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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu směrnice Rady o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním 
odpadem
KOM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2010)0618),

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

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin (A7-0000/2011),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie 
a s článkem 106 a Smlouvy o Euratomu odpovídajícím způsobem změnila;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Evropský parlament byl také toho 
názoru, že ve všech členských státech by 
měla mít všechna jaderná zařízení 
dostatek finančních prostředků, které by 
byly dostupné v případě, že bude nezbytné 
pokrýt náklady na vyřazení těchto zařízení 
z provozu včetně nákladu spojených s 
nakládáním s odpademem s cílem 
zachovat zásadu „znečišťovatel platí“ a 
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vyhnout se čerpání státní pomoci, a vyzývá 
Komisi, aby navrhla přesná vymezení 
týkající se použití finančních prostředků 
vyčleněných na vyřazení zařízení z 
provozu v každém členském státě a aby při 
tom zohlednila vyřazování zařízení z 
povozu i nakládání, úpravu a konečné 
uložení výsledného radioaktivního 
odpadu1.
1 Usnesení Evropského parlamentu 
o využívání finančních zdrojů určených 
na vyřazování jaderných elektráren 
z provozu, P6_TA(2005)0432, 16. listopad 
2005

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(28) Tato opatření by měla být podpořena 
vnitrostátními klasifikačními systémy pro 
radioaktivní odpad, které by plně 
zohledňovaly specifické typy a vlastnosti 
radioaktivního odpadu. Přesná kritéria, 
podle nichž by se odpad zařazoval do 
určité třídy, budou záviset na specifické 
situaci dotyčného státu v souvislosti s 
povahou odpadu a s dostupnými či 
zvažovanými možnostmi jeho uložení. Pro 
usnadnění komunikace a výměny 
informací mezi členskými státy a pro 
zajištění transparentnosti by ve 
vnitrostátním programu měl být podrobně 
popsán klasifikační systém.

Or. en

Odůvodnění

Klasifikace radioaktivního odpadu je spojena s bezpečnostními aspekty jejich řízení. V této 
souvislosti poskytuje propojení mezi charakteristikami odpadu a bezpečnostními cíli, které 
stanovil dozorčí orgán nebo provozovatel zařízení pro nakládání s odpadem. Tento 
klasifikační systém slouží k navrhování strategií nakládání s odpadem a k vytváření 
vnitrostátních programů, a tudíž by měl být jako takový podrobně popsán a zveřejněn 
v programech.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Typickým řešením pro ukládání nízce 
a středně radioaktivního krátkodobého 
odpadu jsou podpovrchová úložiště. Po 30 
letech výzkumu je mezi techniky široce 
uznávaným názorem, že nejbezpečnější a 
nejudržitelnější alternativou v konečné 

(29) Typickým řešením pro ukládání nízce 
a středně radioaktivního krátkodobého 
odpadu jsou podpovrchová úložiště. Po 30 
letech výzkumu byla vědecky prokázána 
proveditelnost hloubkového geologického 
ukládání, čimž se potvrdilo, že tento 
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fázi nakládání s vysoce radioaktivním 
odpadem a vyhořelým palivem 
považovaným za odpad je hloubkové 
geologické ukládání. Tento způsob 
ukládání odpadu je třeba rozvíjet.

způsob představuje bezpečnou a 
udržitelnou alternativu v konečné fázi 
nakládání s vysoce radioaktivním odpadem 
a vyhořelým palivem považovaným za 
odpad. Výzkum a prokazování v rámci 
evropských rámcových programů 
přispívají k pokroku v této oblasti. Tento 
způsob ukládání odpadu je třeba rozvíjet 
prostřednictvím výzkumných a studijních 
programů zaměřených na optimalizaci 
této možnosti, výběr místa a navržení 
úložiště a prostřednictvím přiměřených 
regulačních cílů vývoje konečných řešení.
Činnosti realizované v rámci 
Technologické platformy pro ukládání 
radioaktivního odpadu do geologických 
úložišť by mohlo v tomto směru umožnit 
přístup k odborným znalostem a 
technologii.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(35) Při nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem je důležitá 
transparentnost, a proto je velmi důležité, 
aby veřejnost důvěřovala zásadám, jimiž 
se řídí bezpečnost úložišť, a programům 
pro nakládání s odpadem. Ta by měla být 
zajištěna vyžadováním účinné 
informovanosti veřejnosti a poskytnutím 
příležitostí všem zúčastněným stranám, 
místním a regionálním orgánům a 
veřejnosti zapojit se do rozhodovacích 
procesů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(37) Některé členské státy považují za 
možnou prospěšnou a bezpečnou
alternativu sdílení zařízení pro nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem včetně úložišť, pokud bude 
založeno na dohodě mezi dotčenými 
členskými státy. Tato směrnice by měla 
náležitě definovat nezbytné podmínky, jež 
mají být splněny před zahájením takových 
společných projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(39) Bezpečnostní dokumentace a 
odstupňovaný přístup by měly tvořit základ 
pro rozhodování související s vývojem, 
provozem a uzavřením úložiště. 
Bezpečnostní dokumentace by měla 
obsahovat nálezy z bezpečnostní analýzy a 
informace o robustnosti a spolehlivosti 
bezpečnostní analýzy a v ní uvedených 
předpokladů. Měl by tedy poskytovat 
soubor argumentů a důkazů dokládajících 
bezpečnost zařízení nebo činnosti 
související s nakládáním s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem.
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Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění je příliš dlouhý a samozřejmý. V souladu s návrhem zpravodaje začlenit 
definici „bezpečnostní dokumentace“ do článku 3 odst. 9a by mohl být zkrácen, přičemž by 
řešil stejné problémy.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) V tomto ohledu by ENSREG mohla 
významným způsobem přispět k 
jednotnému provádění této směrnice, čímž 
by umožnila konzultace, výměnu 
osvědčených postupů a spolupráci 
vnitrostátních regulačních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Kromě mezinárodních vzájemných hodnocení by se měla zmínit i úloha skupiny ENSREG při 
provádění této směrnice. Viz podobný odkaz ve směrnici o jaderné bezpečnosti 
2009/71/Euratom, bod odůvodnění (16).

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42b) Tato směrnice by mohla být 
užitečným nástrojem, který by se měl brát 
v úvahu při ověřování toho, zda projekty 
čerpající dotace Unie v souvislosti s 
finanční či technickou pomocí v rámci 
Euratomu pro činnosti a zařízení v oblasti 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem zahrnují 
opatrření nezbytná pro zajištění 
bezpečného nakládání s vyhořelým 
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palivem a radioaktivním odpadem.

Or. en

Odůvodnění

See previous article 15(4) which would be better reformulated in a Recital rather than as a 
legal provision: (i) compliance with this Directive forms part of the general assessment of the 
Commission when deciding on technical or financial assistance, but is not as such, neither in 
the Treaty nor in the related basic acts, a condition triggering the assistance, (ii) the 
reference in the Article 15(4) to the Article 43 of the Euratom Treaty whereby the Commission 
has only the power to 'communicate its views to the Member State concerned' without any 
operational effect is of limited added value.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) všechny fáze nakládání s radioaktivním 
odpadem od jeho vzniku po uložení, pokud 
tento radioaktivní odpad pochází z civilní 
činnosti nebo je s ním nakládáno v rámci 
civilní činnosti, včetně radioaktivního 
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odpadu pocházejícího z vojenských 
obranných programů, pokud je tento 
odpad trvale přesunut a je s ním 
nakládáno v rámci výlučně civilní 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) „povoleným uvolňováním“ plánované 
a kontrolované uvolňování plynného nebo 
kapalného radioaktivního materiálu do 
životního prostředí po jeho vzniku v 
regulovaných jaderných zařízeních nebo 
při činnostech během běžného provozu v 
rámci omezení povolených příslušným 
dozorčím orgánem a v souladu se 
zásadami a omezeními směrnice Rady 
96/29/Euratom ze 13. května 1996, kterou 
se stanoví základní bezpečnostní 
standardy na ochranu zdraví pracovníků 
a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z 
ionizujícího záření1;
1 Úř. věst L 159, 29.6.1996, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „ukládáním“ umístění vyhořelého 
paliva nebo radioaktivního odpadu na 
povolené úložiště bez úmyslu je znovu 

(3) „ukládáním“ potenciálně definitivní
umístění vyhořelého paliva nebo 
radioaktivního odpadu na povolené 
úložiště s náležitým zohledněním zásady 
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použít; reverzibility;

Or. en

Odůvodnění

Při každém uložení by mělo být zajištěno odstranění balení odpadu nebo přístup do 
hlubinného geologického úložiště. Zásada reverziblity je součástí společenské 
akceptovatelnosti takového úložiště a je spojena s dlouhodobým sledováním umístění a 
záznamů o něm.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) „umístěním“ geografická oblast, 
v níž se nachází schválené zařízení, včetně 
úložiště vyhořelého paliva nebo 
radioaktivního odpadu, případně v níž se 
provádí schválená činnost; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b)„bezpečnostní analýzou“ systematický 
proces, který je prováděn v průběhu 
celého procesu projektování s cílem 
zajistit, aby navrhovaný projekt splňoval 
veškeré příslušné bezpečnostní požadavky, 
a který mimo jiné zahrnuje formální 
analýzu bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Viz slovníček bezpečnostních termínů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE):  
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„Terminologie používaná v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany před radiací“ – vydání 
z roku 2007. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) „skladováním“ dočasné přechovávání 
vyhořelého paliva nebo radioaktivního 
odpadu ve schváleném zařízení do jeho 
opětovného použití.

Or. en

Odůvodnění

Skladování odpovídá dočasnému uskladnění odpadu, protože tato fáze je potřebná pro 
bezpečné nakládání s většinou druhů radioaktivního odpadu.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) „veřejností“ jedna nebo více 
fyzických nebo právnických osob a jejich 
sdružení, organizace nebo skupiny v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo zvyklostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

omezeno na nejmenší možnou úroveň 
v souladu se zásadou co nejnižší 
přiměřeně dosažitelné úrovně (ALARA -
as low as reasonably achievable), a to jak 
ve smyslu aktivity, tak i objemu, pomocí 
konstrukčních opatření a postupů při 
provozu zařízení a jeho vyřazování 
z provozu, včetně přepracování
a opětovného použití konvenčních 
materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(d) se s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem nakládalo 
bezpečným způsobem i v dlouhodobém 
měřítku, při náležitém dodržení ochrany 
lidského zdraví a životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) byly vnitrostátní parlamenty zapojeny 
do dohledu nad přiměřenými finančními 
zdroji.

Or. en
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Členské státy se mohou dobrovolně 
rozhodnout, že ve spolupráci s jinými 
členskými státy přijmou odpovídající 
opatření, s jejíchž pomocí zřídí společné 
nebo regionální úložiště, pokud je to 
nezbytné nebo vhodné s ohledem na 
konkrétní geologické či technické 
okolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Před zahájením takového projektu na 
základě mezivládní dohody zajistí dotčené 
členské státy, aby tato iniciativa splňovala 
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nezbytné požadavky, a to alespoň tyto:
(a) ve všech dotčených členských státech 
je potřeba průběžně dbát o veřejnou 
akceptovatelnost a podporu ve všech 
fázích vývoje projektu a životnosti úložiště 
prostřednictvím zajištění přístupu k 
informacím a účasti veřejnosti na 
konzultačním procesu;
(b) je potřeba zajistit spolupráci mezi 
příslušnými dozorčími orgány a 
vnitrostátními bezpečnostními orgány a 
jejich dohled; v každém dotčeném 
členském státě je potřeba vypracovat 
bezpečnostní dokumentaci a podpůrnou 
bezpečnostní analýzu, a to v průzkumné, 
výběrové a prováděcí fázi zařízení;
(c) je potřeba dosáhnout dohody o 
otázkách ručení a jasném přidělení 
odpovědnosti, přičemž každý členský stát 
bude nést konečnou odpovědnost za svůj 
vlastní radioaktivní odpad;
(d) je potřeba schválit finanční opatření, 
jimiž se zaručí, že budou k dispozici 
finanční prostředky na celou dobu 
provozu úložiště a i na období po jeho 
uzavření, a také přiměřené lidské zdroje, 
které zajistí dostatečný počet řádně 
kvalifikovaných zaměstanců;
(e) ve vnitrostátních programech 
dotčených členských států se vydá včasné 
oznámení o právním rámci, organizační 
struktuře a technických systémech a 
opatřeních a prokáže se, že v jasném 
časovém rámci splňuje plánované úložiště 
požadavky této směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) vnitrostátní program provádění politiky 
pro nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem, který zajišťuje, 
aby všichni producenti radioaktivního 
odpadu měli přístup k bezpečnému úložišti 
radioaktivního odpadu za stejných 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) Členské státy zajistí, aby byl 
vnitrostátní rámec udržován a v případě 
potřeby zdokonalen, a to při zohlednění 
provozních zkušeností, poznatků získaných 
z bezpečnostní dokumentace, jak je 
uvedeno v čl. 7 odst. 1a, z vývoje 
technologie a výsledků výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Členské státy zajistí, aby bezpečnostní 
dokumentace a podpůrná bezpečnostní 
analýza byly zpracovány jako součást 
žádosti o povolení pro činnost v oblasti 
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nakládání s radioaktivním odpadem nebo 
pro úložiště a aby byly v průběhu vývoje 
činnosti nebo zařízení podle potřeby 
aktualizovány. Bezpečnostní dokumentace 
a podpůrná bezpečnostní analýza zahrnují 
umístění, projekt, výstavbu, provoz nebo 
uzavření úložiště i dlouhodobou 
bezpečnost po uzavření, včetně pasivních 
prostředků, a popisuje všechny aspekty 
umístění významné pro bezpečnost, 
projekt zařízení a řídící regulační opatření 
a dozorové mechanismy.

Or. en

Odůvodnění

Viz ustanovení předchozího článku 8, nyní vložená do článku 7 a do definic.

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Členské státy zajistí, aby držitelé 
povolení podávali zprávu příslušnému 
dozorčímu orgánu, dalším příslušným 
kompetentním organizacím a aby 
umožnili široké veřejnosti přístup 
k informacím týkajícím se jejich činnosti 
či zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 vypouští se
Bezpečnostní dokumentace
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(1) Bezpečnostní dokumentace a 
podpůrná bezpečnostní analýza se 
zpracují jako součást žádosti o povolení 
pro dané zařízení nebo činnost. Podle 
potřeby jsou v průběhu vývoje zařízení 
nebo činnosti aktualizovány. Rozsah a 
podrobnost bezpečnostní dokumentace a 
bezpečnostní analýzy jsou úměrné 
složitosti činností a závažnosti nebezpečí, 
které zařízení nebo činnost představuje.
(2) Bezpečnostní dokumentace a 
podpůrná bezpečnostní analýza zahrnují 
umístění, projekt, výstavbu a provoz 
zařízení a jeho vyřazení z provozu nebo 
uzavření úložiště; v této bezpečnostní 
dokumentaci se uvádějí standardy, které 
byly při analýze použity. Řeší také 
dlouhodobou bezpečnost po uzavření, 
zejména její zajištění pasivními prostředky 
v nejúplnější možné míře. 
(3) Bezpečnostní dokumentace zařízení 
popisuje všechny aspekty umístění 
významné pro bezpečnost, projekt zařízení 
a řídící regulační opatření a dozorové 
mechanismy. Bezpečnostní dokumentace 
a podpůrná bezpečnostní analýza 
dokládají zajištěnou úroveň ochrany a 
poskytují příslušnému dozornému orgánu 
a dalším zúčastněným stranám záruku, že 
bezpečnostní požadavky budou splněny.
(4) Bezpečnostní dokumentace a 
podpůrná bezpečnostní analýza se 
předkládají ke schválení příslušnému 
dozornému orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Viz čl. 7 odst. 1a nový a definice v čl. 3 odst. 9a novém, 9b novém.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Členské státy zajistí, aby v souladu 
s postupy, o nichž se rozhodne na 
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vnitrostátní úrovni:

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

Or. en

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Členské státy ustanoví nebo jmenují 
vnitrostátní orgán, který bude schopen 
zajistit odborné posouzení hospodaření s 
finančními prostředky a otázek týkajících 
se nákladů spojených s vyřazováním 
zařízení z provozu, jak je uvedeno v 
odstavci 2. Tento orgán by měl být na 
přispěvatelích do fondů nezávislý.

Or. en
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Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Členské státy podávají pravidelně 
Komisi zprávu o závěrech řízení 
příslušného vnitrostátního orgánu za 
podmínek stanovených v článku 16.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Členské státy zajistí, aby veřejnost 
dostala příležitost účinně se účastnit 
procesu rozhodování týkajícího se 
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem.

vypouští se

Or. en

(viz následující pozměňovací návrh, část znění Komise je součástí čl. 12a (nového) odst. 1)

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Účast veřejnosti

(1) Členské státy zajistí, aby veřejnost 
dostala příležitost účinně se účastnit 
přípravy nebo přezkumu vnitrostátních 
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programů týkajících se nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem, které musí být vypracovány 
v souladu s článkem 13, a aby k nim měla 
po vypracování přístup. Programy umístí 
na veřejně přístupnou internetovou 
stránku.
(2) Za tímto účelem členské státy zajistí, 
aby
(a) veřejnost byla informována o 
jakýchkoli návrzích takových programů 
nebo jejich změn či revizí, a to buď 
prostřednictvím veřejného oznámení, 
nebo jinými vhodnými prostředky jako 
například elektronickými médii, jsou-li k 
dispozici, a aby byly veřejnosti 
zpřístupněny náležité informace o těchto 
návrzích, mimo jiné také informace o 
právu účastnit se rozhodování a o 
příslušném orgánu, kterému je možné 
předkládat připomínky nebo dotazy;
(b) veřejnost měla právo vyjádřit své 
připomínky a stanoviska před přijetím 
rozhodnutí o programech, dokud jsou 
všechny možnosti výběru ještě otevřené;
(c) se při přijímání těchto rozhodnutí 
náležitě přihlíželo k výsledkům účasti 
veřejnosti;
(d) po posouzení připomínek a stanovisek 
vyjádřených veřejností příslušný orgán 
vyvinul přiměřené úsilí a informoval 
veřejnost o přijatých rozhodnutích a o 
důvodech a úvahách, na nichž jsou tato 
rozhodnutí založena, včetně informací o 
postupu pro účast veřejnosti.
(3) Členské státy určí veřejnost, která má 
právo účasti pro účely odstavce 2. 
Podrobné podmínky účasti veřejnosti 
podle tohoto článku stanoví členské státy 
tak, aby bylo veřejnosti umožněno se 
připravit a účinně se zúčastnit. Musí být 
stanoveny přiměřené časové rámce 
poskytující dostatek času pro jednotlivé 
fáze účasti veřejnosti, jež jsou stanoveny v 
tomto článku.
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Or. en

(viz předchozí pozměňovací návrh, část znění odst. 1 byla původně čl. 12 odst. 2)

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Vnitrostátní programy jsou v souladu 
s ustanoveními článků 4 až 12.

(2) Vnitrostátní programy jsou v souladu 
s ustanoveními článků 4 až 12a.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Členské státy své vnitrostátní programy 
pravidelně přezkoumávají a aktualizují, 
přičemž případně zohlední 
vědeckotechnický pokrok.

(3) Členské státy své vnitrostátní programy 
pravidelně přezkoumávají a aktualizují, 
přičemž případně zohlední 
vědeckotechnický pokrok i výsledky
mezinárodních vzájemných hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) integrovaný, podrobný klasifikační 
systém radioaktivního odpadu, který 
pokrývá všechny etapy nakládání s 
radioaktivním odpadem od vzniku 
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radioaktivního odpadu po jeho uložení;

Or. en

Odůvodnění

Viz doporučení Komise ze dne 15. září 1999 týkající se klasifikačního systému pro pevný 
radioaktivní odpad (Úř. věst. L 265, 13.10.1999, s. 37)

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) soupis veškerého vyhořelého paliva a 
radioaktivního odpadu a odhad 
očekávaných budoucích množství, včetně 
odpadu vzniklého při vyřazování zařízení 
z provozu. V soupisu se jasně vyznačí 
umístění a množství materiálu a pomocí 
vhodné klasifikace i úroveň nebezpečí;

(1) na základě klasifikačního systému 
uvedeného v odst. (-1) soupis veškerého 
vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu 
a odhad očekávaných budoucích množství, 
včetně odpadu vzniklého při vyřazování 
zařízení z provozu. V soupisu se jasně 
vyznačí umístění a množství materiálu a 
úroveň nebezpečí;

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) koncepce a plány pro období po 
uzavření úložiště, včetně doby, po kterou 
bude zachován dohled úřadů a prostředků 
využitých pro zachování povědomí o 
úložišti v dlouhodobém horizontu;

(3) koncepce a plány pro období po 
uzavření úložiště, včetně doby, po kterou 
bude zachován dohled úřadů a prostředků 
využitých pro zajištění dohledu a údržby a
zachování povědomí o úložišti 
v dlouhodobém horizontu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) popis posouzení nákladů uvedených 
v čl. 10 odst. 1a a metod použitých pro 
výpočet příslušných rezerv;

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) popis platného finančního plánu nebo 
plánů, které zajistí, aby byly všechny 
náklady programu uhrazeny podle předem 
stanoveného rozvrhu.

(8) popis zvolených možností týkajících se 
složení a správy aktiv vyčleněných podle 
čl. 10 odst. 1a písm. b) a platného 
finančního plánu nebo plánů, které zajistí, 
aby byly všechny náklady programu 
uhrazeny podle předem stanoveného 
rozvrhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Při rozhodování o poskytnutí finanční 
nebo technické pomoci v rámci Euratomu 
na činnosti nebo zařízení související 
s nakládáním s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem a rovněž při 
formulování svých názorů na investiční 
záměry podle článku 43 Smlouvy o 
Euratomu zohlední Komise vysvětlení 

vypouští se
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poskytnutá členskými státy a pokrok při 
provádění jejich vnitrostátních programů 
v této oblasti.

Or. en

Odůvodnění

Viz bod odůvodnění (42b) nový.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Členské státy pravidelně, a to alespoň 
jednou za deset let, zajistí, aby bylo 
provedeno vlastní hodnocení jejich 
vnitrostátního rámce, příslušného 
dozorného orgánu, vnitrostátního programu 
a jeho provádění, a pozvou misi 
k provedení mezinárodního vzájemného 
hodnocení jejich vnitrostátního rámce, 
orgánu nebo programu s cílem zajistit, aby 
při nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem bylo dosaženo 
vysokých standardů bezpečnosti. Výsledky 
vzájemných hodnocení se sdělí Komisi 
a členským státům.

(3) Členské státy pravidelně, a to alespoň 
jednou za deset let, zajistí, aby bylo 
provedeno vlastní hodnocení jejich 
vnitrostátního rámce, příslušného 
dozorčího orgánu, vnitrostátního programu 
a jeho provádění, a pozvou misi 
k provedení mezinárodního vzájemného 
hodnocení jejich vnitrostátního rámce, 
orgánu nebo programu s cílem zajistit, aby 
při nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem bylo dosaženo 
vysokých standardů bezpečnosti. Výsledky 
vzájemných hodnocení se sdělí Komisi, 
která předkládá Evropskému parlamentu 
a Radě pravidelně zprávu, v níž se 
souhrnně zabývá závěry dosaženými v 
průběhu vzájemných hodnocení.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 3. listopadu předložila Komise návrh směrnice, která stanoví právní rámec EU pro 
bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (KOM(2010)618). Tento 
návrh stanovuje zvláštní požadavky, jimiž se má zajistit, aby členské státy vytvořily 
vnitrostátní regulační a organizační rámec a vypracovaly příslušné vnitrostátní programy pro 
nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem od jejich vzniku po uložení.

1. Zpravodajka vítá a podporuje obecný záměr návrhu:

Evropský parlament vždy vyzýval k vytvoření harmonizovaných standardů a přísných 
právních předpisů pro nakládání s radioaktivním odpadem, jmenovitě ve svém usnesení 
„Hodnocení Euroatomu - 50 let evropské jaderné politiky“1.

Po přijetí směrnice o jaderné bezpečnosti v červnu 2009, která se zabývala pouze zařízeními 
na skladování vyhořelého paliva přímo spojenými s jadernými zařízeními, proto současný 
návrh přispívá k vytvoření soudržného souboru právních předpisů zaměřeného na zajištění 
dlouhodobé bezpečnosti při nakládání s existujícím a budoucím radioaktivním odpadem bez 
ohledu na budoucí vývoj aplikací v oblasti jaderné energie a aplikací nesouvisejících s 
výrobou elektrické energie.
Zpravodajka vítá strukturu návrhu, jenž na základě zásad již existujících na mezinárodní 
úrovni2 staví na přistupu, který zaujala většina vyspělých členských států, a poskytuje rámec 
pro odpovědnější řízení prostřednictvím (i) vnitrostátního rámce opírajícího se o jasně určené 
povinnosti a odpovědnosti každého účastníka, (ii) vnitrostátního programu, který stanoví 
jednotlivé fáze, časové rámce a jednoznačnost rozhodovacího procesu v oblasti radioaktivního 
odpadu, (iii) vyvážených pravidel transparentnosti a informací, dohledu a kontroly.

2. Zpravodajka zastává názor, že by se měla naplánovat některá vylepšení zaměřená na 
zajištění odpovědného a bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem a neměla by se odkládat rozhodnutí, která je potřeba přijmout nyní.

Mezi pozměňovacími návrhy předloženými členům výboru v návrhu zprávy k posouzení by 
zpravodajka chtěla upozornit na následující body, které považuje za své hlavní priority:

 Konečné úložiště radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva:

i) Zpravodajka se domnívá, že koncepce a technická řešení konečného úložiště, zejména 
hlubinného geologického úložiště vyhořelého paliva a vysoce radioaktivního odpadu, by měly 
být plánovány s náležitým ohledem na zásadu reverzibility. Cílem je umožnit potenciální 
přístup k odpadu a jeho využití pro technické účely nebo pokud pokrok ve výzkumu přinese 
nová technologická řešení z dlouhodobějšího hlediska (jako např. transmutace). To nebrání 
                                               
1 Zpráva poslance Maldeikise, 10. května 2007
2 Společná úmluva MAAE o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s 

radioaktivním odpadem („Společná úmluva“) INFCIRC/546 ze dne 24. prosince 1997 a vypracované 
bezpečnostní normy.
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uzavření úložiště po určité době provozu a monitorování, pokud se tak rozhodnou příští 
generace. Reverzibilita proto ponechává možnost opatrně postupovat směrem k 
nejbezpečnějšímu řešení, přičemž se prostřednictvím průběžného sledování a zkušeností 
umožní posílit znalosti získané během výzkumné fáze. Podle zpravodajky by tato fáze 
reverzibility vůbec neoslabila žádné konečné vládní řešení týkající se hlubinného 
geologického úložiště, byla by naopak součástí spoločenské akceptovatelnosti takového 
úložiště a je spojena s dlouhodobým monitorováním umístění a záznamů o něm.
ii) Zpravodajka kromě toho zavedla v celém textu řadu pozměňovacích návrhů, které odrážejí 
její názory na to, že a) úložiště musí být provozována v souladu s mezinárodně přijatými 
bezpečnostními normami, požadavky a metodikou. V zájmu uvedeného jsou důležitými 
otázkami odborná příprava, šíření znalostí a zachovávání dovedností, b) je třeba zajistit 
vhodné řízení znalostí a dovedností na každém úložišti u operací, které trvají několik 
desetiletí a také připravit uchovávání záznamů; skutečně klíčovými jsou dohled nad
zařízeními a jejich údržba a sledování životního prostředí po uzavření zařízení, c) důležitá je 
rovněž mezinárodní spolupráce při výměně a šíření odborných znalostí a zásadní úlohu budou 
hrát i společné programy v oblasti výzkumu a vývoje. Z tohoto hlediska je tudíž důležitý 
prostor vyhrazený pro „mezinárodní vzájemné hodnocení“ a výměnu osvědčených postupů a 
vnitrostátní programy by měly stavět na těchto zkušenostech.

 Finanční prostředky: 

Zpravodajka by zde chtěla odkázat na konkrétní parlamentní usnesení o financování  strategií 
vyřazování jaderných zařízení z provozu,1 přičemž připomíná zejména domenzi vnitřního trhu 
u této otázky.  V tomto znění je návrh Komise považován za dosti nekvalitní, protože 
nepředstavuje pro členské státy žádný jiný závazek než všeobecný závazek zajistit dostupnost 
přiměřených finančních prostředků.
Podle zpravodajky by cílem návrhu mělo být zajištění finančních prostředků, aby byly 
splněny požadavky na vyřazení jaderných elektráren z provozu a také na nakládání, úpravu a 
konečné uložení vzniklého radioaktivního odpadu, a zajištění dostupnosti finančních 
prostředků v případě potřeby a jejich transparentní správa.

To je účelem pozměňovacích návrhů k článku 10, jimiž se vymezují přísnější povinnosti pro 
členské státy, které mají být prováděny v souladu s jejich vnitrostátními postupy: posouzení 
nákladů týkajících se strategie nakládání s odpadem; rezervy vytvořené na financování 
vyřazování z provozu v budoucnosti nebo na činnosti spojené s nakládáním s odpadem a 
nezbytná aktiva vyčleněná na krytí těchto rezerv; přiměřené sledování výše rezerv a správy 
aktiv; přezkumy prováděné nezávislým vnitrostátním subjektem s cílem ověřit, zda příjmy 
získané na tyto budoucí činnosti jsou využívány pouze na vyřazování z provozu a činnosti 
spojené s nakládáním s odpadem; pravidelné podávání zpráv členskými státy Komisi. 
V článku 14 jsou současně uvedeny další požadavky na obsah vnitrostátních programů. 

                                               
1 Zpráva poslankyně paní Harmsové o programu pro JE Kozloduj, která byla přijata na plenárním zasedání dne 20. května 2010 
Zpráva poslankyně Harmsové o jaderné bezpečnosti: využívání finančních zdrojů určených na vyřazování jaderných elektráren z provozu –
přijatá v listopadu 2005  
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 Rozvoj regionálního úložiště

Členské státy nesou konečnou odpovědnost za bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem, který vyprodukují, včetně jeho uložení. Zpravodajka se domnívá, že 
dodržování tohoto základního požadavku lze spojit s využitím společného řešení otázky 
radioaktivního odpadu členskými státy za předpokladu, že se uskuteční za určitých přísných a 
náležitě vymezených podmínek. Ačkoli je velmi důležité, aby všechny členské státy 
vypracovaly vlastní vnitrostátní program a přijaly konečné rozhodnutí ohledně vyhořelého 
paliva a radioaktivního odpadu, zpravodajka zastává názor, že navrhovaná směrnice – která 
již potenciálně uznává zájem o společné řešení v bodu odůvodnění 37 – by měla definovat 
předběžné požadavky, které mají být splněny, aby mohly být takové společné projekty 
zahájeny na dobrovolném základě.
Studie využívání nebo projekty mezinárodní spolupráce již existují, např. probíhající práce v 
rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii1, která byla obnovena kvůli obavám ze 
šíření jaderných zbraní, nebo v rámci pracovní skupiny ERDO2, která sdružuje několik 
členských států3 za účelem zkoumání proveditelnosti vytvoření mezinárodní evropské 
organizace pro rozvoj úložišť. Tyto činnosti dávají vzniknout metodice, která bude sloužit 
jako struktura koncepce společného hlubinného geologického úložiště, jež bude bezpečné, 
zajištěné a společensky akceptovatelné.

Vycházejíc z této činnosti a uznávajíc, že tato koncepce může být za určitých okolností 
zajímavá, se však zpravodajka domnívá, že toto řešení nemůže pro členské státy představovat 
způsob, jak se vyhnou své vnitrostátní odpovědnosti, kterou stanoví současný návrh, nebo jak 
odložit konečné rozhodnutí o nakládání s odpadem. Podobně jako v případě vnitrostátních 
řešení by tudíž mohly být v příslušné vnitrostátní strategii popsány i veškeré společné nebo 
regionální iniciativy týkající se ukládání odpadu, mohly by vytvořit prostor pro širokou 
veřejnou konzultaci a mohly by být zahájeny po splnění předběžných požadavků 
navrhovaných v článku 4, především těch, které se týkají bezpečnostních norem, systémů 
spolehlivosti a zabezpečení financování během životnosti zařízení a po jeho uzavření.
V souvislosti s touto otázkou musí být v ustanoveních článku 4 obnovena možnost 
přeshraniční přepravy jaderného odpadu, tkerá bude náležitě schválena na základě směrnice z 
roku 2006.

 Transparentnost a účast veřejnosti 
Zpravodajka považuje za zásadní, aby se vybudoval konsensus za účasti veřejnosti, pokud jde 
o vypracování a revizi vnitrostátního programu v souladu se směrnicí 2003/35/ES4. Účast 
veřejnosti vede k dohodě a zapojení a následně ke společenské legitimitě strategií pro 
nakládání s radioaktivním odpadem.

Do článku 12a (nový) jsou vložena zvláštní ustanovení.
Kromě toho jsou předkládány další podrobné pozměňovací návrhy v celém textu, jako 
                                               
1 “Rozvíjení mezinárodních úložišť radioaktivního odpadu: rámec infrastruktury a scénáře spolupráce”, říjen 
2004, IAEA-TECDOC-1413 
2 www.erdo-wg.eu
3 Rakousko, Bulharsko, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko
4 Směrnice 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na přípravě některých plánů a programů 
týkajících se životního prostředí, Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 17.
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například úpravy týkající se „bezpečnostní dokumentace“, která byla původně obsažena 
v samostatném článku 8 a nyní jsou ustanovení, která se jí týkají, přesunuta do příslušných 
článků – definic a článku 7 o „držiteli povolení“ – a byla změněna tak, aby byl zachován 
soulad s rozsahem působnosti směrnice.

*    *

*


