programy pro programy 
Kozloduj, Ignalina a Bohunice, v němž 
podrobně uvede cíle, očekávané výsledky, 
příslušné ukazatele a harmonogram pro 
využití finančních prostředků v rámci 
každého ročního finančního závazku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 142
Andrey Kovatchev

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme nejpozději 31. prosince 
2014 prováděcí postupy na dobu trvání 
programu. Akt stanovující prováděcí 
postupy rovněž podrobněji vymezí 
očekávané výsledky, činnosti a 
odpovídající ukazatele výkonnosti 
programů Kozloduj, Ignalina a Bohunice. 
Zahrne revidované podrobné plány 
vyřazování z provozu, jak je uvedeno v čl. 
4 odst. 1 písm. c), které vytvoří základ pro 
monitorování pokroku a včasné dosažení 
očekávaných výsledků.

2. Komise přijme nejpozději 31. prosince 
2014 prováděcí postupy na dobu trvání 
programu. Tyto prováděcí akty se přijmou 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 9 odst. 2. Akt stanovující 
prováděcí postupy rovněž podrobněji 
vymezí cíle, očekávané výsledky, milníky, 
úkoly a termíny programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice i  odpovídající 
ukazatele výkonnosti. Zahrne revidované 
podrobné plány vyřazování z provozu, jak 
je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. c), které 
vytvoří základ pro monitorování pokroku 
a včasné dosažení očekávaných výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Zigmantas Balčytis

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme nejpozději 31. prosince 
2014 prováděcí postupy na dobu trvání 
programu. Akt stanovující prováděcí 
postupy rovněž podrobněji vymezí 
očekávané výsledky, činnosti a 
odpovídající ukazatele výkonnosti 
programů Kozloduj, Ignalina a Bohunice. 
Zahrne revidované podrobné plány 
vyřazování z provozu, jak je uvedeno v čl. 
4 odst. 1 písm. c), které vytvoří základ pro 
monitorování pokroku a včasné dosažení 
očekávaných výsledků.

2. Komise přijme nejpozději 31. prosince 
2014 prováděcí postupy na dobu trvání 
programů. Akt stanovující prováděcí 
postupy rovněž podrobněji vymezí 
očekávané výsledky, činnosti a 
odpovídající ukazatele výkonnosti 
programů Kozloduj, Ignalina a Bohunice. 
Zahrne revidované podrobné plány 
vyřazování z provozu, jak je uvedeno v čl. 
4 odst. 1 písm. c), které vytvoří základ pro 
monitorování pokroku a včasné dosažení 
očekávaných výsledků.
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Or. en

Pozměňovací návrh 144
Vladko Todorov Panayotov

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme nejpozději 31. prosince
2014 prováděcí postupy na dobu trvání 
programu. Akt stanovující prováděcí 
postupy rovněž podrobněji vymezí 
očekávané výsledky, činnosti a
odpovídající ukazatele výkonnosti 
programů Kozloduj, Ignalina a Bohunice. 
Zahrne revidované podrobné plány 
vyřazování z provozu, jak je uvedeno v čl. 
4 odst. 1 písm. c), které vytvoří základ pro 
monitorování pokroku a včasné dosažení 
očekávaných výsledků.

2. Komise přijme nejpozději 1. června  
2014 prováděcí postupy na dobu trvání 
programu. Akt stanovující prováděcí 
postupy rovněž podrobněji vymezí 
očekávané obecné a konkrétní milníky a
výsledky, činnosti, odpovídající ukazatele 
výkonnosti a termíny programů Kozloduj, 
Ignalina a Bohunice. Zahrne revidované 
podrobné plány vyřazování z provozu, jak 
je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. c), které 
vytvoří základ pro monitorování pokroku 
a včasné dosažení očekávaných výsledků.

Or. en

Odůvodnění

Zajistí se tak kontinuita již zahájené  práce s pomocí prostřednictvím financování do roku 
2013 včetně. Členské státy budou včas seznámeny s ukazateli výkonnosti, které budou použity 
při hodnocení jejich pokroku.

Pozměňovací návrh 145
Zigmantas Balčytis

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme nejpozději 31. prosince 
2014 prováděcí postupy na dobu trvání 
programu. Akt stanovující prováděcí 
postupy rovněž podrobněji vymezí 
očekávané výsledky, činnosti a 
odpovídající ukazatele výkonnosti 

2. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů nejpozději 31. prosince 
2014 podrobné prováděcí postupy na dobu 
trvání programů, a to v souladu s 
přezkumným postupem uvedeným v čl. 9 
odst. 2. Akt stanovující prováděcí postupy 
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programů Kozloduj, Ignalina a Bohunice. 
Zahrne revidované podrobné plány 
vyřazování z provozu, jak je uvedeno v čl. 
4 odst. 1 písm. c), které vytvoří základ pro 
monitorování pokroku a včasné dosažení 
očekávaných výsledků.

rovněž podrobněji vymezí očekávané 
výsledky, činnosti a odpovídající ukazatele 
výkonnosti programů Kozloduj, Ignalina a 
Bohunice. Zahrne revidované podrobné 
plány vyřazování z provozu, jak je uvedeno 
v čl. 4 odst. 1 písm. c), které vytvoří základ 
pro monitorování pokroku a včasné 
dosažení očekávaných výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Silvia-Adriana Ţicău

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme nejpozději 31. prosince 
2014 prováděcí postupy na dobu trvání 
programu. Akt stanovující prováděcí 
postupy rovněž podrobněji vymezí 
očekávané výsledky, činnosti a 
odpovídající ukazatele výkonnosti 
programů Kozloduj, Ignalina a Bohunice. 
Zahrne revidované podrobné plány 
vyřazování z provozu, jak je uvedeno v čl. 
4 odst. 1 písm. c), které vytvoří základ pro 
monitorování pokroku a včasné dosažení 
očekávaných výsledků.

2. Komise přijme nejpozději 31. prosince 
2013 prováděcí postupy na dobu trvání 
programu. Akt stanovující prováděcí 
postupy rovněž podrobněji vymezí 
očekávané výsledky, činnosti a 
odpovídající ukazatele výkonnosti 
programů Kozloduj, Ignalina a Bohunice. 
Zahrne revidované podrobné plány 
vyřazování z provozu, jak je uvedeno v čl. 
4 odst. 1 písm. c), které vytvoří základ pro 
monitorování pokroku a včasné dosažení 
očekávaných výsledků.

Or. ro

Pozměňovací návrh 147
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise zajistí provádění tohoto 
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nařízení a předloží Evropskému 
parlamentu a Radě každoroční zprávu o 
pokroku při provádění společných ročních 
pracovních programů podle odstavce 1. 
Provádí průběžný přezkum  podle čl. 8 
odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Andrey Kovatchev

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Roční pracovní programy a akty 
stanovující prováděcí postupy uvedené 
v odstavcích 1 a 2 se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem uvedeným v čl. 9 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Zigmantas Balčytis

Čl. 8 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení Hodnocení v polovině období

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Andrey Kovatchev

Čl. 8 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení Hodnocení v polovině období

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Ivailo Kalfin

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do konce roku 2015 
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Kromě toho se hodnocení 
zabývá prostorem pro zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější soudržností a stálým 
významem všech cílů. Zohlední i výsledky 
hodnocení v dlouhodobém dopadu 
předchozích opatření.

1. Nejpozději do konce roku 2015 
vypracuje Komise v těsné spolupráci s
příjemci průběžnou hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Na základě výsledků 
tohoto posouzení může Komise 
přezkoumat přiměřenost prostředků 
přidělených programu a jejich rozdělení 
mezi elektrárny Kozloduj, Ignalina a 
Bohunice. Kromě toho se hodnocení 
zabývá prostorem pro zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější soudržností a stálým 
významem všech cílů. Zohlední i výsledky 
hodnocení v dlouhodobém dopadu 
předchozích opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Andrey Kovatchev

Čl. 8 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do konce roku 2015
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Kromě toho se hodnocení 
zabývá prostorem pro zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější soudržností a stálým 
významem všech cílů. Zohlední i výsledky 
hodnocení v dlouhodobém dopadu 
předchozích opatření.

1. Nejpozději do konce roku 2017
vypracuje Komise v úzké spolupráci s
příjemci a členskými státy hodnotící 
zprávu v polovině období o dosažených 
cílech u všech opatřeních na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívání 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie s 
cílem přijmout rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Hodnocení se rovněž 
zabývá možností změn specifických cílů a 
podrobných prováděcích postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Alejo Vidal-Quadras

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do konce roku 2015 
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Kromě toho se hodnocení 
zabývá prostorem pro zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější soudržností a stálým 
významem všech cílů. Zohlední i výsledky 
hodnocení v dlouhodobém dopadu 
předchozích opatření.

1. Na konci roku 2015 v případě 
Slovenska a 2017 v případě Bulharska a 
Litvy vypracuje Komise hodnotící zprávu v 
polovině období o dosažených cílech všech 
opatření na úrovni výsledků a dopadů, 
účinnosti využívaných zdrojů a jejich 
přidané hodnoty Unie zaměřenou na 
rozhodnutí o změně či zrušení opatření. 
Kromě toho se hodnocení zabývá 
prostorem pro zjednodušení, jeho vnitřní a 
vnější soudržností a stálým významem 
všech cílů. Zohlední i výsledky hodnocení 
v dlouhodobém dopadu předchozích 
opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 154
Marian-Jean Marinescu

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do konce roku 2015 
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Kromě toho se hodnocení 
zabývá prostorem pro zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější soudržností a stálým 
významem všech cílů. Zohlední i výsledky 
hodnocení v dlouhodobém dopadu 
předchozích opatření.

1. Nejpozději do konce roku 2015 
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí v rámci 
ustanovení víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020 o změně či zrušení 
opatření. Kromě toho se hodnocení zabývá 
prostorem pro zjednodušení, jeho vnitřní a 
vnější soudržností a stálým významem 
všech cílů. Zohlední i výsledky hodnocení 
v dlouhodobém dopadu předchozích 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do konce roku 2015 
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Kromě toho se hodnocení 
zabývá prostorem pro zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější soudržností a stálým 
významem všech cílů. Zohlední i výsledky 
hodnocení v dlouhodobém dopadu 
předchozích opatření.

1. Nejpozději do konce roku 2017
vypracuje Komise hodnotící zprávu v 
polovině období o dosažených cílech všech 
opatření na úrovni výsledků a dopadů, 
účinnosti využívaných zdrojů a jejich 
přidané hodnoty Unie zaměřenou na 
rozhodnutí o změně či zrušení opatření. 
Kromě toho se hodnocení zabývá 
prostorem pro zjednodušení, jeho vnitřní a 
vnější soudržností a stálým významem 
všech cílů. Zohlední i výsledky hodnocení 
v dlouhodobém dopadu předchozích 
opatření.
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Or. en

Pozměňovací návrh 156
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do konce roku 2015
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Kromě toho se hodnocení 
zabývá prostorem pro zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější soudržností a stálým 
významem všech cílů. Zohlední i výsledky 
hodnocení v dlouhodobém dopadu 
předchozích opatření.

1. Nejpozději do konce roku 2017
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Kromě toho se hodnocení 
zabývá prostorem pro zjednodušení, jeho
vnitřní a vnější soudržností a stálým 
významem všech cílů. Zohlední i výsledky 
hodnocení v dlouhodobém dopadu 
předchozích opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Rolandas Paksas

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do konce roku 2015
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Kromě toho se hodnocení 
zabývá prostorem pro zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější soudržností a stálým 
významem všech cílů. Zohlední i výsledky 
hodnocení v dlouhodobém dopadu 

1. Nejpozději do konce roku 2017
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Kromě toho se hodnocení 
zabývá prostorem pro zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější soudržností a stálým 
významem všech cílů. Zohlední i výsledky 
hodnocení v dlouhodobém dopadu 
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předchozích opatření. předchozích opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Jaroslav Paška

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do konce roku 2015
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Kromě toho se hodnocení 
zabývá prostorem pro zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější soudržností a stálým 
významem všech cílů. Zohlední i výsledky 
hodnocení v dlouhodobém dopadu 
předchozích opatření.

1. Nejpozději do konce roku 2017
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Kromě toho se hodnocení 
zabývá prostorem pro zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější soudržností a stálým 
významem všech cílů. Zohlední i výsledky 
hodnocení v dlouhodobém dopadu 
předchozích opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Algirdas Saudargas

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do konce roku 2015
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Kromě toho se hodnocení 
zabývá prostorem pro zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější soudržností a stálým 

1. Nejpozději do konce roku 2017
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Kromě toho se hodnocení 
zabývá prostorem pro zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější soudržností a stálým 
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významem všech cílů. Zohlední i výsledky 
hodnocení v dlouhodobém dopadu 
předchozích opatření.

významem všech cílů. Zohlední i výsledky 
hodnocení v dlouhodobém dopadu 
předchozích opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Zigmantas Balčytis

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do konce roku 2015 
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Kromě toho se hodnocení 
zabývá prostorem pro zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější soudržností a stálým 
významem všech cílů. Zohlední i výsledky 
hodnocení v dlouhodobém dopadu 
předchozích opatření.

1. Nejpozději do konce roku 2015 
vypracuje Komise hodnotící zprávu v 
polovině období o dosažených cílech všech 
opatření na úrovni výsledků a dopadů, 
účinnosti využívaných zdrojů a jejich 
přidané hodnoty Unie zaměřenou na 
rozhodnutí o změně či zrušení opatření. 
Kromě toho se hodnocení zabývá 
prostorem pro zjednodušení, jeho vnitřní a 
vnější soudržností a stálým významem 
všech cílů. Zohlední i výsledky hodnocení 
v dlouhodobém dopadu předchozích 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Hodnotit výsledky již po roce od zahájení nového víceletého finančního období by bylo 
předčasné a neumožnilo by zhodnotit skutečné dopady programu, proto se navrhuje 
hodnocení v roce 2017 (v polovině víceletého finančního rámce 2014–2020).

Pozměňovací návrh 161
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 8 – odst. 1



AM\913763CS.doc 73/77 PE496.524v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do konce roku 2015
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažených cílech všech opatření na úrovni 
výsledků a dopadů, účinnosti využívaných 
zdrojů a jejich přidané hodnoty Unie 
zaměřenou na rozhodnutí o změně či 
zrušení opatření. Kromě toho se hodnocení 
zabývá prostorem pro zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější soudržností a stálým 
významem všech cílů. Zohlední i výsledky 
hodnocení v dlouhodobém dopadu 
předchozích opatření.

1. Nejpozději do konce roku 2015 
vypracuje Komise průběžnou hodnotící 
zprávu o dosažených cílech všech opatření 
na úrovni výsledků a dopadů, účinnosti 
využívaných zdrojů a jejich přidané 
hodnoty Unie zaměřenou na rozhodnutí o 
změně či zrušení opatření. Kromě toho se 
hodnocení zabývá prostorem pro 
zjednodušení, jeho vnitřní a vnější 
soudržností a stálým významem všech cílů. 
Zohlední i výsledky hodnocení 
v dlouhodobém dopadu předchozích 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise  nejpozději do 31. prosince 
2018 vypracuje druhou hodnotící zprávu 
založenou na stejných kritériích, jak jsou 
kritéria uvedená v odstavci 1.  Druhá 
průběžná hodnotící zpráva rovněž prověří 
účinnost a účelnost programu a jeho 
dopad na vyřazování z provozu. Na 
základě této zprávy předloží Komise 
případně návrhy na pokračování 
programu po roce 2020. 

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Andrey Kovatchev
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Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise provádí následné hodnocení 
v úzké spolupráci s členskými státy a 
příjemci. Následné hodnocení prověří 
účinnost a účelnost programu a jeho 
dopad na vyřazení z provozu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Zigmantas Balčytis

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise provádí následné hodnocení 
v úzké spolupráci s členskými státy a 
příjemci. Následné hodnocení prověří 
účinnost a účelnost programu a jeho dopad 
na vyřazení z provozu.

2. Komise provádí následné hodnocení 
v úzké spolupráci s členskými státy a 
příjemci. Následné hodnocení prověří 
účinnost a účelnost programů a jejich
dopad na vyřazení z provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Jaroslav Paška

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise provádí následné hodnocení 
v úzké spolupráci s členskými státy a 
příjemci. Následné hodnocení prověří 
účinnost a účelnost programu a jeho dopad 
na vyřazení z provozu.

2. Komise provádí následné hodnocení 
v úzké spolupráci s členskými státy 
přijímajícími pomoc. Následné hodnocení 
prověří účinnost a účelnost programu a 
jeho dopad na vyřazení z provozu.

Or. en
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Odůvodnění

S cílem odstranit administrativní zátěž a z důvodů účelnosti navrhujeme, aby bylo následné 
hodnocení prováděno v úzké spolupráci pouze s členskými státy přijímajícími pomoc, tzn. 
mezi Komisí a příjemci. Spolupráce se všemi členskými státy je zajišťována prostřednictvím 
celého procesu schvalování ve všech projektech a výsledky hodnocení budou veřejně 
prezentovány a závěry z těchto hodnocení budou sděleny Evropskému parlamentu a Radě, v 
nichž jsou zastoupeny všechny členské státy.

Pozměňovací návrh 166
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise provádí následné hodnocení 
v úzké spolupráci s členskými státy a
příjemci. Následné hodnocení prověří 
účinnost a účelnost programu a jeho dopad 
na vyřazení z provozu.

2. Komise provádí následné hodnocení 
v úzké spolupráci s členskými státy 
přijímajícími pomoc. Následné hodnocení 
prověří účinnost a účelnost programu a 
jeho dopad na vyřazení z provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hodnocení zohlední pokrok srovnáním 
s ukazateli výkonnosti, jak je uvedeno v čl. 
2 odst. 2.

3. Hodnocení zohlední pokrok srovnáním s 
ukazateli výkonnosti, jak je uvedeno v čl. 2 
odst. 2., a se schopností Bulharska, Litvy 
a Slovenska samofinancovat nejpozději po 
roce 2020 vyřazování jaderných 
elektráren z provozu včetně 
radioaktivního odpadu a ozářených 
palivových článků, jak je uvedeno v čl. 4 
odst. 1 písm. b).
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Or. en

Pozměňovací návrh 168
Rebecca Harms
za skupinu Verts/ALE

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise sdělí závěry těchto hodnocení 
Evropskému parlamentu a Radě.

4. Komise předloží závěry těchto 
hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Ivailo Kalfin

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Závěrečné hodnocení pro období 2014–
2020
1. Komise provádí následné hodnocení 
v úzké spolupráci s příjemci. Následné 
hodnocení prověří účinnost a účelnost 
programu a jeho dopad na vyřazení 
z provozu.
2. Do 31. prosince 2020 vypracuje Komise 
v těsné spolupráci s členskými státy a 
příjemci závěrečnou hodnotící zprávu o 
účinnosti a účelnosti programu, jakož i o 
účinnosti financovaných opatření 
z hlediska jejich dopadů, využití zdrojů a 
přidané hodnoty pro Unii.
3. Závěrečné hodnocení zohlední pokrok 
srovnáním s ukazateli výkonnosti, jak je 
uvedeno v čl. 2 odst. 2.
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4. Komise sdělí závěry těchto hodnocení 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Komise vezme v úvahu různé odborné 
znalosti a strategie využité členskými 
státy, aby prozkoumala možné způsoby 
harmonizace přístupů k vyřazování 
jaderných zařízení z provozu v Evropské 
unii, neboť je třeba zajistit včasné 
shromáždění nezbytných znalostí s cílem 
zlepšit konkurenceschopnost jaderného 
odvětví Unie v této oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Zigmantas Balčytis

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Závěrečné hodnocení

Do 31. prosince 2020 vypracuje Komise 
v těsné spolupráci s členskými státy a 
příjemci závěrečnou hodnotící zprávu o 
účinnosti a účelnosti programů, jakož i o 
účinnosti financovaných opatření 
z hlediska jejich dopadů, využití zdrojů a 
přidané hodnoty pro Unii. V případě Litvy 
stanoví hodnotící zpráva další potřebu 
finanční pomoci Unie, až do dosažení 
konečného stavu vyřazení z provozu, jehož 
by mělo být dosaženo koncem roku 2029.

Or. en


