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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne.
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2009/71/Euratom, ktorou sa 
zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0715),

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

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0000/2014),

1. schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 
pre atómovú energiu;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V záveroch Rady z 8. mája 2007 o 
jadrovej bezpečnosti a bezpečnom 
nakladaní s vyhoreným jadrovým palivom 
a rádioaktívnym odpadom sa zdôraznilo, že 
„jadrová bezpečnosť patrí medzi 
vnútroštátne právomoci, ktoré sa, ak je to 
vhodné, vykonávajú v rámci EÚ. 
Rozhodnutia o činnosti v oblasti 

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

bezpečnosti a dohľadu nad jadrovými 
zariadeniami zostávajú výlučne úlohou 
prevádzkovateľov a vnútroštátnych 
orgánov“. Európsky parlament vo svojom 
uznesení zo 14. marca 2013 o
posúdeniach rizika a bezpečnosti 
(„záťažových testoch“) vykonaných v 
jadrových elektrárňach v Európskej únii a 
o súvisiacich činnostiach však poukazuje
na cezhraničný význam jadrovej
bezpečnosti, napríklad prostredníctvom
odporúčania, aby periodické hodnotenia 
bezpečnosti vychádzali zo spoločných 
bezpečnostných noriem alebo aby bola 
zaistená cezhraničnú bezpečnosť a
dohľad.

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

34 Prijaté Coreperom 25. apríla 2007 (dok. 
8784/07) a Radou pre hospodárske a 
finančné záležitosti 8. mája 2007.
34a P7_TA(2013)0089

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Ďalším kľúčovým poučením z 
jadrovej havárie vo Fukušime je význam 
zvyšovania transparentnosti v oblasti 
jadrovej bezpečnosti. Transparentnosť je 
takisto dôležitým prostriedkom na podporu 
nezávislosti pri regulačnom rozhodovaní. 
Preto by súčasné ustanovenia smernice 
2009/71/Euratom o informáciách, ktoré sa 
majú poskytnúť verejnosti, mali byť 
jednoznačnejšie, pokiaľ ide o druh 
informácií, ktoré by mali ako minimum 
poskytnúť príslušný regulačný orgán a 
držiteľ licencie, a o lehoty, v ktorých by to 

(23) Ďalším kľúčovým poučením z 
jadrovej havárie vo Fukušime je význam 
zvyšovania transparentnosti v oblasti 
jadrovej bezpečnosti. Transparentnosť je 
takisto dôležitým prostriedkom na podporu 
nezávislosti pri regulačnom rozhodovaní. 
Preto by súčasné ustanovenia smernice 
2009/71/Euratom o informáciách, ktoré sa 
majú poskytnúť verejnosti, mali byť 
jednoznačnejšie, pokiaľ ide o druh 
informácií, ktoré by mali ako minimum 
poskytnúť príslušný regulačný orgán a 
držiteľ licencie, a o lehoty, v ktorých by to 



PE526.123v02-00 8/25 PR\1014996SK.doc

SK

mali urobiť. Na tento účel by sa napríklad 
mal určiť druh informácií, ktoré by ako 
minimum mal poskytovať príslušný 
regulačný orgán a držiteľ licencie v rámci 
svojich stratégií širšej transparentnosti. 
Informácie by sa mali zverejňovať včas, 
najmä v prípade mimoriadnych udalostí a 
havárií. Výsledky periodických hodnotení 
bezpečnosti a medzinárodných 
partnerských preskúmaní by sa takisto mali 
zverejňovať.

mali urobiť. Na tento účel by sa napríklad 
mal určiť druh informácií, ktoré by ako 
minimum mal poskytovať príslušný 
regulačný orgán a držiteľ licencie v rámci 
svojich stratégií širšej transparentnosti. 
Informácie by sa mali zverejňovať včas, 
najmä v prípade nehôd a havárií. Výsledky 
periodických hodnotení bezpečnosti a 
medzinárodných partnerských preskúmaní 
by sa takisto mali zverejňovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Požiadavky tejto smernice týkajúce sa 
transparentnosti dopĺňajú existujúce právne 
predpisy Euratomu. Rozhodnutie Rady 
87/600/Euratom zo 14. decembra 1987 o 
opatreniach Spoločenstva pre rýchlu 
výmenu informácií v prípade rádiologickej 
havarijnej situácie42 ukladá členským 
štátom povinnosť oznamovania a 
poskytovania informácií Komisii a 
ostatným členským štátom v prípade 
rádiologickej havárie na vlastnom území, 
pričom smernica Rady 89/618/Euratom z 
27. novembra 198943 obsahuje požiadavky 
na členské štáty, aby informovali verejnosť 
o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré sa 
majú uplatniť, a o krokoch, ktoré sa majú 
vykonať v prípade rádiologickej havarijnej 
situácie, a aby poskytli včasné a priebežné 
informácie obyvateľstvu, ktoré by mohlo 
byť postihnuté v prípade takejto havarijnej 
situácie. Okrem informácií, ktoré sa majú 
poskytnúť v takomto prípade, by však 
členské štáty mali podľa tejto smernice 
prijať ustanovenia o primeranej 
transparentnosti a rýchlom a pravidelnom 
aktualizovaní uverejňovaných informácií, 
aby tak zabezpečili, že pracovníci a široká 

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

verejnosť budú pravidelne informovaní o 
všetkých udalostiach týkajúcich sa jadrovej 
bezpečnosti vrátane nehôd alebo 
havarijných podmienok. Navyše by 
verejnosť mala mať príležitosť efektívne sa 
zapájať do postupu udeľovania licencií 
jadrovým zariadeniam a príslušný 
regulačný orgán by mal poskytovať všetky 
informácie týkajúce sa bezpečnosti 
nezávisle, bez potreby predchádzajúceho 
súhlasu akéhokoľvek iného verejného 
alebo súkromného subjektu.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 42 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42a) Bolo by potrebné revidovať 
existujúcu zmluvu o Euratome so 
zreteľom na vývoj acquis s cieľom 
umožniť transparentnejší a 
demokratickejší rozhodovací proces v
oblasti jadrovej bezpečnosti, ktorý by bol
porovnateľný s procesmi týkajúcimi sa
iných zdrojov energie, v prípade ktorých
sa ustanovenia riadia Zmluvou o 
fungovaní Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 42 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42b) Skupina ENSREG, ktorá má 
skúsenosti s vykonávaním európskych
záťažových testov a ktorú tvoria
regulačné orgány Únie z oblasti jadrovej
bezpečnosti a Komisia, by mala byť úzko
zapojená do výberu tém pre pravidelné
partnerské preskúmania, do organizácie 
takýchto tematických partnerských 
preskúmaní a zabezpečenia následných
krokov, najmä pokiaľ ide o vykonávanie
prijatých odporúčaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) zabezpečiť, aby členské štáty prijali 
primerané vnútroštátne opatrenia s cieľom, 
aby sa jadrové zariadenia projektovali, 
umiestňovali, budovali, uvádzali do 
prevádzky, prevádzkovali alebo vyraďovali 
tak, aby sa na minimum obmedzilo 
nepovolené uvoľňovanie rádioaktívnych 
látok.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 3 – bod 6



PR\1014996SK.doc 11/25 PE526.123v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 6. ‚ochrana do hĺbky‘ je hierarchické 
zavedenie rôznych úrovní rozličných 
zariadení a postupov s cieľom zabrániť 
vystupňovaniu predpokladaných 
prevádzkových udalostí a zachovať 
účinnosť fyzických bariér umiestnených 
medzi zdrojom ionizujúceho žiarenia alebo 
rádioaktívnym materiálom a pracovníkmi, 
verejnosťou alebo ovzduším, vodou a 
pôdou, v prevádzkových stavoch a v 
prípade niektorých bariér v havarijných 
podmienkach;

6. ‚ochrana do hĺbky‘ je hierarchické 
zavedenie rôznych úrovní rozličných 
zariadení a postupov s cieľom zabrániť 
vystupňovaniu predpokladaných 
prevádzkových udalostí a zachovať 
účinnosť fyzických bariér umiestnených 
medzi zdrojom ionizujúceho žiarenia alebo 
rádioaktívnym materiálom a pracovníkmi, 
verejnosťou alebo životným prostredím, v 
prevádzkových stavoch a v prípade 
niektorých bariér v havarijných 
podmienkach;

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom umožniť súlad s definíciami Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. 

Pozmeňujúci návrh 9

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom umožniť súlad s definíciami Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu sa táto 
definícia vypúšťa a nahrádza definíciou nehody.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 3 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. ‚nehoda‘ je každá neplánovaná 
udalosť vrátane prevádzkových chýb, 
porúch zariadenia, iniciačných udalostí, 
prekurzorov havárií, prípadov
bezprostrednej hrozby závažných havárií a 
iných nehôd alebo neoprávnených aktov, 
svojvoľných alebo neúmyselných, ktorej 
dôsledky alebo potenciálne dôsledky nie 
sú zanedbateľné z hľadiska ochrany 
alebo jadrovej bezpečnosti;

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom umožniť súlad s definíciami Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

Pozmeňujúci návrh 11

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom umožniť súlad s definíciu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. 
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Pozmeňujúci návrh 12

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17a. ‚vážna nehoda‘ je havarijná situácia, 
ktorá je závažnejšia než projektová 
nehoda a je spojená s degradáciou jadra;  

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s definíciami Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

Pozmeňujúci návrh 13

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 5 – odsek 2 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) prijímal regulačné rozhodnutia 
založené na objektívnych a overiteľných 
kritériách súvisiacich s bezpečnosťou;

(c) zaviedol transparentný regulačný 
rozhodovací proces založený na 
objektívnych a overiteľných kritériách 
súvisiacich s bezpečnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(e) zamestnával primeraný počet 
zamestnancov, ktorí majú kvalifikáciu, 
skúsenosti a odborné znalosti potrebné na 
plnenie svojich povinností, a mohol
využívať externé vedecké a technické 
zdroje a odborné znalosti, ak to považoval
za potrebné na podporu plnenia svojich 
regulačných funkcií a v súlade so 
zásadami transparentnosti, nezávislosti a
ucelenosti regulačných postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Medzi povinnosti uvedené v prvom 
pododseku patrí zabezpečenie, aby 
príslušný regulačný orgán a držitelia 

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

licencie v rámci svojich oblastí 
zodpovednosti, vypracovali, zverejnili a 
implementovali stratégiu transparentnosti, 
ktorá okrem iného zahŕňa informácie o 
bežných prevádzkových podmienkach 
jadrových zariadení, nepovinné 
konzultačné činnosti zamerané na 
pracovníkov a širokú verejnosť a 
komunikáciu v prípade nehôd a havárií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa 
jadrové zariadenia projektovali, 
umiestňovali, budovali, uvádzali do 
prevádzky, prevádzkovali a vyraďovali s 
cieľom predchádzať nehodám a
zmierňovať ich následky, ak k nim dôjde, 
a zabrániť možnému uvoľňovaniu 
rádioaktívnych látok tým, že sa:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

sekvencií havárie, ktoré by viedli k skorým 
alebo veľkým únikom na najnižšiu možnú 
dosiahnuteľnú úroveň;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa vo 
vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby sa 
cieľ stanovený v odseku 1 vzťahoval v
plnej miere na jadrové zariadenia, ktoré
dostali stavebné povolenie prvýkrát po +
,... a na existujúce jadrové zariadenia v čo 
najväčšom rozsahu, aký možno 
primeraným spôsobom dosiahnuť.
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_________________
+dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) vznik mimoriadnych udalostí bol 
obmedzený na minimum;

(ii) vznik nehôd bol obmedzený na 
minimum;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 1 – bod 10
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8b – písmeno b – bod iii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(v) podľa možnosti sa minimalizovala 
početnosť vonkajších prírodných a 
ľudskou činnosťou spôsobených hrozieb a 
ich vplyv na čo najnižšiu rozumne 
dosiahnuteľnú úroveň.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) stanovil opatrenia na dosiahnutie 
pripravenosti pracovníkov na mieste, 
pokiaľ ide o potenciálne mimoriadne 
udalosti a havárie;

(d) stanovil opatrenia na dosiahnutie 
pripravenosti pracovníkov na mieste, 
pokiaľ ide o potenciálne nehody a havárie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. O téme prvého tematicky zameraného
partnerského preskúmania sa rozhodne
najneskôr do troch rokov po ...+.
_________________
+dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Smernica 2009/71/Euratom
Článok 8e – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Výsledky tematických partnerských 
preskúmaní sa použijú na podporu 
diskusií v komunite jadrovej energetiky a
mohli by viesť k budúcemu vývoju súboru 
harmonizovaných kritérií jadrovej
bezpečnosti v rámci Spoločenstva.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 22. júla 2009 nadobudla účinnosť smernica, ktorou sa stanovuje rámec Spoločenstva pre 
jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení1, s cieľom začať proces vytvárania spoločného rámca 
EÚ v oblasti jadrovej bezpečnosti  Cieľom tejto smernice je zachovať a presadzovať neustále 
zlepšovanie jadrovej bezpečnosti, vzhľadom na to, že členské štáty stanovia v tejto súvislosti 
vhodné opatrenia na vnútroštátnej úrovni. Smernica pokrýva témy od ustanovení o zavedení 
vnútroštátnych právnych predpisov a regulačného rámca pre jadrovú bezpečnosť jadrových 
zariadení, cez organizáciu, povinnosti a zodpovednosti príslušných regulačných orgánov, 
držiteľov licencií, pracovníkov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, informovanie 
verejnosti, až po požiadavky na funkčné oddelenie príslušného regulačného orgánu a iných 
subjektov alebo organizácií, ktoré sa zaoberajú podporou alebo používaním jadrovej energie. 
Okrem toho zavádza periodické vlastné hodnotenie raz za desať rokov s medzinárodným 
partnerským preskúmaním relevantných prvkov, ktoré členský predpíše a o ktorého 
výsledkoch musia byť informované členské štáty a Európska komisia.
V nadväznosti na nehodu vo Fukušime však hlavy štátov a vlád EÚ požiadali Komisiu, aby 
spolu so skupinou európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) 
vykonala záťažové testy. Tieto testy boli založené na spoločnej metodike a preukázali, že 
všetky jadrové zariadenia v Únii dosahujú zodpovedajúcu úroveň jadrovej bezpečnosti, aby 
mohli zostať v prevádzke. Vzhľadom na vysokú úroveň kultúry bezpečnosti v EÚ priniesli 
záťažové testy aj niekoľko odporúčaní, najmä osobitné odporúčania o externých hrozbách, o 
strate bezpečnostných funkcií, o závažných nehodách a letectve. Okrem tohto Komisia vo 
svojom oznámení2 navrhla, že smernica o jadrovej bezpečnosti si vyžaduje revíziu v 
nasledujúcich oblastiach: bezpečnostné postupy a rámce, úloha a prostriedky regulačných 
orgánov v oblasti jadrovej bezpečnosti, otvorenosť a transparentnosť, monitorovanie a 
overovanie.

Komisia preto predložila v júni 2013 návrh na zmenu, posilnenie a doplnenie smernice o 
jadrovej bezpečnosti, a to kombináciou zlepšení v technickej oblasti a všeobecnejších 
bezpečnostných otázok, ako je riadenie, transparentnosť, havarijná pripravenosť a odozva na 
mieste. Na tieto účely návrh zavádza požiadavku skutočnej nezávislosti príslušných 
regulačných orgánov a boli v ňom vytvorené kritériá pre inštitucionálne usporiadanie 
regulačných orgánov (NRA), rozpočtové požiadavky, požiadavky na ľudské zdroje a 
regulačné úlohy. Návrh zahŕňa aj primárnu zodpovednosť držiteľov licencií a zdôrazňuje 
potrebu komplexného posúdenia bezpečnosti a dostatočných ustanovení o ochrane do hĺbky. 
Požiadavka týkajúca sa ľudských zdrojov s vhodnou kvalifikáciou, odbornými znalosťami a 
zručnosťami je rozšírená na externých pracovníkov. Napokon sa zavádza pojem stratégie 
transparentnosti, ktorú majú rozvíjať, zverejňovať a vykonávať regulačné orgány a držitelia 
licencie, a  ustanovenia o sankciách.

                                               
1 Smernica Rady 2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú 
bezpečnosť jadrových zariadení, Úradný vestník EÚ L 172, 2.7.2009, s. 18.
2 „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o komplexných posúdeniach rizika a bezpečnosti 
(„záťažových testoch“) vykonaných v jadrových elektrárňach v Európskej únii a o súvisiacich činnostiach. 4.10. 
2012, COM(2012) 571 final.
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Návrh Komisie zavádza ustanovenia o bezpečnostných cieľoch jadrových zariadení v 
priebehu celej životnosti a požiadavky na jadrové zariadenia, pričom zdôrazňuje dôležitosť 
vonkajších prírodných alebo ľudskou činnosťou spôsobených hrozieb, ako aj význam ochrany 
do hĺbky. Ďalej zavádza metodiku pre celú životnosť jadrovej elektrárne od umiestnenia cez 
projekt, výstavbu, uvádzanie do prevádzky a prevádzku po vyraďovanie z prevádzky. 
Zdôrazňuje sa najmä význam stratégií prípravy na nehodu a pravidiel havarijnej pripravenosti 
a odozvy na mieste vrátane požiadavky vytvoriť centrum havarijnej odozvy na mieste.

Návrh Komisie zavádza aj postupy pre periodické hodnotenie bezpečnosti, partnerské 
preskúmanie a usmernenia. Podľa návrhu by mali členské štáty najmenej raz za desať rokov 
vykonávať periodické vlastné hodnotenie svojich vnútroštátnych rámcov a príslušných 
regulačných orgánov. Vyzvú na medzinárodné partnerské preskúmanie relevantných 
segmentov, ktorého výsledky sa oznamujú členským štátom a Európskej komisii. Okrem toho 
Komisia navrhuje tematické partnerské preskúmanie po šiestich rokoch, keď členské štáty 
spoločne vyberú jednu alebo viac špecifických tém súvisiacich s jadrovou bezpečnosťou a 
spoločne vykonajú ich partnerské preskúmanie. Ak by sa členské štáty nemohli dohodnúť na 
téme, vybrala by oblasť pre partnerské preskúmanie Komisia.

ODPORÚČANIA SPRAVODAJCU

Spravodajkyňa víta návrh Komisie na posilnenie súčasného regulačného rámca pre jadrovú 
bezpečnosť v Spoločenstve. Zdôrazňuje najmä dôležitosť prevencie nehôd a havárií, ako aj 
účinnej reakcie, ak k nehode alebo havárii dôjde. Pripravenosť na nehody a koordinácia v 
prípade nehody by mali byť jedným z ústredných tém jadrovej bezpečnosti. 

Pokiaľ ide o definície, spravodajkyňa navrhuje, aby boli čo najviac zosúladené s 
terminológiou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a bol tak umožnený ich 
súlad s celosvetovo definovanými normami a postupmi.

Spravodajkyňa podporuje jasné kritériá pre nezávislosť príslušných regulačných orgánov v 
členských štátoch, najmä pokiaľ ide o vhodnú úroveň ľudských a finančných zdrojov a ich 
transparentnosť. Spravodajkyňa sa ďalej domnieva, že dôležitú úlohu pri budovaní dôvery v 
jadrovú energetiku by mala zohrávať Európska komisia.

Spravodajkyňa ďalej podporuje ustanovenia o periodických vlastných hodnoteniach spolu s 
partnerským preskúmaním, ako aj tematickým partnerským preskúmaním uskutočňovaným 
raz za šesť rokov. Okrem toho navrhuje, aby sa o téme prvého tematického partnerského 
preskúmania rozhodlo najneskôr do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
Spravodajkyňa preto navrhuje, aby sa výsledky tematických partnerských preskúmaní použili 
na podporu diskusií v komunite jadrovej energetiky, ktoré by mohli viesť k možnému 
budúcemu vypracovaniu harmonizovaných kritérií jadrovej bezpečnosti v rámci 
Spoločenstva.

Spravodajkyňa napokon vyzýva na urýchlenú revíziu platnej Zmluvy o Euratome s cieľom 
umožniť transparentnejší a demokratickejší rozhodovací proces v oblasti jadrovej
bezpečnosti, ktorý by bol porovnateľný s rozhodovacím procesom v oblasti ostatných zdrojov
energie, ktorých ustanovenia sa riadia Zmluvou o fungovaní Európskej únie. 
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